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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Rakkautta on

Rakkaudesta lajiin. Ilohatuissa Timo ja Päivi.

Kuva: Milla Toivanen

Hifi rakastaa 
viehettä.
Kuva: Joni Tuhkanen

Ciri & Niko unilla.  Kuva: Nikon äiti

Pikkurakkauspakkauksia: Elmo, Pate, Hane, Rusty, Koru, Siiri, Pipsa. 

Kuva: Emmi Ventelä
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Lehden päätoimitti
Mirja Piranta

mirja.piranta@kolumbus.fi

LEHDEN 2/2019 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
Anton Goutsoul:

August, SD-voittaja 2019

MEIDÄT LÖYDÄT 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 

MEIDÄ 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 

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 2019
hallitus@egu.fi

PUHEENJOHTAJA
Saija Jämsä

VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Paronen

 
SIHTEERI

Milla Toivanen
sihteeri@egu.fi

JÄSENSIHTEERI
Amanda Haatainen

jäsensihteeri@egu.fi

HALLITUKSEN JÄSENET
Jennika Eskola
Arto Kovanen

VARAJÄSENET
Jari Niiles

Tiina Ylänen

TIEDOTTAJA
Milla Toivanen

sihteeri@egu.fi

RAHASTONHOITAJA
Riikka Kallio

rahastonhoitaja@egu.fi

Otalammen avaimet jennika.eskola@pp.inet.fi,
 yhteyshenkilö Jennika Eskola

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

EGU:N PANKKITILI
FI19 1544 3000 0444 82

Jäsenmaksut 2019
varsinainen jäsen 20e, perhejäsen 5 e.

Viitenumero jäsenmaksulle 19017

Kotisivut: www.egu.fi

Kuva: Emmi Ventelä
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Puhiksen palsta

EGU:n vuoden suurin varainhankintata-
pahtuma RotuRace järjestettiin Hyvinkään 
vinttikoiraradalla 8.-9.6. Kiitos kaikille ah-
kerille kerholaisille, tapahtuman läpivienti 
onnistui todella hyvin! Ja mikä on kerhon 
talouden kannalta ihan parasta, tapahtuma 
saatiin pitkästä aikaa järjestettyä oman 
kerhon voimin, ilman ostettua työvoimaa. 
Kiitos, kiitos, kiitos, olette ihan parhaita!
Val i tettavast i  v intt ikoir ien,  ta ikka 
greyhoundien oma luokka ei toteutunut. 
Mutta järjestimme taas näytösluonteisen 
juoksun parin greyhoundin voimin, ja 
toivottavasti se herätti kiinnostusta myös 
RotuRace-kansan keskuudessa.

Kiitokset Fast Friends -kenneliin koiri-
en tuomisesta näytökseen! Vaikka itse 
juoksusuoritus kestääkin vain muutaman 
sekunnin, tällä on merkitystä rotumme 
ja lajimme esiintuomisessa ja markkinoin-
nissa.

Lehden lähtiessä taittoon SM-kilpailut 
olivat nurkan takana. Kilpailujen ennak-
komainonta herätti kiinnostusta mediassa 
ja alustavan suunnitelman mukaan kuva-
usryhmä on tulossa finaalipäivänä paikalle. 
Toivotaan että saadaan hyvää näkyvyyttä 
tätä kautta lajillemme.

Jos siis näit SM-kilpailuihin liittyvää materi-
aalia pyörivän netissä, toivottavasti laitoit 
sen jakoon, jotta koko Suomi oppisi tun-
temaan hienon lajimme ja mahtavat koirat, 
joiden kanssa tätä harrastamme.

SM-kilpailujen lisäksi kerhollamme on vielä 
järjestettävänä oma klassikkokilpailu EGU 
Open. Muistathan tarjota työpanostasi 
näidenkin päivien läpiviemiseksi. Jos et 

pääse mukaan karkeloihin, voit osallistua 
talkoisiin mm. leipomalla. Talkoopisteitä 
jaossa myös leivonnasta.

Olemme hallituksen voimin koettaneet 
miettiä kaikenlaista pientä kivaa meille 
kerholaisille, siitä yhtenä osoituksena ”Tun-
nusta lajia – kampanja”, eli mahdollisuus 
tilata kerhotekstiilejä. Tämä saikin hyvää 
palautetta ja kenties tulemme mahdollista-
maan tämän joskus toistekin. Tekstiilien on 
arvioitu valmistuvan painosta viikolla 33.

Kilpailukauden päätteeksi olemme jo 
muutamana vuotena järjestäneet Otalampi 
Sprint -tapahtuman, eikä tämäkään vuosi 
tee poikkeusta. Tapahtumalle on lyöty jo 
aikataulu lukkoon ja sprintin mestaruudes-
ta juostaan 12.10.

Varaathan tämänkin päivän kalenterista, 
sillä se on viimeisin ”kilpailukauden” ta-
pahtumista ennen pitkää off-seasonia. Itse 
tapahtuman lisäksi tämä on loistava paikka 
turista vielä muiden harrastajien kanssa, 
sekä ideoida mitä uutta ja kivaa voisimme 
talvikauden aikana tehdä.

Lomaterveisin,

Saija Jämsä
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Mirjan mietteet

EGU:n kilpailullinen toimintakausi alkoi 
vappuna Kuoppamestaruus-kisalla. Jaksoin 
toviksi paikalle ja oma urheilijanikin juoksi 
Kovasen Arton kopittamana. Vasta illalla 
kotona sain tietää urheilijani juosseen toi-
seksi. Puhiksemme Nuoska-poika voitti.

EGU:n isännöimän kilpailun piti aloittaa 
GRL:n kilpailukausi 2019 Tampereella 
25.5. Kisaan ilmoitettiin niin vähän koiria 
kummastakin rodusta, että kisapäivä pe-
ruuntui. Myös kauden toinen ja kolmas 
kilpailupäivä peruuntuivat, ja samalla kaksi 
kisajuttua jäi pois tästä lehdestä.

Greyhoundien Sprintti Derbyn finaali 
juostiin suorana Turussa harjoitusten yh-
teydessä. Väänsin siitä pienen kisajutun, 
samoin Tampereen juhannuskisoista. Mo-
lemmissa egulaisia menestyjiä. SM-kisojen 
toteutuessa annan menestyneille arvon 
joulukuun lehden palstoilla.

RotuRace oli jälleen kova ponnistus. EGU 
onnistui, mistä Milla Toivanen kertoo tässä 
lehdessä. Amanda Haatainen teki suurtyön 
uutena projektinvetäjänä, mistä on aihetta 
häntä vuolaasti kiittää. Mikään tapahtuma 
ei kunnolla onnistu, ellei sitä kunnolla suun-

nitella ja järjestetä. Milla auttoi Amandaa 
tapahtumasta tiedottamisessa. Tieto kulki, 
osallistujia karttui.

Tiina Ylänen vastasi buffetista ja herkkuja 
riitti. Monen henkilön edes pieni työpanos 
oli tarpeen, mutta lisää tekijöitä mahtuu 
aina. Osallistumalla voit turvata aktiivien 
jaksamisen sekä taata toiminnan säilymi-
sen. Tiina pohtii tämän lehden kolumnis-
saan talkoilun tärkeyttä.

Jälkeenpäin Ulla Bard kiteytti EGU:n 
seinällä oivasti RotuRacen: "Hyvä pöhinä 
koko tapahtumassa ja egulaiset veti kaikki 
hienosti omat hommansa."

Jäsenistö on tänä vuonna saanut EGU:n 
hallinnolta kuukausikirjeitä. Loistava käy-
täntö! Tiedotuskirjeen laatii vuorollaan 
kukin hallituslainen, jolloin sama henkilö 
ei kuormitu koko vuotta.

Olen pohdiskellut kerholehtemme ideaa. 
Haluan pitää EGU Greyhound -lehden 
ikään kuin ilontuojana, yhteishengen vä-
littäjäna ja myös arvostuksen välittäjänä. 
Me tarvitsemme ennen muuta iloa ja sekä 
lajimme että toinen toistemme arvosta-
mista. Koska myönteinen kantaa, niiden 
voimalla lajimme on mahdollista vireytyä 
uudelleen. 

Me olemme me, kuulumme samaan 
porukkaan ja touhuamme yhdessä. Yh-
teishengestä siis viestivät ulospäin EGU-
verkkarit, joita oli mahdollisuus tilata 
kesäkuun loppuun mennessä. 
 
Hymyä huuleen egulaiset! Arvostetaan 
toisiamme sekä toistemme koiria! 
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PERHE

EGU

Keitä olette, mistä tulette ja 
keitä perheeseenne kuuluu? 
Olemme Noora ja Mikko Säe, kolme-
kymppinen pariskunta, kotoisin Hyvinkääl-
tä. Perheeseemme kuuluu meidän lisäksi 
neljä whippet-narttua. Vanhin heistä on 
8-vuotias Zelda, Weikotin JZ-Toini, vii-
meistä kilpailukauttaan juokseva veteraani. 
Leyda, Indian Hill's Gipsy, on viisivuotias.
Nuorempaa osastoa edustavat 2,5-vuotias 
ulkomaantuonti Nanda, Marakaya's Love 
at First Sight, sekä pian kaksi vuotta täyttä-
vä Tayda, Indian Hill's Dreamcatcher (tut-
tavien kesken myös Taotao). Koiristamme 
Leyda ja Tayda ovat äiti ja tytär.

Mikä sai teidät valitsemaan juuri whippetin 
ja juoksuharrastuksen?
Kotonani on aina ollut whippetejä sekä 
afgaaneja, joiden kanssa vanhempani ovat 
paljon kilpailleet. Olen siis kirjaimellisesti 

kasvanut vinttikoiraradalla, joten kovin 
luonteva elämäntapahan siitä on kehit-
tynyt. 

Whippet on niin harrastus- kuin koti-
koiranakin aivan mahtava rotu. Kompak-
tinkokoinen ja kauniinnäköinen atleetti 
mukavalla luonteella. Mennään tilaisuuden 
tullen sata lasissa, mutta osataan myös 
ottaa rennosti kotisohvalla omistajien 
kainalossa.

Vaikka aikanaan teinkin selväksi Mikolle 
että koirat kuuluu sitten kanssani samaan 
pakettiin, ei suostuttelua ole tarvinnut 
missään vaiheessa, vaan tämä ihana rotu 
kyllä vei Mikonkin mukanaan saman tien… 
Juoksuharrastus on meille se iso yhteinen 
juttu. Se on niin hirmu jännittävää!

Mieleenpainuvin saavutus tähän mennessä?
Ensimmäisenä tulee mieleen viimevuodel-
ta osallistuminen CGRC EM -kilpailuihin 

Perhe Säe EGU-perheenä esittäytyy tällä kertaa 
innokas whippetharrastajaperhe.

Noora, Mikko ja whippettytöt duunipaikalla. 
Kuva: Jenna Säe
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Tampereella. Oli mielenkiintoista seurata 
ulkomaalaisten koirien suorituksia sekä 
päästä itse osallistumaan karkeloihin. Upe-
astihan se meni Zeldan osalta, kun vete-
raaninarttujen voitto napsahti ja podiumilla 
seisoskeltiin Maamme-laulun soidessa.

Vaikka osallistujamäärä ei valtaisa 
ollutkaan, kyllä se muistona oli ainutlaa-
tuinen hetki ja tunne. Se jotenkin kruunasi 
koko Zeldan uran ja tuntui että nyt on 
saavutettavat saavutettu. Olo oli kovin 
kiitollinen. 

Olette kilpailleet niin SVKL:n kuin 
GRL:n puolella, mitkä ovat mielestänne 
suurimmat erot?
GRL:n kilpailujen pienempi osallistuja-
määrä mahdollistaa koirien näkyvämmän 
yksilöinnin. Koirat otetaan esittelyn kautta 
radalle, mikä luo ihan omaa fiilistä kisai-
luun. Nopeusluokitellut lähdöt ovat myös 
yksi suurimmista eroista verrattaessa 
SVKL:n kilpailuihin.

Nykyisin variaatiot whippettien vauh-
deissa ovat niin suuria, joten kyllähän 
nopeusluokitetut lähdöt luovat kilpai-
luun tiettyä  reiluutta ja mielekkyyttä. 
Toisaalta SVKL:n kisoista saadut viralliset 
kilpailutulokset/tittelit puolestaan ovat 

isoin houkute kilpailla pääpainotteisesti 
sillä puolella. 

Osallistuitte viime kaudella ensi kerran 
GRL:n kilpailuihin ja kauden päättäjäisissä 
veteraani-Zelda putsasi EGU:n palkinto-
pöytää. Mitä kaikkea jätti mieliin 
kilpailuttaminen GRL:n kisoissa?
Kisajärjestelyjen sujuvuus ja se tietty jännä 
fiilis kun koiria esitellään ja nostatetaan 
tunnelmaa. Voittajakoirien omien biisien 
soittaminen on aivan mahtava idea! Jotta 
ei pelkkää hyvää, toki muutamat kerrat 
lähdöttä jääminen harmittivat. 

Miten valmistautuminen kauteen 2019 
on mennyt, ketkä kaikki urheilijakuonois-
tanne tulevat radalle GRL:n kilpailuihin?
Perinteisin menetelmin on valmistau-
duttu. Talvi on menty talven ehdoilla ja 
liikuttu sään mukaan ulkona, maneesilla ja 
uimassa. Luulisi, että useamman kisaavan 
koiran kanssa tulisi suunniteltua kilpailuja 
ennakkoon pitkälle kesään, mutta itse 
asiassa tässä onkin menty ihan vaan kisa 
kerrallaan.

Jotenkin kokemus on opettanut että lii-
an pitkälle on turha suunnitella, vaikka toki 
kullekin koiralle asetetaan kauden pääta-

Kuva: Jenna Säe

Nanda, Tayda, 
Leyda ja Zelda 
esittäytyvät.
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voitteet. Tavoite oli että kaikki pääsisivät 
GRL:n puolellakin pyörähtämään, mutta 
koirien kunto, ja erityisesti lompakon si-
sältö määräävät lopullisen tahdin. Ainakin 
Nandan ja Leydan kanssa on ajateltu GRL:n 
olevan parempi vaihtoehto.

Tavoitteet ja fiilikset tähän kauteen?
Tärkein tavoite meillä, oikeastaan siis joka 
kaudella, on saada koirat ehjinä lepokau-
delle. Koirat juoksevat aina omaksi ilok-
seen ja tekevät aina täydellisen suorituksen 
omasta mielestään.

Tällä kaudella fiilikset ovat osaksi 
hyvin haikeat, sillä on Zeldan kilpailu-
uran viimeinen kausi. Zelda on meidän 
ensimmäinen yhteinen koira ja kilpai-
leminen Zeldan kanssa on ollut jotain 
niin uskomattoman hienoa. Sitä tunnetta 
tullaan kaipaamaan.
Toisaalta fiilikset ovat myös odottavat 
Taydan aloitellessa kilpailu-uraansa. Tyttö 
aloitti varsin mallikkaasti SVKL:n puolella 
voittamalla ensimmäisen kilpailunsa.

Millaiset terveiset haluatte lähettää muille 
harrastajille?
Toivottavasti kaikilla on hauskaa niin kuin 
koirillakin on, ja että muistetaan arvostaa 
niitä omien koirien suorituksia. Ne tekee 
kyllä radalla aina sen parhaansa mihin sillä 
hetkellä kykenevät.

Kysyi: Tiina Ylänen
Vastasi: Noora Säe
Kuvat: Mikko Säe

Zeldalla on menossa huiman uransa viimeinen kilpakausi.

Perheen nuorin, Tayda.
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Frendikirja
EGUlaiset täyttävät Greyhound Racingin 
lyöminä, edellisen vastaajan haastamina 
vuorollaan lapsuudesta tutun frendikirjan.

OMAN KIRJANI NIMI: Elämä on ihanaa!
KOSKETTAVIN SAAVUTUKSENI: Koira-
rintamalla kasvattieni huikeat kisatulokset
sykähdyttävät joka kerta.
AINA VARMA ILONAIHEENI: Koiratyt-
töni juostessaan.
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Linnunlaulu sateen-
jälkeisessä metsässä.
ESIKUVANI: Meryl Streep ja muut vahvat 
naiset julkisuudessa.
IHAILEN: Niittyjä ja muita luonnonih-
meitä.
PELKÄÄN: Ihmisiä, joille toiset ihmiset 
ovat apua hakiessaankin uhka.
OLEN HÄVENNYT: Usein olen hävennyt, 
kun suustani tulee lauseita ennen kuin olen 
ehtinyt ajatella loppuun asti.
NÄIN MUUTTAISIN LAJIAMME: Enem-
män ratkaisujen miettimistä kuin ongel-
missa vellomista.
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: Tahtoisin 
yhtä toimivan kuin nykyinen.
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Vaaleanpu-
nainen ja oranssi.
ELÄMÄNI PARAS HETKI: Lasteni syn-
tymät ovat olleet upeimpia hetkiä elä-
mässäni.

SUUNNISTAN NYT: Sohvalle koiratyt-
töjen väliin kahvia juomaan ja telkkaria 
katsomaan.

Vastaaja: Sari Salminen

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN KIR-
JOITTAA: Tiina Ylänen

Kuva: Johanna Tunkkari
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Kuoppamestaruus 2019

Paikalle oli saapunut paljon pieniä kilpu-
rinalkuja menoa haistelemaan. Nopurin 
pikkuisia whippetlapsia, Peuranmäen ja 
Racing Dragonssin greypentusia, ja hieman 
jo varttuneempaan ikään ehtinyt nuoriso 
Fast Friendsiltä.

Lettupannu tirisi ja makkara paistui, 
kahvia, simaa ja munkkiakin oli puffassa 
tarjolla, kiitos ahkeran leipuri-Jonnan.

Tunnelma oli korkealla ja fiilis mukava. 
Uusia jäseniä nähtiin toimihenkilötehtävis-
sä hienosti. Amanda kuulutti, Anttoni otti 
aikoja ja Nico veti viehettä. Kiitos! Hie-
nosti myös vanhemmat harrastajat olivat 
mukana toteuttamassa tätä tapahtumaa. 

Kiitos Saija, Joni, Milla, Arto, Jennika, Timo, 
Jonna, Päivi, Aki ja Mika panoksestanne! 
Yhdessä yskien eteenpäin!

Whippeteissä nopeimmin tassua toisen 
eteen laittoi vasta mammalomalta palannut 
Shannon Down Sapphire Isles ”Ricke” 
9.56 s. Toiseksi tuli Paletin Cupcake ”Lita” 
9.63 s. ja pronssia otti Indian Hill´s Devil 
”Seppo” 9.67 s. 

Puolet whippeteistä alitti 150 metrin 
kisasuoralla 10 sekuntia. Pieni neitonen, Bes-
ties Active Miss ”Madde”, esitteli mennen 
tullen juoksutaitojaan, ihana iloinen whippet. 
Yhdeksän kuukauden ikäinen whippet, Ras-
berry Ripple ”Nano”, 10.03 oli nopein pentu.

Vauhdikas kauden avaus
Kuoppamestaruus juostiin tänä vuonna vappupäivänä. 
Ilma oli suotuisa, sade alkoi vasta myöhään illalla. Shortsikeli 
kuitenkin antoi odottaa. 
Niin whippet- kuin greysarjassa mittaa otti toisistaan 14 koiraa, 
jäsenten muunrotuisia oli paikalla oli kaksi, saksanpaimenkoira 
ja italianvinttikoira.

Parveilua buffalla. Kuva: Joni Tuhkanen
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Kaikki palkitut poimittu Jonna Parosen 
tiedotteista.
Greyhoundien tulokset 2019
1. Nuoska 8.78 (Saija Jämsä)
2. Sinni 8.98 (Mirja Piranta)
3. Voro 8.99 (Minna Raila)
4. Armi 9.04 (Saija Jämsä)
5. Tyyne 9.06 (Milla Toivanen)
6. Gasoline 9.09 (Hanna-Mari Keskinen & 
Jari Luostari)
7. Hifi 9.21 (Leenalinnea Nurmi)
8. Heebo 9.24 (Minna Raila)
9. Nova 9.36 (Hanna Hemminki-Salin)
10. Tellu 9.60 (Aira & Jari Niiles)
11. Kerosene 9.67 (H-M. Keskinen & Jari 
Luostari)
12. Aku 10.19 (Jennika Eskola & Arto 
Kovanen)
13. Nana 10.52 (Jennika Eskola & Arto 
Kovanen)
14. Castor 14.35 (H-M. Keskinen & Jari 
Luostari)

Greyhoundeissa myrskyvaroitus tuli 
Peuranmäestä. Vanttera voimapussi Jon 
Snow ”Nuoska” pysäytti kellon aikaan 8.78 
s. Toiselle sijalle juoksi Capes´ Lung-gom 
”Sinni” 8.98 s. ollen tänään nopein narttu.
Kolmanneksi juoksi kaksinkertainen 
Otalampi-Sprintin voittaja, Whiskers Ro-
jotango ”Voro” 8.99 s. Mitalikolmikko alitti 
tällä kertaa 9 sekuntin rajan 150 metrillä. 
Fast Friends Alces ”Aku” 10.19 s. oli pen-
nuista nopein.

Jäsenten muunrotuisista saksanpai-
menkoira ”Rocco” 12.24 s. oli tänään 
nopein. Päivän pienin kilpailija, italianvint-
tikoira Pumpkin Marquise ”Myy” 16.99 s. 
taipui isommalleen.

Kausi on siis virallisesti avattu. Tehdään 
tästäkin kesästä huippu yhdessä! Yksi kaik-
kien ja kaikki yhden puolesta!

Teksti: Tiina Ylänen
Tulospoiminta, kuvatekstitys: Mirja PirantaKuva: Joni Tuhkanen

Puhiksemme Saijan ilopäivä. Musta nuoli, Nuoska, Kuoppamestari, Armi neljäs. 

Kuva: Milla Toivanen
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Kuonojen viralliset nimet sijoittumisjär-
jestyksessä: Jon Snow, Capes' Lung-gom, 
Whiskers Rojotango, Miss Suomi, Daene-
rys Targaryen.
Capes' Gasoline, Too Late Mate, Run-Up 
Lovejoy, Starburst Supernova, Run-Up 
Tear Of Joy.
Capes' Kerosene, Fast Friends Alces 9 
kk, Fast Friends Gulo 9 kk, Fast Friends 
Castor 9 kk).
Pentusarjan voitti Aku.  
 

Whippetien tulokset 2019

1. Ricke 9.56 (Anne Jokisalo)
2. Lita 9.63 (Monica Eriksson)
3. Seppo 9.67 (Hanna Nykänen)
4. Rili 9.72 (Sari Salminen)
5. Zelda 9.73 (Noora & Mikko Säe)
6. Tayda 9.90 (Noora & Mikko Säe)
7. Leyda 9.91 (Noora & Mikko Säe)
8. Nano 10.03 (Johanna Jäntti)
9. Sherri 10.11 (Monica Eriksson)
10 Nanda 10.20 ((Noora & Mikko Säe)
11. Yatzy 10.69 (Johanna Jäntti)
12. Hoki 10.71 (Leenalinnea Nurmi)
13. Cena 10.92 (Monica Eriksson)
14. Madde 40.90 (Ulla Sommer)
Urheilijoiden viralliset nimet sijoittumis-
järjestyksessä: Shannon Down Sapphire 
Isles, Paletin Cupcake, Indian Hill's Devil, 
Nopurin Meryl Streep, Weikotin JZ-Toini.
Indian Hill's Dreamcatcher, Indian Hill's 
Gipsy, Rasberry Ripple 9 kk, Maxwin Lara, 
Marakaya's Love at First Sight.
Oochigeas Rhapsody 6 kk, Breakdance, 
Tuiskuniityn Flamenco, Besties Active 
Miss.
Pentusarjan voitti Nano.

Muunrotuisten tulokset 2019

1. Rocco 12.24 (Nico Lindholm) saksan-
paimenkoira
2. Myy 16.99 (Taru Kiviranta) italianvint-
tikoira

Myyn virallinen nimi: Pumpkin Marquise.

Whippetien Kuoppamestari, 
äitikoira Ricke, Annen kanssa. Kuva: Milla Toivanen
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Greyhoundien Arvaa Kuoppamestari -ar-
vonnassa moni veikkasi kisan voittanutta 
Nuoskaa. Niinpä onnetar arpoi Nuoskaa 
veikanneista yhden onnekkaan, joka on 

Jonna Paronen.
Whippettien Arvaa Kuoppamestari 

-arvonnassa ei ollut yhtään oikeaa arvaus-
ta. Vappuhengessä arpavoittaja kuitenkin 
arvottiin kaikkien arvanneiden kesken. 
Onnettaren suosikki: Johanna Jäntti & 
Johanna Kakko.

Aikuisten päähinekisan voitti Päivi 
Vähäkoski ja lasten päähinekisan Enna 
Paronen.

Toimihenkilö-arvonnassa onnetar 
valitsi Timo Parosen, jolla ilmeisesti oli 
onnenlantti sortsiensa taskussa. Ainakin 
Jonna niin arveli.

Saija kirjoitti Peuranmäen 
seinälle 21.5.2019:
"Suurin tähti on poissa. 
Peuranmäen Jon Snow antoi 
Tampereella 15.5. kaikkensa ja 
enemmän, 280 m / 16.87 s. 
Tästä hän ei ikinä toipunut. 
Iso mies jättää ison kolon sydämiin. 
Surumme on pohjaton."

Jon Snow, Nuoska, syntyi 10.9.2016 
ja kuoli 20.5.2019. Razldazl Riogan 
ja Vingan poika opetteli lupaavasti 
ratauralle kaudella 2018. 
EGU:n Kuoppamestaruuskilpailussa 
2019 Nuoska nostatti voittovedollaan 
ihokarvani pystyyn. Seurasin lähtöko-
pin tuntumassa vaikuttuneena pojan 
laukkaa, sen vauhtia ja voimaa. Olin 
hetkessä varma, että tässä on voitto-
veto. Niin oli. Suvereeni.

Nuoska antoi kaikkensa

Tampereella Nuoska oli harjoitusillan nopein ja ajat 
luotettavia sähköisiä. Se ovaalinkierto jäi lahjakkaan 
pojan viimeiseksi. Saijan ja Jonin suru Peuranmäes-
sä on suunnaton, kun lahjakas poika vielä oli oma 
kasvatti.
Muistoihin Nuoska tallentuu myös minulle, niin 
voimakkaasti lahjakas poika Kuoppamestaruus-
vedollaan vaikutti.
Mirja

Arpaonni potkaisi Parosen Jonnaa. 
Kuva: Milla Toivanen
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RotuRace

- huippuhauskaa!

Teksti ja kuvat: Milla Toivanen

Lauantainen RotuRacen avajais-aamu alkoi helteisenä ja aurinkoisena. 
Kiirettä pukkasi, kun toimihenkilöitä ei aivan ollut tarpeeksi valmistele-
maan tapahtumaa. Ilmoittautuminen sujui loistavasti ja kaikki saatiin alun 
takkuilusta huolimatta ajoissa valmiiksi. Helteestä johtuen aloitusaikaa 
oli jo hieman lykätty, ja sen ansiosta kilpailut päästiin aloittamaan lähes 
aikataulun mukaisesti.

RotuRace-tapahtumassa 8. - 9.6. oli ilo pinnassa.

Kymmenvuotias bullterrieri innoissaan. Rottaratsastajan kanssa.



15 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

Paahteesta huolimatta koirilla oli huippu-
hauskaa! Alkupätkän juontajana toiminut 
Joni Tuhkanen muistutteli aika ajoin vii-
lennyksen ja nesteytyksen tärkeydestä, 
eikä kenelläkään tuntunut olevan ongelmia 
hurjasta kuumuudesta huolimatta. Arto 
Kovasen rakentama vieheenvetolaite toi-
mi loistavasti, ja ennen kaikkea se säästi 
toimihenkilöitä sekä aikaa. 

Radalla nähtiin varmaa suoritusta, 
suorastaan räjähtävän innokasta vieheen 
jahtausta kelloa vastaan. Nähtiin myös 
tapahtuman todellista suolaa, koiramaista 
hassuttelua, mikä sai naurun hersyämään 
niin yleisössä kuin toimihenkilöstössä.

Viihdettä riitti

Minulle yksi lauantaipäivän kohokohdista 
oli, kun saksanseisojamix-joukkue juoksi. 
Se koostui neljästä koirasta, joista yksi oli 
puhdasrotuinen lyhytkarvainen seisoja. 
Loput olivat koirien kestävyysurheilulajeja, 
kuten koirajuoksua ja -pyöräilyä, varten 
jalostettuja mixejä. Saksanseisojaan halut-
tiin lisää nopeutta, joten niihin risteytettiin 
greyhoundia.

Vuosien saatossa greyn osuutta on 
vähennetty ja tämän joukkueellisen omis-
tajan mukaan nykyisin käytetään point-
teria. Mutta greyhoundit elävät vahvasti 
taustalla, mikä kuvastakin näkyy. 

Lauantaina suorituksia oli hurjasti, 
lähemmäs 200. Maxi-luokka loppui vasta 
noin kuuden aikaan illalla. Kolme isovil-
lakoirajoukkuetta hulmuavine villoineen 
ja hassutteluineen tarjosi loppuun asti 
viihdettä. 

Midi-luokan voitti ehkä jopa odotetusti 
amerikanbulldoggi-joukkue Little Mons-
ters. Niitä olikin monta joukkueellista tänä 
vuonna. Ilahduttavaa, että laji kiinnostaa 
laajasti rodun piirissä. Myös maxit vei ame-
rikanbulldoggit nimellä Fast & Furious 4.

Paahteinen päivä verotti toimihenkilöi-
tä ja kilpailijoita. Unta ei varmasti kenen-
kään tarvinnut odottaa. Janoa tai nälkää 
sen sijaan ei kenenkään tarvinnut pelätä 
kilpailupaikalla, sillä Tiina Yläsen luotsaa-
ma herkullinen buffa tarjosi vaikka mitä 
herkkuja kuumaan kesäpäivään. Sämpylät, 
toastit ja jäätelöt hävisivät herkkusuihin 
hyvää tahtia ja Arton autossa majaillut 
kylmäkaappi tyhjentyi vähän väliä viileistä 
juomista. 

Apinan raivolla

Yön aikana satoi onneksi hieman, joten 
sunnuntaiaamu oli hieman raikkaampi ja 
rata saanut kosteutta. 

Toinen RR-päivä alkoi jättiluokalla, jon-
ka viime hetkillä saimme raavittua kasaan. 
Minimimäärä viisi joukkuetta siis mukana. 
Ilmoittautuminen hoitui nopeasti. Kaksi 
tanskandoggijoukkuetta, kaksi leonber-
ginkoirajoukkuetta sekä lyhytkarvaiset 
bernhardinkoirat kisasivat jättikokoisten 
nopeimman tittelistä. Siinä tanner tömisi, 
kun jätit porhalsivat kohti maalilinjaa. 

Saksanseisojamix-joukkueen jäsenessä nä-
kyy greyhoundia.
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EGU järjesti vuoden tauon jäl-
keen RotuRacen, vuoden suu-
rimman rutistuksen. Kaikkien 
rotujen viehejuoksutapahtu-
ma siis oli tauolla Hyvinkään 
radan remontin vuoksi, ja nyt 
palattiin upeasti takaisin!

Suuri muutos tapahtui 
kulisseissa, kun projektin-
vetäjäksi astui hallituksen 
riveistä tuttu uusi harrastaja, 
Amanda Haatainen. Hän on 
projektijohdon tradenomi, 
eli oikein alan ammattilai-
nen hommaan. Mutta Päivi 
Viinimäen saappaissa on roi-

Voittajaksi suoriutui tanskandoggit 
JättiSuora. 

Mini-luokka olikin melkoinen rutistus, 
yhteensä 41 joukkuetta! Hurjaan mää-
rään mahtui lukematon määrä eri rotuja. 
Yleisestikin rotujen kirjo oli suuri, vaikka 
muutamaa rotua esiintyi enemmän kuin 
muita. Noin 42 erilaista puhdasrotuista 
joukkuetta sekä lukematon määrä eri 
rotujen mixejä. 

Mini-luokan voittajaksi kirmasi sekaro-
tuisista koostuva Ryhmä Hau. 

Siinä juontajaakin vedettiin höplästä, 
kun Apinan raivo -joukkuenimellä kisannei-
den affenpinsereiden vuoro tuli. Ne kun oli 
rodun ”leikittelynimellä” apinapinsereiksi 
ilmoitettu. 

Pukukilpailu ei ollut tänä vuonna 
suuressa suosiossa, mutta muutamat 
osallistujat olivat siihen kunnolla panos-
taneet! Etenkin tanskalais-ruotsalaiset 
pihakoirat joukkuenimillä MC Döda 

råttan, MC rat riders, MC #räddaråttan, 
MC flying rats ja MC prätkäråtat olivat 
sonnustautuneet upeisiin asusteisiin, 
koiria myöten! 

Jäteissä bernhardinkoirat, joukkueessa 
Sisar hentomieli, olivat ottaneet kopin ro-
dun historiasta, 1500-luvulla lumivyöryjen 
alle jääneitä pelastaneet St Bernhardin 
luostarin suuret koirat ja hoitajat olivat 
ilmielävinä edessämme.

Sunnuntaina toimihenkilöitä oli mukava 
määrä, lähes jokaista hommaa pystyttiin 
pyörittämään monen ihmisen voimin, 
jokainen sai kokeilla haluamiaan hommia 
ja sai pitää taukoja sopivin välein, kun 
tuuraajia riitti. Siksi on tosi tärkeää, että 
jokainen antaisi edes pienen oman panok-
sensa kerhon tapahtumiin.

Tunti paikalla on tunnin hengähdys 
jollekin muulle. Eikä pidä unohtaa tausta-
hommia, kuukausien järjestely vaati sekin 
hurjasti aikaa. 

Uusi vetäjä remmissä

Sponsorin tuotekassein palkitsemassa Saija Jämsä, Aman-
da Haatainen ja kuuluttava Elsa Lindholm.
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masti täytettävää. Kiitos hänelle vuosien 
RotuRace-työstä! Yhdessä Päivin kanssa 
Amanda kävi kuukausia aikaisemmin 
materiaaleja läpi ja samalla kehitti omaa 
versiotaan niistä.
Ja kuinka hyvin Amanda siitä suoriutui-
kaan! Jokainen meistä voi miettiä itsensä 
asemaan, jossa pitäisi järjestää kerhon 
varainkeruutapahtuma. Ei, ei todellakaan 
mikään helppo homma, eikä kovinkaan 
monesta siihen olisi lainkaan. 

Ennen varsinaista tapahtumaviikon-
loppua on tehty satoja tunteja töitä 
suunnittelun ja järjestelyn kanssa. Kaikki 
materiaalit ja dokumentit tuli tehdä ja 
suunnitella. Yhdessä koko EGU:n hallituk-

sen kanssa kävimme aiheita läpi. Hommaa 
tuntui olevan valtavasti, kun yhden sai 
tehtyä oli kymmenen seuraavaa aihetta 
vastassa.

Ilmoittautumisen auettua sai hetken 
hengähtää. Kun ilmoittautumisia alkoi 
sadella ennen viimeistä ilmoittautumispäi-
vää sadan rajapyykkiä uhmaten, oli takuu 
hienosta viikonlopusta sinetöity. Ihan sa-
taan ei päästy, vaikka ilmoittautumisaikaa 
jatkettiin vielä viikolla.

RotuRace-tapahtumaan osallistui yh-
teensä 97 joukkuetta. Tapahtumaa spon-
soroi Primadog.

Sisar hentomieli -joukkue.
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Koppi 2 Too Late Mate "Hifi". 
Mitä mietti Leenalinnea?
"Ihan hyvillä mielin mennään, vaikka 
tuskin mitään suurta kisatunnelmaa on 
aistittavissa näin yhden lähdön kilpai-
lussa. Mutta pääasia että saa edes sen 
yhden lähdön."
"Hifi on enemmän keskimatkan koira, 
mutta Turku on onneksi ihan superra-
ta. Pikkutytöt lähtee haastamaan isot 
pojat, katsotaan kuinka pärjätään. Hifi 
ja Armi on vanhoja lentokamuja, ehkä 
niillä on keskenään joku huikee suun-
nitelma miten pojat saa hiekat silmille."

Koppi 3 Miss Suomi "Armi". 
Saijan mietteet aamulla egulaisten väli-
seksi muodostuneesta finaalista:
"En yhtään tiedä mitä odottaa. Uskon 
että Armin pitäisi pärjätä lyhyelläkin 
matkalla, mutta toistaiseksi ryhmä-
juoksut eivät ole menneet liian hyvin. 
Armilla ei ole kokemusta myöskään 
Turun radasta, toivottavasti se sopii 
isolle tytölle hyvin."
"Peukut pystyssä mennään ja toivotta-
vasti saadaan nähdä siisti kilpajuoksu."

Koppi 4 Azure "Bolt". 
Päivillä oli jo edellisiltana maha sekaisin, 
"tiedä vaikka kävisin vain toteamassa, 
etten uskallakaan laittaa koiraa kop-
piin".
Aamulla: "Aamukahvi menossa, monta 
asiaa vielä tehtävä, kun pitää polkasta 
töihin tunnin päästä. Treen harkoissa 
muutama viikko sitten ensikierros yksin 
ok, mutta Turussa Bolt ei ole juossut 
kuin kerran aivan poikasena... Tyhjä 
taulu, en tuumi sijoitusta ja toivon sille 
onnistumisen. Koppiinlaitto jännittää, 
kuten se, että jaksaako pitää vauhdin 
yllä jatkuvassa kaarteessa."

Koppi 6 August "Nopsa". 
Mitä tuumi Noora?
"Finaali on sikäli mielenkiintoinen, että 
vastakkain on nuoria, uransa alussa ole-
via koiria ja yksi veteraani. Nopsan ko-
kemuksesta radalta sekä kilpailuista voi 
olla hieman etua, mutta sillä pelkästään 
ei voiteta kisaa. Suurella jännityksellä 
odotan ja luonnollisesti toivon vain, 
että kaikki koirat tulevat ehjinä radalta."

Millaisin miettein kisaan?
Kysyin finalistien treenareilta kisapäivän aamuna mietteistä illan finaaliin. 
Sen kunniaksi, kun vihdoin juostiin kauden ensimmäinen kilpailulähtö.

Kisakatsaukset Mirja Piranta
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Lyhyen klassikko, Sprintti Derby on nyt 
juostu 28 kertaa. Veteraanigrey on voit-
tanut klassikon nuorten kuonojen edestä 
kolmasti, ja kaikki kolme ovat EGU:n 
veteraaneja. GRL:n 35-vuotisjuhlavuoden 
SD-voittaja, August, on historian ensim-
mäinen veteraaniuros voittajana.
Kaksi muuta ovat veteraaninartut Herself 
2014 ja Joynight 2015.
Sprintti Derby on urosten kisa. Narttu on 
sen voittanut vain kolmesti, ensimmäisenä 
narttuvoittajana jäi historiaan kolmivuotias 
TGK:n Capes' Francine vuonna 2010.

Kesäisenä keskiviikkoiltana juostiin Tu-
russa neljän koiran suora finaali, kaikki egu-
laisia. Mukana kaksi urosta, kaksi narttua.
Loppusuoralle tullessa Nopsa kärjessä, 
Bolt toisena... Sitten, Bolt jotenkin sot-
keutuu johtavan jalkoihin, heittää kunnon 
voltit... ja jatkaa jaloilleen päästyään.

Veteraanille puetaan juhlavuoden Sprintti 
Derbyn voitonmerkit.
"Voitto tuntuu tottakai aina hienolta, mutta 
lähtöä varjosti kilpakaverin kaatuminen 
viimeisessä kaarteessa", Noora toteaa. 
"Nopsalla on vielä vähän ylimääräistä pai-
noa, mutta luulisin että se tässä tasaantuu 
kun pääsee radalle kauden edetessä. Alku 
näyttää lupaavalta!"
Niin näyttää, ja Bolt tuli onneksi omin jaloin 
palkintojenjakoon.

Oralade Sprintti Derby -finaali 325m 
1. August (6)  .................................19.77 
2. Miss Suomi (3)  ..........................20.27 
3. Too Late Mate (2)  .....................20.48 
K. Azure (4)
P. Daenerys Targaryen (5)
(Bit Chili - Corner Stone)
om. Noora Goutsoul, kasv. Beevale

Sprintti Derby 2019

Kolmannen kerran veteraanille

Sprintti Derby: 19.6.2019 Nopsa & Noora Goutsoul, Armi & Saija Jämsä, Hifi & Leenalinnea 
Nurmi, Bolt & Anette Sassi. Palkitsemassa TGK:n pj. Heikki Rahikainen ja varapj. Jouni Niemi. 

Kuva: Minna Leppänen
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Juhannuskisa Tampereella, 34. greynarttu-
jen OAKS, 4. I Like Iron Maiden -memo-
rial, whippetien luokkakisat...  

Viisi narttua on voittanut OAKS:n 
kahdesti, yksi kolmasti. Onnistujista kolme 
on EGU:n riveistä, Elbony Dingo, Elbony 
Phapillon (voitti kolmasti) ja Shout Shout 
Joy, joka nyt GRL:n juhlavuonna vei tois-
tamiseen narttujen arvokisan.

Kaikki kuusi ilmoitettua tyttöä pääsivät 
mukaan. Urosten Masters puolestaan ei 
kahdella ilmoitetulla koiralla noussut.
Kauden ensimmäiset kilpailut, törmäilyä 
nähtiin. Suorassa OAKS-finaalissa Miss 
Suomi, Saffron Pear, Too Late Mate ja 
Finnish Snowpearl hieroivat toisiaan kes-
kiradoilla. Shout Shout Joy kiersi ulkoa 
ohi, Capes' Snow Trooper kaarreruuhkan 

ohitettuaan vauhdilla perään. Armoton 
takasuoran veto ei ihan riittänyt, Tikku 
kirjoitutti nimensä historiaan toistamiseen.

Run-Up Oaks 480m 
1. Shout Shout Joy (6)  ...................29.63 
2. Capes' Snow Trooper (1)  ..........29.75 
3. Saffron Pear (3)  .........................30.49 
4. Too Late Mate (4)  .....................30.53 
5. Miss Suomi (2)  ..........................30.64 
6. Finnish Snowpearl (5)  ...............30.70 
(Bling It On - Joynight)
om: Reija & Jouni Kiiski, kasv: Run-Up

Juhannuskisat
OAKS 2019

Sponsorin laittamat kauniit palkinnot. 
Kuva: Milla Toivanen

Shout Shout Joy voitti OAKS:n toisen kerran. 
Kuva: Päivi Vähäkoski
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I Like Iron Maiden 
-memorial
Nyt neljättä kertaa juostussa "Rampen" 
muistokisassa jälleen täysi lähtö. Toista-
miseen mukana August "Nopsa" ja Ready 
To Rumble. Kolmas egulainen, Smile Of 
Joy, oli ensi kertaa mukana ja otti pronssia.
Nopsa voitti viime vuonna, nyt tuli EGU:n 
veteraanille hopeaa. Capes' Shadow lähti 
kuin raketti ja Nopsa otti heti perään 
kakkospaikan, ja sen myös piti.

I like Iron Maiden Memorial 280m 
1. Capes' Shadow (2)  ....................16.87 
2. August (4)  .................................17.24 
3. Smile Of Joy (5)  ........................17.37 
4. Wild Victoria (6)  .......................17.65 
5. Heart Of Gold (1)  .....................17.75 
6. Ready To Rumble (3)  ................18.26 
(Line Of Fire - Go Mary Blue)
om: Vesa Sivonen, kasv: Top Vision 

Rilille Platinum-hopea
Whippetit juoksivat luokkakilpailun. Kor-
keimmassa luokassa (L1-2) kilpaili kaksi 
EGU:n edustajaa. Nopeuskisa vedettiin 

kahtena kolmen koiran lähtönä, Meryl 
Streep "Rili" voitti ensimmäisen, Friendly 
Face "Ludde" oli toinen toisessa erässä. 
TSGK:n nuori herra Schimanski veti siinä 
hurjaa kyytiä. Voitto tuli kokonaiskisassa.
Kun kokonaisuus listataan aikajärjestyk-
seen, EGU:uun hopeaa.

Whippet Platinum Sprint L1-2 280m
1. Schimanski (1) ...........................17.70 
2. Meryl Streep (3)  .......................18.04 
3. Candyking (2)  ...........................18.13 
4. Friendly Face (3)  .......................18.48
5. Eagle (1)  ....................................18.63
6. Fairytale II (2)  ...........................18.67
(Fallout Boy - Ruffian)
om: Jori, Maria & Juha Jauhiainen, 
kasv: Ghan Buri Ghans, Saksa

Rampen muistokisan palkittuja. EGU:n August toinen, Smile Of Joy kolmas. 
Kuva: Milla Toivanen

EGU:n 
Meryl 
Streep 
toinen 
whippetien 
Platinium 
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EGU Greyhound -lehti esittelee nyt 
juhannuksena toistamiseen narttujen 
OAKS:n voittaneen Tikun. Kauden 2018 
vuoden narttuhan voitti tuon narttujen 
arvokisan myös viime vuonna. 

Huippu-urheilija, mutta millainen koira 
Tikku on omassa laumassaan?
Itsevarma johtajatyyppi. Kunnioittaa kui-
tenkin vanhempia narttuja eikä aiheuta 
rähinöitä.

3sivun
KOIRA

Shout Shout Joy

Tikku Bling It On - Joynight
s. 22.10.2015, musta narttu
Om. & treenari Reija & Jouni Kiiski
Kasv. Run-Up

Tikun ensimmäinen OAKS-voitto. Kuva: Johanna Kakko
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Olen saanut käsityksen, että Tikku 
liikkuu mielellään ihan itsekseenkin. 
Onko näin, että tyttö myös treenaa 
itse ja treenarit viimeistelevät?

On äärimmäisen helppo liikutettava, 
lähtee aina täysillä kun panta avataan. 
Treenarin tehtävä on seurata liikkeitä ja 
säännöstellä vapaana paahtamista.

Tikku on jo paljastunut hyvin cooliksi ja 
keskittyväksi kisakoiraksi. Huomaako ur-
heilijasta jossakin vaiheessa kisoissa oikein 
ison syttymisen? Ainakin ohittamisiin tyttö 
radalla syttyy, olen pannut merkille.

Tikku juoksee aika eleettömän tyylikkäästi 
kuitenkin aina 110 prosenttia lasissa. Ehkä 

viime vuoden OAKS:ssa oli vielä jotain 
extrapuristusta, kun siihen lähdettiin mys-
tisen loukkaantumisen jälkeen parin viikon 
tehohoidolla.

Mikä hetki Tikun tähänastisella kisauralla 
pysyy ikuisesti treenareiden mielessä? 
Miksi juuri se?

Tikku on tarjonnut monta hienoa hetkeä. 
Yksi joka jää mieleen, eikä pelkästään 
hyvässä, on viime vuoden Turun kisa, joka 
piti olla SM-alkuerä. Ensimmäinen kerta 
GRL:n historiassa, kun kauden tärkein kisa 
jää juoksematta.

Tikku teki siinä sijoituslähdössä kauden 
kovimman kellotuksen Turussa. Vitsinä 
tai oikeastaan hätähuutona lajin puolesta 

Kuva: Johanna Kakko

Tikku-pentu sisaruksineen seuraa Lisse-johtajaa. Pennut saavat aina paljon ulkoilua ja lapsi 
auttaa mielellään.
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laitettiin someen kuva "SM-voittajasta”.

Kun Tikku keskittyy radalla, tulosta tulee. 
Kun sitten siirrytään äitikoira-aatoksiin, 
mitkä ominaisuudet Tikussa ovat mieles-
tänne jalostusta ajatellen parhaita?

Avoin, helppo luonne. Vahva, toimivaksi 
todettu emälinja, kuten myös isän emä-
linja. Ja tietenkin nopeus.

Ensin teillä kilpaili 61 Suomen starttia 
Australiasta muuttanut Cypress Night, 
sitten "Sysin" tyttö Hasty Night, 
seuraavasta polvesta Joynight ja nyt Tikku. 
Neljäs narttupolvi Run-Upin omaa 
jalostusta näkee päivänvalon Tikun 
synnyttäessä.
Entäs isäkoira? 
Reportteri ei vielä tiedä edes nimeä?

Suunnitelmissa on tuoda pakastesatsi 
Australiasta. Uros on Dyna Double One 
yhdistelmästä Barcia Bale - Crystin Bale.

Barcia Bale on Australian siitosuros 
ykkönen ja Dyna Double One sen paras 
jälkeläinen. Voitettuina mm. Melbourne 
Cup ja Brisbane Cup 2015, Rookie Rebel 
ja Australian Cup 2016. Rataennätykset 
Albion Parkissa, Sandown Parkissa ja 
Meadows'ssa sekä yli miljoona dollaria 
palkintorahaa.

Millaista pentuetta itse toivotte? 
Mitä haette yhdistelmällä?

Nyt ei haeta kauniinvärisiä vaan maailman-
luokan menijöitä. Todennäköisesti mustaa 
pukkaa.

Millaiseen kotiin Tikun pennut
parhaiten sopisivat?

Mihin vaan, jossa koirat hoidetaan hyvin 
koko elämänsä ajan. Radalle tietenkin 
ensisijaisesti.

Leveärintainen pieni napittaja. 

 ”Kohta säntään.”
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Miten arvelette Tikun suhtautuvan 
muutokseen uraohjuksesta äitikoiraksi?

Hyvin, emä ”Svart” Joynight, täyttää 
syksyllä 10 ja kahden pesueen jälkeen se 
sinkoilee pellolla kuin nuori tyttö. Rata-
koiran urahan on varsin lyhyt. Jos lasketaan 
radalla vietetty aika, niin 50 starttia on noin 
25 minuuttia.

Kysyi: Mirja Piranta
Vastasi: Jouni "Jones" Kiiski
Kotikuvat: Reija Kiiski

Joukossa pikku-Tikku, äiti ja pienten mummo.

Tikku ja äitinsä Joynight. 
Syntyneet samana päivänä ja 

molemmat voittaneet & palkittu 
myös Tukholmassa.
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Johanna Jäntti:

Jännitys vähän riippuu kisasta ja koirasta, 
jonka kanssa lähdössä kisaan, että minkä 
verran jännittää. Mutta kyllä pieni positii-
vinen jännä kuuluu asiaan, sehän on osa 
kisafiilistä. Pieni jännitys antaa parhaan 
vireen, kuten futiskoutsimme tapasi sanoa.
Valmistautuessa soi Fort Minor: "Re-
member The Name". Ja miksi? Koska 
se on mulle fokusbiisi ja jokainen tietää, 
että oma tunnetila menee hihnaa pitkin 
koiraan. Siksi.

Meillä on kisasoittolista Spotifyssa, sitä 
luukutetaan autossa. Listalla on koirien 
kisabiisejä ja muuta fiilismusaa.

Musan voimasta

Jännittääkö?

Jännittääkö sinua kisapäivien aamuina? 
Toimiiko teillä kenties jokin musiikki, joka rentouttaa & voimauttaa?
Luukutatko kotona, matkalla, radalla jotakin kappaletta tai levyä? Mitä? 
Vai keskitytkö mieluummin kilpailulähtöön hiljaisuudessa?

Luin Iltsikasta, että MM-kultaleijonillamme oli yhteisöllisyyttä koros-
tava voimabiisi, Gettomasan ”Lössi”. Sitä joukkue kuunteli pukukopissa 
ennen matsejaan ja kultaa tuli Slovakiasta. 

EGU Greyhound kysyi musiikin voimasta meidän lajissamme. 
Kahdeksan jäsentä ilmoittautui kertomaan. Joukossa sekä konkareita 
että vasta ensimmäisen pennun onnellisia omistajia kera mieli-
kuvituksen. Kyllä musiikista on!

MirjaP

Viime vuoden EM-voittaja Funky Fellow kes-
kittyy tässä nuorena aloittelijana Johannan 
kanssa radalle menoon. ”Sieltä se asenne-
kasvatus musan voimalla on aloitettu. Fokus 
peliin”, tuumaa Johanna. 

Ku
va

: J
oh

an
na
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ak

ko
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Päivi Vähäkoski:

Kyllä jännä alkaa jo edellisenä iltana, 
mahanpohjassa alkaa kutkuttaa. Miellän 
oman jännittämisen kuitenkin sellasena 
positiivisena latauksena ja se ilmenee 
asioiden tekemisenä. Kisa-aamu ja tunti 
ennen starttia on tuskaa, happi loppuu ja 
oksettaa. Perhe sanoo, että musta tulee 
sietämättömän raivostuttava.

Musiikki on kisoihin valmistautuessa sekä 
kisapäivän tsempparina mulle tosi tärkeä. 
Rentouttavaa en kaipaa, koska silloin tuntuu 
kuin terävin kärki itsestä häviäisi. Mä en juu-
rikaan kisa-aamuina enää haastele kaluston 
kanssa enkä ole heidän musamieltymyksistä 
tietoinen, mutta peilaan itseäni heihin.

Kalustomme on kohtuullisen kiihkeää 
sakkia ja jos siihen tulee muutos liialla 
rauhallisuudella, olen huolissani. Mulla 
on Sirun (Saphira) useamman kisakau-
den myötä jäänyt vireennostattajabiisiksi 
Cheekin "Jibbikayjei", uhoan ja uskon.  Se 
laitetaan myös aina soimaan tietyssä koh-
taa rataa lähestyttäessä.

Jokaisella kisaavalla on myös oma kipa-
le, mihin kuhunkin on monenmoiset syyt 
ja niitä luukutetaan matkalla melkosella 

volyymilla: Bolt (Azure) Usain Bolt "Faster 
than lightning", Bimu (The Spitfire) The 
Prodigy "The Spitfire" (Perhe inhoaa tätä.) 
ja vielä sooloton / starttaamaton Blondikin 
(Icefyre) on jo saanut oman uhobiisin Mos 
Def "Quiet dog (bite hard)".

Putkeen meni musiikki, Päivin Siru voitti. 
Kuva: Joni Tuhkanen

Niko Virtanen:

Jännittää varmasti kisapäivän aamuina. Koirat kuitenkin an-
tavat kaikkensa siellä radalla, joten toivoo kaikkien koirien 
pääsevän ehjinä radalta.

Ciri-pentu ei ole vielä osoittanut erityistä kiintymystä 
musiikkiin. Mutta jos koira edes aistii omistajansa adrenalii-
nit, niin biisivalinta tällä hetkellä varmaan olisi Slipknot: ”Devil 
in I”. Tuon biisin kertsi saa kyllä karvat pystyyn joka kerta. 

Helsingistä kun tapahtumiin ajellaan, niin varmasti jota-
kin tulee aina kuunneltua matkalla, mutta uskon hiljaiseen 
keskittymiseen sitten kisapaikalla. Toki kaikki nämä vasta-
ukset voivat olla ihan jotain muuta sitten vuoden päästä 
kun päästään Cirin kanssa radalle.

Niko miettii musaa Ciri-pentusen kanssa. Oiva selfie. 
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Jonna Paronen:

Kyllä jännittää, ei enää samal-
la tavalla kuin ensimmäisen 
greyn kanssa, mutta sillai 
sopivasti kuitenkin. Varsinkin 
uuden nuoren ensimmäiset 
kisalähdöt on semmosia, että 
tuntuu ihan vatsan pohjassa 
asti.

Harjoitusten perusteella 
on varma tunne, että koira 
juoksee hyvin. Mutta kun on 
kilpailulähtö, ja mahdollises-
ti totutun yhden - kahden 
kaverin l isäksi  jopa vi is i 
kaveria juoksemassa, niin 
kyllä se oman lisäjännityk-
sensä tuo.

Meillä koirat ovat aika 
mukautuvia siihen mitä me 
kaksijalkaiset kuunnellaan. Eivät juuri 
perusta musiikille, riittää kun ei pauhaa 
kovin kovalla.

Nyt menee pitkälti kotimaiset artistit 
ja tietysti myös laaja skaala ulkomaisiakin 
esiintyjiä.

Jos jotain artisteja tulisi nimetä niin 
kotimaisista vaikkapa Lauri Tähkä, Arttu 
Wiskari, Haloo Helsinki, Elastinen ja Kaija 
Koo.

Ulkomaisista Avicii, Swedish House 
Mafia, Adele ... Mitä nyt Radio Novalta 
yleensä tulee niin uppoaa ja tuo hyvää 
fiilistä. Rauhallisemmat kappaleet toki 
myös rauhoittavat, mutta yleensä toimivat 
hyvin ajatusten siirtona muualle. Fiiliksen 
nostattajana toimii hieman menevämmät 
kappaleet.

Automatkoilla meillä soi enimmäkseen 
autossa radio ja sen monipuolinen tarjonta. 
Radalla vaihtelevasti autossa radio päällä. 
Yleensä ilman radiota. 

Silloin kun meillä Paavo (Volterra) 
kisasi, soitettiin cd:ltä musiikkia. Paavo oli 
semmonen, että siltä piti saada peitettyä 

radalta tulevat äänet. Muiden kanssa tätä 
tarvetta ei ole ollut.

Kisapaikalla olosta pyritään tekemään 
koirille mahdollisemman rauhallinen ilman 
ylimääräisiä hössötyksiä.

Milla Toivanen:

Myönnettävä että jännittää! Ihan sama, 
onko oma koira juoksemassa tai ei, aina 
jännittää. Kun ensimmäisellä omalla koi-
ralla oli ensimmäinen lähtö edessä seuraa-
vana päivänä, en yöllä nukkunut ja aamulla 
oksetti. Kisapaikalla oli pakko tehdä koko 
ajan jotain, jos pysähtyi alkoi jännittää 
lamauttavasti. Muuta en muista ennen 
lähtöä, kuin että jännitin esittelyä hurjasti 
ja kopittaessa haahuilin ihan omiani.

Urheilijasta en tiedä, mutta musiikki 
yleisesti rauhoittaa treenaria. Minulla on 
Spotifyssa soittolista, jossa on 60 tuntia 
musiikkia ja kuuntelen sitä aina. Sieltä 
löytyy kaikki lempparibiisit ja genret 
räpistä iskelmään ja hevistä klassiseen 
pianosooloon.

Jonnaa vähän jännittää, mitä pikku-Vili pupusta tuumii. 
Kuva: Milla Toivanen
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Pönötykset toimivat Millan ja Tyynen ren-
nompana harrastuksena. Silti näyttelyissäkin 
jännittää. 

Ja laulaminen rentouttaa! Laulan aina 
autossa, jos olen yksin. Koirat varmaan 
ajattelee, että "pliiis lopeta jo", mutta 
onneksi ne ei osaa puhua. Eikä ne tois-
taiseksi ole koskaan yhtyneet ulvonnalla 
mukaan, joten ehkä ne sietävät kuitenkin 
lauluani.

Matkalla kyllä, vähintään radio, mutta 
useimmiten aiemmin mainitsemani 'Sälää 
kivikaudelta asti' -soittolista pauhaa. Ra-
dalle tultaessa hiljennän soittovehkeet, 
silloin seurustellaan muiden harrastajien 
kanssa.

Kotimatkalla laulaminen ja kuuntelu 
jatkuu, usein vaikkapa Tampereen reissun 
jälkeen on ääni käheänä kun vetää koko 
matkan "You raise me up" tai "Peto on 
irti". Täysillä!

Lennun Freya sai virallisen nimensä lempi-
biisin mukaan. 

Lennu Hovén:

Kyllä jännittää vähän jo aamusta. Suurin 
jännitys on kuitenkin juuri ennen kuin 
veräjä aukeaa. Eikä tämä koske pelkäs-
tään oman koiran kanssa kisaamista, 
vaan myös ystävien koirat saa jännityksen 
nousemaan.

Rauhoittavana musiikkina toimii esim. 
Veronica Maggio. Todella kaunis ääni, 
mielialan mukaan menevää tai kauniita 
balladeja... molempia löytyy. Toinen 
toimiva on Kaija Koo. Musiikin pitää olla 
tuttua. Niin tuttua että kappaleet osaa 
ulkoa. Ajatuksissaan voi sitten hyräillä 
mukana.

Matkalla radalle luukutetaan aina 
musiikkia. Vähän autossa olevasta kisako-
koonpanosta ja fiiliksestä riippuen mitä. Jos 
lapset mukana, soittolistalla on enemmän 
esim. Robinia ja Hevisaurusta. Myös lapset 
tykkää Veronicasta ja AC/DC:stä, jotka 
kuuluu vakilistoille.

Kuva: Katri Ilves

Ku
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Anttoni Välimaa:

En vielä ole kisoissa ollut, kun ensimmäi-
nen pentu on vasta muutaman kuukauden 
ikäinen. Yritän kuvitella miten ollaan sitten 
kisaikäisinä.

Jännitän varmasti kisapäivien aamuja, 
mutten stressaannu. Jännitys on kuitenkin 
aina hyvä juttu ja auttaa keskittymään itse 
asiaan.

Luulen, että mitä vaan musaa valitsen 
levyhyllystä, se rentouttaa minua ja urhei-
lijaa. Voimaa saamme nopeatempoisesta 
äärimetallista. Urheilija tekee nopean 

Musan pitää olla menevää ja mukana 
hoilotettavaa. Yksi tän hetken suosikkeja 
biisinä on Toni Wirtasen versio Kaija Koon 
”Vapaa”-biisistä.
On kuitenkin yksi biisi, joka kuunnellaan 
AINA kun radalle mennään; AC/DC:n 
”Come and Get It”. Tämä biisin nimi oli 
myös meidän ensimmäisen greyn, Freyan, 
virallinen nimi. Freya oli ihan omaa luok-

kaansa ja tällä biisillä on suuri merkitys 
itselleni. Se kuunnellaan myös aina salille, 
juoksutapahtumiin yms. mennessä. Eli 
kulkee mukana kaikkialla muuallakin kuin 
vain koiraharrastuksessa.
Kisapaikalla ei enää kuunnella musiikkia. 
Siellä juoruillaan harrastajakavereiden 
kanssa kunnes on aika alkaa laittaa koiraa 
valmiiksi lähtöön.

Anttoni ja Runo-pentu 
Otalammella duuneihin 
tutustumassa. 

Kuva: Milla Toivanen

suorituksen, niin hän tarvitsee potkua 
musiikin kautta, ja tämä rentouttaa ja 
voimaannuttaa minuakin.

Matkalla radalle autossa soi Aborted, 
Cattle Decapitation tai Rotten Sound. 
Rotten Soundilta se olisi 100 prosentin 
varmuudella ”Exit”-albumi, muilta se 
voi olla mitä vaan heidän tuotannostaan. 
Kisapaikalla kuitenkin haetaan zen-
tila hiljaisuuden ja rauhallisuuden kautta, 
lämmitellään koira ja valmistaudutaan 
suoritukseen.
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Tiina Ylänen:

Jännittää kisapäivän aamuna todella paljon, 
myös edellisenä iltana, ja pientä jännitystä 
ilmassa aina ilmoittautumisesta asti.

”Sisäinen jukeboksi soittaa niin ikivihreitä 
kuin tämän päivän hittejä taukoamatta, mutta 
voimaannuttavin biisi ehdottomasti Apulannan 
”Minä Olen Voittaja”. Kilpailuun (kokeeseen) 
aina asenteella voitto kotiin, siksi tämä.

Rentoudun hyräilemällä ja biisit edellä 
mainitusta jukeboksista satunnaisessa järjestyk-
sessä. Biisi valikoituu usein jostain nähdystä tai 
kuullusta, esimerkiksi maitopurkista saa loista-
van sillan Valion mainosrallatukseen ”aina kun 
mä maitoo juon, muistan sut ja hetken tuon”…

Kilpailupaikalla myös tuo jukeboksi käy-
tössä ja hyräily rauhoittaa. Matkat kun taittuu 
lasten kanssa niin luukutuksesta vastaa Palo-
mies Sami, Oggi ja torakat, Pingu ynnä muut 
vekkulit kamut.

Anttoni ja Runo-pentu 
Otalammella duuneihin 
tutustumassa. 

Kuva: Milla Toivanen

Tiina Körmyn kanssa Tampesterissa. 

Kuva: Seppo Mikkonen

Punafawn Hertta (Heart Of Gold, 
haalari 1) on muuttanut Tampereelta 
kennel Fast Friendsiin sulhasiin. Urhei-
lu-ura menee tauolle ja Hertta myös 

synnyttää Pörrin (Joe Cool)  pennut 
Hyvinkäällä FF-kennelin nimiin. Mikäli 
kaikki onnistuu, Hertta on syyskuussa 
äitikoira.                 Kuva: Minna Leppänen

Seurapiiriuutinen
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EGU järjesti huhtikuussa 
jäsenilleen luennon koiran 
lihashuollosta. Naprapaatti 
Annika Tähtinen perehdytti 
aiheeseen Nurmijärven 
Rallitassussa.

Suunnitellut paikat eivät ihan 
täyttyneet, koirakoita tuli seitse-
män ja kuuntelijoita kahdeksan. 
Muutaman tunnin tapahtumassa 
ei tietenkään kerkiä syvällisesti 
perehtyä aiheeseen. Mutta siihen 
sai evästä, mitä urheilijastaan 
kannattaa katsoa, miten koskea. 
Siinä on kaiken ydin, mitä välität 
koiraan käsilläsi. Kun koira tutki-
taan seisaallaan, silloin näkee ja 

Lihashuoltoluenolla Kuvat: Tiina Ylänen
Tekstit: Mirja Piranta

Minna Raila käsittelee Heeboa.

Annika Tähtinen selittää, porukka kuulolla.
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Kuvat: Tiina Ylänen
Tekstit: Mirja Piranta

tuntee koiran tilan. Seisooko 
tasapainossa keventämättä 
mitään jalkaa jne.

Osallistujat saivat myös 
tärkeän muistutuksen sii-
tä, että koiran kanssa tulee 
viettää aikaa ja luoda sidettä 
omaan urheilijaan.

"Minä kyllä tykkäsin ja 
joitain ajatuksia myös heräsi. 
Enemmän ehkä mentaalipuo-
lelta. Kyllä silittelykäsittely oli 
selkeää. Oltava siis läsnä koi-
ralle, ei pelkästään paikalla", 
kertaili Yläsen Tiina.

On väliä, miten koiraasi 
kosket. Puhiksemme Saija & Vinga.

Vuoden 2018 
stara, Nopsa, 
Nooran 
kanssa.
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Kun koira kerii

Jos koiran loikka ei aukea, jotakin on vialla. 
Joskus kunnon laukka saattaa löytyä tai 
palata itsestään, joskus ei. Sinnin laukka ei 
itsestään palautunut, kun jostakin syystä 
tyttö alkoi keriä.

Vappuna irtosi oivaa loikkaa EGU:n 
Kuoppamestaruuskisassa, samoin trialissa 
Tampereella 15.5. Kun parin viikon päästä 
tuosta otimme käsiviehevetoja radalla, 
kerien kulki. Vedot jäivät yhteen. Ei tie-
toa mitä oli tapahtunut ja missä, mutta 
näin tyylistä, ettei ala itsestään aueta. 
Turvallisuussyistä en laita kerivää koiraa 
ratavieheen perään.

Oitis Annika Tähtiselle tsekkaukseen. 
Lantio tosi kireä ja etenkin vasemman 
lonkan koukistaja. Ei ihme, ettei auennut 
loikka. Avaus niille ja uusintakäsittely 

kahden viikon päästä. Vasemmalla vatsal-
la oli vielä kalvo kireä ja oikealta laukesi 
iskiaksen jäpitys. Sen jälkeen vasta saattoi 
ajatella ovaalille lähtöä. Ensimmäinen ko-
keilu Hyvinkäällä 18.6. Kaunista laukkaa 
kelpo ajalla.

Kannattaa ottaa selvää, miksei koiran 
loikka aukea. Nuori koira saattaa koke-
mattomuuttaan keriä, olen jopa nähnyt 
kerien juostuja soolokokeita ja ajatellut 
radan laidalla, ettei ilmeisesti ole koira 
saanut ollenkaan pitkiä vetoja.

On mahtava kokemus nähdä ensi 
kerran oman koiransa loikan täydellinen 
aukeaminen. Meillä alle vuotiaan Pusun 
loikka aukesi aikoinaan kevätalvisella 
lammenjäällä. Koiran riemun oman kehon 
rajojen löytymisestä ihan aisti. Se siirtyi 
radalle, ja tyttö oli hyvin nuorena kypsä 
soolokokeeseen.

Treenarin tietolaari MirjaP

Annika Tähtinen 
tekee Sinnille 
varmistuskäsittelyä.

Kiristys laukeaa 
etupäästä.
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Kevättreenit 
Otalammella 
EGU:lla oli tarkoitus järjestää ratahar-
joitukset Hyvinkään radalla 10. ja 17.5. 
Radan kunnostus aidan uusimisen jälkeen 
kuitenkin viivästyi ja harjoitukset siirrettiin 
EGU:n suoraradalle Otalammelle.

Kun isommat treenasivat suoralla, 
pienet katsoivat mallia. Kipinän saaneita 
pieniä: Päivin Nortti ja Loca, Saijan Lara 
sekä Saijalta Ruotsiin muuttanut Ragge. 
Kuva: Tiina Ylänen

PLIGHT OF THE BEES onnistui 
voittoon uransa ensimmäisessä 
startissa. Kiiskien Nuori EGU-
kuono juoksi 480:n sijoituslähdön 
aikaan 29.39. 
Kuva: Minna Leppänen

Kovasen Arton Alces ”Aku” voitti Kuoppakisassa 
greyhoundien pentusarjan. 
Kuva: Joni Tuhkanen

EGUn tulevaisuuden tähdet?
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Gaala 2018 vei menneen 
kauden lopullisesti histo-
riaan. Edellisen kauden 
tähdet palkittiin maalis-
kuussa GRL:n 35-vuotis-
juhlagaalassa. Juhlavuoden 
2019 tähdet puolestaan 
palkitaan seuraavassa 
gaalassa.
Milla Toivasen kuvissa 
juhlaväkeä sekä Vuoden 
Koiran omistaja-treenari 
Noora Goutsoul Ulla 
Bardin haastattelemana.

Gaalamuistoja
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Tähän istumaan ei juuri muuta ole vielä 
kauteen mahtunut kuin talkoilua, ja sitten 
vielä lisää talkoilua. Jos joltain on mennyt 
ohi, niin olen tämän vuoden hallituksessa 
varajäsenenä, ja tänä päivänä hallituspaik-
ka tarkoittaa talkoilua. Eli ottaa paikan 
ken uskaltaa. Ja ettei elämä liian helpoksi 
menisi, niin tokihan noita vastuita on tullut 
otettua muistakin yhdistyksistä.

Ei tartte siis miettiä, kuinka vapaa-
aikansa käyttää. Toisaalta voin sanoa 
tekeväni harrastuksen eteen kaikkeni ja 
vähän päälle.

Muistan lukeneeni Sporttirakista 
Johanna Franzenin artikkelin ”Talkootyö 
kuolee – ja minä tiedän miksi”. Se tiivistää 
asian hyvin, kannattaa lukea. Artikkelissa 
puhutaan koiramaailman talkoolaisten 
arvostuksesta, tai siis siitä ettei sitä ole. 
Miksi näin?

Milloin arvostus toisia ihmisiä kohtaan 
katosi? Missä vaiheessa unohdettiin, että 
jokainen juostu ratakierros vaatii monen 
monta ihmistä, jotka ovat paikalla vapaa-
ehtoisesti ja vieläpä ilman palkkaa? Tai no, 
palkkana paha mieli ja tuomio sosiaalises-
sa mediassa.

Meitä egulaisia on ihan kiva määrä ja 
tällä porukalla saisimme aikaan vaikka ih-
meen, jos jokainen lähtisi kerran kauden 
aikana talkoilemaan. Erilaisia tehtäviä on 
paljon ja suurimpaan osaan riittää pelkkä 
paikalle saapuminen ja hyvä fiilis.

Itse asiassa edes paikalle saapuminen 

ei ole kaikissa tehtävissä välttämätöntä. 
Kahvinkeitto, kiinniotto, radan laitto, 
leipominen, lanaaminen, makkaranpaisto, 
videokuvaaminen, siinä esimerkkejä mihin 
ei tarvitse erikseen kouluttautua.
On myös toimihenkilötehtäviä kilpailuissa, 
joihin vaaditaan kouluttautuminen, muun 
muassa lähettäjä, ajanottaja, kaarre-
tuomari ja päätuomari. Kaikkeen saa tulla 
mukaan, ja jos jotakin tehtävää et osaa, 
sinut opastetaan. Ota reippaasti yhteyttä 
vaikka hallitukseen, olet sitten kiinnostu-
nut kahvinkeitosta tapahtumissa tai haluat 
luoda uran tuomaroimalla. 
EGU:n tapahtumat on tähän mennessä 
saatu vedettyä läpi erittäin hienosti ja 
mahtifiiliksellä. Kesän isoin ponnistus 
RotuRace on paketissa ja siellä riitti tal-
koolaisia hyvin. KIITOS kaikille mukana 
olleille myös minun puolestani!

Wuup! Kisoja odotellen ja seuraa-
vaksi starttaa SM-kilpailut. Toivottavasti 
siellä pössis jatkuu ja toimarihommissa 
on jälleen uusia kasvoja. Alkavathan nuo 
kilpailuttajatkin jo kyllästyä samoihin 
naamoihin. Ja nyt jos koskaan, lajimme 
tarvitsee mukaan teidät kaikki.

Tämän lehden ilmestyessä tiedämme, 
miten riitti porukkaa SM-kisahommiin.

”Ennen kuin reagoit, mieti. Ennen kuin 
kulutat, ansaitse. Ennen kuin kritisoit, 
odota. Ennen kuin luovutat, yritä.” (Ernest 
Hemingway)

Tiina Ylänen

Talkoiluntäyteistä
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EGU:lla on tapahtumissaan käytössä myös 
korttimaksumahdollisuus (edellyttäen että 
yhteydet toimivat).

Otalampi Sprint juostaan lauantaina 
12.10.2019 EGU:n harjoitusalueella Vihdin 
Otalammella. Tapahtuma on kaikille avoin. 
Seuraa netistä tarkempia tietoja sekä aika-
taulua lähempänä ajankohtaa!
Ilmoittautuminen on auki 30.9. - 9.10.2019. 
GRL:n jäsenkerhojen jäsenet 5 € / koira, 
ei-jäsenet 7 € / koira. Juostava matka on 
150 metriä. Alaikäraja on 6 kk ja yläikäraja 
8 vuotta. 

Juostavat luokat:
Minit alle 40 cm
Midit 40 cm - 53 cm
Maxit  
Jätit 
Vinttikoirat
Greyhoundit

Kuhunkin luokkaan otetaan max. 30 
koiraa. Greyhoundeille ei osallistujamää-
rärajoitetta.
Minimiosallistujamäärä luokissa on 6. 
Mikäli osallistujia on vähemmän, luokat 
yhdistetään. 

VAPAANA
Pigpen - Sonne
s. 25.5.2019 
Vapaana 1 poikapentu
Kennel Whiskers, Kirkkonummi
Inari Wallenius
Puh. 040 6859 977
inari.wallenius@greyhoundracing.fi

ASTUTETTU
Joe Cool - Heart of Gold
Pennut syntyvät syyskuussa.
Kennel Fast Friends, Hyvinkää
fastfriedsgrey@gmail.com
Arto Kovanen 044-9794 969
Tiedustelut emästä:
Mika Soini 045-8469 367

PENTUJA SUUNNITTEILLA 
Dyna Double One - Shout Shout Joy
Vuodelle 2019
Kennel Run-Up, Lohja
Tiedustelut: kennel@run-up.fi
0400 916 996 / Jouni Kiiski

Whippetpentueita 

Nopurin Sylvester Stallone - 
My Wild Flashpoint
Syksy 2019
Run before beauty’s Qyono - 
Maxwin Hulabaloo
Syksy 2019
Oochigea’s O’for Azorg - 
My Wild Firestarter
Kevät 2020
Tiedustelut:
040 569 6088 / Johanna
kennelmywild@gmail.com

EGU:ssa tapahtuu:
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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Rakkautta on

Lennun ja Mushun juttu. 
Hölkkätreenin välillä selfie.

Tikku, rakkaudesta 
luontoon. 
Kuva: Reija Kiiski

Rakas 
EGU-palkinto. 
Kuva: Mirja Piranta

Arton Nana 
nauttii. 
Kuva: Joni Tuhkanen

Kaksi rakkainta, 
Tyyne & viehehommat. 
Kuva: Joni Tuhkanen


