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galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!
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Jonnan 1/2014jorinat 
EGU-lehti on ollut olemassa yli 20 
vuotta, minusta se on aikamoisen 
hienoa! Ensimmäiset kymmenen 
vuotta lehteä päätoimitti Reija Kiis-
ki, ja vastuu lehdestä siirtyi minulle 
vuonna 2003. Kymmenisen vuotta 
on hyvä väli vaihtaa päätoimittajaa, 
jolloin lehden sisältö ja ulkonäkö 
saavat kaipaamaansa tuuletusta ja 
muutosta. Niinpä minun on aika 
siirtyä sivuun tästä toimesta. Eri-
tyisesti tahdon kiittää Purssilan 
Tuulaa, joka on hoitanut lehden 
taittotyön. Kiitos Tuula, yhteistyö 
on sujunut saumattomasti ja olet 
tehnyt mielestäni upean näköisiä 
lehtiä, KIITOS! Kiitoksia satelee 
myös kaikille juttuja tehneille, eri-
tyiskiitokset saa Parosen Jonna ja 
Pirannan Mirja, joiden toimittamia 
juttuja löytyy joka lehdestä, KII-
TOS! Hienon näköinen lehti ei olisi 
mahdollinen ilman upeaakin upe-
ampia kuvia, joten KIITOS kaikille 
kuvia lähettäneille, erityiskiitoksen haluan 
lähettää Ilveksen Katrille niistä kymmenis-
tä hienoista kuvista, joita olemme Sinulta 
saaneet! 

Greyhound Racing-harrastus on näin 
osaltani tullut tiensä päähän. Ei koira kar-
voistaan pääse ja jatkan vapaaehtoista yh-
distystoimintaa omien lasten harrastusten 
hyväksi. Ja ei meidän koti koiran karvoista-
kaan pääse siitä pitävät huolen Myy ja Bobo. 

Kieltämättä tunteet ovat haikeat, vuo-
desta 1999 on EGU kuulunut tiiviisti elä-
määni, olen ollut monessa toimessa mu-
kana mm. sihteerinä, kilpailunjohtajana, 
toimistontätinä, rahastonhoitajana, doping-

vastaavana ja päätoimittajana. Vuosiin on 
mahtunut monia hauskoja hetkiä ja ihania 
ihmisiä, upeista koirista puhumattakaan, 
ikävä kyllä myös katkeria kyyneliä on vuo-
datettu. 

Vielä en tiedä kuka on lehden uusi 
päätoimittaja, toivon kovasti ettei tämän 
upean lehden tarina pääty tähän, vaan joku 
ottaa lehden teon sydämen asiakseen. Mi-
nun mielestäni 20-vuotias EGU on lehten-
sä ansainnut!      

Kiitos ja kumarrus! 

Jonna
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kynästäPuhiksenjorinat 
Hei kaikki EGU-laiset!    Olen Päivi Man-
ninen, tuore EGU:n puheenjohtaja. Kir-
joittaessani tätä pakkanen paukkuu ulko-
na ja itse olen RAY:n tukemalla 1. Askel 
liikkumaan -nimisellä kuntoremonttilo-
malla. Kisakauden alkuun on aikaa reilu 3 
kuukautta, ja kesän kisojen suunnittelu on 
loppusuoralla.     

Palatakseni tuohon kuntoremonttiin, 
niin meillä EGU:ssa olisi myös tarpeen jon-
kinlainen kuntoremontti. Ehkäpä meillä 
olisi mahdollisuus pysähtyä miettimään 
mitä me haluamme kerholta ja lajilta, sekä 
mitä me olemme valmiit tekemään sen 
eteen. Itsestään ei muutosta ja kehitystä 
tapahdu. Tämä on suuri haaste, jota halu-
an viedä eteenpäin yhdessä kerholaisten 
kanssa. Suuressa roolissa muutoksessa 
ovat varmasti uudet jäsenet EGU:n hal-
lituksessa.    

Tulevana kesänä elokuun lopussa Hy-
vinkään rata menee remonttiin. Tämä 
tarkoittaa kisojen osalta sitä, että Hyvin-
käällä juostavat kilpailut järjestetään heti 
alkukaudesta. Radan remontissa pyrimme 
olemaan mukana mahdollisimman paljon 
ja viemään eteenpäin omia toiveita radan 
kunnostuksen suhteen.    

Otalammen harjoitusalueen käyttöä 
tullaan varmasti tehostamaan. Otalammel-
le tulee olemaan kysyntää myös kerhon 
ulkopuolelta, sillä saamani tiedon mukaan 
myös Tuomarinkartanon rata suljetaan 
jossain vaiheessa kesää. Otalammella saa-
tetaan järjestää myös erilaisia tapahtumia.     
Kuluva vuosi on RotuRacen 10 vuotisjuh-
lavuosi. Toivon mukaan saamme mukavaa 
mainetta saaneeseen RotuRaceen myös 

jotakin uutta.      
Kerholaisilta toivon aitoa tukea hal-

litukselle. Jos näyttää siltä, etteivät asiat 
suju toivotulla tavalla, kertokaa se mie-
luummin suoraan minulle, eikä SOMEssa, 
mikä on tämän hetken trendi.    Toivon 
kaikille EGU-laisille menestykästä kautta 
2014. Pidetään yhtä, ollaan avuksi toisille, 
sekä tehdään myös meidän rakastamam-
me karvakorvat onnellisiksi huolehtimalla 
siitä, että he pääsevat tekemään sitä mistä 
ne eniten tykkäävät, eli juoksemaan pupun 
perässä!    

Päivi Manninen
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EGU:n hallitus tiedotti tammikuun 
alussa yhdistyksemme 
hallituksen 2014. Tässä pientä 
kompassintapaista, jolla 
esimerkiksi saatat tunnistaa 
harjoituksissa ja kilpailuissa 
näkyviä kasvoja. Ellet vielä satu 
kasvoja tuntemaan.

Kompassia kalibroi Mirja Piranta
Kysymykset: Jonna Paronen

Päivi Manninen, puheenjohtaja: 
Päivi muistuttaa ikiliikkujaa, lähes 
aina hommissa ja käy myös harjoi-
tuksissa tuomarina. Päivin remmissä 
kulkee whippeturheilija ”Simba” ja 
pian alkavalla kaudella aloittelee val-
koinen greyherra ”Onni”.

1. Kerro hieman itsestäsi. 
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Päivi Manninen. Olen melkein pal-
jasjalkainen Hyvinkääläinen, kolmea har-
haretkivuotta lukuun ottamatta.
2. Kuinka kauan olet ollut lajissa mukana? 
Entä EGUssa?
Ensimmäinen greyhound tuli meille vuonna 
2000. Vuonna 2001 olen liittynyt EGU:un 
perheenjäsenenä.  Varsinainen jäsen tuol-
loin oli poikani Antti Koivula
3. Olit jo viime kaudella mukana hallitu-
sessa, millä mielin jatkat alkanutta kautta
kerhon hallitustyöskentelyn parissa? 
Hallituksen vaihtuvuus oli ehkä poikkeuk-
sellisen suuri. Se tietää uusia tuulia hallituk-
seen, mutta toisaalta tuo tiettyjä haasteita.
4. Sinut valittiin kerhon uudeksi puheen-

johtajaksi alkaneelle kaudelle, miltä uusi 
pesti kerhon hallituksessa tuntuu ja tuoko 
se lisähaasteita kauteen?
Olen kiitollinen saamastani luottamukses-
ta. Kyllä puheenjohtajuus asettaa enem-
män vaatimuksia tekemiseen.
5. Sinulla on aiempaakin hallitustyöskentely
taustaa, kertoisitko siitä hieman?
Olen ollut aiemmin hallituksessa. Hallituk-
sessa oli silloin hyvin energisiä henkilöitä 
ja oma roolini oli aika vaatimaton. Myös 
silloin olin mukana RotuRacen järjestelyissä 
vahvasti ja muutenkin enemmän tekevänä 
osapuolena, kun päättämässä asioista.
6. Millaisia odotuksia sinulla on 
tulevasta kaudesta?
Laji kaipaa piristysruisketta ja siihen pi-
tää nyt panostaa vahvasti. Toivon uusien 
hallituslaisten tuovan tähän uusia ideoita. 
Hyvinkään radan sulkeutuminen elokuun 
lopulla tuo haastetta tarjota jäsenille har-
joitusmahdollisuudet myös loppukaudesta.
7. Millaisia terveisiä haluaisit 
lähettää egulaisille?
Ottakaa rohkeasti yhteyttä, mikäli halu-
atte muuttaa EGU:n toiminnassa jotakin. 
Otamme kaikki ideat vastaan ja pohdimme 
ovatko ne toteutettavissa.

Saija Jämsä, varapuheenjohtaja: 
Uusi harrastaja, Saija, muistuttaa 
ikiliikkumisessa Päiviä. Tulevalla kau-
della häneltä aloittaa uransa sininen 
greyneito ”Vinga”, joka viime vuonna 
juoksi voitokkaassa Pulisongit-jouk-
kueessa RotuRace-tapahtumassa. 
Vuotta nuorempi ”Duva” aloittelee 
ratakoulutuksessa.

Mistä tunnet hallituslaisia?
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1. Kerro hieman itsestäsi. 
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Saija Jämsä, Pohjois-Pohjanmaalta 
Nivalasta kotoisin ja nyt asun Hyvinkään 
ja Hausjärven rajamaastossa Jonin kanssa. 
2. Kuinka kauan olet ollut lajissa mukana? 
Entä EGUssa?
Olen hiljattain lajiin mukaan tullut. Viime 
kaudella olin jo aktiivisesti harrastuksessa 
mukana, mutta tuleva kausi on ensimmäi-
nen, jolloin kisataan. EGUn jäsen vuo-
desta 2012, jolloin hankin ensimmäisen 
Greyhoundini Sjudraget Vingan (Go Vin-
ga!).  
3. Millä mielin lähdit mukaan kerhon 
hallitustyöskentelyyn? Entä onko sinulla 
aiempaa hallitustyöskentely taustaa?  
Olen todella innoissani, kun saan toimia 
kerhon hallituksessa. Tämä on ensimmäi-
nen pestini missään hallituksessa ja odo-
tukseni sen suhteen ovat korkealla. 
4. Sinut valittiin kerhon varapuheenjohtajak-
si. Miltä kyseinen pesti tuntuu ja tuoko se 
"lisämaustetta" hallitustyöskentelyyn?
Olen ihan fiiliksissä tästäkin asiasta :) Hil-

litön draivi päällä. Mielestäni meillä on 
hallituksessa hyvä porukka kasassa. On 
vanhoja konkareita ja sitten meitä uusia, 
jotka toivottavasti onnistumme tuomaan 
ajatuksia "laatikon ulkopuolelta". Toivot-
tavasti saamme hyviä asioita aikaiseksi!
5. Millaisia odotuksia sinulla on 
tulevasta kaudesta?
Se kävi varmaan tuossa jo ylempänä sel-
väksi, että odotukset on korkealla. Toivon 
ennen kaikkea hyvää yhteistyötä yhteisen 
harrastustoiminnan kehittämiseksi ja toi-
vottavasti jotain uudistuksiakin. 
6. Millaisia terveisiä haluaisit 
lähettää egulaisille?
Jokainen kaivakoon itsensä nyt naftaliinis-
ta ja aktiivisesti mukaan harrastustoimin-
taan! Harrastus on mahtava, tyypit huip-
puja ja jokainen on tervetullut. Tekijöitä 
tarvitaan tälläkin kaudella, tekeminen ei 
ole pelkästään hallituslaisia varten. Hiljai-
semmatkin jäsenet, teitä tarvitaan! Teke-
misen meininkiä kehiin ja muistakaa, että 
jos teillä on ideoita tai kehitysehdotuksia, 
niin niistä kannattaa ja pitää kertoa meille. 
Yhdessä onnistutaan!

Puheenjohtaja 
Päivi Manninen, 
Tuomas Taimiaho,
Joni Tuhkanen,
Päivi Vähäkoski, 
sihteeri varajäsen 
Jonna Paronen ja 
varapuheenjohta 
Saija Jämsä
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Jari Niiles, hallituksen jäsen: 
Jarin näkee usein kilpailuissa päätuo-
marina. Todellinen konkari, mukana 
jo ennen GRL:n perustamista.

1. Kerro hieman itsestäsi. 
Kuka olet ja mistä tulet?
Jari Niiles. Asunut viimeiset 25 v Veikko-
lassa Kirkkonummella kesäisin Kiikalassa..
2. Kuinka kauan olet ollut lajissa mukana? 
Entä EGUssa?
Lajissa olen ollut mukana vuodesta 1978.. 
Egussa bauttiarallaa 90-luvusta..
3. Olit jo viime kaudella mukana kerhon
hallituksessa, millä mielin jatkat edelleen
kerhon hallitustyöskentelyn parissa?
Hyvillä mielin. Kevät ja kesä tulee, 
Greyhound Racing elää ja voi "hyvin". 
4. Sinulla on aiempaakin hallitustyöskentely 
taustaa, kertoisitko hieman millaista?
Hyviä hallituksia, Egussa ja GRL:ssä 
vuosia..monta..
5. Millaisia odotuksia sinulla on 
tulevasta kaudesta?

Mielenkiinnolla odotan Hyvinkään radan 
remontin tuloksia.
6. Millaisia terveisiä haluaisit 
lähettää egulaisille?
Yhdessä olemme paljon vahvempia..

Tuomas Taimiaho, hallituksen jäsen: 
Tuomaksella on menossa itse grey-
urheilun suhteen hiljaisempi vaihe, 
mutta hommissa hän paiskii kuten 
ennenkin. Hänen kädessään on myös 
heilunut niin EGU:n kuin GRL:n pu-
heenjohtajan nuija.

1. Kerro hieman itsestäsi. 
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen 38-vuotias kuljetusyrittäjä ja opiskeli-
ja. Kotoisin olen Helsingistä ja tällä hetkellä 
asustelen Espoon Puolarmetsässä kolmen 
greyhoundin kanssa.
2. Kuinka kauan olet ollut lajissa mukana? 
Entä EGUssa?
EGUssa olen ollut jäsenenä kymmenen 
vuotta, joista muutamaa vuotta lukuunot-
tamatta hallituksessa mukana koko ajan. 
3. Olit mukana kerhon hallituksessa jo viime 
kaudella, millä mielin jatkat tätä kautta 
kerhon hallitustyöskentelyn parissa? 
Hallituksessa on tänä vuonna paljon uusia 
jäseniä ja odotan innolla, mitä uusia aja-
tuksia ja uutta intoa he tuovat toimintaan.
4. Sinulla on myös aiempaa hallitustyösken-
tely taustaa, kertoisitko siitä hieman?  
GRL:n hallituksen jäsen olen ollut viitisen 
vuotta, joista nyt muutaman vuoden toi-
minut hallituksen varapuheenjohtajana.
5. Millaisia odotuksia sinulla on tulevasta 
kaudesta?
Hyvinkään radan remonttia odotan mie-
lenkiinnolla ja toivon paljon uusia koiria 
radalle ja hienoja kilpailusuorituksia. Omil-
le koirille toivon paljon lisää terveitä elä-
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Riitta Hassinen, hallituksen jäsen: 
Riitta on kokenut kasvo hallituksessa, 
hän teki paluun pienen tauon jälkeen. 
Moni muistaa RE-koira ”Kallen”, vuo-
den 2008 Suomen Mestarin. Riitan 
kisaikäinen grey on ”Kallen” poika 
”Eero”. 

1. Kerro hieman itsestäsi. 
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Riitta Hassinen asun perheineni 
Espoossa. Perheessä kisataan niin Moto-
crossissa, painonnostossa, kuin greyhound 
racingissa. Kotioloissa vauhdista vastaa 1 
1/2 vuotias Milla.
 2. Kuinka kauan olet ollut lajissa mukana? 
Entä EGUssa? 
Ensimmäinen greyhoundini Satasen Cetus 
oli syntynyt 1991 ja seuraava Dionysos 
1994. Eli harrastusvuosia jo jokunen taka-
na. Olen ollut hallituksessa mukana kerran 
aikaisemmin,  about 6, 7 vuotta sitten ??
 3. Olit jo viime kaudella mukana kerhon
hallituksessa, millä mielin jatkat tätä kautta
kerhon hallitustyöskentelyn parissa? 
Entä onko sinulla aiempaa hallitus-
työskentely taustaa aikaisemmilta 
vuosilta viime vuoden lisäksi?  
Viimevuosi meni omalta osalta valitetta-
vasti hiukan vähemmällä osallistumisella 
kun olin ennakoinut. Meillä pienen lapsen 

kanssa elämä ei nyt sitten mennytkään ihan 
vasemmalla kädellä ;)
4. Millaisia odotuksia sinulla on 
tulevasta kaudesta?
Hienoa, että hallituksessa tuoreempiakin 
harrastajia! Lajina olemme pieni poruk-
ka, jolla on mahtavat koirat. Toivottavasti 
osaamme asettaa koirat ja kilpailut etusijal-
le ja tehdä työtä yhteisten asioiden eteen.

Omana kilpurina on Thunderstruck. 
Koira väläytteli hiukan viimekaudella, mut-
ta lähinnä omistajasta johtuen ei varmasti 
koko potentiaalia päästy näkemään.
5. Millaisia terveisiä haluaisit 
lähettää egulaisille?
Toivottavasti mahdollisimman monia nä-
kee radanlaitossa, ja toimihenkilöinä ki-
soissa. Hyvää treenikautta kaikille!

Joni Tuhkanen, hallituksen jäsen: 
Uusi harrastaja, Joni, näkyi usein 
maalikamerassa jo viime vuonna, ja 
radan laitossa Saijan tapaan. Joni 
jännää myös sinisen ”Vinga”-neidon 
kilpauran aloitusta sekä ”Duvan” ra-
takoulutusta. 

1. Kerro hieman itsestäsi. 
Kuka olet ja mistä tulet?

kepäiviä.
6. Millaisia terveisiä haluaisit 
lähettää egulaisille?
Terveisinä kerholaisille toivon osallistu-
mista tapahtumien, kisojen ja harjoitusten 
järjestämiseen. Yhdessä saadaan aikaan 
hienoa tulosta. Pienikin panos on tärkeä ja 
helpottaa järjestelyvastuussa olevien taak-
kaa. Tämä on myös hieno tapa tutustua 
muihin harrastajiin ja viettää aikaa yhdessä 
hienon harrastuksen parissa.
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Olen Joni Tuhkanen 30 vuotias miehen 
alku Hyvinkäältä. Asumme avovaimoni 
Saijan ja poikani Jaken kanssa Haja-asutus 
alueella metsän keskellä 6 koiran, 2 kissan 
ja vihreän iguaanin kanssa. Arkemme koos-
tuu aikalailla näistä perinteisistä asioista eli 
työstä, koirista ja kodista. Harrastan koira 
touhujen lisäksi aktiivisesti Frisbeegolfia ja 
tarkoitus olisi tällä kaudella aloitta kilpaile-
minen myös tässä touhussa.
2. Kuinka kauan olet ollut lajissa mukana? 
Entä EGUssa?
Lajiin mukaan tulemisen aloittamisen voi 
varmaan laskea siitä kun ensimmäinen 
greyhound Sjudraget Vinga tuli meille 
Ruotsista eli 2012 kesällä. Sitä ennen tuli 
hiukan tutustuttua lajiin ja rotuun. Egun 
touhuihin aktiivisesti mukaan tuli lähdettyä 
oikeastaan vasta kaudella 2013 ja silloin tu-
likin radalla vietettyä aikaa niin kisoissa kuin 
harjoituksissa erinäisiä tehtäviä tehden.
3. Millä mielin lähdit mukaan kerhon 
hallitustyöskentelyyn? Entä onko sinulla 
aiempaa hallitustyöskentely taustaa?
Kerhon hallitustyöskentelyyn lähdin mu-
kaan erittäin innokkaalla mielellä ja koska 
tunsin että minulla olisi paljon annettavaa 
niin kerholle kuin itse lajille myös halli-
tus tehtävien puolella ja itse suorittavaa 
työtä tehden radalla ja sen varrella. Uu-
tena harrastajana uskon että minulla olisi 
hallitukselle ja kerholle annettavana uu-
sia näkökulmia ja ideoita kerhon ja lajin 
eteenpäin viemiseksi. Ketäpä ei haluaisi 
työskennellä näin mukavien ja osaavien 
ihmisten kanssa joita Egun hallituksessa 
tällä hetkellä työskentelee.

Hallitustyöskentely taustaa minulta 
löytyy jonkun verran. Olen toiminut kah-
den rakennusalan yrityksen hallitukses-
sa, toisessa puheenjohtajana ja toisessa 
varsinaisena jäsenenä muutaman vuoden 
verran. Asunto osakeyhtiössä olen toimi-
nut vuoden verran varsinaisena jäsenenä 
ja kahden vuoden ajan puheenjohtajana. 

Tällä hetkellä olen kolmen yhdistyksen 
hallituksessa mukana, Etelän Greyhound 
Urheilijoiden varsinaisena jäsenenä, 
Greyhound Racing Liiton varajäsenenä ja 
Riihimäen Frisbeegolf Ry:n varajäsenenä.
4. Millaisia odotuksia sinulla on 
tulevasta kaudesta?
Sanotaanko näin että tulevan kauden odo-
tukset ovat suuret. Tietenkin kun meidän 
Vinga likka aloittaa kilpailu touhut niin sieltä 
lähdetään hakemaan tietenkin vuoden tu-
lokas titteliä ja arvo kisoista voittoja. Mutta 
kyllä tietenkin odotukset ovat pääasiassa 
että Vinga ja kaikki kilpakumppanit saavat 
juosta ehjän kauden ja ettei satu mitään 
haavereita. Tulevan kauden hallitus teh-
tävistä odotan mielenkiintoisia. Eritoten 
liiton hommista kun olen ratatoimikunnan 
vetäjänä, niin odotan toimikunnan saavan 
vietyä radan turvallisuus ja kunnossapito 
asioita eteenpäin ja kehitettyä rataan liit-
tyviä toimia.
5. Millaisia terveisiä haluaisit 
lähettää egulaisille?
Tehdään yhdessä tästä upeasta harrastuk-
sesta hienojen koirien ja ihmisten parissa 
vielä hienompaa. Tulkaa kaikki mukaan te-
kemään erinäisiä tehtäviä niin radalle kuin 
radan ulkopuolelle. Kun mahdollisimman 
moni on mukana tekijä joukoissa, niin eivät 
tehtävät rasita liikaa yksittäisiä henkilöi-
tä. Varsinkin uudet harrastajat pääsevät 
parhaiten lajin hienouteen mukaan juuri 
tulemalla mukaan tekemään harjoituk-
sia ja kisoja. Kaikkiin tehtäviin saa hyvän 
opastuksen ja koulutuksen. Radalla on aina 
henkilöitä ketkä enemmän kuin mielellään 
kertovat lajista ja toiminnasta. 7-8.6.2014 
Egu järjestää 10 kerran Roturace tapah-
tuman ja tämä tapahtuma on ollut erittäin 
suosittu kaikkien rotujen leikkimielinen 
juoksu kilpailu. Tämä tapahtuma ei kui-
tenkaan yksistään toteudu ja tämän hienon 
tapahtuman läpiviemiseksi tarvitaan kaik-
kien kerhon jäsenten panostusta tietenkin 
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kaikkien omien mahdollisuuksien mukai-
sesti. Kaikki ketkä pystyvät olemaan tuona 
viikonloppuna tekemässä tätä tapahtumaa, 
niin pyydänkin ilmoittautumaan Mannisen 
Päiville joka jakaa tehtävät. Meillä on erit-
täin hieno kerho ja tehdään tästä yhdessä 
vielä hienompi. Onnea, menestystä ja eh-
jää kautta kaikille.

Päivi Vähäkoski, hallituksen varajä-
sen: Uusi harrastaja, Päivi; tuli viime 
kaudella rytinällä mukaan lajiin. Päivi 
on heilunut rataa laittamassa, kiin-
niotossa kilpailuissa jne. Ensimmäinen 
greykuono ”Jallu” aloitti uransa viime 
kaudella. Nyt alkaa opetella neitigrey 
”Siru”.

1. Kerro hieman itsestäsi. 
Kuka olet ja mistä tulet? 
Olen Päivi Vähäkoski, 44v.äiti ja eläinfy-
sioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. 
Tällä hetkellä asun Nurmijärven Nukarilla 
kohtuullisenkokoisen koiralauman, kahden 
teinityttären ja avopuolison kanssa.
2. Kuinka kauan olet ollut lajissa mukana? 
Entä EGUssa?
Ensimmäinen grey muutti talouteemme v.-
11 marraskuussa ja siitä asti olemme olleet 
mukana opettelemassa lajia ja toimitsija-
tehtäviä. Tuolloin liityin niin lajiliittoon kuin 
paikalliseen kerhoonkin.
3. Millä mielin lähdit mukaan kerhon 
hallitustyöskentelyyn? Entä onko sinulla 
aiempaa hallitustyöskentely taustaa?  
Yritän tuoda uutena harrastajana esiin sel-
laisia seikkoja, mitkä itse koin hankalaksi 
alkutaipaleella ja tältä osin pyrin saamaan 
aikaan muutoksia/parannuksia toimintaan. 
Koiraharrastuksessa olen ollut mukana pe-
rustamassa Uudenmaan alueen hovawart- 
sekä Suomen Unkarinvizslat-yhdistystä, 
muutama istuttu hallitusjakso em: ssa.

4. Millaisia odotuksia sinulla on 
tulevasta kaudesta?
Ei ehkä niinkään enempiä odotuksia, yksi 
tehtävä on kohdalleni jo langennut ja sen 
haluaisin saattaa kunnialla loppuun.
5. Millaisia terveisiä haluaisit 
lähettää egulaisille?
Tekemään ja oppimaan, kaikkien panos on 
tärkeä ja kullanarvoinen.

Jonna Paronen, hallituksen varajäsen, 
toimii myös hallituksen sihteerinä: 
Jonnan tuntee hymysuusta. Kilpai-
luissa häntä näkee toimistossa ja ku-
vaamassa. Urheilevia herrakuonoja 
hänen taloudessaan ovat greyt ”Cas-
per”, ”Jesper” ja ”Paavo”. Historian 
ensimmäinen tyttögrey, ”Sanna” al-
kaa opetella ratajuoksun saloja.

1. Kerro hieman itsestäsi. 
Kuka olet ja mistä tulet?
Olen kolmekymppinen Jonna Rajamäeltä, 
alkujaan olen lähtöisin Espoosta. Kolmisen 
vuotta sitten vaihdettiin kerrostalo elämi-
nen ja kaupungin pölyt vanhaan omakotita-
loon ja isoon pihaan Rajamäen haja-asutus 
alueelle. Perheeseen kuuluuvat aviomies 
Timo ja 1,5 vuotias Aada sekä seitsemän 
erinäköistä nokkapuikulaa, joista neljä on 
greyhoundeja: jo eläkkeellä olevat Casper 
(Kaikias) ja Jesper (Thunderball), kilpaile-
va Paavo (Volterra) sekä kilpailu-uraansa 
aloitteleva Sanna (Verona). Muut talouden 
koirat ovat adoptio galgot Netta ja Grillo 
sekä sileäkarvainen noutaja Eetu.
2. Kuinka kauan olet ollut lajissa mukana? 
Entä EGUssa?
Lajissa ja kerhon toiminnassa olen ollut 
vuodesta 2008 lähtien mukana, ensim-
mäinen vuosi meni tutustuessa lajiin ja ol-
tua pienissä tehtävissä kerhon kisoissa ja 
siitä sitten vuosi vuodelta on tullut oltua 
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enemmän ja vähemmän mukana monessa 
kerhon toiminnassa, niin harjoituksissa, 
kisoissa kuin muissa tapahtumissakin.
3. Olit mukana kerhon hallituksessa jo
 viime kaudella, millä mielin jatkat tätä 
kautta kerhon hallitustyöskentelyn parissa? 
Tänä vuonna puhaltavat uudet tuulet uusi-
en hallituslaisten myötä ja itsekin monesta 
asiasta oppineena on mieli rento ja hyvä 
tällä hetkellä. Fiilikset ovat hyvät ja uu-
sia asioita työstäen on hyvä aloittaa uutta 
kautta kerhon hallituksessa.
4. Sinulla on myös aiempaa hallitus-
työskentely taustaa, kertoisitko 
siitä hieman?  
Olen pari viime kautta ollut hallituksessa 
mukana varajäsenen roolissa ja viime vuon-
na toimin myös kerhon sihteerinä. Ennen 
EGU:n hallitustyöskentelyyn mukaan tule-
mista minulla ei ollut aiempaa kokemusta 

hallitustyöskentelystä.
5. Millaisia odotuksia sinulla 
on tulevasta kaudesta?
Toivon että kerho saa vihdoinkin toimi-
vammat kotisivut, joita on pyöritelty ja 
työstetty erittäin pitkään, lisää innokkaita 
harrastajia, sekä mahtavia kilpailupäiviä 
ja harjoitusiltoja sekä muita tapahtumia. 
Toivon kaudesta kaikin tavoin onnistunutta 
ja mukavaa.
6. Millaisia terveisiä haluaisit 
lähettää egulaisille?
Hei vaan kaikki vanhat ja uudet egulaiset. 
Tulkaa rohkeasti mukaan toimintaan ja ke-
hittämään sitä. EGU = kaikki te egulaiset 
ja ilman teitä ei ole EGU:a. 
Kilpaileville egulaisille oikein hyvää ja on-
nistunutta kilpailukautta teille kaikille.
Nähdään radan varrella ja muissa tapah-
tumissa.

GRL:n liittokokous pidettiin 17.11.2013 
Helsingissä. Kokous mm. vahvisti sään-
töjen kohdan 10§ maksut tälle vuodelle. 
Jäsenkerhon vuosimaksu: 350 €, uuden 
kerhon liittymismaksu: 250 €, protesti-
maksu: 100 €, dopingmaksu: 5 €.
Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valit-
tiin Sami Kytömäki, jonka pesti alkoi 
1.1.2014.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuo-
roisten tilalle valittiin: Miska-Alexander 
Argillander, Jari Niiles ja Timo Mäenpää 
ja varajäseneksi Joni Tuhkanen.
Hallituksessa jatkavat: Camilla Kaasinen, 
Riikka Kivioja, Päivi Manninen ja Tuomas 
Taimiaho.

Hallitus järjestäytyi. GRL:n hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa 12.1. valittiin 

varapuheenjohtajaksi Tuomas Taimiaho, 
sihteeriksi Jari Niiles ja rahastonhoitajiksi 
Jari Niiles sekä Päivi Manninen.
Jäsensihteereinä jatkavat Päivi Manninen 
(uudet jäsenet, laskutus, osoitteenmuu-
tokset) ja Inari Wallenius (uusien jäsenien 
tervetulopaketti, lehdet).
Vuosi 2014 on Greyhound Racing Liiton 
30-vuotisjuhlavuosi. Se tulee hallituksen 
mukaan näkymään paitsi liiton julkaisuissa 
myös jäsenille tarjottavissa koulutus- ja 
luentopäivissä.
Osaamistaan lajiliittomme ja rotumme 
hyväksi voi tarjota osoitteeseen sihtee-
ri@grl.fi
Hallitukseen kokonaisuudessaan saa yh-
teyttä kätevästi hallitus@grl.fi
Lähde: GRL:n foorumi, Hallitus tiedottaa
Poimi Mirja

GRL:n uusi hallitus
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30.11.13 pidettiin poikkeuksellisesti ker-
hon kevät- ja syyskokous samaan aikaan 
Hyvinkään Rossossa. Kokouksen lomassa 
ruokailtiin ja käytiin kokouksen asioita läpi. 
Kokouksen jälkeen muistettiin kerhon koira 
edustajia, jotka olivat menestyneet kulu-
neella kaudella.

Ensimmäiseksi muistettiin EGU:n pe-
rinteikkään Kuoppamestaruuskilpailun 
greyhound ja whippet mestareita jakamalla 
heille Kuoppamestaruus diplomit. Vuoden 
2013 mestarit olivat greyhound Lapland 
Teacher ja whippet JZ- Tenho. Molempien 
omistajat saatiin yllätettyä diplomeilla. 
Tämän jälkeen palkittiin:
Vuoden EGU Koira Deneview Snowtoe
Vuoden EGU VSP Joynight
Vuoden EGU Veteraani Kaikias
Vuoden EGU Sprintteri Capes' Bazooka

Vuoden EGU Stayer Deneview Snowtoe
Vuoden EGU Tulokas Pigpen
Vuoden EGU Whippet CG-Huuli-Veikko
Viimeiseksi jaettiin EGU Special palkin-
to, jonka voi saada niin kerhon jäsen kuin 
kerhoa edustava koirakin. Valinnan perus-
teluineen tekee aina viime vuoden EGU 
Special palkinnon saaja. 

Perusteluina vuoden 2013 palkinnon saa-
jalle oli seuraavat:
Koko perhe on ollut aktiivisesti mukana jär-
jestämässä EGU:n kisoja. He antavat pa-
noksensa kisojen onnistumiseksi sekä heidän 
kanssa on ollut mukavaa touhuta radalla.

Vuoden EGU Special palkinnon sai perhe 
Vähäkoski Sassi.

Onneksi olkoon kaikille menestyneille!

EGU:n palkitut
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Vuoden EGU - Koira ja Stayer

Elin kauden 2013 niin intensiivisesti kilpai-
luissa mukana, että vasta näin jälkikäteen 
voin sisäistää, mitä tuli saavutettua. Kau-
teen mahtui monenlaista jännitettävää, ilon 

ja onnen tunnetta. Kiitos Dene! 
Varsinaisten kilpailutapahtuminen li-

säksi jännitystä piti yllä muun ohella var-
paan väliin tullut hitaasti parantunut haava, 
mikä tulehtuessaan olisi estänyt lääkityksen 
vuoksi kilpailemisen pitkäksi aikaa. Näin 
kävi mm. juuri EM -kilpailujen alla.   

Kotioloissa Dene on fiksu ja kertakaik-
kisen mukava koira. Oikea herrasmies, 
joka kuitenkin osaa ottaa oman tilansa. 
Lisäksi Dene on tarkkaavainen ja sillä on 
hyvä muisti. Denellä on mahan alla alue, 
jossa on vähänlaisesti karvoja. Leikkisästi 
tapaan sanoa, että se on kuin "kekkonen 
väärinpäin". Hyvää turkissa on, että sen 
pehmeät ja lyhyet karvat irtoavat anihar-

Blackstone Gene-Westmead Aoifa
18.11.2010, uros
om. Timo Mäenpää
kasv. Alison Coxon

Kausi 2013 9,3-3-2 
Voitot 33.33%, Sijoitus 88.89%,
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
480m:29.00 495m:29.24 
520m:30.75 785m:48.13

Deneview Snowtoe
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voin. Muutoin ominaista Denelle on, että 
greyhoundiksi epätavanomaiseen tapaan 
se nostaa etujalan tassun ylös merkiksi 
jotain mielentoista nähdessään. Vastaavasti 
talven uintitreeneissä sitä ei tarvitse juuri-
kaan rohkaista noutamaan lelua altaasta. 

Kilpailuissa lähtösuora on Denelle kaik-
kein haastavin. Kuten niin usein on nähty, 
on Dene vielä lähtösuoran lopuksi viimei-
senä, mutta sen jälkeen alkavat sijoitukset 
parantua. Vaikka suoranopeus on Denen 
valtti, osaa se löytää vapaat juoksulinjat, ja 
ohittaa periksiantamattomasti muita koiria 
molemmilta puolilta.. Lähtökopin nume-
rolla ei ole juuri merkitystä.  

Denen kilpailukausi 2013 sujui yli odo-
tusten. Kuntohuippu osui nappiin, ja kes-

Jack The Hawk-Hasty Night
synt. 22.10.2009
omistaja ja kasvattaja Kennel Run-Up

Kausi 2013 10,2-4-1
Voitot 20.00% , Sijoitus 70.00% 
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
280m:17.29 325m:18.95 
480m:29.08 520m:30.87

kimatkan SM-hopean ja Stayer matkan 
Euroopan mestaruuden (CGRC) lisäksi 
saavutukseksi tuli rataennätysajalla Ruot-
sissa klassikkokilpailun, St: Legerin, voitto. 
St:Legerin voitosta saatu kuvassa näkyvä 
kiertopalkinto on kiertänyt jo vuodesta 
1965 lähtien, ja on aivan mahtavaa saada 
sen kylkeen myös Denen nimi. 

Kaiken koetun jälkeen Dene voi läh-
teä tulevaan kauteen 2014 rennoin, mutta 
nöyrin mielin. Viereiset lähtökopit ovat 
taas koiria täynnä, eikä niissä edellisen ke-
sän kilpailuja muistella. Meille kesä 2013 oli 
unohtumaton.         

Teksti: Timo Mäenpää

Vuoden EGU - VSP

Joynight

”Pitkäkorva” Svart on erikoinen otus. 
Nopea kuin mikä, pehmoleluja tappava 
ikuinen pentu, radalla käsittämättömän 
cool, valikoivasti rapsutusta ja omaa rauhaa 
kaipaava nautiskelija, murhaavan tehok-
kaalla hännällä varustettu herätyskello, 
epäluuloinen vahtikoira, mistään piittaa-

maton makuuhuoneeseen simahtanut 
ruotsinmestari. 

Svart on helppo treenattava, joka 
juoksee itsekseenkin isoja lenkkejä, kun 
kaikki on kunnossa. Viime kaudella saatiin 
painokin viilattua optimiin, mikä on todella 
tärkeää kisakoiralla ja tulosta tuli.

Vuoden EGU VSP tuli aika yllätykse-
nä, kun kotimaan startteja kertyi vain 10. 
Toki kahdeksan niistä oli arvokisoja, joista 
pisteet ilmeisesti kertyivät. Yritin käydä 
GRL:n sivulta katsomassa monesko Svart 
oikein VK-listalla oli, mutta en moista listaa 
löytänyt? Joka tapauksessa tuntuu hienolta 
pärjätä omilla kasvateilla, Svart jo toisessa 
polvessa.

Svart osallistui Suomessa kaudella 2013 
neljään arvokisaan. Sprintti Derbyssä tyttö 
pärjäsi toista kertaa ainoana narttuna finaa-
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lissa ja alkuerän aika 18.95/325m oli kaik-
kien aikojen tilastoissa narttujen 5. nopein. 
Narttujen Suomen Mestaruuskisoista irtosi 
hopeaa myös hyvällä ajalla 30.87/520m. 
OAKSissa myös hyvä kakkonen ja EGU 
Openista irtosi b-finaalin voitto.

Finnish Greyhound Derbyn aikaan 
Svart oli lahden toisella puolen Ruotsin 
Mestaruuskisoissa. Kauden parhaat vedot 
ei olisi paremmin voineet sattua. Alkuerän, 
välierän ja finaalin voitot ei jättäneet naapu-
reille paljon jossiteltavaa, Svart oli kiistatta 
kisojen paras ja nopein narttu. Järjestävää 
kerhoa, Skellefteåa edustanut Svart osoit-
ti, ettei sitä turhaan hyväksytty kisoihin. 
Ennen mestaruuskisoja somessa käytiin 

vilkasta keskustelua saako suomalaisgre-
yt osallistua Ruotsin Mestaruuskisoihin. 
Lopputulema oli, että ruotsalaiskerhon 
jäsenyys riittää. Saa nähdä riittääkö tänä 
vuonna? 

Yrityksestä huolimatta kolmannen pol-
ven kasvatit antavat vielä odottaa itseään, 
sillä Svart jäi loppuvuodesta tyhjäksi huip-
putuonti Bling It On:lle. Ensi kesänä uusi 
yritys kun kiima kuitenkin sotkee loppu-
kauden. Nyt Svart leikkii ”Sukan”, Little 
Teapot, Bling It On pentusen Varpun kans-
sa, ilmiselvää emäainesta! Se pitkäkorva!

Jouni Kiiski
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Vuoden EGU - Veteraani

Kaikias
Solve The Puzzle-Pepperseepearl
14.02.2008 uros
om.Jonna & Timo Paronen, kasv.Nordic

Kausi 2013 4,0-0-1
Voitot 0% , Sijoitus 25.00% 
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
280m:18.61 325m:19.21 520m:32.34

Kaikias, kotoisammin Casper on pian 6 
vuotta täyttävä kauniin kiiltävän musta 
greyhound pienin valkoisin merkein, jolla 
on vangitsevat keltaiset silmät. Luonne 
on mitä ihanin. Niin rauhallinen, lähes 
huomaamaton ja jalo. Ei hössötä liikoja, 
tulee kaikkien kanssa toimeen ja rakastaa 
huomiota, silloin kun sitä haluaa. 

Silloin tällöin heittäytyy pentumaisek-
si ja hyppii pomppii ja lyö tassuillaan, saa 
kaikki nauramaan sen hullutteluille. Toisi-

naan on olevinaan vanhan arvokas, jopa 
kovin totinen, jota muiden hössöttämi-
nen ei voisi vähempää kiinnostaa. Sellainen 
meidän Casper on.

Ruokintana Casperilla on aina ollut se-
karuokinta, nappulaa ja lihaa, silloin tällöin 
vaihtelevasti rustoja yms. Kilpailukaudella 
nappulan osuus on jäänyt aika minimiin ja 
on menty lihalla ja muilla lisillä. Hauskinta 
seurattavaa Casperin ruokailussa on jos 
sille antaa maksalaatikkoa, vitsit miten se 
on vaikeaa syötävää, se kun liiskaantuu 
aina kitalakeen ja sen johdosta kieli pyörii 
sitten ihan miten sattuu ja aina saa nauraa 
kun Casper taistelee maksalaatikon kans-
sa. Kyllä se siitä kovasti tykkää, mutta se 
syöminen.. Se on niin haastavaa syötävää, 
eikä toista viitsi sillä aina kiusata, niin sen 
takia se on hyvin harvinaista herkkua. 

Treenaaminen sen kanssa on ollut älyt-
tömän helppoa ja älyttömän haastavaa, va-
paana juoksuttaminen on lähes aina tuonut 
haasteensa, kun tuntuu että Casper juok-
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see jos sitä huvittaa, aina ei edes kaverin 
läsnäolo auta, joskus taas mennään kuin 
reikä päässä. Viehetreenit ovat puolestaan 
aina menneet todella hyvin. Silloin ei turhia 
hössötetä tai kiviä potkita, vaan aina ollaan 
kuin oltaisiin töissä ja tehtäisiin se kunnolla. 
Muulloin voi vähän omistajia härnätä sillä 
ettei kiinnosta liikkua tai mennään hetkeksi 
metsässä omille teille, mutta kun vieheen 
perään on mahdollisuus päästä niin sitä 
tilaisuutta ei pilata, se on aina ollut se juttu, 
joka otetaan tosissaan.

Kilpailupaikalla Casper on ihan ihan 
omaa luokkaansa. Sen hermot ovat hur-
jan hyvät. Kilpailu uran alussa tuntui että 
mitähän tästä tulee kun se on niin kovin 
rauhallinen, ei oikein korvaansa loksau-
ta millekään ja autossa vaan pötköttelee 
kaikessa rauhassa, onneksi siihen edes 
hieman tuli eloa silloin kun katsottiin 
edellinen startti ennen kun oli sen vuoro 
päästä radalle, silloin näki että kyllä tää 
homma sitä kiinnostaa. Ajan kanssa siihen 
sitten tottui, että tuommoinen se on. Viileä 
kuin viilipytty niin kauan, että tuli sen oma 
vuoro. Upea koira kun ei polttanut itseään 
loppuun ennen omaa starttia vaan pysyi 
aina rauhallisena. Itse sitä saattoi välillä 
jännittää ja hermoilla vaikka kuinka paljon 

tulevaa kilpailua, mutta Casperin rauhalli-
suus oli kyllä niin hienoa, että välillä se sai 
omistajansakin rauhoittumaan.

Casperin olemusta oppi hyvin pian 
myös lukemaan kilpailupaikalla, siitä huo-
masi jo etukäteen miten tuleva kilpailu 
tulisi menemään, upeita yllätyksiä tietysti 
kilpailukausiin mahtuu monta, mutta mo-
nesti tiesi jo etukäteen jos kaikki ei tulisi 
menemään niin hyvin kuin voisi mennä. 
Silloin tuntui että voi kun voisi ottaa sen 
pois kilpailusta, jättää kopittamatta ja men-
nä vaikka jonnekin metsään tallustelemaan 
ja vaan olemaan. Ei ne semmoiset kilpailut 
koskaan hyvin mennytkään. Tai ei ne huo-
nostikaan menneet, mutta jotain niissä läh-
döissä aina oli mikä ei mennyt hyvin. Sitten 
oli niitä päiviä kun siitä näki että nyt muu-
ten mennään eikä meinata. Silloin se teki 
myös aivan upeita startteja ja sijoituksia. 
Häiritsevimpiä oli kuitenkin ne päivät kun 
siitä ei oikein ottanut etukäteen selvää että 
mitä se meinaa. Ei sitten osannut odottaa 
voittoa eikä tappiota. Hauskoja nuo greyt 
ja niiden kanssa kilpaileminen, herättävät 
niin kovin paljon erilaisia tunteita.

Kausi 2012 oli Casperin neljäs kil-
pailukausi, startteja oli takana jo oikein 
mukava määrä, 50 starttia suomessa ja 1 

ruotsissa. Silloin alkoi mie-
lessä jo pyörimään että al-
kaisikohan kilpailu ura pikku 
hiljaa olemaan tässä, neljä 
hienoa kautta takana, koira 
elämänsä kunnossa ja edessä 
vielä monta hienoa vuotta. 
Asia jätettiin auki ja ajateltiin 
että jos talven aikana Cas-
per liikkuu hienosti ja treeni 
maistuu niin viides kilpai-
lukausi joka olisi myös sen 
ensimmäinen veteraanikausi, 
voisi olla hieman löysempi, 
jossa enemmän katsottaisiin 
mihin kisoihin se voisi men-
nä, ei enää koluttaisi kaikkia 
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mahdollisia kilpailuja läpi. Se talvi ja kevät 
olivatkin ehkä jopa yhdet parhaimmat Cas-
perin liikkumisen suhteen. Se liikkui hyvin, 
ei enää semmoisia ulkoiluja joissa se laahasi 
vieressä vaan se juoksi, piti hyvin kunto-
aan yllä, tykkäsi mennä ja puuhailla eikä 
loukkaantumisia sattunut mitkä olisivat 
tehneet isoa takapakkia kunnon ylläpitämi-
seen. Hyvät lepopäivät ja lepokausi saatiin 
pidettyä, joten lepoa ja liikuntaa oli hyvin, 
joten kauden alkaessa eläkepapereita ei 
allekirjoitettu, vaan tarkoitus oli osallistua 
valikoidusti joihinkin kilpailuihin. Kauden 
2013 jälkeen sitten alkaisi hyvin ansaittu 
eläke. 

Kausi päästiin sitten toukokuun loppu 
puolella aloittamaan ja ajat olivat ihan ok ai-
koja, jäivät jonkin verran siitä mitä ne Cas-
perin kohdalla olisivat voineet olla, mutta 
koska kausi oli vasta alkanut, niin varmasti 
aikoihinkin olisi ollut parannusta tiedossa. 
Haukiputaalle siirryttäessä kilpailemaan 
SM kisoihin fiilikset olivat hyvät, vaikkakin 
mieltä hieman mustasi Jesperin (Thunder-
ball) gracileksen pieni repeämä edellisellä 
viikolla Top Race kilpailussa. SM alkuerissä 
ei sitten potku aivan riittänyt jatkoon pää-
syyn, mutta tiedossa oli Leiriviikon Sprintti 
kilpailu, jossa varmasti tulisi menemään 
ihan jeppis, kunnes kohtalo puuttui pe-
liin ja Casperin graciles repesi kilpailun 
aikana. Toinen gracileksen repeäminen 
pienen ajan sisällä. Eläkepaperit käteen ja 
hyvää kotimatkaa. Fiilikset todella huonot 
ja vielä kurjemmalta tuntui koiran puolesta 
jonka toista reittä peitti jätti mustelma, 
jota sitten kylmättiin ja hoidettiin minkä 
pystyttiin pitkän ajan. 

Casperin kilpailu ura loppui ja alkoi pit-
kä kuntoutuminen. Onneksi Casper on 
luonteelta mahti koira, eikä sen korvien 
väliin käynyt pitkä hihnassa olo aika ja se 
kun ei päässyt juoksemaan metsään vapaa-
na. Ei se sitä ainakaan päälle päin näyttänyt. 
Jossain vaiheessa loppu kaudella alkoi kyllä 
haluamaan mukaan kun Paavo (Volterra) 

lähti kisoihin, tai me lähdettiin pitämään 
kerhon ratatreenejä, mutta muuten on-
neksi hienosti tyytyi osaansa olla kotona 
ja nyt kun jalka on kuntoutunut sen verran 
että pääsee jo vapaana liikkumaan lenkeille 
niin on oikein tykästynyt oloonsa ilman 
velvoitteita työn tekoa kohtaa. Näyttää 
siltä että Casper on onnellisempi ja levol-
lisempi kuin aiemmin, vaikka työn teosta 
selkeästi piti ja se oli sille erittäin vakavaa 
puuhaa. Nyt voi ottaa lungisti päivät, ottaa 
pentuhepuleita (jotka ovat lisääntyneet 
kovasti), herkutella ympäri vuoden miten 
haluaa ja kouluttaa hieman pentuakin sii-
hen mitä sitten isona pitää tehdä. Leppoisia 
eläkepäiviä siis vietetään ilman suurempia 
suunnitelmia. 

Oli hieno yllätys kun kauden päätyttyä 
tuli katsottua GRL:n sivuilta VK- pisteitä 
ja todettua että hitsi vieköön, Casper on 
pysynyt listan toisena vaikka kuluneella 
kaudella ei kerittykään juoksemaan kuin 
neljä starttia, eikä niistäkään mainittavaa 
menestystä tullut. Pisteet ja sijoitus riit-
tivät kuitenkin vielä yhteen hienoon pal-
kintoon, nimittäin EGU:n vuoden 2013 
veteraani palkintoon. Sen Casper on kyllä 
ansainnut. Hienoja kausia takana ja upeita 
startteja. Kerhoa Casper on monesti ol-
lut edustamassa erilaisissa tapahtumissa 
ja luulen, että vaikka eläkkeellä ollaankin, 
niin edustus hommiin jatkossakin tullaan. 
Ne on mukavan leppoisia tapahtumia ja 
niissä saa paljon huomiota ja rapsutuksia.

Casper taustajoukkoineen haluaa kiit-
tää kaikkia menneistä kausista ja toivottaa 
kaikille oikein hyvää ja vauhdikasta tulevaa 
kautta.

Nähdään edustustehtävien merkeissä!

Casper ja taustajoukot.
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Jos pitäisi yhdellä sanalla kuvailla koi-
raamme Capes´ Bazookaa, se sana on 
nimenomaan hänen kutsumanimensä. 
Sinko kuvaa erittäin hyvin tuon energi-
sen kolmivuotiaan luonnetta. Ei ole kerta 
eikä kaksi kun Sinko on hypännyt lenkille 
lähdettäessä isännän alahuulen tunnotto-
maksi. Silloin kun ollaan menossa, silloin 
mennään tosissaan. Esimerkiksi remmilen-
killä Sinko ei voi ymmärtää jos joku kävelee 
tai juoksee meidän ohi. Se vaan on yk-
sinkertaisesti anteeksiantamatonta ja tuo 
kiirehtijä on pikimiten juostava takaisin ohi. 
Mutta silloin kun on levon aika, otetaan 
sekin tosissaan. Kotona tuo kiltti herras-
mies lepäilee omissa oloissaan eikä turhaan 
höntyile. Isäntäväkeä tarvitsee ainoastaan 
muistuttaa aamuisin klo 6 ja iltaisin klo 
20 lähinnä kiljumalla että nyt on urheilijan 
ohjelmassa maittavan aterian aika. 

Sinko treenattiin edelliskaudella muun 
lauman mukana vapaana lenkittäen. Vetoja 
otettiin perheen ehdoilla, mikä tarkoitti 
harmittavan epäsäännöllistä tahtia. Tar-
koituksena on valmistautua systemaatti-
semmin alkavaan kauteen joten katsotaan 

kesällä miten suunnitelmat onnistuivat. 
Suhteellisen hyvin edelliskaudella kuitenkin 
pärjättiin tuolla treenaamisella. Ainoastaan 
keskimatkan aikoihin kaipasimme paran-
nusta, joten kestävyyttä pyritään myös 
nyt kevään mittaan kehittämään. Edellis-
kaudella kärsittiin myös traumasta vasem-
massa kyljessä, joka rokotti loppukautta 
ikävästi. Ykköstavoite tulevalle kaudelle 
onkin puhdas kausi ilman terveydellisiä 
takapakkeja. Kun ykköstavoite toteutuu 
niin uskon että Sinkon kilpailuvietillä poika 
hoitaa kyllä oman tonttinsa kunnialla. Eli 
ilon kautta lähdetään myöskin kauteen 
2014.

Kai Vavuli

Vuoden EGU - Sprintteri

Capes´ Bazooka
Zefyros-Capes’ Francine
19.04.2011, uros
om.Teija Lehtoranta & Kai Vavuli
kasv.Top Vision

Kausi 2013 10,3-2-1
Voitot 30.00% Sijoitus 60.00% 
disk.0  0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
280m:16.55 325m:18.92 
480m:29.83 520m:31.66
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Vuoden EGU - Tulokas

Pigpen
Plan Jack-Pilot’s Girl
01.07.2011, uros
om.Lotta Lostedt, kasv.Fast Friends

Kausi 2013 17,5-5-1 
Voitot 29.41%  Sijoitus 64.71% 
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
280m:16.96 325m:19.58 
480m:29.07 495m:29.65 520m:31.85
785m:49.99

Vuonna 2011 tuli ostettua uusi Greyhound, 
kun ei sitä ilmankaan osannut ja pystynyt 
olemaan. Tarkoituksena oli alusta asti, että 
kilpailemaan lähdetään ja kisataan niin pal-
jon, kun pystytään ja vain kolme kisaahan 
meiltä taisikin jäädä väliin, Oulu viikonlop-
pu sillä katsoin että turha vielä oli lähteä 
niin kauas ja sitten jäi väliin kauden vika 
kisa koska vietin sen viikonlopun keuhko-
kuumeessa sairaalassa.

Kotona ja muualla Eikka on todella kiltti 

Kuva: Erkki Ruusunen
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ja rauhallinen, välillä tuntuu että liiaksikin 
asti sillä nuorimmainen lapsi saa sitä vän-
tää ja kääntää aika rajustikin. Koira ei ole 
kuin kerran ärähtänyt, mutta minä sitäkin 
useammin. Kotona meillä ei saa koirat tulla 
sänkyyn tai olohuoneen sohvalle, mutta jos 
menemme esimerkiksi minun äidille kylään 
niin sohvalle ängetään vaikka väkisin, vain 
alle 5cm kolo on sille liian pieni. Eikka on 
pieni koira ison koiran kropassa.
Treenaaminen ja ruokkiminen oli aika ha-
kusessa Eikan kanssa sillä vaikka jo yli 10 
vuotta olen mukana pörrännyt niin omaa 
kunnolla kisaavaa koiraahan minulla ei ole 
ollut vaan olen ollut kai jonkinlaisena ken-
nel-tyttönä äidille ja kopitellut sen koiria, 
tiesin siis periaatteessa mitä tehdä mutta 
käytäntö olikin sitten toista. Aika hyvin 
Eikka kumminkin kulki, joten ei nyt kaikki 
ainakaan mennyt väärin.

Eikan treeni on ollut lepokautta lu-
kuunottamatta pitkälti 2-3 vapaana juok-
sua viikossa ja sitten remmilenkkejä, jotka 
ovat pituudeltaan noin tunnin mittaisia. 
Näiden lisäksi pääsee pihalla juoksemaan, 
jos siltä tuntuu. Viime talvena sai hyviä 
hankijuoksuja ja kovasti odotan, jos nyt 
kumminki sais vielä lisää lunta niin pääsis 
pelloille tänäkin talvena kirmailee. Meidän 
lepokausi eroaa vain siinä että remmilenkit 
jää vähemmälle ja muutenkaan elämä ei ole 
niin säännöllistä. Keväämäällä olisi tarkoi-
tus ruveta myös vetoja ottamaan enempi 
sillä ainakin lähdöissä olisi parannettavaa 
ja ne jäi kyllä viime keväällä aika vähälle.

Viime kisakaudelle ei paljoa odotuksia 
ollut, tarkoitus oli vain kisata vaikka sitten 
vain sijoituslähtöjä, mutta poika näyttikin 
että kyllä minä menen. Hitaista lähdöistä/
kiihdytyksistä huolimatta, kun ison krop-
pansa sai liikkeelle niin vauhtia oli mutta 
toinen ongelma oli sitten se miten ohit-
taa muita koiria ja se poukkorointi olikin 
aika tuskasta katseltavaa omistajalle, myös 
yksi alkukauden ongelmista oli matkustus 
kisapaikalle sillä Eikka ei tykännyt yhtään 

autossa matkustamisessa ja autossa jänni-
tettiin niin että koko koira oli sen jälkeen 
jumissa. Auto-ongelma onneksi loppui 
Oulu viikon jälkeen, tajusi varmasti viimein 
että autolla pääsee kivoihin paikkoihin. 
Kisapaikalla Eikka on aina ollut minulle 
unelma kilpailutettava sillä kun itse jänni-
tän kovasti niin on ihanaa kun on koira joka 
rauhassa rötköttää autossa ja on rauhassa 
muuallakin ennen juoksua niin ei tarvitse 
sitten mitään riehumista stressata.

Viime kauden ihan parhaat kisahetket 
oli Tampereella, kun Einari juoksi Junnu 
Derbyn voittoon, fiilis oli ihan mielettömän 
hieno. Hyvinkään kisoja kovasti odoteltiin 
sillä olihan se kotirata mutta eipä tuo paljoa 
auttanut, kun onnetar oli kääntänyt selkän-
sä, ekassa alkuerässä viehe piti pysäyttää ja 
seuraavan ison kisan alkuerässä kaatui koi-
ra ja Eikka meinasi mennä sen seurauksena 
kumoon ja ajautui kurvissa ihan ulos, siitä 
huolimatta nousi hienosti toiseksi. Tässä 
vaiheessa vuotta mennyt kausi rupeaa jo 
hieman haalistumaan mielessä, kun miet-
tii jo seuraavaa kautta mutta parhaiten 
kautta konaisuudessaan kuvaa arvio: aika 
jees eli hyvin meni mutta paremminkin 
voisi mennä! Ensi kauden tavoite niin kuin 
taisin Gaalassa sanoa, on juosta parem-
min ja täten päästä useampaan A-finaaliin 
mutta kovia koiria on paljon ja uusia on 
tulossa, joten saas nähdä kuin käy. Kisoissa 
kumminkin viikonloppumme vietämme ja 
katsotaan sitten mitä juostaan kun nähdään 
kuin kovaa kulkee.

Lotta Lostedt
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Vuoden EGU - Whippet

CG-Huuli-Veikko
Conrad-CA-Geena
21.12.2011, uros
om.Kati Hummelin, kasv.Sökövintin

Kausi 2013 8, 3-1-3 
Voitot 37.50% Sijoitus 87.50% 
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
280m:18.86 325m:21.52 350m:23.91

Gösta sai tämän tittelin hiukan yllättäen, 
kun ehdittiin kisatakin vain vajaa puolikas 
kausi. Kausi alkoi koiran ollen hiukan yli-
painoinen perheensisäisen informaatiokat-
koksen vuoksi. Painon kariseminen näkyi 
ajoissa, ja siinä suhteessa kehitys olikin var-

sin suotuisaa. Oma ennätys syntyi kauden 
viimeisessä kilpailussa Turussa. Voi sanoa, 
että treenaria ei ole koskaan harmittanut 
kauden päättyminen yhtä paljon. Olisi ol-
lut niin hauska nähdä, miten kehitys olisi 
jatkunut. Vaan jäipä jotain hampaankoloon 
ensi kautta ajatellen. 

Ykköstavoitteet ensimmäiselle kaudel-
le olivat, että nuori koira saa positiivisia 
kilpailukokemuksia, kehittyy ja pysyy hy-
vässä kisakunnossa kauden loppuun. Että 
talvilevolle jää ehjä, iloinen koira ja sitä 
kautta tyytyväinen treenari. Tavoitteisiin 
päästiin ja saatiin hiukan enemmänkin. 
Yhteensä Gösta juoksi 12 kisaa, joista 8 
GRL:n puolella. Sijoitus tuli kaikista muista 
kisoista, paitsi SM-finaalista 6.sija. Ei voi 
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olla muuta kuin tyytyväinen ja iloinen! 
Gösta on varsin kovaviettinen koira, 

mikä on helpottanut treenarin perustyötä 
huomattavasti. Kuten myös hyvä työmoti-
vaatio, joka on yksi sen mainioista perityis-
tä ominaisuuksista. Startin jälkeen se vetää 
uudestaan lähtökopin suuntaan ja/tai sen 
sisään. Joka kerta, aina pentutreeneistä 
asti. Aputreenari, greyhound Gusse, huo-
lehtii meillä Jönssin fyysisestä treenaukses-
ta. Emännän vastuulle jää mentaaliharjoit-
telu ja ratatreenaus. Kopista lähteminen 
oli kauden alkupuolella Göstan akilleen 
kantapää, mutta viimeisimmät kisastartit 
olivat sen puolesta liki täydellisiä. 

Kotioloissa Jönssi on aktiivinen ja vilkas, 
toimintaa janoava nuorimies. Se osaa myös 
rauhoittua, mutta säiden salliessa se painuu 
pihalle aamusella ja könyää yöpuulle ilta-
auringon laskiessa. Tosin näin talviaikaan 
parasta huvia on köllötellä tai hammas-
painia takan ääressä Iida-mummon kanssa. 
Toki lenkille lähdetään intopiukassa, mutta 
kylmässä hengailu eli kyläpoliisin tehtävät 
eivät maistu. Ja sitäpaitsi puutarhahommat-
kin ovat sen harmiksi tauolla. 

Ensi kaudelle lähdetään samankaltai-
sin ajatuksin kuin edelliseenkin. Toki tänä 
vuonna hiukan kokeneempina ja koko kau-
si toivottavasti edessä. Treenarin haastee-
na on suunnitella Göstalle sopiva kisaohjel-
ma ja saada vietyä poika kunnialla sen läpi. 
Niin että hauskuus ja hyvinvointi säilyy, 
molemmilla osapuolilla. Meillähän edelleen 
kisataan lähinnä sitä oma tulostaulukkoa 
vastaan, kuten aiempienkin koirien kanssa. 
Jos siinä sivussa syntyy tulosta sijoitusten 
muodossa, se on plussaa. 

Toivottavasti saadaan muutama inno-
kas uusi kisakaveri mukaan, vaikkei niissä 
vanhoissakaan mitään vikaa ole! Ihan vaan 
vinkkinä EGUlaisiin whippetkoteihin!

Kati Hummelin

Kuoppamestari Olli on meidän lauman 
herkkis. Se on erittäin tarkka jaloistaan ja 
esimerkiksi pistokset sattuvat aina valta-
vasti ennenkuin piikki on lähelläkään ihoa. 
Toisaalta se on myös erittäin päättäväi-
nen. Jos sen mielestä öisin pihassaa käy 
pitkäkorvia tuholaisia, niin se vaatii joka 
yö ulospääsyä kunnes se on hoidellut on-
gelman. Muuten Ollin kotiluonne on hyvin 

Stainless Steve-Quickstep
21.02.2010, uros
om.Aleta Tuomala & Jussi Loukola, 
kasv.Quickstep

Kuva: Reija Kiiski
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Vuoden EGU - Kuoppamestari Greyhound

Lapland Teacher
rauhallinen toisin kuin siskonsa Liljan.

Viime keväänä ennen kuoppakisoja eh-
dittiin pariin otteeseen ottamaan vetoja 
Otalammelle. Talvella juostiin niin paljon 
kuin pystyttiiin. Sprinttivauhti olikin sitten 
ihan kiva, kun tuli toi kuoppis ja sitten vielä 
rataennätys Haukiputaan 280m 16.66s 
joka myöhemmin menetettiin kymmenyk-
sellä Capes Bazookalle 16.55s 

Ikävä kyllä Olli mursi varpaansa tuon 
re-juoksun jälkeen ja varvas jouduttiin am-
putoimaan. Nyt jalka on toiminut hyvin ja 
mahdollisesti palataan vielä kisaradoille 
ainakin muutamiin kisoihin. 

Olli toivottaa kaikille hyviä talvitreenejä 
ja toivottavasti nähdään kuopalla keväällä!

Jussi Loukola

Vuoden EGU - Kuoppamestari Whippet

JZ-Tenho
JZ-Tenho, eli Simba tuli perheeseemme 
pitkän rotuvalintapohdinnan jälkeen. Oli 
selvää, että joku vinttikoira taloon tulee, 
mutta lopullinen rotu ei ollut ollenkaan 
selvä juttu. Lopulta sitten tämä mainio 
whippet asteli kuvioihin.

Sosiaalinen ja seurallinen Simba tenhosi 
koko perheen välittömästi. Aikaisemmat 
koiramme ovat olleet greyhoundeja, ja 
tämän pienen ruskean koiran asetuttua 
taloksi flegmaattinen perustouhu muuttui 
täysin. Greyhoundit ovat ympärillä nyt jo 
vaihtuneet, mutta lauman tasapaino on 
säilynyt hyvänä alusta alkaen.

Sydäntalvi on Simballe vähemmän 
mieluisaa aikaa. Kylmyys ei kiehdo ja pak-
kaskaudella tarvittavat talvitakki, kauluri-
pipo ja tossut saavat normaalisti sosiaali-
sen ystävän jähmettymään murjottavaksi 
patsaaksi jo sisällä. Ehkäpä tästä kylmän 

Jykä-Zaphira
11.04.2011, uros
om.Krista Manninen, kasv.Weikotin

Kuva: Reija Kiiski
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karttamisesta johtuen Simba on intohimoi-
nen saunoja, jota ei tarvitse saunakaveriksi 
kahdesti pyytää.

Lenkkeilykaverina ja treenattavana 
Simba osaa olla aika turhauttava. Pitkäkään 
lenkki ei saa sitä väsymään, pikemminkin 
treenaaja tuntuu olevan ongelmissa vauh-
dinpidon ja jaksamisen kanssa. 

Simban kilpailukausi 2013 vierähti osin 
loukkaantumisia ja vammoja parannelles-
sa. Muun muassa anturaan uponnut kivi 
poistettiin leikkauksella, mistä toipumiseen 
kului aikaa. Muutamia kisastartteja ehdit-
tiin kesän aikana kuitenkin ottaa. Parhaina 
tuloksina olivat kakkossijat sekä Whippet 
Sprintti Derbyssä että Whippet Cupissa. 
Ja tietysti sitten myös kuoppamestaruus, 
sen voitto tuli yllätyksenä, kun lähdimme 
mukaan kilpailuun lähinnä treenin kannal-
ta. Kilparadalla Simballa on tapana juosta 

kaukana ulkoradoilla. Kuoppamestaruus-
kilpailu sopikin Simballe siitä syystä mai-
niosti, ulkorataa riittää juokseepa sitten 
millä kohdalla suoraa hyvänsä.

Kauden 2013 aikana Simba ehti vielä 
saada Luhtilaukkaajien jakaman kierto-
palkinnon, mikä myönnetään Hyvinkään 
radalla kilpailukauden aikana eniten omaa 
aikaansa parantaneelle Whippetille. 

Koettelemuksia on vielä edessä en-
nen seuraavaa kautta. Simban anturassa 
on jälleen kivi, mikä on tarkoitus poistaa 
lähiaikoina. Sen lisäksi parantelemme 
tällä hetkellä myös varpaan katkennutta 
koukistajaa. Tavoitteemme ensi kaudelle 
on kuitenkin päästä juoksemaan ainakin 
muutama startti.

Krista Manninen

Perustelut: Koko perhe on ollut ak-
tiivisesti mukana järjestämämässä 
EGU:n kisoja. He antavat panoksensa 
kisojen onnistumiseksi sekä heidän 
kanssa on ollut mukavaa touhuta ra-
dalla. Halusin antaa palkinnon eritoten 
ihmisille, koska mielestäni on tärkeää 
lajin jatkuvuuden kannalta, että ih-
miset saavat myös tunnustusta lajin 
eteen tekemisestään työstä. 

Pekka Karlsson

EGU Special 2013

Perhe 
Vähäkoski-Sassi
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URHEILUKIRJANI NIMI: Pupukissan kin-
tereillä.
SUURIN SAAVUTUKSENI: Tällä hetkel-
lä koira- ja kotisirkuksen menestyksekäs 
tirehtöröinti höystettynä pääntuuletus-
hevostelulla. Lisäksi harrastan satunnaista 
työssäkäyntiä. Pidän tämän sekamelskan 
kaaoksenhallintaa melkoisena suoritukse-
na, vaikka itse sanonkin.
SUURIN ILONAIHEENI: Nähdä, kuinka 
koirat nauttivat omasta pihasta. Ja seurata 
kuinka ne rakentavat kukin omanlaistaan 
suhdetta pieneen kenneltyttöön.
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Kainalosta tai pol-
vitaipeesta kuuluva koiran uninen tuhina 
ESIKUVAN:I Se kanssaharrastaja, joka 
tervehtii kohdatessa, kyselee kuulumiset. 
Joka auttaa ja neuvoo tarvittaessa. Jonka 
koira kisaa vuodesta toiseen hyväkuntoi-
sena ja hyvinhoidettuna. Ja ennenkaikkea, 
jonka koira on rakas ystävä, ei pelkkä se-
kuntikellon jatke. Mikä myös näkyy puheis-

sa ja teoissa. Tämä henkilö venyy ihmeen 
kaupalla osallistumaan yhteisen hyvän ra-
kentamiseen talkootyön muodossa.
IHAILEN: Ym. virtuaalihenkilöä. Maallisen 
muodon tämä tyyppi on minun silmissä-
ni ottanut mm. EGU:laisessa Mannisen 
Päivissä ja VGU:laisessa Ruotsalaisen per-
heessä. 
PELKÄÄN: koiran pahaa loukkaantumista, 
jonka olisi omalla toiminnallaan parhaassa 
tapauksessa voinut estää.
OLEN HÄVENNYT: Viimeaikaisia aivo-
laman aiheuttamia black outeja, vaikka 
lähinnä niistä kyllä saa hyvät naurut. Tilan-
nekomiikkaa parhaimmillaan.
MUUTTAISIN LAJIAMME: En kävisi itsek-
seni sorkkimaan, tämä herkullinen keitto 
tarvitsee useamman kokin mausteineen. 
Kaikkien harrastajien panos on tärkeä. 
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: En va-
paaehtoisesti vaihtaisi. Sen sijaan saattaisin 
vaihtaa lajia koiraestehyppelyn maailmaan.
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Punainen 
mustalla maskilla, musta ja brindle.
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI: Iida-
mummelin peräkkäiset vetsku-SM-voitot
SUUNNISTAN NYT: Ulos kevätaurin-
koon!  

Kati Hummelin

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN KIR-
JOITTAA:  Illusia Sarvas

EGUlaiset täyttävät lapsuudesta tutun 
frendikirjan Greyhound Racingin lyöminä.

Frendikirja
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2007  Jack The Hawk Tsägä

EGUn historian greystarat

Carlisle Jack - Joyful Hawk,
musta uros, s. 6/2003 – 3/2013
om. Kennel Run-Up, 
kasv. Run-Up Syndicate, Australia

Startit yhteensä 61: 24-16-11
Voitot 39,34 % / Sijoitus 83,61 %
disk. 0 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 280m: 16.66, 
325m: 18.97, 480m: 28.70, 495m: 29.19,
520m: 30.98, 560m: 33.20, 785m: 49.79

EGU juhli iloisesti viime vuonna täysiä kymppejään. 
Yhdistyksemme palkitsi vuonna 1993 historiansa ensimmäisen 
EGU:n vuoden greyhoundin. EGU-lehti nostaa merkkivuoden 
kunniaksi esille kaikki kerhon kirkkaimmat tähdet, tässä 
lehdessä, sarjan viimeisessä osassa, vuosien 2007 – 2012 
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 & EGU:n arkistosta

Reija ja Jouni ”Jones” Kiiski lennättivät 
Tsägän Australiasta Suomeen viisikuisena. 
Ainakin yksi pentu yhteistyöpentueesta 
heillä oli haaveena saada Suomeen kilpai-
lemaan. Loppujen lopuksi tänne saapuivat 
sekä sisko (Hawk Annikka) että sen veli.
Vuoden 2007 EGU Koira sijoittui GRL:n 
avoimella listalla kolmanneksi, joten kär-
kimiehiä oli musta herra. Eikä painanut 
nelivuotiasta ikä, vaikka isäntäväki keväällä 
ennen kauden alkua sellaista pohti. Jo vi-
rallinen harjoituskellotus keväällä Turun 
325:llä oli päivän toiseksi nopein. ”Ei huo-

no”, kuten Uotisen Jormalla on tapana 
sanoa.

Kauden aluksi Tsägä lähti puolustamaan 
edellisvuotista voittoaan Kuninkaantien 
Eläinklinikka Duplon ensimmäiseen osa-
kilpailuun. Voitto kotiin 495:n startista ja 
syksyllä kisan toisesta startista 560:llä ho-
peaa. Kisan kokonaisvoitto toisen kerran 
Tsägälle.

Sprintti Derbyssä poika vei alkuerä-
voiton. Ruuhkaisessa finaalissa Tsägä nousi 
hänniltä kolmanneksi, enempään ei juuri 
sprintillä ehdi. Loppuu matka kesken. EGU 
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EGUn historian greystarat 20v

Open -finaaliin Tsägä meni alkueräkakko-
sena ja finaalista tuli pronssia. Sitten ahkera 
poika kävi Haukiputaalla Top Race –kisassa 
ja Masterssissa puolustamassa edellisvuo-
den voittojaan. TR-finaaliin alkuerävoitolla 
ja finaalista hopeaa. Masters-alkuerästä ho-
peaa, välierästä pronssia ja finaalissa neljäs.
SM-kilpailusta Jones mainitsee EGU-leh-
dessä sortuneensa alkeelliseen ruokinta-
virheeseen. Se virhe vei alkuerässä terän 
nousukuntoiselta koiralta. Niinpä piti niellä 
karvas kalkki, kun koira putosi Turussa 
Lucky Loser –kisaan. Tosin mustan po-
jan aika sinänsä olisi riittänyt muutamassa 
muussa erässä jatkoon.

Viikon mittaan koiran tatsi parani, LL- 
alkuerästä voitto päivän toiseksi kovim-
malla ajalla. Ja aina paranee, Lucky Loser 

–finaalivoitto irtosi vakuuttavasti. Ykkösen 
voittoaikoja pukkasi.

Maan terävimmässä kärjessä kilpailleen 
Tsägän kausi päättyi loukkaantumiseen, 
josta seurasi varvasamputaatio. Talvella 
Reijaa ja Jonesta mietitytti, miten konkari 
pystyy tykittämään vajaalla varvasvarustuk-
sella veteraanisarjassa.

EGU:n kirkkaimman palkinnon tuo-
neella kaudella Tsägä jäi vain kahdesti ulos 
palkintopallilta (Startit: 20; 6-6-6). Jones 
iloitsee EGU-lehdessä Tsägän starttimää-
ristä sekä siitä, että kuono sijoittui kolme-
na vuonna GRL:n avoimella VK-listalla 10 
parhaan joukkoon.

Tsägä on jäänyt reportterin mieleen 
varmana, nopeana ja kestävänä kilpakoi-
rana. Ykkösluokan voittoja poika napsi 

Jack The Hawk: Voitokas Tsägä voitti taas. Reija iloitsee.
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urallaan 22, joista viisi EGU:n starakau-
dellaan. Ykkösen aikoihin Tsägä kiri myös 
useilla hopea- ja pronssisijoillaan.

Kotona itsevarma laumanjohtajatyyppi 
sai seuraavana kesänä nähdä jälkeläisten-
sä uran aloitusta. Omasta urastaan herra 
tuumaili olevansa vielä kova luu nuorem-
millekin.

Veteraanikaudellaan Tsägä loukkaan-
tui Haukiputaalla vieheenpysäytyksessä 
vieheenvarteen. Valitettavasti siitä seurasi 
verkkokalvojen repeäminen vaiheittain, 
eikä sitä voinut korjata. Urheilija alkoi so-
keutua. ”Tsägä erotti jotain valoja ja liikkui 
kotona, niin ettei sitä olisi sokeaksi arvan-
nut. Se myös juoksi sokeana pellolla”, Reija 
kertoo.

”Sen ajovietti ja keskittymiskyky ki-
soissa olivat aivan omaa luokkaansa. Kun 
Tsägää Hyvinkäällä purtiin palkintojenjaos-

sa häntään, se ei vastannut hyökkääjälle, 
vaan juoksi vieheelle ja nappasi sen kiinni. 
Häntä onneksi saatiin kuntoon vaikka pa-
hasti kävi.”
Viime maaliskuussa Reijan ja Joneksen oli 
tehtävä vaikea päätös muuten niin täydessä 
kunnossa olevasta ystävästään, kun soke-
utuneen koiran kuuroutuminen alkoi olla 
liian hankalaa…
”Tosi kova paikka, Tsägä olisi ansainnut 
pidemmän elämän.”

Reija tänään Tsägästä:
”Tsägä oli luotettava, periksiantamaton 
ja äärimmäisen varma, helppo kisakoira. 
Vahva, hyvä laumanjohtaja, jonka asema 
ei järkkynyt edes sokeutumisesta ja sen 
mukana hitaasti tulleesta kuuroutumisesta. 
Nukkui aina meidän vieressä.”

Snowy Joey - Borna Pebbles,
brindle uros, s. 6/2005
om. Riitta Hassinen,
kasv. Anne ja Markus Laios

Startit yhteensä 28: 18-6-4
Voitot 64,29 % / Sijoitus 100,00 %
disk. 0 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 280m: 16.72, 
325m: 19.01, 480m: 28.08, 
495m: 28.93, 520m: 30.66

Kalle valmistautui huippukauteensa huo-
lella ja pitkään. Riitta kertoo EGU-lehden 
Vuoden Koira –jutussa iloinneensa vähäs-
täkin Kallen vapaana juoksemisesta, kun 
kuono ei ilman aihetta oikein liikkunut.
Kun kevääseen päästiin, poika starttai-
li Otalammella, ja sitten vedot siirrettiin 

2008  Stainless Steve Kalle

kynsivallien alle menneen hiekan takia 
nurmelle. Tassujen hoitoa & liotusta ja 
vetoja sitten kun voi ja jos löytyi vieheen-
vetoapua.

Ensimmäiset ratatreenit jännittävät 
monia meistä, niin myös Riittaa. Mutta 
wau! Kalle täräytti Turun 325:llä tilastoihin 
ajan 18.82. Se siivitti alkavalle kaudelle 
aika realistisia tavoitteita, jotka myös to-
teutuivat.

Pieni tapaturma jäniksen perässä koval-
la pellolla kuitenkin ehti väliin, mikä näkyi 
Riitan mukaan Haukiputaan Top Race –
kisassa. Keskimatka ei ihan vielä ollut tas-
sussa, loppusuora painoi… Alkuerävoitto 
ja finaalista hopeaa silti Kallelle. Tuosta 
parin viikon päästä koettiin historian en-
simmäinen Greyhound Derby Suomessa. 
Tähdet siirtyivät toistamiseen pohjoiseen, 
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niin myös Kalle.
Muistan yhä miten jännitti uusi kisa, 

vaikkei siihen omaa koiraa ollut. Eijas 
Choice vei FGD:n RE-ajalla ja Kalle oli va-
kuuttavasti toinen. Alkueränsä Kalle voitti 
ja lähti kakkossijalta hopeaa tuoneeseen 
finaaliin, ja hopeamitalistin aika oli upea, 
30.66. EGU Openin alkuerässä Kalle sitten 
juoksi RE:n ja sijoittui finaalissa kolman-
neksi.

Mutta sitten, Kalle alkoi olla pitele-
mätön. Masters-ae Turussa, voitto kotiin, 
samoin finaalista. Kallen voittoajasta 28.93 
Riitta jäi miettimään, että jos ykköskaar-
teessa olisi ollut hiukan enemmän tilaa. 
Ettei sijoitusta olisi tarvinnut hakea toisen 
koiran kanssa… Niin kutkuttavan lähelle 
jäi silloin Turussa RE.

Kallen loistokauden kruunasi kotira-
dan SM. Tuttu rata, johon Kalle oli ottanut 
harjoitustuntumaa sekä vieheen kera että 
ilman. SM-kilpailusta siis tuli odotetusti 
täyttä Kallen ja Riitan voittojuhlaa kaksi-
ne rataennätyksineen. Suomen Mestarille 
kellotettiin finaalissa voittoajaksi 28.08, 
kahden kymmenyksen parannus välierän 
voitoaikaan. Katsojaa suorastaan huimasi.

Kallen kausi 2008 päättyi Haukiputaan 

Grand Prix –kisaan. Voitto niin alkuerässä 
kuin finaalissa, ja tilastoihin kirjattiin seitse-
män 1-luokan voiton putki 480 – 520 mat-
koilla. Ja oli muuten jännittävä se GP-finaali, 
maalikamerasta ratkottiin voittiko Kalle vai 
sen veli Seppo (Happy Feet). Sadasosalla 
Kalle. Tuosta kauden viimeisestä startistaan 
mestari ontui radalta ja eläinlääkäri tuikkasi 
särkylääkepiikin peppuun.

Oi, mikä kuonomies! Suomalaista kas-
vatustyötäkin vielä. Kaudella 2008 neljä 
greyhoundia juoksi rataennätyksiä, niinpä 
Kallen GRL:n Vuoden Koira –titteli nousi 
Riitan silmissä erityiseen arvoon. Kalle voit-
ti urallaan ykkösen ajoilla 15 lähtöä, niistä 
10 tuli tähtikaudella 2008.

Sittemmin EGU-starasta tuli isäkoira 
Quicstepin pennuille. Lapsosista mm. 
EGU:n Ready To Go alias Iines on ilah-
duttanut kilpailumenestyksellään isäpap-
paansa.

Riitta tänään Kallesta:
”Rataennätyskoira joka liikkuu upealla 
joustavuudella. Ihana, helppo kilpailutet-
tava. Hyväntuulinen, rento. Itsetietoinen, 
itsenäinen. KultaKalle!”

Kalle voitti koko SM-kierroksen 2008.
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2009 Eijas Choice Hugo
Crash - Chosen Way,
musta uros 11/2005
om. Eija Mäki & Aarne Hatakka, 
kasv. Malcom Riley, 
treenari Aarne Hatakka

Startit yhteensä 64: 32-10-6
Voitot 50,00 % / Sijoitus 75,00 %
disk. 0 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 280m: 17.13, 
325m: 19.20, 480m: 28.36, 495m: 28.97, 
520m: 30.39, 560m: 32.85, 680m: 41.26, 
712m: 43.51, 785m: 48.88

Rataennätyskoira Hugo on monipuolinen 
urheilija. Kuono on kilpaillut kaikkien ra-
tojemme kaikilla matkoilla ja kerran myös 
Irlannissa. Poika teki historiaa, se on en-
simmäinen ja ainoa suomalaisgrey, joka on 
osallistunut yhteen maailman kovimmista 
kilpailuista, maineikkaaseen Irlannin Der-
byyn.

Hugolle kirjattiin Kallen starakaudelta 
GRL:n avoimen VK-tilaston kolmossija ja 
Vuoden Stayer –titteli, neljä rataennätys-
tä ja FGD-voitto. Menestys siinteli taas 
Aarnen mielessä, niinpä hän kiittää EGU-
lehden jutussaan taustavoimiaan, aitiään 
Hilkkaa, vaimoaan Tsigeä ja hieroja Sanna 
Paasivirtaa. Aarne toteaa, että ilman taus-
tajoukkojen panosta kauden onnistunut 
läpivienti ei olisi ollut mahdollista.

Kautensa aluksi Hugo karsiutui koti-
radalla EGU Open –finaalista sadasosalla. 
Aarne päätti keskittyä perusasioihin, eli 
treeniin. EGU Openin finaalipäivänä Hugo 
pinkaisi sähköajalla harjoitusjuoksun aikaan 
28.44, ja siitä viikon päästä pohjoisen tur-
neelle Haukiputaalle.

Top Race -alkuerän toista sijaa Aarne 
luonnehtii EGU-lehdessä vaatimattomaksi, 
Hugon 520 m:n aika oli 31.81. Mutta seu-

raavan päivän finaalissa herra näytti mikä 
on laatuaan. Voittoaika 30.76 oli melkein 
sekuntia nopeampi kuin TR-kakkoseksi 
tulleella.

Hugo oli loistanut keskimatkoilla ja ly-
hyemmillä stayermatkoilla kirkkaasti. Ly-
hyen miehiä Hugo ei oikein ollut, mutta 
Aarne lähti kokeilemaan Sprintti Derbyä 
Turkuun. Alkueräkakkonen ja ulos finaalis-
ta. Seuraavaksi 560 sijoituslähdössä voit-
to aikaan 32.85, vain 9/100 Mr. Moosen 
RE:stä.

Arvokisapuolella seuraava tavoite Hau-
kiputaan SM-kisat. Hugon alkuerä piteli 
Aarnea tulisilla hiilillä, ruuhkainen lähtö, 
aika huono, mutta voitto. Aarne tiesi, että 
välierässä olisi helpompaa, taas voitto ja yli 
sekunnin parannus ae-aikaan. Kun Hugolle 
sopi tiuha lähtötahti, Suomen Mestaruus 
irtosi ja aika parani taas lukemiin 30.82. (RE 
30.39 oli edellisvuodelta Hugon nimissä.)
Raila Laineen muistokisassa Tampereella 
Hugo kävi ottamassa hopeaa ennen Turun 
Masters-alkuerää. Se oli Hugon ensimmäi-
nen kisastartti 495:llä. Finaalipaikka irtosi, 
mutta Hugo lähtikin suuren mediakohun 
saattelemana Irlannin Derbyn alkueriin. 
Siellä pojan kohtaloksi koitui illan kovin 
lähtö, jonka ajalla olisi päässyt jatkoon toi-
sissa erissä. Edellyttäen tietenkin sujuvaa 
juoksunkulkua.

Suomessa Hugo sitten lepäsi ja vähän 
treenasi vireen palautumiseksi ennen elo-
kuun lopulla Turussa alkanutta FGD-kisaa, 
jonka poika oli edellisvuonna Haukiputaal-
la RE:llä voittanut. Alkuerävoitto 495:llä 
28.97, välierävoitto ja sillä kertaa finaalin 
kuudes. ”Suuria tunteita saa kokea tässä 
lajissa niin voiton kuin tappionkin hetkellä”, 
totesi Aarne.
Syyskuun lopulla Hugo juoksi Hyvinkäällä 
680 m:n sijoituslähdön ja pani voitollaan 
RE:n uusiksi. Aika 41.26 oli Suomen kovin 
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pitkän matkan kellotus ja samalla Hugon 
viides RE. Hugo pistäytyi syksyllä vielä 
Haukiputaalla Suomi-Ruotsi maaottelus-
sa, jossa Suomi otti kolmoisvoiton ja Hugo 
hopeaa.

Kausi 2009 kääntyi lopuilleen, ja vielä 
oli Hugolla puolustettavanaan edellisvuo-
den Turku Classic –voitto. Alkuerässään 
Hugo juoksi neljänneksi, mutta aika riitti 
finaaliin. Finaalissa Hugo johti kilpailua 700 
metriin saakka, ja taipui siitä neljänneksi. 
Silti Hugo on Turku Classic –voittaja.

”Hugon kilpaura osui suomalaisen 
greyhound racinnin kulta-aikaan”, toteaa 
Aarne. Silloin kisoissa kävi koiria enem-
män kuin viime aikoina, katsomossa näki 
paljon yleisöä ja rahapalkinnot olivat melko 
tasokkaat. Hugo teki urallaan viisi rataen-
nätystä, voitti 32 kertaa, joista 26 kertaa 
1-luokan ajoilla. Ja kun Hugon ura osui ns. 
kultakauteen, poika on myös eniten rahaa 
Suomessa voittanut greyhound. Voitok-
kaalla Hugolla on yksi tytär, Lady Godiva, 
niin ikään menestystä niittäneen EGU:n 

Radiant Midwifen kanssa.
Hugon huippukauden jälkeisessä, ko-

tikerhon järjestämässä Gaalassa, poika 
juhlittiin GRL:n Vuoden Koiraksi. Vieläpä 
selvällä erolla muihin, joten myös EGU:n 
kirkkaimman tähden titteli kuuluu erittäin 
ansaitusti Hugolle.
GRL:n 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
Hugo vielä puettiin Riihimäellä pidetyssä 
Gaalassa punaiseen 25-vuotisjuhlamant-
teliin.

Aarne tänään Hugosta:
”Monipuolinen harrastuskoira, se kuvaa 
parhaiten Hugoa. Jo puolivuotiaana koira 
oli Stockmannin lemmikkipäivillä edus-
tamassa ja viemässä greyhound racingin 
ilosanomaa eteenpäin. Hugo osallistui 
moniin PR-tapahtumiin ja otti osaa myös 
hyvällä menestyksellä koirajuoksun SM-
kilpailuihin. Narun toisessa päässä pinnis-
tellyt vedettävä vaan ei ollut ihan samalla 
tasolla, niin mitalit jäivät saavuttamatta, 
mutta hauskaa oli.”

Hugon RE-poseeraus Tampereella Aarnen ja Serenan kanssa.
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Solve The Puzzle - Pepperseepearl, 
musta uros 2/2008
om. Jonna & Timo Paronen, 
kasv. Nordic, treenari Timo Paronen

Startit yhteensä 54: 13-12-11
Voitot 24,07 % / Sijoitus 66,67 %
disk. 0 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 280m: 16.50, 
325m: 18.98, 480m: 28.58, 495m: 28.91, 
520m: 30.65 560m: 33.36

2010  Kaikias Casper

Tähtipentueeseen kuuluva Casper sai juos-
ta kokonaisen unelmakauden. Ei koejuok-
suja enää, ei loukkaantumisia 2-vuotiskau-
della. Ja Casperpa pani tassulla koreasti 
ovaalilla 20 lähdön verran.

Jonna kertoo EGU-lehdessä Caspe-
rin liikkeiden olleen oudot tammikuus-
sa. Piilokives oli alkanut vaivata, joten se 
poistettiin tammi-helmikuun vaihteessa. 
Toipuminen sujui, Markus Laios hoiti lihas-
jumeja ja rangan kieroutumista. Poika tuli 
kuntoon, mutta aikaa oli toipuessa mennyt 

Casper ja FGD-saalis. Uusi harrastaja, Timo, ihan vakavoitui.
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varsinaiselta treenikaudelta. Remminpäät 
miettivät, että milloinkohan Casper alkaisi 
olla ratakunnossa…

Casper on luonteeltaan mitä parhain 
ja helpoin koira, mutta sen treenaaminen 
on Jonnan mukaan ollut haastavaa. Heillä 
on jouduttu treenaamisessa menemään 
paljolti sen mukaan, miten paljon urheilijaa 
on milloinkin kiinnostanut liikkua.

”Vieheen perässä se tietenkin on ollut 
aina tosissaan, mutta jos Casper pitäisi 
saada liikkumaan vapaana, niin se ei ole 
aina helppoa ollut”, Jonna toteaa. Casper 
kuulemma liikkuu vapaaehtoisesti vain ja 
ainoastaan silloin, kun sitä itseään huvittaa. 
On kyllä joskus huvittanutkin, sen kertovat 
pojan tulokset.

”Vuosi 2010 on meille unohtumaton. 
Se alkoi Super Snoop Dogg Memorial 
-sprintillä, jossa Casper yllätti omistajansa 
totaalisesti juoksemalla ajan 16.50. Casper 
painoi silloin 36 kiloa, kun sen normaali 
kilpailupaino on pari kiloa vähemmän.”
Tuo sprintin huikea aika jäi silloisesta ra-
taennätyksestä vain 6/100. Antoi aihetta 
fiilistellä. Poika oli toipunut leikkauksesta, 
oli aika tähdätä Casperin kauden suuriin 
huippuhetkiin.

Huima kauden aloitus toukokuussa ko-
tiradalla ei siis Casperille riittänyt. Lisää 
iloista yllätystä oli tuleva. Matka kävi kohti 
Haukipudasta ja historian kolmatta Finnish 
Greyhound Derbyä. ”…siellä Casper jäl-
leen ylitti odotuksemme ja painatti koko 
viikon niin, että meitä ihan hirvitti”, Jonna 
kertoo EGU-lehden jutussa.

Casperille siellä koko setin voitot; al-
kuerä, välierä, finaali, ykkösluokan ajoilla, 
koko ajan aikaansa parantaen. Uusia har-
rastajia näytti heikottavan, kun ensimmäi-
nen grey sellaiset tähtiotteet näytti ja vielä 
2000 euron voittoshekinkin sai.

Sitten kotiradan Masters, Notos-vel-
jelle kultaa, Casperille hopeaa. Tampe-
reen radan Casper korkkasi SM-kisoissa 
elokuussa. Tasaista ja kaarteissa ruuhkaa, 
mutta voitoilla finaaliin Casper taas koko 

ajan aikojaan paranten. Mestaruuden vei 
toinen veli, Boreas, ja Casperille upeasti 
pronssia.

Kaksivuotiaiden Junior Derbystä Cas-
per otti kolmossijan ja pääsi jälleen podiu-
mille. Nopeudella finaaliin –kisassa, EGU 
Openissa, Casper juoksi alkuerävoiton, 
mutta epäonnistui finaalissa viidenneksi.
Kotimaisen kauden lopuksi Casper kävi 
vielä Suomen joukkueen jäsenenä Tukhol-
massa Suomi-Ruotsi maaottelussa. Vielä 
maalisuoralla Casper oli kolmas, sitten 
iski väsy pitkän kauden juosseelle. Juhlaa 
kumminkin, Suomi voitti 6 – 0 ja Casper 
oli omalta osaltaan voittoa rakentamassa.
Casperin huippukauden saldo kotimaassa 
on komea, 20 startista yhdeksän voittoa, 
viisi hopeaa ja kolme pronssia. Kauden 
voitoista seitsemän tuli 1-luokan ajoilla, 
joten diplomia pukkasi Gaalassa.

Täydellistä juhlaa uusille harrastajille! 
Valtakunnallisesti Vuoden Koira –kakko-
nen ja marraskuisessa EGU:n pikkujou-
lussa Casper juhlittiin vielä oman kerhon 
vuoden 2010 kirkkaimmaksi tähdeksi.

Jonna tänään Casperista:
”Casper on aina ollut mielettömän upea-
luonteinen koira, jonka kotiluonne on ver-
taansa vailla sen kiltin ja lähes huomaa-
mattoman olemuksen vuoksi. Kun taas 
töitä tehdessä, kilpailupaikalla, sen hermot 
ovat raudanlujaa tekoa ja se pitää itsensä 
viileänä kuin viilipytty siihen asti, kunnes 
on aika startata. Silloin Casperin tulinen 
kilpailusielu tulee esille.”
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2012 Herself Virpi

He Said So - Cream’em Mate,
musta narttu 3/2009
om. & treenari Mirja Piranta,
kasv. Top Vision

Startit yhteensä 37: 16-10-4
Voitot 43,24 % / Sijoitus 81,08 %
disk. 0 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 280m: 16.64, 
325m: 19.21, 480m: 28.53, 495m: 28.87, 
520m: 30.78, 785m: 48.29

Kolmas kerta toden sanoo, sanotaan. Virpi 
on kaikkien aikojen kolmas narttu EGU-
koirana ja historian ensimmäinen kahdes-
ti EGU:n Vuoden Koiraksi juossut tyttö-
kuono. Yksivuotiskaudellaan tyttö kiri jo 
EGU:ssa Vuoden Nartuksi & Tulokkaaksi.
Valtakunnan tasolla Virpi löytyy tähtivuo-
sinaan avoimen VK-listalta sijoilta viisi ja 
kolme. Narttutilastoissa Virpi on toinen 
kumpanakin tähtivuonnaan. Ykkösluokan 
diplomi tuli 2012.

Virpin nuoruudessa kilpailu oli ankaraa 
neljää tasavahvaa, vuotta vanhempaa vel-
jestä vastaan. Tiukassa olivat silloin 1-luo-
kan voitot nartulla. Kaksissa SM-kisoissa 
pikku-Virpi heittelehti mukana finaaleissa, 
vasta 2012 saatiin vihdoin nartuille omat 
SM-kisat. Niiden taso sitten olikin uros-
ten kisaa parempi ja Virpi meni finaaleihin 
silloin ae- ja ve-voitoilla. Finaalista tuli Hy-
vinkäällä hopeaa.

Virpin aikataso on ollut melkoisen 
hyvä, 280:n ja 325:n ajoista tosin ei ihan 
totuutta tiedä, kun Virpi on juossut mo-
lempia matkoja vain kahdesti, 1-vuotiaana 
ja valeraskauden varjosta. Kahden Turku 
Classicin splitit 325:llä ovat kutkuttavat, 
18.78, 18.80, 18.88, 18.95. Virpillä on 
Turku Classic –hopeaa kaudelta 2011 ja 

2011

seuraavana vuonna pieni musta jäi nelos-
sijallaan vain sadasosan pronssista, mutta 
ainoana finaalikoirana paransi aikaansa al-
kuerästä.

Helposti treenattava (treenaa itse, 
treenari huolehtii levosta) Virpi juok-
si ae- ja finaalivoitoilla 2012 OAKS:n ja 
podiumille päivän ainoalla ykkösen ajalla. 
Edellisvuonna Virpi pääsi ainoana narttuna 
Euroopan Derbyn finaaliin ja vielä lähtövoi-
tolla. Silloin taipui Virpille nartuille (myös 
useille uroksille) voittamaton huippu-uros 
Notos. Tuolla voitollaan Virpi rikkoi la-

 Kuva: Anu Lahdenpohja

 Virpi voitti Tampereella OAKS:n 2012.
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2012 Herself Virpi
sikaton Turun 495:llä, eli rikkoi historian 
ensimmäisenä narttuna maagisen 29 se-
kunnin rajan.

Sittemmin rajan on rikkonut kaksi 
muuta narttua. Euroopan Derbyn finaali-
rytinässä Virpi taipui viidenneksi ja fysiote-
rapeutille tuli töitä selän päälle astumisen 
seurauksista.

Haukiputaalla Junior Derbyssä 480:llä 
Virpi otti ae-voiton kautta finaalihopeaa. 
Edellä pinkoi herrakuono rataennätystä 
tekemässä ja Virpi jäi siitä vain kaksi sadas-
osaa ohittaen uroksen heti maalin jälkeen. 
Kolmivuotiaiden GP seuraavana vuonna 
Turussa hikoilutti. Viehe kulahti kesken 
alkuerän ja arvontaa tiedossa Virpin al-
kuerässä.

Kotimatkalla sain sietää, että Virpi 
oli noussut arvalla viimeisenä, eli arvot-
tu erästään kolmanneksi. Tiesi huonointa 
mahdollista lähtökoppia. Koko viikon her-
mostutti, Virpi neloseen, jos tyttöä taas 
sattuu…

Niin hermostuneena ei saisi koiraa 
kopittaa, mutta kuitenkin kopitin itse. Ja 
mitä teki tyttö? Otti kunnon kaulat heti, 
voitti ylivoimaisesti ja paransi samalla 495:n 
ennätystään lukemiin 28.87.

Virpi juoksi lähes pelkästään arvokisoja, 
kun arvokisakelpoiseksi kahden pakollisen 
sijoituslähdön jälkeen 1-vuotiskaudellaan 
tuli. Yhtä kilpailua vaille kaikkiin finaalei-
hin tyttö myös pääsi. Tuo ensimmäinen 
finaalista putoaminen tapahtui sadasosalla 
kauden 2012 EGU Openista. Finaalipäivä-
nä Virpi sitten voitti historian ensimmäisen 
Lips Memorialin Hyvinkäällä aikaan 28.59.
Pienistä kisoista Virpi on saanut ylleen 
keskimatkalta sekä Kasvattajakilpailu- että 
Puppy OAKS –manttelin ja sprintiltä Nellin 
Kanaherkku –palkinnot.
Kohta viisivuotiaalla koiralla takana kolme 
kelpo kisakautta. Nelivuotiskausi varattiin 
äitikoiran rooliin. Sekin onnistui mainios-
ti ja ammattitaidolla, vaikka kokemus oli 
Virpin ensimmäinen. Helppo kantoaika, 

nopea synnytys. Vajaat kolme tuntia, kah-
deksan pentua ja maito herahti heti 20. 
huhtikuuta 2013. Virpi asui kasvattajal-
laan neljä kuukautta ja hoiti mallikkaasti 
homman.
Minusta tuntui koko ajan hyvältä, ratkaisuni 
oli oikea. Maaliskuussa kävin tyttöä kat-
somassa, tulevan mamman karva kiilsi, se 
oli iloinen ja suorastaan pollea paisuvasta 
masustaan.

Ajatukseni tänään Virpistä:
Virpi on parasta mitä voi greyrintamalla 
ihminen saada, onneksi seitsemän perhettä 
valitsi monipuolisen Virpin minulle. Olen 
kiitollinen, että Virpille tarjoutui mahdol-
lisuus päästä jatkamaan geenejään. Ja vielä 
maailmanluokan uroksen kanssa!

 Virpi voitti Tampereella OAKS:n 2012.
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You Know My Name - Lepus
Synt. 23.12.2013 5+2
Kennel Fast Friends, Arto Kovanen
Puh. 044 998 7254 Arto, 
044 510 1476 Jennika
fastfriendsgrey@gmail.com

SYNTYNYT

grl.fi/pentupalsta

La 10.5. Sijoituslähtöpäivä

La 17.5. Sijoituslähtöpäivä
              Whippetit 
 Sprintti Derby ae

La 19.7. EGU Open alkuerät

La 26.7. EGU Open finaali
              Whippetit SM alkuerät

EGUn 
kisapäivät 
Hyvinkäällä

PENTUJA

EGUssa tapahtuu...
12.-13.4 2014 PetExpo tapahtuma. Osastomme on 5k7.
Kerholaisia aktiivisia koirien kanssa toivotaan jälleen mukaan messuille esittämään 
kerhon toimintaa ja tuomaan lajia ja rotua tutuksi.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan messuihin kerhon riveissä, olethan yhteydessä 
minuun tai Päivi Manniseen mahdollisemman pian.
jonnaparonen (at) gmail.com, paiv.manninen (at) gmail.com

7.- 8.6.2014 RotuRace ja samalla tapahtuma viettää 10- vuotis juhlaansa. 
Tarkempi aikataulu alkamis ja päättymis aikoineen tulee myöhemmin.
Tapahtuman myyntipaikkoja voi jo tiedustella ja varata Päivi Manniselta, 
paiv.manninen (at) gmail.com 

Joukkueiden ilmoittautuminen on auki 27.4. - 25.5.2014.

Parhaiten saat tietoa tapahtumasta facebookin RotuRace- virallinen sivusto- ryh-
mästä.https://www.facebook.com/groups/253013384790069/
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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

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

Kiitos Jonna


