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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Love At First Sight & Noora Säe
Kuva: Joni Tuhkanen

ENSIVOITOT

Saffron Pear & Reija Kiiski

Rojotango kohti 
ensivoittoa

Ku
va
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Too Late Mate
Kuva: 
Leenalinnea 
Nurmi

Jon Snow, ensimitali. 
Ygritte kannustaa.
Kuva: Joni Tuhkanen

Kuva: Minna Leppänen
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Lehden päätoimitti
Mirja Piranta

mirja.piranta@kolumbus.fi

LEHDEN 3/2018 TAITTO
Tuula Purssila

tuula.purssila@ebaana.net

ILMOTUSHINNAT
1/1 sivu jäsenille 30 e, muille 40 e
1/2 sivu jäsenille 15 e, muille 25 e

(hinnat sis. alv)

KANNEN KUVA
Milla Toivanen: 

Pikku-Aune vauhdissa

MEIDÄT LÖYDÄT 
NYT MYÖSMEIDÄ T LÖYDÄT NYT MYÖS  

Liittymällä EGUn facebook ryhmään saat ensimmäisten joukossa tietoa:  

tulevista tapahtumista 

harjoitusiltojen tuloksista 

tiedotteet tiistai harjoituksia ja Otalammen harjoitusaluetta koskevista asioista 

+ muista tärkeistä asioista 
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Liittymällä EGUn facebook 
ryhmään saat ensimmäisten 
joukossa tietoa:
- tulevista tapahtumista
- tiedotteet Otalammella 
  pidettävistä harjoituksista
- Otalammen harjoitusaluetta 
  koskevista muista asioista
+ muista tärkeistä asioista

EGU:n hallitus 2018
hallitus@egu.fi

PUHEENJOHTAJA
Johanna Jäntti

VARAPUHEENJOHTAJA
Laura Hakala

 
SIHTEERI

Jennika Eskola
sihteeri@egu.fi

JÄSENSIHTEERI
Saija Jämsä

jäsensihteeri@egu.fi

HALLITUKSEN JÄSENET
Arto Kovanen
Timo Paronen 

VARAJÄSENET
Jari Niiles

Joni Tuhkanen

TIEDOTTAJA
Milla Toivanen

millatoivanen@hotmail.fi

RAHASTONHOITAJA
Riikka Kallio

rahastonhoitaja@egu.fi

Otalammen avaimet sihteeri@egu.fi, 
yhteyshenkilö Jennika Eskola

Otalammen tapahtuma-/aluevaraukset 
jonnaparonen@gmail.com, yhteyshenkilö Jonna Paronen

EGU:N PANKKITILI
FI19 1544 3000 0444 82

Jäsenmaksut 2018
varsinainen jäsen 20e, perhejäsen 5 e.
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Puhiksen palsta

Tule EGU:n jäseneksi! 
Jäseneksi liittyminen kannattaa!

Ensimmäinen vuosi on jäsenmaksuton. 
Kaikki uudet pääsevät vuonna 2018 EGU:n jäseniksi ilman jäsenmaksua. 

EGU:n jäsen saa mm. 3 painettua jäsenlehteä 
vuodessa kotiin kannettuna. 

Jäsen pääsee myös mukaan EGU:n järjestämiin tapahtumiin
 sekä saa niistä alennuksia.

Liittyä voit EGU:n kotisivuilta löytyvällä sähköisellä 
jäsenkaavakkeella. 

Kaavake löytyy: 
http://www.egu.fi/jaseneksi/

Tässä ovat vuoden viimeiset 
puhiksen heipat kaikille 
egulaisille!

Kisakauden päätteeksi meillä heitettiin 
manttelit pesukoneeseen, kisadieetit 
romukoppaan ja jalat pöydälle. Ja sitten 
huokaistiin hetki syvään. Kausi oli jälleen 
kerran kiireinen ja hetkittäin jopa raskas, 
mutta lopulta niin täynnä yllätyksiä, suuria 
tunteita, onnistumisen hetkiä.

Onnea kaikille tuloksiinsa tyytyväisille, 
itsensä ylittäneille, uutta oppineille, koke-
muksia kartuttaneille!

Heinäkuun lopulla Kauppi kutsui 
CGRC Euroopan-mestaruuskilpailuihin 
2018, ja toivottavasti olit mukana, sillä 
tunnelma oli kokemisen arvoinen. Seuraa-
vaa kertaa saatetaan joutua odottamaan 
taas tovi.

EGU:n omat kisapäivät painottuivat 
syksyyn, jolloin vedettiin yhteistyössä 
läpi loput neljä hienoa kisapäivää. Kauden 
päätteeksi Otalammella juostiin kaikille 
avoin Otalampi Sprint, jonka myötä niin 

kilpurit kuin treenaritkin jäivät ansaitulle 
lepokaudelle.

Kiitos kaikille koko vuoden EGU-
tapahtumissa mukana olleille ja talkoo-
hommissa ahertaneille! Kyllä tästä poru-
kasta löytyy myös sitä kuuluisaa tekemisen 
meininkiä! Marraskuun lopulla juhlittiin 
ansaitusti kauden päätteeksi pikkujouluja 
ja syyskokousteltiin samalla tämä vuosi 
pakettiin.

Nyt toivotan kaikille levollista joulun 
odotusta ja lähden nauttimaan karvalau-
man kanssa vuoden viimeisten viikkojen 
säätarjonnasta.

Johanna Jäntti
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Mirjan mietteet

Kevättalvi ja kevät menivät tutkiessa, mikä 
minua vaivaa. Lehdenteko oli silloin pa-
rasta terapiaa, siinä unohtui toviksi saman 
levyn pyöritys korvienvälisellä pururadalla. 
Nuoresta greytytöstäni suunnittelin kilpa-
koiraa, muttei minusta tasapainovaikeuk-
sieni takia ollut.

Kesä kului pelätessä suurta ja vaaral-
lista leikkausta. Elokuun lopulla kalloni 
avattiin aivokasvaimen poiston takia, ja 
leikkauksesta toipuminen vie aikaa. Jalat 
eivät meinaa alkaa totella, edessä siis vielä 
kuukausien kuntoutussavotta sekä fysiote-
rapeutin kanssa että itsenäisesti.

Toipilaan ruudulle syntyi kuitenkin, vai-
valloisesti muutama rivi kerrallaan, sisältöä 
tähän lehteen. Muutama rivi kerrallaan 
viimeistelin myös toisten kirjoittajien 
tekstejä taittoa varten. Kokonaisuuksien 
kunnollinen hahmottamien jäi nyt valitetta-
vasti vajaaksi ja se näkyy. Ankarien kipujen 
lävitse ajan kanssa olen sinnitellyt, kun kä-
det ja pää kerta toimivat. Kiitos EGU, että 
saan tätä terapiakseni tehdä. 

EGU:n kilpailullinen toi-
mintakausi 2018 päättyi Ota-
lampi Sprinttiin lokakuussa. 
GRL:n kilpailupäiviä EGU 
järjesti onnistuneesti yhteen-
sä viisi. Kauden tapaus oli 
harvoin näillä leveyksillä jär-
jestettävä kilpailu, eli CGRC:n 
säännöillä juostut Euroopan 
Mestaruus -kisat. EGU:lla oli 
järjestelyissä vahva panos. 
Kuin myös mestaruuksien 
napsinnassa.

Kun tarkastelee kokonaisuutena ki-
sakautta 2018, on aihetta iloita isosti, 
egulaisilla sujui niin mainiosti. Kauden 
arvokkaimmat valtakunnalliset tittelit 
tulevat EGU:n edustajille. Tähtien palkit-
seminen tapahtuu kevättalvella gaalassa. 
EGU:n vuoden koirat on jo palkittu ja 
jutut EGU-tähdistä löytyvät ensi vuoden 
ensimmäisestä lehdestä. Onnistumisia on 
mukava muistella jälkeenpäin.

Tähän lehteen kirjoitin egulaisittain 
pienet katsaukset kauden arvokilpailuista 
ja yritin löytää myös kuvia. Yläsen Tiina 
raportoi urheilutoiminnan päättäneestä 
Otalampi Sprintistä ja EGU-henkilö Suvi 
Halonen välittää ajatuksillaan hyvää mieltä. 
Guvagallerian pääteemaksi valitsin tällä 
kertaa kaudella 2018 uransa aloittaneita 
ensivoittajia, sen mukaan mitä kuvia löysin. 
Toivotan lukijoille rentouttavaa joulunaikaa 
sekä onnistumisten vuotta 2019!

Mirja Piranta



6ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                   EGU

HENKILÖ

EGU

Viimeisimpänä vuoden 2018 EGUlaisena 
esittelemme Suvi Halosen Vantaalta. 
Kerro hieman itsestäsi, perheestäsi ja 
mitä koiria teillä on tällä hetkellä. 

Olen kohta kolmekymppinen lastentar-
hanopettaja, joka muutti kolmisen vuotta 
sitten laumansa kera miehen töiden 
perässä Savosta tänne etelään. Kasvatan 
pienimuotoisesti whippetejä Whiplandian 
kennelnimellä ja piirrän tilauksesta hausko-
ja kuvia koirista, tai no, melkein mistä vaan.
Meillä on tällä hetkellä neljä whippetiä ja 
kaksi greytä. Whippeteistä Uni (-09) on 

näyttelylinjainen, Ilo (-10) sekalinjainen 
ja Nopsa (-14) sekä Hästä (-17) enempi 
juoksulinjaisia. Greyt ovat sekalinjainen 
supermaastojuoksija Mei (-13) ja ratarassin 
alku Nippu (-18). Koirat ovat elämäntapa ja 
muu arki pyörii niiden tarpeiden ympärillä.
 
Milloin olet lähtenyt mukaan vinttikoira-
harrastukseen ja kuinka hurahtaminen 
tapahtui?

Vuonna 2008 muutin lukion jälkeen 
opiskelemaan Iisalmesta Kuopioon, he-
vosharrastus jäi taakse ja sekarotuiset 

Suvi Halonen
Iloista. Suvi kera parhaiden kamujensa.
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kotikoirat maalle. 2002 olin nähnyt he-
voseni ostoreissulla elämäni ensimmäistä 
kertaa whippetin ja se teki lähtemättömän 
vaikutuksen.

Kun koiran paikka oli auki, niin luon-
nollisesti mieleen pätkähti ajatus siitä 
whippetistä. Näyttelylinjainen Bea tuli "ko-
tikoiraksi", lopulta sillä kuitenkin oli näytte-
lytuloksia, maastotuloksia, ratatuloksia ja 
se toimi kennelliiton kaverikoirana.

Minulla oli aina unelmana iso vintti-
koiralauma ja nythän noita on kertynytkin 
mukava määrä. Grey oli haaveena pitkään, 
mutta Savosta käsin ratagreyn treenaa-
minen ja kilpailutus ei olisi onnistunut 
haluamallani tavalla, siksi sinne otettiin 
sekalinjainen, ja nyt kun täällä asutaan oli 
aika hankkia se oikea ratagrey. 

Kisaat koiriesi kanssa sekä Vinttiliiton 
puolella, että GRL:n alaisissa kilpailuissa. 
Miten kilpaileminen eroaa liittojen välillä? 
Mikä motivoisi sinua kisaamaan enemmän 
GRL:n puolella?

GRL:n puolella on mielestäni paljon mie-
lekkäämpää ja jännittävämpää kisata, koira 
saa taistella kärkipaikasta ja näkee vieheen. 
Viime kausi meillä meni lähinnä siihen, että 
jokainen oli vuorotellen saikulla, mutta 
jospa ensi kaudella taas päästäisi käymään 
enemmän.

Olisi mukava, jos Hyvinkää 
olisi joskus taas EGU:n kisakäy-
tössä niin olisi ihan lähirata tuos-
sa vieressä kilpailuttaa myös 

GRL:n kisoissa. Tulevaisuudessa tarkoitus 
on kisata pääsääntöisesti GRL:n kisoissa ja 
käydä joskus whippetien kanssa maastoissa 
Vinttiliiton puolella. 

Kasvatat myös whippettejä kennelnimellä 
Whiplandian ja uusin pentuesuunnitelma 
Jewgenistanin Puska-Jussi  -  Whiplandian 
Inside I am Dancing syntyy toivottavasti vielä 
tämän vuoden puolella. Toivomme luonnol-
lisesti, että kannustat tulevia pennunomis-
tajia kokeilemaan myös GRL:n alaisuudessa 
kisaamista. Molemmat tulevan pentueen 
vanhemmista ovat ratajuoksijoita, emä on 
kisannut myös GRL:n alaisissa kisoissa. Kerro 
lukijoillemme hieman yhdistelmästä.
 
Pentue on ollut mukavasti kyselty ja monta 
varausta on jo valmiiksi kisaaviin koteihin, 
joten jos kaikki menee suunnitellusti niin 
radalla näitä tullaan näkemään! Ja juurikin 
siellä GRL:n kisoissa, koska näiden vauhti 
ei tule riittämään enää kärkeen Vinttikoi-
raliiton puolella.

Nopeus ei olekaan tämän yhdistelmän 
ensimmäinen tavoite, vaan hyväluonteinen 
ja terve perheenjäsen, jonka kanssa voi 
harrastaa ilolla montaa muutakin lajia. 
Pentue on laajasti terveystutkittu lähisukua 
myöten ja takaa löytyy mukavia vanhoja 
suomalaisiakin linjoja. 

Mei (vas.) ja nuori 
Nippu tarkkoina.  
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Uusin tulokas taloudessanne on ratalinjainen 
greyhound Whiskers-kennelistä. Kerro meille 
Nipusta ja suunnitelmistasi hänen suhteen. 
Onko suunnitelmissasi laajentaa kasvatus-
toimintaa myös greyhoundeihin?

Nippu, aivoton sika-ahne riemuidiootti. 
Nippu on ihan superhieno ja siitä kasvaa 
varmasti true juoksija: sillä tuntuu olevan 
riittävästi luonnetta, vahva ja ulottuva 
kroppa, hullunrohkea asenne ja jospa tulisi 
vauhtiakin.

Nippu on minun ensimmäinen ihan 
puhdasverinen juoksija, joten odotan in-
nolla mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja toi-
von hänestä vahvaa kilpakaveria ovaalille. 
Nippu on ihan älyttömän tapaturma-altis, 
aivot tai niiden puute vie ja vasikankroppa 
yrittää pysyä perässä. Eli jos ehjänä pysyy, 
niin varmaan on hyvä ratakoira.

Näillä näkymin kasvatan jatkossa se-
kalinjaisia whippetejä, enkä koe tietäväni 
greyhoundista rotuna vielä riittävästi, että 
ryhtyisin kasvatuspuuhiin. Voi olla, että silti 

omasta laumasta löytyy jatkossa enemmän 
greyhoundeja kuin whippetejä.

Tykkään greyn luonteesta enemmän 
ja onhan nämä vaan kerta kaikkiaan niin 
upeita eläimiä, että niitä lenkittää ylpeänä 
ja itsekin ihastuksesta huokaillen. 

Miten kehittäisit toimintaa Egussa?

Minusta toimintaa on mukavasti, toki olisi 
ihanaa, jos meillä olisi se oma toimiva rata. 

Minkälaisia terveisiä haluat lähettää 
muille egulaisille?

Ihana, että meillä on oma Etelän Greyhound 
Urheilijat, pidetään yhdessä toiminta yllä 
jatkossakin. 

Kysyi: Saija Jämsä
Vastasi: Suvi Halonen
Kuvat: Jenni Heiskanen
Talvikuva: Kerttu Tuomi

Suvin kaunis lauma Suomen talvissa yhä harvinaisemmaksi käyvällä alustalla.
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Kirjasin edelliseen lehteen alkukauden onnistumisia arvokisa-
painotteisesti.  Loppukauden katsauksia muistoiksi EGU-silmälasieni 
lävitse iloittuina tässä. 
Sprintti Derbystä OAKS:iin ja Mastersiin, otin mukaan myös 
whippetien WCCC:t.

                                                                                                              Mirja Piranta  

Egulaisia onnistumisia

Sprintin klassikko käynnistyi Turussa 
aamukisana EGU:n tahtiin. Finaaliin 
15.7. ae-voittajana päivän nopein, Shout 
Shout Joy 19.29 ja kakkossijallaan August 
19.60. Wai Wai voitti toisen alkuerän 
ajalla 19.36. Puolet finalisteista EGU:sta, 
kutkuttavaa.

EGU-ylivoimaa Sprintti Derbyssä

Wai Wai & Reija Kiiski, August & Noora Goutsoul, Shout Shout Joy & Jouni Kiiski. 
Palkitsemassa TGK:n Mikko Aalto ja Jouni Niemi.

Huimia aikoja harjoituksissa pistellyt 
EGU:n Champy Fella joutui jättämään 
alkuerän väliin. Pojan suolenmutkat olivat 
aamukisaan täynnä lihaa ja kalaa, joita 
urheilija oli aamulla omantassunoikeudella 
anastanut.

Ennen 8.8. juostua finaalia kisattiin EM-
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Hirmuhelle pani siirtämään EM-kisojen al-
kuerät myöhäisiltaan. Alkueräpäivänä 25.7. 
Tampereella juostiin kuusi alkuerää: kaksi 

NutriScience SD-finaali 325m 
1. Wai Wai 31,8 kg                      19.39 L3 
2. August 33,9 kg                        19.53 L3 
3. Shout Shout Joy 27,1 kg          19.64 L4 
4. Punaluu Black 34,5 kg             19.64 L4 
5. Pavo 33,5 kg                           19.72 L4 
6. Capes’ Destiny 29,3 kg           20.14 L6 
(Bling It On - Hula Girl)
om: Reija & Jouni Kiiski, kasv: Run-Up

EM-kisat helteessä
greyurosten sprintillä, kaksi whippeturos-
ten sprintillä sekä kaksi yhdistettyä 480:n 
alkuerää. Ulkomaalaisia koiria oli alkuerä-

Lipunkantaja Inari Walleniuksen johdolla EM-finaalinartut esittelyssä.

kilpailut Tampereella. Kaksi SD-finalistia 
otti siellä mestaruudet. 

Wai Wai oli iskukunnossa Sprintti 
Derbyyn. Finaalissa keulaan heti alussa ja 
etumatka piti. Podiumille nousivat alkueri-
en kolme parasta, eli egulaiset.

Kuvat: Minna Leppänen

Wai Wai vie, 
TGK:n Pavo seuraa.
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Narttujen sprintin Euroopan Mestari Shout 
Shout Joy & Reija Kiiski.

Urosten sprintin Euroopan Mestari 
August & Noora Goutsoul.

päivänä mukana yhteensä kahdeksan.
EGU:n August mukana urosten sprin-

tin alkuerissä. Keskimatkan alkuerissä 
EGU:sta Champy Fella. Whippetien 
EM-alkueriin osallistuivat Friendly Face, 
Sylvester Stallone ja Funky Fellow.

Harmittavasti osa sarjoista peruuntui 
osanottajapulan vuoksi. Kolme sarjaa to-
teutui suorina finaaleina. Vaikka osanotto 
oli laimeanlaista, ainutlaatuista tunnelmaa 
EM-kisoissa sai aistia.

Tampereen tiukat kaarteet osoittau-
tuivat vaikeiksi, kaikki ulkomaalaiset koirat 
eivät niihin kunnolla taipuneet. EGU:n 
Champy Fella aka Pukki joutui keilatuksi ja 
kylkimyyryjuoksuun alkuerässään. EM-kisa 
jäi Pukilta siihen. Toisena kuitenkin maaliin, 
muttei ollut EGU:n ainoan keskimatkan 
edustajan meno ollenkaan pukkimaista.

Nopsa ja Tikku mestareiksi

Noora Goutsoulin Nopsa, virallisesti 
August, jätti toiveet korkealle jo alkuerä-
voitollaan. Joskin puolalainen Ballymac 
Galvay juoksi omassa alkueräsään Kaupin 
RE:n uusiksi (16.50). Mutta finaali oli silti 
EGU:n Nopsan, Irlannissa uransa juossut 
Puolan tykki oli kolmas. Nopsa selvisi alun 

ilman kontakteja ja kärkeen. Siitä oli hyvä 
nopean pojan lasketella sprintin Euroopan 
Mestariksi ajalla 16.84.
Kolme suomalaista EGU-narttua juoksi 
narttujen sprintin mestaruudesta. Mesta-
ruuden vei Shout Shout Joy ajalla 16.81. 
Chantilly Lace toinen, Ygritte uransa 
toisessa startissa kolmas.

Juhlallinen palkitsemisseremonia ko-
ettiin Tampereen illassa kilpailulähtöjen 
jälkeen. Kaikille EM-voittajille soitettiin 
juhlavasti kansallislaulut. Nooralle koitti 
siinä vaiheessa kisojen raskain osio, kun 
hän nosti Nopsa-pojan korkeimmalle po-
diumpaikalle. Juhlavasti kajahti Maamme-
laulu Kaupissa sekä Augustille että Shout 
Shout Joylle.

Myös puolalainen RE-koira palkittiin 
illan seremoniassa.

Puolalainen 
Ballymac 
Galway juoksi 
urosten Sprin-
tin alkuerässä 
uuden RE:n.
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Vain whippeteille SM

Ensi kerran GRL:n 34-vuotisessa historias-
sa greyhoundien SM-kisa jäi juoksematta. 
Ilmoittautuneita liian vähän.

Whippetit juoksivat 26.8. Turussa sekä 
alkuerät että finaalin. Finaaliin alkuerävoit-
tajat ja loput aikojen perusteella. Kovinta 
vauhtia piti tuttu EGU-kuono, Ulla Bardin 
Friendly Face "Ludde", ykkösen aika 20.93. 
Toisen alkuerän vei EGU-narttu Meryl 
Streep, 21.11. Velipoika, TGK:n Tony 
Stark, juoksi kahden sadasosan päähän 
siskostaan.

Dramatiikkaa finaalissa

Kopituksessa finaalilähtöön remmi sot-
keutui Ludden jalkoihin ja meni mukaan 
lähtökoppiin.

"Vedin talutinta, koira peruutti ja karka-
si kopin eteen. Kilpailuttajan virhe, Ludde 
oli vedettävä lähdöstä", Ulla harmittelee.
"Meni kyllä jokunen päivä toipua petty-
myksestä. Alkuerien selvästi nopein ja 
saatiin 6-koppi, mistä Ludde kiihdyttää 
vapaasti. Koira oli levännyt ja nesteytynyt 

Kaksi whippetmestaruutta

Whippeteilläkin oli vaikeaa. Tsekkiläinen lujaa läh-
tenyt Zoom alkoi alkuerässä himmata kaarteeseen 
ja heitti lopulta voltin. Suomalainen Candyking 
törmäsi kaatuneeseen, muttei onneksi satuttanut 
itseään pahasti.

Bardin Ullan Friendly Face juoksi finaaliin omalla 
ennätyksellään 18.16. Veli Funky Fellow vei toisen 
alkuerän ajalla 17.85. Kolmas egulainen finalisti, 
Sylvester Stallone, juoksi sinne aikaan 18.20.

Kaikki finalistit suomalaisia ja finaalista tuli 
egulaisten juhla. Kolme alkuerissä, kolme finaaliin. 
Euroopan Mestari Funky Fellow (17.80), toinen 
Sylvester Stallone (18.14), kolmas Friendly Face 
(18.18).

Kolme veteraani-ikäistä whippetnarttua juoksi 
suoran finaalin 280:llä. Voitto Suomeen ja EGU:uun! 
Mestaruuden otti JZ-Toini.
Jälleen soi Maammelaulu Tampereen leppoisassa 
illassa, Euroopan Mestareille Funky Fellow ja JZ-
Toini.

Kuvat: Milla Toivanen

Funky Fellow otti omansa GRL:n 
ennätysajalla. Johanna Jäntti iloinen.

Whippetveteraanien narttumestari 
JZ-Toini & Mikko Säe.



13 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

EGU:n Meryl Streep & 
Sari Salminen (2. oik.) 

SM-hopeaa. Voittaja Tony 
Stark,  kolmas Lemon, 

Fairytale II, Jolie.

Greyhoundien Junior Derbyyn löytyi 
viisi osallistujaa suoraan finaaliin Tampe-

Junioreilla suora finaali

Palkitut junnut: Capes’ Snow Trooper, Capes’ Shieldmaiden, Jon Snow, Ygritte, Arya Stark.

Kolmivuotiaiden Grand Prix 2018 kuivui 
kahden koiran lähdöksi ja peruuntui. 

hyvin starttien välillä, oli pirteä ja lihakset 
tuntuivat hyviltä ennen finaalistarttia."

Myöhemmin Ulla oivalsi, että onneksi 
koira on terve ja ihana tyyppi kotona. "Se-
hän tässä on kuitenkin tärkeintä."

Kyllä iso pistemenetys silti handleria 
mietitytti. Luddella oli selvä etumatka 
vuoden whippetpisteissä. Kun SM-finaali 
ei tuonut pisteitä, eikä noussut Luddelle 
starttia EGU Openiin, Ullaa jänskätti 
riittävätkö pisteet. Kyllä riittävät, ja "se 
tuo vähän lohtua SM-kisan täydelliseen 
epäonneen".

Whippetien Suomen Mestaruuden 
2018 vei TGK:n Tony Stark ja sen egulainen 
pentuesisko, Meryl Streep, otti hopean.

Suomen Mestaruus -finaali 325m 
1. Tony Stark 22,5 kg                  21.11 L2 
2. Meryl Streep 13,9 kg              21.17 L2 
3. Lemon 14,2 kg                        21.75 L3 
4. Fairytale II 13,5 kg                    21.89 L4 
5. Jolie 11,9 kg                            22.26 L5 
V. Friendly Face 17,3 kg                         L 
(Voodoo Talk At Kentfield - Hilton)
om: Pauliina Suominen, kasv: Nopurin 

Kuva: Minna Leppänen
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reelle. TGK:n pentuesiskot Capes' Snow 
Trooper ja Capes' Shieldmaiden juoksivat 
kaksoisvoiton. Täpärällä oli, että EGU:n 
omapoika Jon Snow, ottaa hopean. Sama 
aika kakkosen kanssa, mutta maalikamera 
näytti TGK:n tytön työntymisen hivenen 
edellä maaliin.

JD-finaali 480m (G)
1. Capes' Snow Trooper 26,5 kg  29.23 K3
2. Capes' Shieldmaiden 24,4 kg  29.41 K3
3. Jon Snow 38,2 kg                   29.41 K3
4. Ygritte 27,9 kg                       29.62 K4
5. Arya Stark 31,3 kg                   29.81 K5
(Vans Viking - Herself)
om: Vesa Sivonen & Katja Petäjä, 
kasv: Top Vision

Hoppu, Kerttu, Nuoska, Nina, Ruska ovaalilla.

Kuvat: Minna Leppänen

Whippetien Junior Derby juostiin myös suorana finaalina. Neljä koiraa starttasi 350 metrin 
matkalla. Voiton vei TSGK:n narttu Fairytale II. Egulainen velipoika, Friendly Face, taipui 
siskolleen vain kuusi sadasosaa. Palkittuina myös Mörkö ja Lemon.
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EGU Sprint Open meni uroksille

Annika Tähtinen palkitsi Augustin.

Syyskuun puolivälissä kisattiin kaksipäiväi-
senä EGU Sprint Open. Keskimatkan EGU 
Openiin ei löytynyt osallistujia riittävästi, ja 
myös stayer jäi tänä vuonna juoksematta.
Whippetit juoksivat lauantaina kaksi alku-
erää, greyt sunnuntaina suoran, Annika 
Tähtisen, sponsoroiman finaalilähdön.

Mainion kauden kisannut EGU-poika 
August juoksi taas voitonmerkit itselleen. 
Viimeiset EGU:n järjestämät kauden 2018 
kilpailut huipentuivat kerhon koirien me-
nestykseen, kun Sylvester Stallone  voitti 
whippetien EGU Sprintin.

EGU Sprint Open 
1. August 33,3 kg                         16.78 L1 
2. Pavo 32,4 kg                            16.97 L2 

3. Ygritte 27,4 kg                        17.06 L2 
4. Shout Shout Joy 26,8 kg          17.06 L2 
(Bit Chili - Corner Stone)
om: Noora Goutsoul, kasv: Beevale

EGU Sprint -finaali 280m (W)
1. Sylvester Stallone 14,5 kg       18.35 L2 
2. Mörkö 16,6 kg                        18.46 L2 
3. Fairytale II 13,6 kg                   18.47 L2 
4. Abel 22,3 kg                            18.51 L2 
5. AG-Into-Mieli 18,5 kg              18.58 L3 
6. Jedi 14,4 kg                                18.59 L3 
(Voodoo Talk At Kentfield - Hilton)
om: J. Jäntti & J. Kakko, kasv: Nopurin

Kuva: Milla Toivanen
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Kausi 2018 päättyi urosten ja narttujen 
klassikkoon. Suoraan narttujen OAKS-
finaaliin pääsi keskimatkan rankingin 
yläpäästä kuusi parasta greyhoundia. 
Mastersiin ilmoittautui viisi urosta, ja kaikki 
mukaan.

Kolme whippeturosta juoksi 480:llä 
suoran Masters-finaalin, jonka voitti ruot-

Sukupuolten klassikot

Juhlantuntua kisoissa, kun on yleisöä. Tässä viisi aloittelevaa greyhoundia kartuttaa koke-
mustaan. Ensivoittonsa juoksi Minna Railan EGU-uros Lovejoy (6).

salaisvieras Hoover ajalla 30.24. Ylivoima 
melkoinen, mutta ykkösen aikaan ylsi 
myös kakkonen, TGK:n Tony Stark.

Kolmen kauppa

TGK:n Bimu (The Spitfire) kopista ulos 
huonosti, mutta sitten salamakiihdytyksellä 

Narttutähdet: Shout Shout Joy ”Tikku”, Capes’ Snow Trooper ”Hoppu”, The Spitfire ”Bimu”, 
Miss Suomi ”Armi”, Arya Stark ”Ruska”, Finnish Snowpearl ”Ilmi”. 
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4. Pavo 31,3 kg                            29.36 K3 
5. Wai Wai 32,9 kg                       30.13 K6 
(Bling It On - Hula Girl)
om: Leila & Keijo Salonen, kasv: Run-Up

Indian Hill’s 
WCCC kiinnosti

Urostähdet: Punaluu Black ”Petteri”, Azure ”Bolt”, Huge Joy ”Hessu”, Pavo ”Pauli”, Wai 
Wai ”Vesseli”.

kärkeen, saman kerhon Hoppu (Capes' 
Snow Trooper) pääsi nopeimmin ulos 
kaarteesta ja kärkeen. Takasuoran lopus-
sa EGU:n Tikku (Shout Shout Joy) siirtyi 
johtopaikalle ja piti paikan.

Uroksissa Pavo lujaa matkaan, samoin 
EGU:n Wai Wai, jolta kaarre meni suorak-
si. TGK:n nuorimies Azure ampaisi joh-
toon, kunnes Punaluu Black alkoi taistella 
voitosta. Kokenut Petteri vei Mastersin 
seitsemän sadasosan erolla lupaavaan 
kakkoseen, Boltiin.

Kuvat: Joni Tuhkanen

Golden Eagle Oaks -finaali 480m (G)
1. Shout Shout Joy 27,0 kg         28.98 K2 
2. Capes' Snow Trooper 27,5 kg 29.05 K2 
3. The Spitfire 26,0 kg                 29.31 K3 
4. Miss Suomi 31,8 kg                  29.70 K5 
5. Arya Stark 30,9 kg                   29.85 K5 
6. Finnish Snowpearl 27,5 kg      30.00 K6 
(Bling It On - Joynight)
om: Reija & Jouni Kiiski, kasv: Run-Up

Golden Eagle Masters -finaali 480m (G)
1. Punaluu Black 35,1 kg              29.02 K2 
2. Azure 33,3 kg                         29.09 K2 
3. Huge Joy 30,5 kg                    29.32 K3 

Kauden viimeisenä kisapäivänä whippeteil-
le oli tarjolla luokkakilpailu 480 metrillä. 
Indian Hill's -kennel sponsoroi Whippet 
Classic Class Championship -kilpailun. 
Kaikkiin tarjolla olleisiin luokkiin löytyi 
kilpailijoita: luokkiin 3-5 kaksi alkuerää, 
muut toteutuivat suorina finaaleina. 

Finaalissa kilpaili kuusi TSGK:n urhei-
lijaa, joista 3-5 luokkien voiton vei Raija 
Raussin WT-Carita (6.04 32.23). 
Luokkien 6-7 suoraan finaaliin osallistui 
kolme whippetiä. Voittoon juoksi helmi-
kuussa vuoden täyttänyt  EGU:n edustaja 
Love At First Sight (6.19 33.70), omistajat 
Noora & Mikko Säe.

Kovimmissa luokissa juostiin täysi 
finaali, kun ruotsalaisvieras Odd Molly 
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Luokkien 1-2 palkitut whippetit: Odd Molly & Michel Willén, Fairytale II & Lasse Silvan, 
Friendly Face & Ulla Bard, Eternal Flame & Raija Raussi, Energico & Riitta Suominen, Eagle 
& Merja Lautala.

Parisenkymmentä tietokannasta / käsi-
ohjelmista löytyvää greyhoundia juoksi 
hyväksytyn soolon, ja enemmistö nuo-
rista juoksi myös kilpailuja. Whippetien 
tilanteesta minulla ei ole tietoa. Paitsi 
se, että whippetit olivat erittäin aktii-
visia jo menneellä kaudella. MP

Tietämäni kilpakoiran statuksen 
saaneet greyt:
Arya Stark EGU
Azure TGK
Capes’ Blue Fire VGU
Capes’ Shadow TGK
Capes’ Shieldmaiden TGK

täytti yhden poisjääneen paikan. Michel 
Willénin ruotsalaisnarttu otti luokkavoiton 
ajalla 31.15, splitti 5.95. Fairytale II kiri 
toiseksi ja kolmannen podiumpaikan otti 

Capes’ Snow Trooper TGK
Daenerys Targaryen EGU
Finnish Snowpearl TSGK
Jon Snow EGU
Lovejoy EGU
Miss Suomi EGU
Rojotango EGU
Saffron Pear EGU
Smaug TGK
Smile Of Joy EGU
Starburst Supernova EGU
Too Late Mate EGU
The Spitfire TGK
Wild Victoria TSGK
Ygritte EGU

egulainen veli, Ulla Bardin loistokauden 
juossut Friendly Face. 

Kuva: Joni Tuhkanen

Kilpagreyhoundeiksi 2018

Valjunlaiseksi jäänyt mennyt kausi jätti tuikkimaan valoa 
tulevaisuuteen. Uusia urheilijoita on tulossa.
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Frendikirja
EGUlaiset täyttävät edellisen vastaajan 
haastamina vuorollaan lapsuudesta tutun 
frendikirjan Greyhound Racingin lyöminä.

OMAN KIRJANI NIMI:  Dogs in motion

KOSKETTAVIN SAAVUTUKSENI: Var-
maan kaikki harrastuksissa saavutetut, 
Toven valioituminen kahden maan valioksi 
mm. Kaikki ihan pienetkin onnistumiset!

AINA VARMA ILONAIHEENI: Omat 
koirani, kaikki isoja persoonia, vaikka 
kooltaan ovatkin pieniä.

ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Tyytyväisen ja vä-
syneen koiran tuhina.

ESIKUVANI: Tove Jansson.

IHAILEN: Kasvattajia, jotka näkevät vaivaa 
rotujemme eteen.

PELKÄÄN: Mörköjä.

OLEN HÄVENNYT: Ei kai sellaista kan-
nata tehdä?

NÄIN MUUTTAISIN LAJIAMME: Vähem-
män purnausta ja enemmän talkoohenkeä.

JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: Jos joskus, 
niin greyhoundia voisin harkita!

VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Mustavalkoi-
nen tiätty. 

ELÄMÄNI PARAS HETKI: Kun hankin 
ensimmäisen vinttikoiran, sitä kautta olen 
tutustunut ihan mahtaviin ihmisiin ja mo-
nista on tullut hyviä ystäviäkin!

SUUNNISTAN NYT: Potemaan flunssaa 
sohvalle.

Vastaaja: Taru Kiviranta

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN KIR-
JOITTAA: Noora Säe
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Tapahtuma päästiin aloittamaan vali-
tettavasti aikataulusta myöhässä, kun 
talkooväkeä ei tällä haavaa ollut paikalla 
kuin välttämätön määrä tapahtuman 
läpiviemiseksi. Mutta hei, paikalla oli 

Master Letunpaistaja, Jennika. Makkara 
tirisi grillissä, kahvi oli kuumaa ja tunnelma 
katossa. Ilmakin suosi meitä, niin mikäpä 
sitä on hengaillessa ulkoilmassa.

Vieheen kanssa oli hieman ongelmia, 

Otalampi Sprint 13.10.

Hiekka pölysi iloisesti
Tänä vuonna Otalammen uutta hiekkaa pöllytti kaikkiaan 36 koiraa ja 
jokaisessa luokassa oli ainakin yksi osallistuja. Greyhoundeja paikalle oli 
saapunut yhdeksän ja muita vinttejä viisi, jotka tällä kertaa olivat kaikki 
whippettejä.

Minna Railan Voro voitti toistamiseen OtalampiSprintin.
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se ei meinannut kulkea sitten niin millään 
riittävän lujaa. Ikävästi muutamat koirat 
tavoittivat sen, mutta saivat halutessaan 
uusia juoksunsa. 

Jälleen Voro

Ensimmäisenä juostiin greyhoundien luok-
ka. Siinä voiton otti jo toistamiseen Voro 

ollen ainut 9 sekunnin alittaja ajallaan 8.92. 
Toinen sija jaettiin Turu suunnalt Otalam-
men ilmaa haistelemaan saapuneen Viksun 
ja Porvoon pimu Ninan kesken. Tyttöjen 
aika 9.14. Neljänneksi tuli Nuoska ajalla 
9.24.

Whippeteissä nopeimmin laittoi tassua 
tosien eteen Osku, 9.49. Waldo kuittasi 
kakkossijan ja samalla kaksoisvoiton Ilkan, 

Osku-whippet Turust 
tuli, näki ja voitti.

Tyyne vetää raivolla.



22ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                   EGU

Minnan ja Ullan laumalle. Waldon aika oli 
10.24. Kolmanneksi kiihdytti Sherri, 10.64 
sekuntia.

Mineissä voittoon kiihdytti amstaffi 
Yena, 13.64, midit vei nimiinsä amerikan-
bulldog Cira, 11.47. Maxien voitto meni 
amerikanbulldog Billy The Kidille, 11.36. 
Jättien jätti, tanskandoggi Ruusu, veti suo-
ran aikaan 14.26.

Mukavaa, kun kauden päätteeksi on 
tällainen tapahtuma, joka kokoaa harrasta-
jia vielä viimeisen kerran ennen talvitaukoa 
yhteen. Tapahtuma oli vetänyt paikalle joi-
takin katsojia ja lajiin tutustujia sekä tietysti 
muiden rotujen edustajia kiihdyttelemään.
Hieno tilaisuus myös kasvattajille mark-

kinoida niin rotuja kuin lajia, kun ei ole 
paineita ja paniikkia kisasuorituksesta. 
Toimihenkilöitäkin lellittiin eikä kotiin 
tarvinnut lähteä nälkäisenä, kiitos Millan 
loihtiman makaronisalaatin.

Myös ensi syksyn reissua Irlantiin suun-
niteltiin, taitaa jo ajankohtakin olla lyötynä 
lukkoon. Siitä sitten alkuvuodesta lisää ja 
sinne saa kans lähteä mukaan! Kiitos tästä 
kaudesta kaikille, ensi kaudella taas kaikki 
yhdes koos!

Teksti: Tiina Ylänen
Kuvat: Minna Leppänen
Kuvatekstit: Mirja Piranta

Heebo tahtoo sen kiinni.
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Tulokset

Greyhoundit:
Voro  ................................................8.92 
Nina  ................................................9.14 
Viksu ............................................... 9.14 
Nuoska  ...........................................9.24 
Tyyne  ..............................................9.29 
Hifi  ..................................................9.36 
Blondi  .............................................9.36 
Heebo ............................................. 9.52 
Salli ................................................. 9.76

Muut vintit (WH):
Osku  ...............................................9.49
Waldo  ...........................................10.24
Sherri  ............................................10.64
Hippo  ............................................11.93
Sansa  .............................................11.95

Minit:
Yena  ..............................................13.64
Vaavi  .............................................14.40
Flame  ............................................14.59
Vili  .................................................16.17
Jäbä  ...............................................17.58

Midit:
Cira  ...............................................11.47
Kirppu  ...........................................11.77
Lumi  ..............................................11.96
Beeper  ..........................................12.37
Dora  .............................................12.49
Betsy  .............................................12.62
Rage  ..............................................13.47
Luca  ..............................................14.30
Haamu  ..........................................14.59
Dexter  ..........................................14.66

Maxit: 
Billy the Kid  ..................................11.36
Möhkis  ..........................................11.97
Elli  .................................................12.01
Kurko  ............................................12.18
Bella  ..............................................12.20
Koda  .............................................39.23

Jätit:
Ruusu ............................................ 14.26

EGU:n Greyhound-lehti tarjoaa Sinulle 
mahdollisuuden kirjoittaa omaan lehteen 
juttuja jännittävästä lajista, kerhon 
tapahtumista, ihmisistä, koirista...
Saat opastusta juttujen tekemiseen.

Lisätietoja:

Veturi Mirja Piranta 
mirja.piranta@kolumbus.fi

EGUn lehti hakee juttujen tekijöitä

Tykkäätkö itse kirjoittaa ja ehkä myös kuvata?

Kyllästyttääkö sinua, kun Mirja kirjoittaa niin paljon tähän lehteen?

Tarjoudu rohkeasti 
kivaan puuhaan!
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3sivun
KOIRAFirestarter   ”Tundra”

välillä täysrentona. 

Ah, elämää! 
Välillä tarkkana... 
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Wilson - Hulabaloo s. 5.2.2016 
om. Johanna Kakko & Johanna Jäntti
kasv. My Wild

My Wild Firestarterille eli Tundralle on 
suunniteltu pentuja ensi keväälle. 
Kertokaa brindlen whippettytön 
luonteesta ja ominaisuuksista? 
Minkälaisia ovat pentuesisarukset? 

Tundra on kotona kiltti ja rauhallinen sy-
likoira. Muistuttaa emäänsä, Hulabaloota, 
päivä päivältä enemmän nyt kun pentu-
ajan rasavilliys alkaa olla takanapäin. Taisi 
koko pentue olla pentuajan aikamoisia 
rasavillejä. Mutta nyt pian kolmivuotiaina 
kaikista on kuoriutunut omistajansa täysin 
hurmanneet ja lupauksensa lunastaneet 
kilpakoirat. 

Miten Tundran kisaura on sujunut? 
Ilmeisesti vähäiset startit johtuvat 
kiimojen harmillisista ajankohdista? 

Tundran molemmat kisakaudet ovat kes-
keytyneet kiimojen vuoksi, joten kovin 
montaa starttia se ei ole ehtinyt ottaa, 
vaikka ovaalia on harjoituksissa tullut tie-
tysti pyörittyä. Kuluneena kesänä Tundra 
toimi nuorten koirien koejuoksukaverina 
useaan otteeseen ja oli siinä esimerkillinen 
ja varmapäinen menijä.

Minkälainen treenattava Tundra on ollut? 

Tundra lähtee aina reippaana treeneihin. Se 
on melko äänekäs ja riehakas kisa- ja tree-

nipaikoilla. Tämä tuo hieman lisähaastetta 
sen kanssa. Tai sanotaanko näin, että kuu-
losuojaimista ei olisi haittaa. Sille sopivat 
juoksutuspaikat on myös katsottava tark-
kaan, koska se on todella riistaviettinen ja 
lähtee helposti omille teilleen.

Olisiko Tundrasta enemmän sprintille 
vai keskimatkalle? 

Tundran ehdoton vahvuus on räväkkä 
startti, aivan kuten emällänsäkin. Siitä 
syystä epäilemme sen vahvuuden olevan 
pitkälti lyhyellä matkalla.  

Miksi lähditte kasvattajiksi ja mitä 
kriteereitä jalostusnartulla tulee olla? 

Meillä on visio siitä, millaisen whippetin 
kanssa me itse haluamme asua, harrastaa, 
kilpailla ja elellä. Jokaista suunnitelmaa 
mietitään kysymyksellä, ottaisinko itse 
tästä pennun. Fyysisen terveyden lisäksi 
nartulla tulee ehdottomasti olla hyvä pää 
radalla ja kotona, luonne on perhekoiran 
tärkeimpiä ominaisuuksia.
Ensimmäisellä kerralla jalostusnartun va-
linnassa on käytettävä sitä oman intuition 
ja faktatiedon yhdistelmää, myöhemmin 
jälkeläisnäyttö on kullanarvoista. Nämä 
asiat koskevat niin nartun kuin uroksenkin 
valintaa.

Ah, elämää! 
Välillä tarkkana... 
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Tundra astutetaan Keijolla 
(Oochigea's Q For Azorg) 
Miksi Tundralle juuri tämä uros? 

Keijo on lupaava nuori uros, jossa on pal-
jon hyviä ominaisuuksia. Se on suvullisesti 
sopiva, mukavan kokoinen, hyvä- ja voi-
makasluonteinen sekä osoittanut radalla 
kykynsä. Siinä pääpiirteissään valintakri-
teereille pohjaa.

Tavoitteellisina kasvattajina ja treenareina 
uskoisin teillä olevan tarkkoja suunnitelmia 
ja toiveita tämän pentueen osalle? 
Miten haluatte rikastuttaa Suomen 
whippetkantaa? 

Toiveita ja haaveita on aina, siksihän tähän 
hommaan ryhdytään. Haluamme kasvattaa 
vahvaviettisiä ja vauhdikkaita, rakenteelli-

sesti ja luonteeltaan terveitä kilpakoiria, 
jotka ovat myös miellyttäviä kotikoiria. 

Kerro Tundrasta kotikoirana, 
miten tyttö istuu teidän laumaanne? 

Tunttis on kiltti ja rauhallinen sohvaperuna 
sisätiloissa, ulkona maistuu kyllä rallattelu. 
Tätä neitiä ei ole tehty sokerista: tulee 
taivaalta sitten vettä tai paukkuu pakka-
nen, niin takin pukeminen on aina yhtä 
vastenmielistä. Turkista olisi napakettukin 
kateellinen. Tundralle lauma on tärkeä ja 
sillä on omassaan hyvä, selkeä paikka.

Onko Tundralla jotakin 
erikoisosaamista?  

Jos Tundralta kysytään, niin se on jäljestys 
ja riistanetsintä (jossa se onkin ärsyttävän 

Nopea Tundra-tyttö harjoituskierroksella.
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hyvä). Myös korkeushyppy ilman vauhtia 
kuuluu bravuureihin.

Mitä haluaisitte sanoa tuleville 
pennuista kiinnostuneille? 
Minkälainen on sopiva ihminen
 näille pennuille? 

Sanoisimme, että tutustukaa pentujen 
vanhempiin, tutustukaa meihin ja miettikää 
mitä odotuksia itsellänne on pennusta ja 
onko valmis tekemään töitä täyttääkseen 
ne. Uskomme, että pennuille sopivat ihmi-
set miettivät tuota edellä olevaa.

Uni maistuu Tundralle pää tyynyllä. Unilla myös Ringo-veli.

Mitäs Tundra sanoo tähän? 
Terkkuja? 

Tundra sanoo, että "leppoista joulun odo-
tusta" karvaisille, ja "koittakaa pärjätä", 
vähemmän karvaisille. Talvi tulloo! 

Kysymykset: Jennika Eskola
Vastaukset: Tundra, Johanna & Salde
Kuvat: Johanna Jäntti
Ratakuva: Mikko Säe
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Vähän vielä muistellaan, kun EGU:n 
25-vuotisjuhlavuosi on päättymäisillään. 
Viehekiskon liikkeet eivät suoranaisesti 
liity EGU:uun, mutta avaavat intoesimer-
killään urheiluun keskittyneiden kerhojen 
toimintaa. 

Maaliskuussa 1981 rekisteröity turku-
laisyhdistys, Vinttikoiraurheilijat ry (VU) 
oli ostanut Kupittaan radalleen Englannista 
ulkolaitavieheen. VRS osti sen Kupittaan 
radan pilaannuttua autokilpailujen jäljiltä. 
Lasia ja metallinpaloja ovaali sakeana. 
VU:sta tuli kesäkuussa 1994 TGK. Pari 
vuotta myöhemmin avattiin Metsämäen 
rata.

EGU lähti tavallaan jatkamaan urheilu 
edellä VRS:n toimintaa, kun se joulukuussa 
1992 perustettiin. Ensimmäinen varsinai-
nen toimintavuosi siis oli 1993. 

Pääkaupunkiseudulle suunniteltiin 
hiekkarataa jo vuonna 1982. Asialla 
greyhoundeihin panostanut Vinttikoirien 
Ratajuoksuseura ry. Seura myös panosti 
Kisapörssi-lehteen, jota toimittajat tekivät. 
Lehti tuli jäsenille jäsenmaksun hinnalla, 
muilta perittiin tilausmaksu.

Kisapörssi alkoi vuoden 1983 alusta 
ilmestyä neljästi vuodessa ja tilaushinta oli 
25 markkaa. Lehdet alkoivat sisältää pel-
kästään juttuja, tulokset lähettiin erillisinä 
postituksina jokaisen kuukauden lopussa.
Loppuvuoden 1982 Kisapörssi kertoo 
ratahankkeesta. "Radan rakennustyö ei 
vielä ole Uudellamaalla alkanut, mutta tar-
peistoa on jo hankittu. Viimeinen ostos oli 
Kupittaan viehekisko, joka käytiin 20.11. 
hakemassa Turusta."

Porukka paloitteli kiskon yhdessä 
turkulaisten kanssa, sitten se kuljetettiin 
lainakuorma-autolla pääkaupunkiseudulle. 
Teksti ei kerro mihin siellä.

Kupittaan laitteet ostettiin aikoinaan 
Englannista (oli kuuluisa Outside-Sumner-
hare). VRS:n mukaan "nyt kiskoa voidaan 
käyttää myös kauko-ohjattavan vieheen 
kiskona ja tähän tarkoitukseen se tullaan-
kin asentamaan Uudellamaalla". MP

"GREYHOUND PEOPLE DO IT FAST!"
(Kisapörssi 1982)

EGU
2 5
Kupittaalta viehekisko
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EGU:ssa tapahtuu:

EGUn virallinen
Kinkunsulatuskävely tapaninpäivä-
nä 26.12.2018 
Lähtö Paavo Nurmen patsaalta Helsin-
gistä klo 13.00
Kierrämme yhdessä Töölönlahden.

Tervetuloa kaikki mukaan, rotuun ja ko-
koon katsomatta!
Tiedustelut:
Inari Wallenius
P. 0406859977
Inari.wallenius(at)greyhoundracing.fi

Etelän Greyhound Urheilijat järjestää taas 
suositun PANTAKURSSIN sunnun-
taina 26.1.2019 klo 10–18. Valjasseppä 
Pia Sandberg tulee jälleen opettamaan 
meille, kuinka nahkaisia pantoja ja hihnoja 
tehdään. 
Pantakurssi järjestetään Kytäjä Golfin huol-
tohallin tiloissa osoitteessa Ihanaistentie 
70, Hyvinkää. 
Otathan kurssille omat eväät mukaan, ti-
loista löytyy jääkaappi niiden säilytykseen. 
Kurssi on ensisijaisesti EGU:n jäsenille, 
oppilaita mahtuu kymmenen. Ilmoittau-
tuminen jäsenille alkaa sunnuntaina 6.1. 
ja ei-jäsenille 13.1. 
Ilmoittautumiset s-postiin tapahtumat(at)
egu.fi. Vahvistusviestinä saat maksutiedot 
ja tarkemmat ohjeet.
Kurssimaksu on 35€ joka maksetaan etu-
käteen EGU:n tilille. Kurssiin sisältyy myös 
materiaalimaksu, joka määräytyy varus-
teisiin käytettyjen materiaalien mukaan. 
Materiaalimaksu maksetaan kurssipaikalla 

Roturace tulee taas. Tapahtuma jär-
jestetään Hyvinkään vinttikoiraradalla 
8.-9.6.2019.

Radalla järjestetään myös Roturace-
harjoitukset 3.6.2019.

käteisellä valjassepälle. Varaathan käteistä 
mukaasi!
Tervetuloa mukavalle kurssille! Saat tehtyä 
juuri sinun makuusi sopivan pannan omalle 
koirallesi. Aiempaa taitoa tai kokemusta 
et tarvitse, pannanteko näytetään askel 
askeleelta, jotta jokainen pysyy mukana.

Kannattaa laittaa päivät jo nyt muistiin 
ensi vuoden kalenteriin. Nyt on enemmän 
kuin hyvin aikaa koota joukkueet, keksiä 
hulvaton nimi sekä joukkueasut. 
Roturace-tapahtumasivu ja muut tar-
kemmat tiedot tulevat esiin lähempänä 
ajankohtaa.

Mahtava uutinen ensi vuodelle!
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SYNTYNYT 

Pigpen - A Media Luz
17.11.2018 3 + 3
Väreinä: musta, fawn, valkofawn 
Tiedustelut: Kennel Whiskers
Inari Wallenius
Puh. +358406859977
inari.wallenius@greyhoundracing.fi

KANTAVANA

Champy Fella - Saphira
Pennut syntyvät viikolla 1
Tiedustelut:
Racing Dragons, Nukari
Päivi Vähäkoski
Puh. +358 40 566 2569
racingdragonsgreys@gmail.com
http://racing-dragons.webnode.fi
www.facebook.com/greydragons

Markus Laios (uroksen omistaja)
Puh. +358 40 524 3621

PENTUJA PENTUJA

ASTUTETTU

Canis Majoris - Sjudraget Vinga
Viikolla 49
Tiedustelut:
Saija Jämsä, Hyvinkää
saija.jamsa@gmail.com
Puh. 044 3031 031
Facebook: Peuranmaki greyhounds
www . peuranmakigreyhounds . com

SUUNNITTEILLA

Whippet 
Oochigea’s Q For Azorg - 
My Wild Firestarter
Keväällä 2019
Tiedustelut:
kennelmywild@gmail.com

Kuva: Taru Lehtonen

PENTUJA
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Kuva: Taru Lehtonen

Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Eikka & Bibi                       Kuva: Lotta PajuA Media Luz                            Kuva: Lotta Paju

Shout Shout Joy & Jouni Kiiski

Kuva: Minna Leppänen

Vingan värisyksy  Kuva: Joni Tuhkanen

Selätystä
Kuva: Taru Lehtonen
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toivottaa niin jäsenilleen
kuin yhteistyökumppaneilleen

rentouttavaa joulunaikaa
sekä menestystä
vuodelle 2019!

Etelän Greyhound Urheilijat ry kiittää lämpimästi 
yhteistyökumppaneitaan vuodesta 2018:

Annika Tähtinen          Beevale                 EasyVet          Giorgio / TY
Kepeä Taival                Mush / Red Eye     Peuranmäki

Kuva: Milla Toivanen


