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touhun laita, kunpa jokainen ymmärtäisi 
yhdessä tekemisen voiman ja tuntisi vel-
vollisuutensa osallistua oman harrastuksen 
toimintaan. 

Myönnettävä on, että joskus kisakär-
pänen pörisee korvaani muistoja siitä 
jännityksestä ja hyvän suorituksen tu-
omasta ilosta. Kun keväisenä päivänä 
lenkillä ollessamme pupu loikki pellolla 
ja koirien huomatessa sen, niiden koko 
elimistö valmistautui siihen mihin ne on 
luotu ja tarkoitettu. Myykin ryhdistäytyi, 
kaikki lihakset tulivat selvemmin näkyviin 
ja Bobon ihon alta verisuonet pullistelivat, 
kun veri kiihdytti vauhtiaan ja remmeissä 
tuntui sydämen kiivastuva tykytys, ja se 
silmien palo, silloin mietin, että greyhound 
on upein kaikista koirista! 

Tänäkin kesänä ihailen Myyn ja Bo-
bon keskinäistä kilpajuoksua pelloilla ja 
metsissä, ja iloitsen niiden onnellisista 
läähättävistä naamoista. Ja ehkä joskus, 
ehkä joskus vielä minun sydämeni tykyttää 
kiivaasti lähtökopin takana... 

Mitä hienointa kesää kaikille EGUlaisille!

Jonna

Greyhound Racing ei enää kuulu harrastuk-
siini. Tämä lehdenteko vielä kuuluu, joskin 
muusta  toiminnasta pois jääminen vai-
keuttaa hiukan hommaa, en tunne ihmisiä 
enkä koiria enää. Onneksi saan aktiiveilta 
apua ja ideoita esiteltävistä perheistä ja 
koirista. Jos joku tuntee tekemisen halua 
lehden parissa, niin ota rohkeasti yhteyttä 
– päätoimittajan paikka voisi olla auki juuri 
Sinulle!  

Tässä lehdessä esitellään koiria EGUn 
alkutaipaleelta, viisi ensimmäistä Vuoden 
EGU-koiraa tulee tutummaksi, kun Pi-
rannan Mirja havisuttaa historian lehtiä. 
Uutta verta lehdessä esitellään innokkaasti 
mukaan tulleen EGU-perheen muodossa. 
Lisäksi on kerrottu EGU-tapahtumista: 
Kuoppamestaruus-kisoista, RotuRacesta ja 
Musti&Mirri-vierailusta. Myös frendikirjan 
sivut saatiin pienen painostuksen jälkeen 
täytettyä! 

Sitähän tämä lehdenteko on... ideo-
imista, pyytämistä, anomista, patistamista, 
etsimistä ja muistuttamista. Kun valmis 
lehti lähtee painoon, tuntuu kaikki vaiva 
sen arvoiselta! Joskus tulee iloisia yllätyksiä 
niinkuin tähän lehteen Parosen Jonnan 
tekemä juttu Musti&Mirri-vierailusta, 
pyytämättä tupsahti sähköpostiin valmis 
juttu, kiitos! Ja Jonnan ja Hummelinin Katin 
tekemä ns. kainaloinen Kuoppamestaruus-
jutun kylkeen. Kannattaa myös kehdata 
ja rohkeasti vaan laittaa juttua ja kuvia 
tulemaan niinkuin Hanssonin Pia teki ja 
saimme lehden sivuille 9-vuotiaan Venlan 
kivan sarjakuvan, mukavaa! Ihannetilan-
nehan olisi, että jokainen EGUlainen kokisi 
lehden omakseen ja tahtoisi osallistua 
sen tekoon, mutta niinhän se on koko 

Jonnan 

2/2013
jorinat 
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kynästäTimon
Toukokuu on loppumaisillaan, aurinko 
paistaa ja takana on jo pari kilpailupäivää. 
EGUn järjestämänä kilpailupäivänä on 
juostuna Breeders Special päivä. Kilpai-
lupäivä oli kaikin puolin onnistunut, pitkä 
siitä päivästä ei tullut, sillä koiria oli ilmoit-
tautunut vain neljän lähdön verran. Tosin 
aikainen ajankohta vaikuttaa aina kauden 
ensimmäisiin kilpailuihin. 

Kasvattajista kilpailupäivään oli osal-
listunut Top Vision, Quickstep ja Fast 
Friends, joilla jokaisella oli oma sponsori 
lähtö ja joihin saatiin hienot voittajat. Top 
Visionin lähdön voitti Last Game, Quick-
stepin Runaway ja Fast Friends lähdön 
Go Black.

Monesti alkukauden kilpai-
lupäivissä on ollut pieniä teknisiä 
ongelmia päivän alussa, mutta 
tällä kertaa kaikki toimi niin kuin 
pitikin ja päästiin aloittamaan 
aikataulun mukaisesti. Mukava al-
oitus siis kaudelle. Uusia harrasta-
jiakin oli mukana tekemässä ja 
kiitos heillä, mukavaa kun olette 
tulleet osaksi tekijöitä, oppimaan 
uusia asioita lajista. Kilpailut onkin 
ihan hyvä paikka oppia lajista, 
kilpailupäivien kulusta ja tutustua 
kanssa harrastajiin.

EGUn perinteikäs Kuoppa-
mestaruus tapahtumakin juostiin 
poikkeuksellisesti vasta tou-
kokuun 11 päivä, mutta hieman 
myöhempi ajankohta ei juurikaan 
näkynyt osallistuja määrässä ja 
tapahtumaan oli osallistunut lähes 
yhtä suuri määrä koiria kuin edel-
lisenäkin vuonna.

Tapahtumaa tänäkin vuonna 

sponsoroi Kepeä Taival ja siitä iso kiitos.  
Tapahtuma oli aika vaiherikas jo ennen 
kuin pääsimme sitä edes aloittamaan, 
mutta siitä lisää sisempänä lehteä, missä 
Kati Hummelin on työstänyt jutun tap-
ahtumasta. Tänä vuonna Kuoppames-
tariksi kruunattiin greyhoundeissa  Lapland 
Teacher ja whippeteissä JZ-Tenho. Suuret 
onnittelut voittajille.

Tänä vuonna kerho on myös päät-
tänyt tehdä muutamia hankintoja, kuten 
yhdessä Luhtilaukkaajien kanssa uusi lana 
Hyvinkään radalle ja kerholle oma ajanot-
tolaitteisto, jolla saadaan sähköiset ajat niin 
kerhon omissa tapahtumissa kuin myös 
mahdollisesti harjoituksissakin. Laitteistoa 

jorinat 
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olisi myös tarkoitus vuokrata muille, mutta 
näistä enemmän sitten kun olemme lait-
teiston saaneet käsiimme ja meillä on siitä 
enemmän kerrottavaa.

Pian myös on perinteikkään RotuRace 
tapahtuman vuoro, vielä tätä kirjoittaessa 
minulla ei ole tietoa siitä kuinka paljon ker-
holaisia on innostunut mukaan tekemään 
tätä tapahtumaan, mutta toivon mukaan 
innokkaita tekijöitä olisi viime vuotta 
enemmän. Tapahtuma on kerhon suurin 
tulonlähde ja sen avulla kerhomme tasoa 
pystytään ylläpitämään sellaisena kuin se 
nyt on, mutta siihen tarvitaan meitä ker-
holaisia, mahdollisemman montaa tekijää, 
jotta saamme järjestettyä tapahtuman 
jatkossakin. 

Korviini on myös kantautunut että 
tapahtumaan olisi osallistumassa grey jouk-
kueitakin. Hienoa saada grey edustustakin 
paikalle, sillä vaikka tapahtuma on suun-
nattu kaiken rotuisille, on se kerhollemme 
silti yksi tapa mainostaa toimintaamme ja 
tätä hienoa lajia.

Lehden pudotessa postilaatikkoihinne, 
tapahtuma on jo pidetty ja tuloksetkin 
selvillä päivän menestyneistä. Ehkäpä siis 
voin jo sen puolesta sanoa kiitokset kaikille 
ahertajille, ilman teitä ahertajia tapahtumaa 
ei olisi saatu järjestettyä. TGK:lle menee 
myös suuret kiitokset kun jo kolmatta 
kertaa ovat mukana tässä tapahtumassa. 
Hienoa porukkaa kun sieltä Turun suun-
nilta asti tulevat tekijöiksi tapahtumaan. 
Eikä unohdeta sponsoriamme Hill´s:ä 
joka jälleen tänä vuonna sponsoroi niin 
Roturace tapahtumaa kuin meidän kaik-
kien kilpailupäivien sijoituslähtöjä. Aika 
hieno juttu, vai mitä.

Aurinkoista kesää kaikille 
ja radoilla nähdään!

Timo

Pari viime vuotta on ollut 
hieman hiljaisempaa kerhon 
markkinoinnin osalta, mutta tänä 
vuonna kerholaiset ovat taas 
innostuneet suunnittelemaan 
yhtä sun toista missä voisimme 
toimintaamme esitellä, niinpä 
Etelän Greyhound Urheilijat 
olivat esittelemässä toimintaansa 
Espoon Mankkaan Mustissa & 
Mirrissä ja Pet Expossa.

Kiviojan Riikka oli ihanasti saanut sovittua 
liikkeen kanssa että pääsemme olemaan 
paikalla yhden päivän ajan ja saamme sa-
malla markkinoitua kerhon ja lajin lisäksi 
myös itse rotua. Voi olla että samantyyp-
pisiä Musti & Mirri päiviä on tiedossa 
lisääkin tälle vuodelle, mutta niistä kyllä 
ilmoitellaan heti kun ne varmistuvat.

Muutama innokas harrastaja tarjou-
tuikin innokkaasti koiriensa kanssa saa-

Musti & Mirrin tapahtuman puuhanainen 
Riikka Kivioja.



7 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

pumaan paikalle ja kyllä se kannatti. Päivän 
aikana liikkeessä olikin aika paljon vilskettä 
ja mukana olleet greyhoundit saivat kov-
astikin huomiota ja rapsuja. Muutamille 
kävijöille rotuna englanninvinttikoirat oli-
vat aika vieraita ja tykkäsivät kovasti, kun 
pääsivät niitä näkemään, rapsuttelemaan 
ja kyselemäänkin mieleen putkahtavia 
kysymyksiä.

Esittely pisteessämme oli myös kaksi 
arvontaa (aamupäivällä ja iltapäivällä), 
jossa sai arvata paikan päällä olleen greyn 
juostua ennätystä lyhyellä matkalla ja 
kolme onnekasta molemmissa arvonnoissa 
pystyi veikkaamalla oikein voittamaan 
itselleen liput PetExpo tapahtumaan, 
jossa myös tulisimme olemaan paikalla 

huhtikuun lopussa. Monia veikkauksia tuli 
ja rohkenipa jokunen veikkaaja kysymään 
itse koiraltakin oikeaa vastausta.  Sitä en 
tiedä saivatko kysyjät oikean vastauksen, 
mutta oikeita vastauksia kuitenkin tuli 
sen verran, että jouduimme arpomaan 
aamupäivän arvonnasta kolme onnekasta, 
jotka voittaisivat liput itselleen. Iltapäivän 
arvonnassa onni suosi vain yhtä onnekasta.

Kerhoa paikalla edustamassa olivat 
Satu Liimatainen, Jonna Paronen, Camilla 
Kaasinen, Riitta Hassinen ja koko päivän 
paikan päällä uurastanut ja kasvattaja 
edustajana ollut Riikka Kivioja (Kennel 
Beevale). Suuri kiitos kaikille paikan päällä 
olleille ja erityiskiitos varsin reippaille 
nokkapuikuloille, jotka esimerkillisellä ja 

EGU jälleen 
monessa mukana..

Musti & Mirrin tapahtumassa mukana myös Camilla Kaasinen.
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EGU oli mukana PetEx-
po-messuilla muutaman 
vuoden tauon jälkeen. 
Järjestelyt poikkesivat 
vähän aiemmasta, sillä kai-
kki kustannukset tulivat nyt 
EGU:lle. Aiemminhan GRL 
on maksanut esimerkiksi 
sähkön, mikä ei ole mes-
sukeskuksessa kovin hal-
paa. Noin 130 eurolla saa 
viikonlopuksi pistorasian 
ständille. Paikka itsessään ei 
maksa yhdistyksille mitään. 
Paikkaa ei olla saatu kos-
kaan valita, ja jostain syystä 
olemme usein ollut erillään 
muista rotuyhdistyksistä 
lähellä rescue yhdistyksiä. 

rauhallisella olollaan ihastuttivat monia pai-
kalla olijoita. Kyllä sitä aina jaksaa ihmetellä 
miten nämä greyt jaksavat olla niin rauhal-
lisia paikassa kuin paikassa. Ovat oikein 
hieno malliesimerkki siitä miten helppoja 
koiria ovat.

Päivä oli kaiken kaikkiaan onnistunut 
ja toivon mukaan johonkin kävijään jäi ky-
temään pieni kipinä halusta tutustua lajiin 
hieman enemmänkin.  

Toivon mukaan pian olemme taas 
esillä jossain tapahtumassa ja saamme 
mukaamme uusia harrastajia esittelemään 
toimintaamme, toiminnan esille tuonti on 
mukavan leppoisaa vaihtelua itse kilpailu-
toiminnalle.

Nähdään taas seuraavassa tapahtumassa!

Teksti ja kuvat: 
Jonna Paronen

Mikäli vielä vastaisuudessa menemme 
messuille, tuohon paikka-asiaan pitäisi 
pystyä jollain tavalla vaikuttamaan.  

Ständin pystytyksen tekivät Jussi Lou-
kola ja Riikka Kallio, kun itse olin pysty-
tyspäivänä työmatkalla. Lauantaina ja sun-
nuntaina oli isoja ja pieniä EGU-kuonoja 
edustamassa lajia, ja myös TGK:n pari 
koiraa tulivat avustamaan. 

Ständillä kävi mukavasti väkeä ja lajie-
sittelyvideo kiinnitti ihmisten huomiota. 
Muutama kävijä vaikutti todella kiinostu-
neelta lajista, heille jaettiin tietoa suullisesti 
sekä EGU-esitettä, joissa oli esillä myös 
tämän kesän Hyvinkään kilpailut.  

Satu Liimatainen ja Peggy Jean grey-
hound, Taru Lehtonen ja Tiger´s Day-
dream greyhound, Eija Lindsted ja Su-
perflash whippet, Jenni ja Ossi Tuomola 
Slumdog Millionaire, Euros, Scorpius ja 
L’acciappasogni greyhound, Jussi Loukola 
Lapland Teacher greyhound, Krista Man-
ninen JZ-Tenho whippet ja Riina Manninen 
Cape’s Arc  Flame greyhound.

Teksti: Päivi Manninen 
PetExpo  
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Viime vuonna tulin väittäneeksi, että 
RotuRace-tapahtumamme järjestettiin 
seitsemättä kertaa. No, tieto oli väärä. 
Kun tänä vuonna asiaa selvittelin vähän 
tarkemmin, selvisi, että tämän vuotinen 
tapahtuma olikin jo yhdeksäs RotuRace. 
Ensi vuonna on siis tasakymppien juhla-
vuosi tiedossa.

Etukäteisvalmistelut sujuivat suhteel-
lisen hyvin. Onhan tähän jo ehtinyt syn-
tyä tietty onnistuneeseen tapahtuman 

läpivientiin tarvittava rutiini. Sponsori oli 
selvitetty jo hyvissä ajoin talvella. Hill’s lähti 
mukaan myös tänä vuonna ja yhteistyö 
heidän kanssa oli sujuvaa. EGU investoi 
Alge Timing -ajanottolaitteistoon, jota 
myöhemmin voidaan käyttää omissa ra-
taharjoituksissa ja erilaisissa tapahtumissa, 
kuten Kuoppamestaruuskisoissa.  

Oheistapahtuman järjestäjäksi valit-
tiin Hyvinkään eläinsuojeluyhdistys, joka 
yhdessä Vanhaenglanninlammaskoira-

EGUn suurin PR-tapahtuma

RotuRace

Vinttikoiraryhmän voittajat Team Pulisongit, Hanna Tienhaara & Tuukka (vas.), Vuokko 
Tienhaara & Elvi, Mirja Piranta & Mojo ja Saija Jämsä & Vinga. Kuva: Seppo Mikkonen
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yhdistyksen kanssa järjesti Drive In Match 
Shown molempina päivinä. 

Myös tänä vuonna TGK:n väki oli vahv-
asti mukana tapahtumassa, ja ilman heidän 
apuaan ei tätä tapahtumaa olisi pystytty 
järjestämään.  

Tapahtumaan ilmoittautui 115 jouk-
kuetta, joista jokunen jäi pois. Tällä kertaa 
myös Jätti-joukkueita ilmoittautui kolme, 
joten luokka juostiin. Palkinnot jaettiin 
voittajajoukkueen lisäksi  mieleenpainu-
vimmasta suorituksesta, nopeimmasta 
yksilösuorituksesta sekä tsemppari tu-
loslistan toisesta päästä.

Vinttikoiria ilmoittautui 4 joukkueel-
lista joten sekin luokka juostiin. Mukana oli 
2 Grey-joukkuetta, yksi Whippet- ja yksi 
Italiaano-joukkue. Vinttikoiraluokassa oli 
myös EGU-kuonoja mukana.  

Tapahtuma juostiin aurinkoisessa 
säässä ja tunnelma oli ehkä positiivisin 
minun RotuRace-historiani aikana. Lau-
antaina juoksivat Midi- ja Mini-joukkueet, 
joita oli yhteensä 75 kpl. Aikataulun kanssa 
oli lauantaina jonkin verran ongelmia, 
mutta sekään ei latistanut tunnelmaa. Ih-
miset olivat hyvällä tuulella aurinkoisessa 
säässä. Lauantaina tapahtumassa kuulutti 
jo vahvallaan kokemuksella Petri Seppälä 
TGK:sta.   

Sunnuntain aloittivat Jätit, sen jälkeen 
Vinttikoirat ja viimeisenä juoksivat Maxit. 
Sunnuntaina juoksi yhteensä 38 jouk-
kuetta.  Paikalla tapahtumaa seuraamassa 
oli myös Koirat-lehden toimittaja, joka 
tekee tapahtumasta ensi vuoden kesällä 
ilmestyvän jutun. Tulee suhteellisen vanha 
juttu, mutta pääasia, että tulee.  

Toivottavasti keksimme ensi vuodeksi 
jotain uutta juhlistamaan merkkivuositap-
ahtumaa.

Teksti: Päivi Manninen
Kuvat: Jari Niiles, Heli Metsala Tästähän on kyse, hauskanpitoa.
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Tämän vuoden Kuoppamestaruutta 
vietetiin ensimmäistä kertaa 
reilusti vapun jälkeen, 11.05. 
Perinteisestihän kisa on juostu 
vappupäivänä. Myöhäisen kevään 
vuoksi kisa päätettiin suosiolla 
siirtää, etteivät puikkonenät 
joutuisi pinkomaan lumen 
keskellä. Näin ei onneksi sitten 
tapahtunutkaan, vaan ilma oli mitä 
kaunein ja kesäisin.

  
 
Paikalle oli kerääntynyt hyvä joukko innok-
kaita kilpureita omistajineen. Greyhounde-
ja 22, whippettejä 4 ja muun rotuisia kaksi. 

Aluksi matkaan lähtivät whippetit, 
joista voiton vei JZ-Tenho (Simba) huikealla 
ajalla 10,37! Tämä on varmasti kisan kärki-
aikoja. Se saattaa jopa olla wipukoiden 
uusi ennätys, ainakin mikäli selaa tuloksia 

muutaman vuoden taaksepäin. Juoksua 
ilmeisesti edelsi jonkinmoinen seremonia 
lähtökopissa, joten suoritus on sikälikin 
mitä mainioin.

Muun rotuiset, enemmän tai vähem-
män vinttikoirat Liam (saluki) ja Kamu (wh 
x weimarinseisoja) juoksivat mallikkaat 
suorituksensa ennen greyden koitosta. 
Greyhoundeissa paikalle oli saapunut mm. 
viime vuoden Kuoppamestari Smoky 
Bishop (Tanny) puolustamaan titteliään. 
Useita aloittelevia kisakuonoja oli paikalla 
haastamassa vanhoja konkareita. Ikähaitari 
oli siis laidasta laitaan. Ajanotto tapahtui 
tänä vuonna käsikelloilla teknisen vian 
vuoksi. 

Voittajaksi spurttasi Aleta Tuomaalan 
Lapland Teacher (Olli) ajalla 9,39, reilulla 
kaulalla seuraaviin. Kakkossija nimittäin 
jaettiin Parosen perheen Volterran (Paavo) 
ja Thunderball’n (Jesper) kesken, poikien 
ajat 9,50. Jesper muuten kipusi välivuo-
den jälkeen toistamiseen palkintopallille, 

Kuoppamestaruus
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nousten kolmossijalta kakkoseksi. Onneksi 
palkintopallille saatiin myös tyttöener-
giaa, kolmanneksi sijoittuneen Shake 
Baby Shaken (Doris) muodossa. Doris 
säilytti viime vuoden sijoituksensa, mutta 
paransi aikaansa neljällä kymmenyksellä. 
Kokonaisuudessaan greyden vauhti oli 
kärjen osalta hiukan vikkelämpää kuin 
viime vuonna. 

Tulokset:

Whippetit:
1. JZ-Tenho              10.37
2. Macarenan Sirius             10.71
3. Kiiturin NN-Beisla             10.85
4. Sökövintin CG-Huuli-Veikko     10.86

Muun rotuiset:
1. Liam (saluki)    12.05 
2. Kamu (whippet-weimerinseisoja) 13.50 

Greyhoundit:
1. Lapland Teacher    9.39
2. Volterra    9.50
2. Thunderball    9.50
3. Shake Baby Shake    9.52
4. Capes´Jai Ho    9.55
4. Charlie Brown     9.55
5. Kaikias     9.56
6. Hasty Catch     9.58
7. Capes´Cloud     9.65
7. Smocky Bishop    9.65
8. Taifunseetoken    9.80
9. Capes`Middleton    9.83 
10. Cocoa Haven    9.90
11. Capes´Briskly    9.95
12. Koonunga Hill   10.00
3. Bondi Chai    10.10 
14. Eytukan   10.15 
15. Miss Creek    10.28 
16. Sjudraget Vinga   10.90 
17. Chubba Boy    11.00 
18. Sunnybou    13.90 
19. Capes Martha   
 (juoksi luhyemmän matkan, ei aikaa) 

 
Koirien kilpailun lisäksi ohjelmassa oli myös 
muuta kisailua. Tänä vuonna oli perinteisen 
Arvaa Kuoppamestari-veikkauksen lisäksi 
järjestetty Paras hattu-kilpailu. Moni kil-
pailuttaja olikin panostanut päähineeseen. 
Tasainen kamppailu kolmen kilpailijan 
välillä ratkaistiin lopulta arvalla. Onnetar 
ratkaisi voiton biologisen jätteen, eli Timo 
Parosen hyväksi. Ja kukapa muu osasi 
arvata tämän vuoden Kuoppamestarin, 
kuin koiran omistaja itse! Vai oliko tässä 
tapauksessa enemmänkin kyse tiedosta, 
kuin arvauksesta.. Niin tai näin, onnea  
Aletalle! Voittajat palkittiin Kepeän Taipa-
leen sponsoroimilla hienoilla palkinnoilla. 
Palkintokassista löytyi mm. sidetarpeita, 
kennelkoppa ja tietenkin leluja ilahdut-
tamaan puikkonokkia.

Kiitokset mukavasta kauden avauk-
sesta koko iloiselle kisaväelle hännänheilut-
tajineen! Erityiskiitos ahkerille järjestäjille, 
jotka jaksoivat hymyillä pienistä vasto-
inkäymisistä huolimatta. Asenne ratkaisee! 

Teksti: K.Hummelin, 
Kuvat: Reija Kiiski
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P.s. 

Aina ei ole helppoa, eli tarina erään 
kuoppakisan taustajärjestelyistä  

Tämän vuoden Kuoppakisat olivat varmasti 
historialliset järjestelyjen vastoinkäymisten 
osalta.

Aina ennen kisoja käydään tietysti 
läpi tarvittavat toimihenkilöt, laitteet ja 
varusteet. Todettiin, että henkilökuntaa 
on pilvin pimein kuten yleensä. Tekniikan 
osalta todettiin, että vetolaite Hermanni 
kaipasi uutta akkua. Sen hankinta organ-
isoitiin. Puheenjohtaja Taimiahon Tuo-
makselta löytyi aggregaatti kahvinkeitintä 
ja maalikameraa varten. Tarvittava ja 
oleellinen maalikamera paikantui Turkuun 
ja sen kuljetus järjestettiin. Kaikki vaikutti 
siis varsin hyvältä järjestelyjen suhteen. 
Kunnes. 

Maalikamera saapui Turun treeneistä 
ajallaan. Kisaa edeltävänä päivänä huomat-
tiin, että maalikameran oma läppäri ei 
ollutkaan kameralaatikossa, vaan edelleen 
Turussa. Toimiakseen maalikamera tarvit-
see tietynlaisen verkkokortin ohjelmineen. 
Niinpä Mannisen Päivi lähti Hyvinkäältä 
Helsinkiin hakemaan korttia vielä klo 21 
aikoihin Verkkokaupasta, joka on 24 h 
avoinna. Sen haettuaan hän asensi kerhon 
omalle läppärille maalikameraohjelmaa 
läpi yön. 

Aggregaatin piti siis tulla Tuomakselta, 
mutta tämä ilmoitti perjantaina ettei se 
toimi. Joten toisaalla perjantai-iltana 
metsästettiin myös aggregaattia tapahtu-
maan. Tämä onneksi löytyi kello 22 jälkeen 
Päivi Vähäkoskelta

Aggregaatti-, FireWire-kortti ja ka-
meraohjelmaongelmat oli nyt selätetty!  
Vaan eipä siinä vielä kaikki: Päivin piti vielä 
lauantai-aamuna käydä hankkimassa Her-

mannin akku ja hakea tarvittavat tarvikkeet 
kerhon kontista radalta. Kuinka ollakaan, 
hänen autonsa käsijarru oli jymähtänyt 
päälle toisen henkilön käytettyä hänen 
autoaan. Kisapaikalla elettiin jännityksessä, 
että pääseekö Päivi tarvikkeineen edes 
paikalle. Urhoollisesti Päivi saapui paikalle 
käsijarruista ja vuotavista vesikanistereista 
huolimatta. Siis mistä?! No, kyydissä ollut 
vesikanisteri oli alkanut vuotaa kesken 
matkan! Vesi oli matkassa kahvinkeittoa 
varten. Päivi-poloinen tietysti mietti siinä 
käsijarru kiinni hirttyneenä ajaessaan, että 
onkohan kanisterissa enää vettä ollenkaan 
kun hän saapuu kisapaikalle.

Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin! Päivi 
ja tarvikkeet paikalla ja kanisterissakin 
vettä kahvinkeittoa varten. Ei muuta kuin 
vauhdilla asentamaan maalikameralait-
teistoa, jotta Kuoppamestaruus pääsee 
alkamaan lähes aikataulussaan. Niinhän 
sitä luulisi, että enää ei voisi enempää tulla 
vastoinkäymisiä. Eipä! Kaiken piti olla kun-
nossa ja testausta vaille valmiina, kunnes 
kerhon läppäri sanoi sopimuksensa irti, 
eikä suostunut enää yhteistyöhön! Sinne 
valui koko pitkän yön uurastus ohjelman 
asennuksen parissa ja turhaksi muuttui 
ajoreissu Helsingiin. Loppujen lopuksi 
tapahtuman ajat otettiin 3-4 käsikellolla. 
Myöhemmin tapahtuman jälkeen selvisi, 
ettei läppäri onneksi lopullisesti ollut 
hajonnut. Jostain syystä oli tapahtunut 
jonkinlainen virtapiikki tms. joka aiheutti 
sen toimimattomuuden tapahtumassa.

Mitä tästä opimme? Emme juuri mitään 
muuta, kuin että aika kultaa muistot ja nyt 
ne jo naurattavat. Ja kuten aiemmin tuli 
todettua, asenne ratkaisee. Kiitos Päivi ja 
muut yhteisen hyvän puolesta ahertavat!

Muistelon dokumentoivat jälkipolville
 
Jonna Paronen ja 
Kati Hummelin
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EGUlaiset täyttävät 
lapsuudesta tutun frendikirjan 
Greyhound Racingin lyöminä.

URHEILUKIRJANI NIMI : Puikkonokkien 
24/7 palvelija
SUURIN SAAVUTUKSENI : Vielä saavut-
tamatta, en luovu toivosta
SUURIN ILONAIHEENI: Kaikki elämäni 
hetket tähän päivään ast
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: 02.00 mieleni pe-
rukoille löytävä, haluaa pissalle
ESIKUVANI: Platon
IAILEN : Luonnetta ja suoraselkäisyyttä 
vastata huutoon

PELKÄÄN : Se tulee mikä tulee
OLEN HÄVENNYT : Joskus jälkeen päin 
suurta suutani
MUUTTAISIN LAJIAMME 
Kaikkien harrastavien perheiden yhteiseksi 
hauskaksi tapahtumaksi
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA 
Labradorin noutajaksi
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT 
Vihreä, valkoinen, punainen
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI 
Tietysti hyvin levänneen talven jälkeen 
ensimmäistä kilpailua edeltävien rutiinien 
tarkastus
SUUNNISTAN NYT 
Kiikalaan

Jari Niiles

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN 
KIRJOITTAA:  
Camilla Kaasinen

Frendikirja
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EGUn historian greystarat
EGU, 20, juhli iloisesti alkuvuodesta. Vuonna 
1993 yhdistyksemme palkitsi historiansa 
ensimmäisen   EGU:n vuoden greyhoundin. EGU-
lehti nostaa merkkivuoden kunniaksi esille kaikki 
kerhon  kirkkaimmat tähdet, tässä lehdessä 
vuosien 1993 – 2000 EGU:n Vuoden Greyhoundit.                            
Moni kuonoistamme on loistanut myös GRL:n Vuoden 
Koirana tai Narttuna. Hyvä me, EGUlaiset!

Sarjan kirjoittaa EGU-lehtiä selaillen & muistellen: Mirja Piranta
Kuvat: Kuonojen omistajien albumeista, 
paitsi Temprano (kuva: Hannu Tunkkari)

Port Fury - Samba, sinibrindle uros,
3/1991-5/2003
om. Jouni Kiiski, kasv. Fireline

Startit yhteensä: 68, 12-19-13
Voitot 17.65%, Sijoitus 64.71%
disk.1, 0-sij.0
Viralliset ennätykset: 280m: 16.84
325m: 20.28, 480m: 29.04, 680m: 43.21

”Olen isokokoinen, mutta hyvätapainen”, 
kiteytti Virpi Pasanen EGU-lehden jutus-
saan Tempusta. Temppu aloitti juoksu-

uransa kesällä 1992. Ensimmäisessä 
ryhmäkoejuoksussaan alokas tuli häirityksi 
miltei koko 480 metrin matkan, mutta sin-
nikäs aloittelija vain pinkoi vieheen perään 
minkä pääsi. Pahin mahdollinen kokemus 
uraansa aloittelevalle koiralle. Mahtoivatko 
Tempun väljät juoksulinjat juontua tuosta 
ikävästä ensikokemuksesta?
Ensimmäinen kausi pojalla meni harjoitel-
lessa, mutta debyyttikautensa viimeisissä 
kilpailuissa koira väläytti tulevia mahdol-
lisuuksiaan.
Jouni ja Reija Kiiski olivat asettaneet 
Tempulle kaksi tavoitetta kaudelle 1993: 

1993 - 2000

Temprano Temppu

20v

1993
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EGUn historian greystarat
vähintään pääsyt SM B-finaaliin ja Junior 
Derby –finaaliin. Nuo tavoitteet eivät 
kuitenkaan toteutuneet, sillä SM-kilpailu-
ihin mennessä tuomarit eivät olleet vielä 
päättäneet, onko Temppu wideri vai ei. 
Kun SM-välierässä sekosivat muidenkin 
juoksulinjat Tempun ulosmenosta, päätös 
tuli nopeasti.
Junior Derbyn Temppu joutui jättämään 
kesken lapavamman takia. Mutta parem-
paa oli tulossa. Loppujen lopuksi Tempun 
kausi meni yli ”Reiskan” ja ”Joneksen” 
odotusten. Poika juoksi sellaisia sijoituksia, 
joista remminpäät eivät osanneet edes 
haaveilla.
Kauden alussa Temppu sijoittui neljän-
neksi Sprintti Derbyssä. Masters-kisassa 
poika otti hopeaa. Porin historiallisessa 
Kultamantteli-kilpailussa Temppu juoksi 
pronssia. Uudenmaan liigajoukkueessa 

poika otti kaksi voittoa ja yhden. kakkos-
sijan.
Kun kausi 1993 summattiin, Temppu 
sijoittui tuloksillaan GRL:n Vuoden Koira 
–listalla viidenneksi ja sprinttilistalla kol-
manneksi. Noilla hienoilla tuloksillaan 
Temppu juhlittiin EGU:n ensimmäiseksi 
Vuoden Koiraksi.
Myöhemmin Tempusta tuli isäkoira, jonka 
poika Icetrick juoksi niin ikään hyvän uran.

Reija tänään Tempusta:
”Hieno koira. Korvaamaton.”

Temprano alias Temppu oli EGU:n 
historian ensimmäinen Vuoden Koira.
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Blainn – Menuet, brindle uros, 
6/1991- 2/2000
om. Riitta Hassinen, kasv. Satasen

Startit yhteensä: 50, 16-10-9
Voitot 32.00%, Sijoitus 70.00, 
disk.0, 0-sij.0.
Viralliset ennätykset: 280m: 16.84, 
325m: 19.88, 480m: 29.24

Jami oli Hassisen Riitan ensimmäinen grey, 
ja lajin juoni alkoi pojan kanssa kirkastua 
laakista. Riitta kertoo EGU-koirajutussaan 
Jamin ajaneen pentuna innolla ongenvavan 
päässä kulkevaa sukkaa. Jo varhain pentu 
alkoi osoittautua tasapainoiseksi, kuuli-
aiseksi ja erittäin luotettavaksi.

Kovuutta ja pehmeyttä pojassa oli 
Riitan makuun sopivasti. Jamin jahtausvi-
etin voimakkuutta Riitta myös korostaa 

jutussaan. Ihmiseltä ihmiselle vedoissa oli 
jäniksenä toimija kovilla.

Monenmoiset loukkaantumiset ja 
epäonni vainosivat Jamia, Riitta hoiti ja 
uskoi tulevaisuuteen.
Kaudella 1994 Jami juoksi 21 lähtöä, joista 
voitti seitsemän. Yhden startin Jami kes-
keytti kaaduttuaan siinä. Kauden parhaat 
ajat kirjattiin Tampereelta, 480 metrillä 
29.24 ja 280:llä 16.84.

Serti Derbyn välierässä Jami karsiutui 
kahdella sadasosalla ja SM-puolivälierässä 
sadasosalla. Serti Derbyn B-finaalin Jami 
sitten voitti kotiradallaan Hyvinkäällä. Jos 
oli terveysongelmia kaudella -93, kauden 
-94 jälkeinen talvi aiheutti myös ongelmia. 
Liukkaalla juostessa pojan vasen takajalka 
revähti ja turposi kaksinkertaiseksi.

Mutta ennen tuota tapaturmaa oli jo 
laskettu GRL:n Vuoden Koira –pisteet. 
Cetus alias Jami loytyi avoimen listan sijalta 

10. Sprinttilistalla Jami oli kolmas. 
Suomen komein kiertopalkinto, 
EGU:n Vuoden Koira –pysti lähti 
Cetukselle.

Jami toi Riitan lajiimme sekä 
EGU:uun. Tulevaisuus toi myöhem-
min myös valtakunnan kirkkainta 
menestystä Riitalle treenarina.

Riitta tänään Jamista:
”Jami oli enemmän kuin koira. Jami oli 
paras ystävä.”

Riitta opetteli Jamin kanssa 
greyurheilun saloja, ja jäi lajiin.

Cetus Jami1994 20v
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Feel The Cold - Wild Fire, fawn uros,
7/1993 – 12/2007
om. Arto Kovanen, kasv. Fireline

Startit yhteensä 85, 30-28-16 
Voitot 35.29%, Sijoitus 87.06%, 
disk.0, 0-sij.0.
Viralliset ennätykset: 280m: 16.64, 
325m: 19.14, 480m: 28.56, 495m: 29.65, 
560m: 34.04, 680m: 43.71, 785m: 50.27.

Touho ja velipoikansa ”Vili” (Voodoo 
Child) saivat Arton perheen muuttamaan 
Helsingistä maalle. Tuli tulevalle tähdelle 

tilaa temmeltää. Ensimmäisenä talvena 
Touholta amputoitiin pentuna vioittunut 
varvas. Kolmijalkaliikkuminen aiheutti 
sitten toiseen olkaan ylirasituksen tule-
hdukseksi asti.

Ensimmäinen vuosi meni pojalta vam-
moja nuoleskellessa, kertoo Sari Palviainen 
EGU-kuonojutussa. Mutta kiinnostus vie-
heeseen oli täydellistä ja tähti syttymässä. 
Touho voitti Junior Derbyn 1995 ja ylsi 
kesällä SM-kisojen B-finaalissa hopealle. 
Kauden paras keskimatkan aika kellotettiin 
Tampereella 28.84. GRL:n Vuoden Koira 
–listalla Touho oli sijalla 9 ja ensimmäisen 
kerran EGU:n kirkkain tähti.

Captain Coconut1995
1996
1997 Touho

Arto näyttää Touholle radalla kiitävää viehettä.

20v
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Ja aina paranee, Touhosta tuli 1996 
EGU:n historian ensimmäinen tuplame-
stari. Touho menetti kotimaan pisteitään 
ulkomaan vierailuillaan, mutta juoksi 
Porissa 280:n RE:n aikaan 16.64. Kuono 
vieraili Ruotsin Derbyssä juoksemassa 
pronssin. Kova prässi, neljä lähtöä viikon 
aikana. Tanskassa Touho juoksi EM-kisojen 
B-finaalin voittoon. Kotimaassa meriiteiksi 
kertyi mm. EGU Open ja Turku Classic 
-pronssit.

Kausi 1997 oli Touhon paras kotim-
aassa. Kokonaismenestys nosti kuonon 
GRL:n VK-listan kakkoseksi ja samalla 
Vuoden Greyhound Urokseksi. Historian 
toinen narttu (Fireflash) kruunattiin silloin 
Vuoden Koiraksi. Touhosta tuli kolmannen 
kerran EGU:n vuoden greyhound.

Konkari sijoittui Sprintti Derbyssä ja 
Kultamanttelissa kakkoseksi ja voitti EGU 
Openin. Ruotsin Derbyn finaalipaikankin 
Touho otti toistamiseen.

Menestyskautensa  kesäkuussa 
Touholle syntyivät pennut Swedish Trea-
suren kanssa Tuula Purssilan Willow Rap-
ids –kenneliin. Viilipyttymäinen Touho oli 
erityisen ahne ruualle ja vieheelle.

Arto tänään Touhosta:
”Touho oli ensimmäinen kilpurini. Koira 
oli aloittelijan virheistä huolimatta niin 
uskomaton, että pystyi hurjiin suorituksiin. 
Kasvatustyöni perusta, jonka kuudes polvi 
on nyt radoilla.”

Gallant Ruler - Stormy Opera, 
valko-brindle uros, 4/1996 – kesä 2004 
om. Arto Kovanen, 
kasv. Terry Hallam, Australia

Startit yhteensä: 60, 29-16-11
Voitot 48.33%, Sijoitus 93.33, 
disk. 3, 0-sij.0.
Viralliset ennätykset: 280m: 16.60, 
325m: 19.23, 480m: 28.81, 495m: 29.47,
680m: 43.09, 785m: 49.62.

Pörrikin kasvoi urheilijaksi tapaturmien 
varjosta. Mm. pakaralihas meni pojalta 
nuorena poikki. Koira hoidettiin ja kuntou-
tettiin onnistuneesti. Kaksivuotias saavutti 
ensimmäisenä kilpavuonnaan mm. kolme 
klassikkokilpailuhopeaa: Sprintti Derby, 
Masters ja SM. Turku Classicissa Pörri 
juoksi pronssia.
Kun debyyttikausi oli paketissa, Notable 
Ruler oli GRL:n Vuoden Koira ja Tulokas. 
Luonnollisesti myös EGU:n vuoden koira. 
Pienestä pörröisestä pennusta oli varttu-
nut menestyvä urheilija. Arto Kovanen 
kirjoittaa EGU-koirajutussa Pörrin tulosta 
Suomeen: ”Aika pian saimme huomata, 
että Pörri olikin melkoinen cocktaili, 
luonne tosi arka ja herkkä, ja se älykkyys, 
mikä?”
Alkoi koiran kolmivuotiskausi. Muistan 
kuin eilisen päivän, miten Pörri voitti 
alkukaudella arvokilpailuja putkeen: Mas-
ters, EGU Open, Sprintti Derby (kolme 
kierrosta, kolme voittoa). Sitten neli-
kierroksisesta SM-kisasta pronssi. Aloin 
tyttökuononi kanssa katsella Australian 
ihmettä sillä silmällä. Loukkaantuminen 
kesällä vaikutti Pörrin uraan niin, että sen 
jälkeen herra saattoi kaudella 1999 kerätä 

Notable Ruler Pörri
1998
1999

20v
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vain toisilta kuonoilta jääneitä irtopisteitä. 
Alkukauden onnistumiset kuitenkin pitivät 
Pörrin loistoasemissa.
Pörrin toisen kilpailukauden saldo: Tois-
tamiseen GRL:n Vuoden Koira ja Vuoden 
EGU -Koira. Isäkoiran rooli kuului myös 
Pörrin elämään. Iso-Pörri menehtyi syö-
pään kesällä 2004.

Notable Ruler Pörri

Arto tänään Pörristä:

”Iso-Pörri, Australian tuonti, oli niin suuri 
koira, että ei oikein mahdu muutamaan 
lauseeseen. Pörri elää vieläkin kasvatuslin-
jassani ja pikku-Pörrejä putkahtelee aika-
ajoin. Vahva geeni.”

Marjo Sartovuo onnittelee Pörriä ja Artoa.

20v
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Feel The Cold – Fireflas, fawn uros,
3/1998 – kevät 2002
om. Saara Palviainen, kasv. Fireline

Startit yhteensä: 44, 17-15-4 
Voitot 38.64%, Sijoitus 81.82%, 
disk.0, 0-sij.0.
Viralliset ennätykset: 480m: 28.54, 
495m: 29.38, 520m: 30.84, 560m: 33.23, 
680m: 41.79, 785m:49.21.

Arto Kovasen & Saara Palviaisen talli sai 
jälleen nauttia menestyksen huumasta. 
Samoin EGU, GRL:n Vuoden Koira ja Tu-
lokas tuli taas EGU:sta. Piina toi kunniaa 
kotiväkensä ja –kerhonsa lisäksi myös 
koko Suomen greyhoundurheilulle. Tu-
russa juostiin elokuussa 2000 EM-kilpailut, 
joissa Piina voitti stayerilla sekä alkuerän 
että finaalin. Samalla syntyi 785:n uusi RE.
Pentuna piina perehtyi Heidi Hujasen 
EGU-kuonojutun mukaan huolella piene-
lektroniikkaan. Analysoiduiksi tulivat 
mm. kaukosäätimet, lankapuhelin ja 
kännykkä. Seuraava siirto oli ottaa 
hatkat tarhasta 170-senttisen aidan 
yli. Tekevä nuori herrakuono.
Nopean Piinan debyyttikausi oli hui-
kean hieno. Ja koiran Vuoden EGU 
Greyhound –titteli oli kuudes pe-
rättäinen samasta osoitteesta. Heidi 
kysyi Artolta ja Saaralta, olivatko he 
osanneet odottaa koiralta heti ensim-
mäiseltä kaudelta sellaisia saavutuksia 
kuin tuli.
”Täytyy sanoa, ettei oltu ihan tämmöi-

siä suunniteltu, ylitti odotukset ensimmäi-
seltä kaudelta.”
Piina voitti alkuerän ja finaalin Virpiniemen 
radan avauskilpailussa juostussa Suomi – 
Ruotsi –maaottelussa. Samalla syntyi 520:n 
RE 30.95. EGU Openista tuli hopeaa, Ju-
nior Derbyn ja tulokasmaljan koira voitti. 
Kotiradallaan Hyvinkäällä Shogun Supreme 
loisti SM-kilpailussa. Voitoilla alku- ja väli-
erästä finaaliin ja kultaa!
Tähden ura ja elämä jäivät kuitenkin 
lyhyiksi, sillä Piina menehtyi sydänvikaan 
nelivuotiaana.

Arto tänään Piinasta:
”Piina, vaatimaton, leikkisä koira. Maailman 
helpoin kilpailutettava. Piina teki kaksi mais-
kausta suulla ennen koppiin menoa, merkiksi 
että nyt mennään. Eikä kenelläkään ollut 
mitään jakoa siihen kisaan.”

2000

Piina

Nuori Piina valtaistuimellaan. 
Ratojen kingi pojasta varttuikin.

20vShogun Supreme
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Esittele perheenne! 
Missä asutte ja mistä tulette? 

Kaksijalkaiseen perheeseemme kuuluu 
äiti-Päivi (s.-69) ja isä-Aki (s.-69) sekä 
tyttäremme Anette (s.-99) ja Elena (-01). 
Meidän vanhempien yhteinen taival sai 
alkunsa Tuusulan Hyrylästä, mistä Järv-
enpään kautta tiemme vei Nurmijärven 
Nukarille, mihin omakotitalomme valm-
istui v.-00. Akin suvun harjoittama päätilan 
maanviljelystoimi on tätä nykyä siirtynyt 
vieraalle vuokralle, mutta maalaiselämää 
meillä silti vielä vietellään. 

Entä mitä eläimiä perheeseenne 
kuuluu? Kerro myös 
edesmenneistä lemmikeistä.
 
Eläimemme rajoittuvat koiriin, mitä sitten 
onkin ihan laumaksi asti. Seisovia lintu-

koiria (mannermaisia kanakoiria) meillä 
on yhteensä seitsemän: lyhytkarvaisia 
unkarinvizsloja kuusi (neljä aikuista ja kaksi 
omaa kasvattipentua) sekä lyhytkarvainen 
saksanseisojapentu. Näiden ”tököttäjien” 
lisäksi löytyy sitten vielä yksi ”formula”, en-
simmäinen greyhoudimme, Arto Kovasen 
(Kennel Fast Friends) kasvattama Charlie 
Brown ”Jallu” (s.1.7.2013)...

Minä, Päivi, olen kasvanut niin koirien 
kuin kissojenkin karvoissa sekä marsujen 
heinissä. Oman aikuisen elämäni aloitin ak-
tiivisena palveluskoirien parissa omistaen 
kaksi hovawart-urosta, minkä myötä myös 
Aki innostui koiraharrastuksesta jättäen 
silloisen harrastuksensa amerikkalaisen 
jalka(pöhkö)pallon. Hovawart on aina 
syvällä sydämessä vaan käytännöllisyys-
syistä siirryimme metsästyskoiriin ja niissä 
olemme pysyneet … aina vuoteen -11, 

PERHE

EGU

Vähäkoski
Perhe

Nurmijärveltä
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jolloin ”nurkan takaa” tuli mahdollisuus 
toteuttaa äiti-Päivin pitkäaikainen haave 
greyhoundista.

Missä tutustuit greyhoundeihin? 
Miten päädyit rotuna juuri 
greyhoundiin? 

Kun avaa suunsa väärään (oikeaan) aikaan, 
väärässä (oikeassa) paikassa.  En muista 
aikaa, milloin aloin greyhoundista haaveile-
maan, lapsuudessa kuitenkin, nähtyäni 
sellaisen vapaana kirmaamassa. Aika ajoin 
tuo tunne puski pintaan, mutta hiipui. Pi-
din ratajuoksua ”rakettitieteenä”. ja koin, 
ettei minusta olisi greyhoudin omistajaksi. 
Syksyn -11 lopulla aloitin työni Univet/
Espoossa, missä tunnetusti on vinttikoi-
raihmisiä niin työssä kuin asiakkaina ja siitä 
se tarina sitten lähti. Henkilöstöpäällikkö 
Nina Sulosta, greyhoundharrastaja itsekin, 
on kiittäminen ensimmäisestä greyhound-
istamme Jallusta. Hän tarttui lauseeseen 
haaveestani ja kertoi upealuonteisesta 
pentueesta missä oli vielä jäljellä uros 
(kasvattaja vielä sattumoisin asui aivan 
lähellämme). Välittömästi tuona päivänä 

kotiin päästyäni uppouduin katselemaan 
greyhoundkisoja ja esittelemään rotua 
perheelle. Yllätyksekseni Akikin innostui 
ja pian olimme kasvattajan luona tutustu-
massa heihin ja isoon greyhoundlaumaan. 
Kasvattaja, metsästystä myös harrastava-
na, kiinnostui meidän kanakoirista ja niinpä 
he tekivät vastavierailun meille pentujen 
kanssa. Kävimme lenkillä ja tämä vapaana 
oleva urospentu teki minuun vaikutuksen 
itsenäisellä liikkumisella ja rohkeudella vilk-
kaiden vizslojemme seassa. Lenkin jälkeen 
se tutki talomme, pongasi vapaan koira-
petin, mihin kävi huilimaan kuin omaansa 
… olin myyty! Muutama viikko siinä taisi 
vierähtää aiheesta varovasti Akille vihjail-
len, kunnes hän totesi maagiset sanat: 
”Onko minulta ennenkään kysytty” ja 
niin tämä ”puolipää”, jo 4kk silloin, muutti 
laumaamme. 

Miten greyhound on sopeutunut vizsla-
laumaanne? Mitkä ovat suurimmat 
erot näiden kahden rodun välillä, 
entä onko yhtäläisyyksiä? 

Jallu on ollut osa laumaa tuosta kasvat-
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tajan vierailusta alkaen, se on sopeutunut 
elämäntyyliimme ja niin ihmis- kuin koi-
ralaumaan paremmin kuin nenä päähän. 
Yksilöitä nämä ovat jokainen, rodusta 
riippumatta. Jallulla on loistava hermor-
akenne ja iloinen, avoin, perusasenne 
elämään. Se on tyytyväinen kun se saa 
olla mukanamme ja sille tarjotaan toim-
intaa, mihin se on aina valmis. Olen aina 
sanonut, että se on varmasti enemmän 
vizsla kuin grey. Jallu on ollut mukanamme 
kaikkialla, niin vesilintunoutoharjoituksissa 
kuin metsästysretkillä, osoittaen että myös 
se on käytännön metsästäjä. Valitet-
tavasti metsästys vinttikoiran avulla ei ole 
Suomessa hyväksytty metsästysmuoto, 
joten tarkkana tuon kanssa saa olla. Ero-
avaisuus näiden kahden, täysin erilaisella 
työskentelytavalla toimivan rodun kesken 
on ehkä tuossa ohjaajasidonnaisuudessa 
ja miellyttämisenhalussa, toisaalta samaa 
niissä on tietynlainen herkkyys ohjaajalle. 
Vizslat ovat myös helpommin luettavissa 
niiden ilmeikkyyden johdosta, Jallun 
mielenliikkeitä harjoittelemme edelleen. 
Mutta kuten sanottu, jokaisen rodun sisäl-
läkin on yksilöissä eroja perusluonteessa ja 
perhe muokkaa sen ”lopulliseen kuosiin” 
… meillä on nyt tällainen grey, olemme 
siitä ylpeitä sekä enemmän kuin iloisia!

Kasvatat unkarinvizsloja, haaveiletko
greyhoundien kasvattamisesta? 

Unkarinvizslapentueita minulla on ollut 
kolme: -07, -11 ja viimeisin tämän vuoden 
alussa. Vizslojen kanssa olin toiminut vii-
tisen vuotta ennen ensimmäistä pentuetta. 
Pentuja on kaiken kaikkiaan syntynyt 10kpl 
eli lukumäärällisesti kasvatus ei ole päätä 
huimannut ja taitaa jäädäkin tähän. Oma 
metsästyskoiratarve on nyt tyydytetty 
muutamiksi vuosiksi eteenpäin. Tykkään 
tutkailla sukutauluja, tehdä suunnitelmia, 
seurailla koiria maailmalla, hoitaa ja seurata 

pentujen kasvua vaan kasvattamisen hen-
kinen puoli on kaltaiselleni herkkikselle 
liian vaativaa. Olen periaatteessa aina ol-
lut urosihminen ja taitaa tuo ympyrä olla 
sulkeutumassa, en todellakaan haaveile 
greyhoundien kasvattamisesta. Ensin-
näkään en vielä tiedä greyhoundeista tuon 
taivaallista, joten annetaan viisaampien 
hoitaa tuo jälkikasvu radoille. 

Päivi, olet ammatiltasi fysioterapeutti.
Siitä on varmasti hyötyä greyhoundin
omistajalle! Oletko saanut uusia koira-
asiakkaita Greyhound Racingin parista?  

On ja ei eli ”suutarin lapsella ei ole ken-
kiä”. Olen aina sanonut, että omat koirat 

Anette ja Jallu ylpenä mätsäristä saavutet-
tujen palkintojen kanssa.
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tarvitsisivat vieraan terapeutin, sillä omiin 
keskittyminen työpäivän päätteeksi ei aina 
ole ihan helppoa ja niiden huolto jää kovin 
täsmäpainotteiseksi, varsinkin kun laumaa 
on jo kertynyt ja ”on olemassa muutakin 
elämää” (varsinkin kahden murkkuikäisen 
kanssa). Toki hyöty on siinä, että näen 
asioita ja reagoin niihin ehkä aikaisem-
min kun joku toinen hakien tarvittaessa 
toisen mielipiteen tai hakeudun tarvittaviin 
toimenpiteisiin. Toisaalta, omilleen tulee 
tietyllä tavalla myös sokeaksi, joten peiliin 
joutuu katsomaan melko usein. Opiskelen 
vielä greyhoundien fysiologiaa ja juoksun 
biomekaniikkaa, joten vähänkään haasteel-
lisimmat tapaukset ohjaan rodun ja lajin 
parissa kauemmin toimineiden terapeu-
ttien luokse. Vinttikoiria, hyvin monesta 
eri rodusta, on tullut tutuksi myös työn 
puolesta ja osa niistä radan varrelta.

Kuinka paljon greyhound mielestäsi
eroaa muista roduista eläinfysio-
terapeutin silmin? 

Greyhoundin energiantuottotapa ja sen 
aiheuttamat fysiologiset muutokset ovat 
henkilökohtaisesti itselleni ollut suurin 
haaste ymmärtää. Myös ratagreyhoundin 
juoksun biomekaniikka on kiehtovaa, op-
pia näkemään pieniäkin asioita suuressa 
nopeudessa ja ymmärtää sen vaikutukset 
koiran koko kehoon. Radan varrella suurin 

haasteeni onkin harjaannuttaa omaa silmää 
näkemään. Kyllästymiseen asti olen toista-
nut, että rotu kuin rotu, lajina kuitenkin 
koiria, niitä on hoidettava yksilöllisesti 
kunkin yksilön mukaan.  

Millaisena harrastuksena olette 
Greyhound Racingin kokenut? 
Oletteko päässyt helposti 
mukaan porukkaan? 

Koiraharrastuslajina tämä on mielenki-
intoinen, vei mukanaan ensimmäisistä 
pentuvedoista! Greyhoundin kauneus 
tulee esiin sen työskennellessä. Sääli, että 
tämä ei ole suuremman yleisön suosiossa. 
Jännittävä laji eikä vähiten sen kilpailullisu-
uden vuoksi vaikka henkilökohtaisesti en 
ole juurikaan kilpailuviettinen siinä merki-
tyksessä kuin se ehkä yleensä mielletään. 
Tämä kuulostaa varmaa hassulta, kun 
tähän lajiin on lähtenyt. Kilpailuviettini on 
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enemmän henkilökohtaista, se on minulle 
kehityksen edellytys ja toimii aktiivisuuden 
moottorina.

 ”… päässyt helposti porukkaan?” 
??? Eiköhän se ole pitkälti itsestä kiinni. 
Rohkeasti esittelemään itsensä ja moik-
kaamaan muita radalla, jos ei natsaa niin 
uutta putkeen. Haasteellisinta oli ehkä 
alussa ”puhua samaa kieltä”, käsitteistö 
erosi melko lailla siitä, mihin olemme 
palvelus- ja metsästyskoirapuolella tot-
tuneet käyttämään.

Mikä mielestäsi suurin haaste 
greyhoundin treenaamisessa? 
Mistä olette saaneet apua, 
jos olette sitä kaivanneet? 

Kaikki on haasteellista tässä vaiheessa, 
perusteissa kun vasta ollaan eikä ole kart-
tunut vielä ensimmäistäkään kisakautta. 
Henkilökohtaisesti kiehtovimpana pidän 
greyn energiantuottotapaa sekä juoksun 
biomekaniikkaa sekä sitä, miten kaikki 
toimii oman koiran kohdalla: fysiologi-
set toiminnot, ravinto, kehon eri osien/

alustan/olosuhteiden/mentaalitilan vaiku-
tus toisiin ja täten suoritukseen. Apuahan 
saa kun rohkenee pyytää, keskustelemalla, 
tietenkin myös lukemalla/kuuntelemalla/
osallistumalla ja tätä kautta ammentamalla/
suodattamalla/lisää etsimällä/kysymällä ja 
sitten punnitsemalla, mikä sopii omalle 
yksilölle … ja mettään voi mennä silti, 
vaikka luulee jotain ymmärtäneensä ja 
oikein tehneensä. 

Onko Teillä muita harrastuksia, 
vai viekö koirat kaiken vapaa-ajan?

Kuoppakisat 2012, kopin vierestä vieheen ajoon.

Viehe otetaan kiinni.
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Kyllä se (valitettavasti) taitaa olla niin, että 
kaikki tekemisemme/harrastuksemme on 
jollain lailla kytköksissä koiriin. Tämä on 
elämäntapa.

Ehdittekö viime kesänä jo 
tutustumaan ratatouhuihin? 
Millä mielin aloitatte kauden 2013? 

Viime kesä meni melko tiiviisti ratatouhuja 
seuratessa koko perheen voimin. Tutuiksi 
tulivat kaikki eteläisimmän Suomen radat, 
Haukipudas on meillä vielä tutustumatta. 
Johan tuo omakin puikula rataa kiersi 
kotiradalla, Hyvinkäällä, harjoituksissa 
ja kerran hand slippinä Turun kaarteen. 
Vanhin tyttäristämme on toiminut Jallun 
kopittajana menestyksekkäästi harjoituk-
sissa ja harmitteli kovasti ymmärtäessään, 
ettei alaikäisten ole oikein suotavaa tätä 
tehtävää varsinaisissa kilpailuissa suorit-
taa. Viime kesän yritimme pääasiassa 
sisäistää kilpailusääntöjä ja kaikkea sitä 
teknistä systeemiä, mitä kilpailuttaminen 
sisältää. Osallistuimme myös jonkin ver-
ran kotiradalla toimihenkilötehtäviin 

niin ikään koko perheen voimin. Oman 
koiran kohdalla opettelimme sen aakko-
sia, miten se reagoi mihinkin, käyttäytyy 
niin radalla ennen ja jälkeen suorituksen 
jne. Loppukaudesta Jallu suoritti soolon 
14kk:n ikäisenä hyväksytysti, mikä näin 
jälkikäteen oli turhaa. Ensikertalaisina ja 
yli-innokkaina, emme olleet kaikesta tie-
donkeruusta huolimatta sisäistäneet tuota 

Kasvattaja Arton koulutuksessa.

Koko pentue rataharjoitusten jälkeen.
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3kk:n ”voimassaoloa” eli mitä se konkreet-
tisesti tarkoittaisi seuraavaa kautta ajatel-
len. Kun emme koiraa edellisen kauden 
viimeisen kisan starttiin ilmoittaneet, oli 
meidän tämän kauden aluksi päivitettävä 
sille luokka trial-juoksulla. Alla oli yksi 
280m harjoitus kaverin kanssa, mikä meni 
erinomaisesti ja kaikki tuntui hyvältä. Trial 
480m:llä ei sitten kaikin osin mennyt ihan 
suunnitellusti vaan koira alkoi himmaile-
maan 3.kaarteessa hölläten maalisuoralla 
samalla oikeaa takajalkaa veivaten. Jotain 
positiivista tällaisissa tapahtumissa aina 
piilee ja tällä kertaa se oli se, että vihdoin 
ja viimein sain varattua koiralle sen ajan 
vieraalle terapeutille. Toisekseen hyvä, 
että tämä tapahtui heti alkukauteen eikä 
mitään kuitenkaan ole varsinaisesti rikki 
vaan talven-kevään jäljiltä vajaasti huolta-
matta … kuten sanoin ”suutarin lapsilla 
ei ole kenkiä”.  Oma kautemme alkaa 
siis tavallaan toiseen kertaan, alkaako se 
Haukiputaalta vai vasta Turusta, sitä ei vielä 
tiedä vaan usko on kuitenkin että se alkaa.
 

Onko tavoitteet asetettu? 

Tavoitteena on ensisijaisesti oppia luke-
maan omaa koiraa, kisakoiraa. Ymmärtää 
ne käytännön toimet ja keinot niiden 
toteuttamiseksi, mitä tämä yksilö vaatii. 
Haluan tarjota koiralle mahdollisuuden 
toteuttaa itseään radalla mahdollisimman 
hyvinvoipana, jotta me koko perheenä 
voimme nauttia tästä kaudesta.
 
Kerro vielä jokin mieleenpainunut 
hetki tai kommellus koirienne kanssa!
 
Jokainen päivä tämän lauman kanssa on 
kommelluksia täynnä,  johonkin päivään 
mahtuu useampiakin and we love it!

Terveiset muille EGUlaisille! 

Tehdään duunia yhteiseksi hyväksi!

Kysymykset: Jonna Tunkkari
Kuvat: perhe albumi

Tämä se on elämää...
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EGU:n jäseneksi? YES!
Haluan liittyä Etelän Greyhoundurheilijoihin. Suoritan jäsnmaksun (25 euroa vars, 
jäsen, 5 euroa perhejäsen) EGU: tilille 313110-415772. Saan 3 EGU-lehteä/vuosi

Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin ja mail -osoite

Omistan koiran/minkä/kuinka monta?

Jäsenyydet muissa koirakerhoissa ja -liitoissa

Lähetä EGU:n sihteerille: Johanna Tunkkari, Kotkantie 12, 01800 Klaukkala

SYNTYNYT

PENTUJA

Solve The Puzzle - Herself
Syntynyt 20.4. 4+4, 
1 nartu vapaana
Kennel Top Vision,
Hannu Niemi, 
puh. 040 5200 512
hannu.t.niemi@gmail.com
 
Go Jimmy Go - Apeliotes 
Syntyneet 4.5.2013 3+7 
Minna Turunen / Kennel Nordic 
Puh. 050 5050 338 
minna.turunen@nordicgreyhounds.com 

Sword Of Light - Quickstep
Syntynyt 22.5. 3+3, vapaana sininen 
uros ja narttu
Jussi Loukola puh. 045 675 2724
Aleta puh. 0440 888852, 
Jloukola@gmail.com

Line of Fire – Bagheera
Syntyneet vk 24, 2+4
1 narttu vapaana
Yhteydenotot: Kennel Whiskers
Inari Wallenius 
Puh. 040-6859977

grl.fi/pentupalsta
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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Pentukuvasaastetta
vuosien varrelta
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Guvagalleria
Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!
Lähetä otokset toimitukseen.

Pentukuvasaastetta
vuosien varrelta


