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Kuoppakisa Kuvat:
Jonna ParonenGuva-

galleria
Guvia, guvia, guvia

- sinunkin koirastasi!
Lähetä otokset toimitukseen.
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Taisto

Sohvi
Sankari

Duva

Hippo



3 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

 

HO
UN

D

GREYGREY
Lehden päätoimittaja/päätoimitus: 

egu.hallitus@gmail.com

LEHDEN 2/2014 TAITTO
Tuula Purssila

Gsm 040 583 5841, tuula.purssila@ebaana.net

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

(hinnat sis. alv)
In memoriam - ilmoitukset maksutta

KANNEN KUVA
Kuoppamestari Capes´ Viper, Kyy 

ja Mari Rantanen
Kuva: Jonna Paronen

MEIDÄT LÖYDÄT 
NYT MYÖSMEIDÄ T LÖYDÄT NYT MYÖS  

Liittymällä EGUn facebook ryhmään saat ensimmäisten joukossa tietoa:  

tulevista tapahtumista 

harjoitusiltojen tuloksista 

tiedotteet tiistai harjoituksia ja Otalammen harjoitusaluetta koskevista asioista 

+ muista tärkeistä asioista 

MEIDÄ T LÖYDÄT NYT MYÖS  

Liittymällä EGUn facebook ryhmään saat ensimmäisten joukossa tietoa:  

tulevista tapahtumista 

harjoitusiltojen tuloksista 

tiedotteet tiistai harjoituksia ja Otalammen harjoitusaluetta koskevista asioista 

+ muista tärkeistä asioista 
Liittymällä EGUn facebook 
ryhmään saat ensimmäisten 
joukossa tietoa:
tulevista tapahtumista
harjoitusiltojen tuloksista
tiedotteet tiistain harjoituksia ja 
Otalammen harjoitusaluetta koske-
vista asioista
+ muista tärkeistä asioista

PUHEENJOHTAJA
Päivi Manninen

paiv.manninen@gmail.com 

VARAPUHEENJOHTAJA
Saija Jämsä

saija.jamsa@gmail.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Jari Niiles

jari.niiles@taivas.fi 
Tuomas Taimiaho
tuomas@taimiaho.com

Riitta Hassinen
hassinen.riitta@gmail.com

Joni Tuhkanen 
joni.tuhkanen@gmail.com

VARAJÄSENET
Päivi Vähäkoski

paivi.vahakoski@kolumbus.fi 
Jonna Paronen, sihteeri 

jonnaparonen@gmail.com

RAHASTONHOITAJA
Heidi Hujanen

heidi.m.hujanen@luukku.com

Uudet jäsenet ja 
osoitteenmuutokset 

Jonna Paronen
jonnaparonen@gmail.com

Hallituksen oma sähköposti
egu.hallitus@gmail.com

EGU:N PANKKITILI
313110-415772
Jäsenmaksut 2014

varsinainen jäsen 25e, perhejäsen 5 e.



4ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                   EGU

Päätoimittajankynästä 
Tämä onkin sitten ensimmäinen kerholeh-
ti, joka ilmestyy ilman, että sillä on varsi-
naista päätoimittajaa. Johanna Tunkkari 
luovutti päätoimittajan pestinsä alkuvuo-
desta, eikä uutta ole huhuiluista huolimatta 
vielä löytynyt. Meinasi olla hieman vaaka-
laudalla saammeko mukavaa kerholehteä 
enää ollenkaan toimitettua, mutta onhan 
se saatava kasaan tavalla tai toisella. Onhan 
sillä niin pitkät perinteet jo takanaan ja 
olisihan se vallan outoa, jos sitä ei yhtäkkiä 
enää ilmestyisikään.

Niinpä muutama ahkera hallitukses-
sakin ahertava kerholainen pisti päänsä 
yhteen ja päätti että kyllähän se aineisto 
lehteen kasaan saadaan. Tavalla tai toisella. 
Tunkkarin Jonnalta saimme hyvät pohjat 
siitä millaisia asioita lehdessä voisi olla, 
millaisia ideoita hän oli saanut tulevia leh-
tiä varten ja milloin olisi minkäkin lehden 
juttujen viimeinen palautuspäivä.

Meinasi ihan kiirus tulla, kun juttuja 
alettiin tähän lehteen kasaamaan ja kirjoit-
tamaan ja vielä tätäkin kirjoittaessa osa ju-
tuista uupuu. Kuviakin saimme harmillisen 
vähän lehteen laitettavaksi, mutta ehkäpä 
kerhomme jäsenet eivät enää kuvaile niin 
paljoa kuin ennen, tai eivät niitä ihastuttavia 
kuvia halua jakaa meidän muiden kerho-
laisten kanssa. Mutta ei hätää, saatte nähdä 
sitten hieman enemmän allekirjoittaneen 
ottamia kuvia. Laatu on mitä on, mutta 
aina saa lähettää parempia. ;)

Kevät on siis jo pitkällä ja kilpailukausi-
kin on jo vauhdikkaasti käynnissä. Kerhon 
Otalammella sijaitsevalla harjoitusalueella 
on ollut toimintaa jos toista pitkin kevättä, 
on ollut kerhon omia harjoituksia ja perin-
teinen Kuoppamestaruus tapahtuma, sekä 
muutamia kerholta tilattuja harjoituksiakin 
on pidetty. Mukavaa että sen alueen käyttö 
on alkanut hieman piristymään.  Kävipä 

kerho PetExpo tapahtumassakin esittele-
mässä kerhon toimintaa, tuomassa rotua 
ja lajia tutuksi. Hurjan mukava viikonloppu 
oli siellä.

Pian muuten järjestetään kerhon suurin 
kaksipäiväinen tapahtuma, Roturace, joka 
toivon mukaan tänä vuonna saa tekijöik-
seen paljon kerhon omia jäseniä. Tapah-
tuma on erittäin tärkeä kerholle, sillä se 
on kerhon suurin varoja tuova tapahtuma. 
Tapahtuma täyttää tänä vuonna myös 10 
vuotta, joten juhlavuosi tiedossa ja sen 
puolesta hieman uutta oheistoimintaakin 
tapahtumassa. 

Mutta summa summarum, toivon 
mukaan viihdytte mukavan kerholehden 
parissa ja löydätte paljon mielenkiintoista 
luettavaa, pääsette kurkistamaan ja tu-
tustumaan hieman EGU perhe esittelyssä 
Elisa Jetsonin elämään, 3- sivun koirana 
on Ready To Go ja onhan luettavana myös 
monen monta juttua tapahtumista missä 
kerho on ollut mukana tai on niitä järjes-
tänyt.

Ja hei, jos sinulla olisi aikaa toimia ker-
holehden päätoimittajana, niin otathan 
yhteyttä egu.hallitus@gmail.com. Päätoi-
mittajan pesti on edelleen auki ja tehtä-
vään kyllä opastetaan, tukena muut lehden 
parissa höyryävät egulaiset sekä edellinen 
päätoimittaja Jonna Tunkkari.
Etelän Greyhound Urhelijat haluavat läm-
pimästi kiittää Jonna Tunkkaria kaikista niis-
tä vuosista mitä hän luotsasi kerhomme 
lehteä eteenpäin. Kiitos.

Antoisia lukuhetkiä teille kaikille.
Ps. Seuraavan lehden jutut ja kuvat tulee 
toimittaa 15.10.14 mennessä 
egu.hallitus@gmail.com

T: Lehtitiimistä Jonna P
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purnausPuhiksen

Lepokausi on ohi ja kisakausi on avattu 
keväällä tosi varovaisesti. Koiramäärät ovat 
huolestuttavan alhaisia.  

Edellisessä kirjoituksessa kuuluttelin 
muutosta kerhon toiminnassa. Muutosta 
on tullut uusien ihmisten myötä, mutta 
edelleen olemme samassa tilanteessa, mis-
sä vain pieni joukko pyörittää toimintaa. 
Keväällä, ja nyt myös kesäkuun alussa on 
kerho järjestänyt monia tapahtumia. Nii-
hin olisi myös niillä jäsenillä, jotka kilpai-
lukaudella ovat kiinni oman koiran kilpai-
lutuksessa, ollut mahdollisuus antaa oma 
työpanos. Tapahtumia on ollut messuis-
ta, Otalammen myydyistä tapahtumista 
RotuRace-tapahtumaan harjoituksineen. 
Näissä ovat kuitenkin olleet tuttuun ta-
paan aina samat henkilöt pyörittämässä 
tapahtumat läpi.  

Kerhon rahat ovat kovaa vauhtia hu-
penemassa kohonneiden kustannusten 
vuoksi. Tarvitsemme tekijöitä jo muun mu-
assa noiden edellä mainittujen Otalammen 
tapahtumien vetäjiksi. Otalammen alueen 
käytöstä eri tapahtumien pitopaikkana on 
tullut tuottoa ihan mukavasti. Tapahtu-
mat, joita Otalammella on järjestetty, ovat 
menneet hyvin ja asiakkaamme ovat olleet 
kiinnostuneita tulemaan uudelleen. Tämä 
on erinomaista. Jotta homma pyörisi jat-
kossa, Otalammelle tarvittaisiin EGU:sta 
kahdesta neljään toimihenkilöä tapahtu-
maa kohden.  

RotuRace on ehdottomasti kerhon 
tuottoisin tapahtuma, sillä on rahoitettu 
monta hanketta. RotuRace on saanut kym-
menen vuotensa kuluessa vankan aseman, 
ja se näyttää kiinnostavan koiraharrastajia 
myös vastaisuudessa. Tapahtumaan tar-
vitaan toimihenkilöitä 25 henkilöä päivää 

kohden. Tuolla henkilömäärällä ei kenen-
kään tarvitsisi 12-tuntisia päiviä, kuten taas 
tänäkin vuonna kävi.  

Edelleen toivon avointa keskustelua 
siitä, miten kerhon toimintaa tulisi kehit-
tää, jotta saamme lisää uusia harrastajia ja 
näin myös koiramäärät nousuun radalla  
ja myös uusia tekijöitä jakamaan tehtäviä.  

Toivotan kaikille oikein vauhdikasta 
loppukautta. Pidetään koirista ja toisis-
tamme hyvää huolta ja nautitaan Suomen 
kesästä, vaikka lämpötila ei nyt ainakaan 
sään puolesta päätä huimaa.  

Päivi Manninen
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PERHE

EGU

Kuka olet, mistä tulet ja missä asut? 
Olen Elisa Jetsonen, eläintenhoitaja Hel-
singistä, joitain vuosia sitten muuttanut 
Hämeenlinnaan pois kaupungin hulinasta.
Ei ihan maalle asti, mutta omakotitaloon 
isohkolla pihalla. 

Kodistasi löytyy erityisen paljon jalkoja, 
kerro hieman perheestäsi?  
Meillä on avopuolisoni kanssa kahdeksan 
koiraa ja kolme kissaa.

Omia koiria minulla on sekarotuinen 
Vanja (-06), saksanpaimenkoira Hertta 
(-08) greyt Kaaos ja Sotku (-12) ja saksan-
paimenkoira Hukka (-13).

Olen aloittanut harrastamisen sekaro-
tuisella PEKO puolelta ja siitä siirtynyt pal-
veluskoiralajeihin ja saksanpaimenkoiriin. 
Nykyään harrastan IPOa Hukan kanssa, 
Hertan jäätyä sairaseläkkeelle polven ni-
velrikon takia. Greyden kanssa on aloiteltu 
ratatouhuja.

Avokillani on kolme pulia Kia (-03), Ralli 
(-08) ja oma kasvatti Kääpiö (-11). Kaikkien 

Elisa Jetsonen
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pulien kanssa on harrastettu agia, nuorin 
tosin on ainoa jonka kanssa on kisattukin 
aktiivisesti.

Kissoja meillä on tosiaan kolme, Hessu 
(-01), Mini (-07) ja Porkkana (-12). Kisso-
jen työ on pitää jyrsijät kurissa, koirat ja 
ihmiset nuhteessa.

Monenlaista viheltäjää siis löytyy, 
kuinka sopuisaa nelijalkaisten elo on 
saman katon alla, kerro hieman 
laumanne nokkimisjärjestyksestä.
Suhteellisen sopuisasti sujuu meno näiden 
kanssa, pari koiraa on keillä on vähän skis-
maa keskenään. Sellaiset koirat ovat vain 
valvotusti yhdessä, että isommilta vahin-
goilta vältyttäisiin. Jo pelkkä suuri kokoero 
tuo omat haasteensa, onneksi nuo pie-
nemmät yleensä osaavat varoa isompiaan.

Laumassa tuntuisi nokkimisjärjestys 
olevan sellainen, kenellä on kovin kantti 
on pomona ja muut sitten seuraavat niitä. 
Vanhemmilla on yleensä enempi kanttia 
kuin nuorilla, mutta jotkut ovat jo nuoresta 
iästään huolimatta olleet melko vakuut-
tavia. Vanja oli nuorena vähän sellainen 
pikkuvanha ja Kaaos oli samanlainen. Ny-
kyään muut koirat uskovat erittäin hyvin 
näitä kahta jos tulee jotain sanaharkkaa.

Tietysti ylin esimies olen minä ja koirat 
sen kyllä tietävät.

Kuinka olet innostunut greyhoundeista /
racingistä? 
Vuosia sitten etsin kaverilleni koirarotua ja 
törmäsin silloin ratalinjaisiin greyhoundei-
hin. Greyt olivat liian isoja kaverini mielestä 
ja hän päätyikin ottamaan vipukan.

Omaan päähän jäi kuitenkin greyt 
kummittelemaan sellaisena ”ehkä joskus” 
rotuna. Noiden vuosien aikana tuli välillä 
katseltua grey ja racing uutisia ja enem-
mänkin tutustuttua rotuun.

Muutettuani Helsingistä Hämeenlin-
naan väljemmille vesille tuli sellainen olo 
että nyt voisi olla sen greyn aika.

Kävin tutustumassa greyhin Kiviojan 
Riikan luona vuonna 2010 siellä tuli se vii-
meinen silaus että grey pitää saada, Riikan 
koirat olivat erittäin valloittavia persoonia.
Kyselinkin häneltä pentua silloin Collision-
Want More yhdistelmästä, meille ei va-
litettavasti pentua riittänyt kun niitä tuli 
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vain 4 kpl.
Puolen vuoden päästä kysyin Hannulta 

pentua Zefyros-Capes’ Francine yhdistel-
mästä ja siitä pentueesta meille tuli kauan 
odotettu Happo niminen uros pentu. Va-
litettavasti Hapolta meni polvi rikki viiden 
kuukauden iässä ja se kuoli leikkauksessa 
jossa polvi olisi pitänyt korjata.

Nykyiset greyt Kaaos, Rask (Line of 
Fire-Run Mary Ann)) ja Sotku, Capes’ Ale-
cia Beth (Line of Fire-Capes’ Francine)) 
ovat molemmat syntyneet vuonna 2012 
Ensin tuli Kaaos ja kun huomattiin että 
muun rotuisista ei ole sille juoksukaveriksi 
niin pitihän toinen grey saada.

Taloudessanne harrastetaan myös muiden
koirien kanssa. Miten greyhound eroaa 
rotuna muista koiristanne koulutettavuuden
näkökulmasta katsottuna? 
Greyt eivät ole erityisen miellyttämishalui-
sia ja ne eivät kestä moni toistoja. Vaati-
minenkaan ei sovi greyn herkälle mielelle. 
Motivointikin on haastavaa jos grey näkee 
jotain mielenkiintoisempaa.

Greyt sopivat parhaiten kiertämään 
ovaalia, siihen ne on jalostettu.  Greyden 
kanssa tottelevaisuuden treenaaminen on 
kuin yrittäisi laittaa pyöreää palikkaa kolmi-
on koloon, helpommallakin pääsee.

Greyt kyllä tekevät mielellään pikku 
temppuja (kunhan palkkio on vaan koh-
dallaan) ja oppivatkin nopeasti, mutta sak-
sanpaimenkoirat saavat meidän perheessä 
hoidella tuon tavoitteellisen tottelevaisuu-
den treenaamisen. Päästään kaikki vähän 
helpommalla ;) 

Tuleva kausi on ensimmäinen, kun pääset
iän puolesta koiriesi kanssa kisaamaan. 
Millä mielellä kauteen? 
Tähtäimessä molemmilla olisi junior derby, 
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mitään isompia tavoitteita ei ole. Opetel-
laan uutta lajia ja sen vaatimuksia.

Sitten sen näkee kun kausi on paketissa 
että mitä tulikaan tehtyä.

Greyhoundeillasi on hauskat nimet, 
kuvaavatko ne hyvin niiden luonteita 
vai kuinka kutsumanimet on valittu? 
Sotku on valkoinen koira joku tykkää mu-
taojista joten sen kohdalla nimi on hyvin-
kin kuvaava. Kaaos oli pentuna melkoinen 
kaaos, mutta on rauhoittunut kun ikää on 
tullut lisää joten sen kohdalla nimi ei ole 
enää niin kuvaava.

Kaikkien koirien ja kissojen nimien 
kanssa on menty vaan fiilis pohjalta että 
mikä kuulostaisi kivalta, mitään isompaa 
filosofiaa ei näissä ole.

Ehditkö harrastaa mitään muuta 
koirien lisäksi? 
Enpä juurikaan, koirat ovat elämäntapa ja 
lähes kaikessa mukana. 

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää 
muille uusille harrastajille?
Rohkeasti mukaan vaan, kisoihin ja treenei-

hin. Olen saanut paljon uusia ystäviä tämän 
lajin tiimoilta ja kaikki ovat auttaneet jos 
on neuvoa kysynyt. 

Hieno laji joka vaatii paljon, mutta 
myös antaa paljon  Ja tietysti päällimmäi-
senä ne hienot koirat.

Kysymykset: Saija Jämsä
Kuvat: Elisan albumi
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Kausi starttasi epävirallisen virallisesti 
26.4.2014 Otalammen harjoitusalueen 
talkoiden merkeissä. Paikalle oli saapunut 
kiitettävän runsaslukuinen, ahkerien har-
rastajien joukko. Ja mikäs siellä oli aher-
taessa, kun kevään ensimmäiset todella 
lämpimät päivät sattuivat juuri kohdalle.

Talkoopäivän työlistalle oli laitettu 
whirlingin kunnostaminen, taimikon rai-
vausta, vetosuoran siistimistä ja tolppien 
asennus vetosuoralle. Jokaiselle talkoilijalle 
löytyi sopivaa hommaa jalkapallon pelaa-
misesta ja makkaran paistosta aina vaati-
vampiin hitsaushommiin. Myös perheen 
pienimmät viihtyivät paikalla hyvin; onhan 
Otalammen harjoitusalue kuin jättimäinen 
hiekkalaatikko.

Hikikarpalot otsalla punaposkinen tal-

kookansa ahkeroi harjoitusalueen todella 
siistiin kuntoon. Tapaturmiltakin vältyttiin 
muutamaa pyllähdystä lukuun ottamatta. 
Harjoitussuora on nyt siistitty esiin nous-
seista taimista ja suoran reunoilta hieman 
isommatkin taimet saivat kyytiä. Lisäksi 
suoralle valettiin tolpat lukitsemista varten, 
jolla suoran epäasiallinen käyttö pyritään 
minimoimaan.

Whirling on saanut myös siistimmän 
ilmeen. Sen aisaan hitsattiin jalallinen pyö-
rä, jolla itse laitteen käyttöä saatiin helpo-
tettua kovasti. Myös huonokuntoisimmat 
aitalaudat vaihdettiin uusiin ja taimikolle 
annettiin kyytiä.

Tokihan talkooperinteistä pidettiin 
kiinni myös ruokailun suhteen ja EGU oli 
järjestänyt talkooväelle grillimakkaraa ja 

Aurinkoa, hyvää mieltä ja ahkeria ihmisiä…

Otalammen talkoot
…niistä on kausi 2014 tehty
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virvokkeita. Evääthän 
maistuvat erityisen hy-
viltä ulkoilmassa, eikä 
talkoopäivän aherrus 
helteessä tehnyt poik-
keusta ruokahaluun. 
Talkoopäivä oli hyvä 
lopetella grillin ympä-
rillä mukavien kans-
saharrastajien kanssa 
tarinoidessa.
Ja tältä näyttää siistitty 
harjoitussuora talkoi-
den jälkeen kuvattuna. 
Tolppien maalaaminen 
ja lippusiimojen asen-

nus jäivät vielä odottamaan toi-
seen kertaan. Näillä toimenpi-
teillä haluamme varmistua siitä, 
että jokainen kaksi- ja nelijalkai-
nen varmasti huomaa suoralle 
saapuneet esteet, ja onnetto-
muuksilta voidaan välttyä.

Turvallisia treenejä EGU-
kuonoille siistityllä ja kunnos-
tetulla Otalammen harjoitus-
alueella!

Tekstin kirjoittanut Saija Jämsä
Valokuvat Päivi Manninen
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EGU osallistui jälleen kerran Petexpo 
messuille 13.-14.4.2014. Messuilla oli taas 
joukko kerhon puikulanokkia edustamassa 
ja esittelemässä hienoa lajiamme.  

Ständi-paikka oli aluksi järkytys. Säi-
kähdin, kun menin rakentamaan osastoa 
ja huomasin, että suoraan näköyhteydessä 
ständiltämme oli pitkäkorvien agilityrata, 
vai miksiköhän sitä nyt kutsutaankaan. Al-
koi vaikuttaa siltä, että tulemme kokemaan 
todelliset toimintamessut ja saamme ehkä 
ikuisen porttikellon Pet Expoon! No, pelko 
osoittautui turhaksi. Koirille tilanne mes-
suilla on niin erikoinen, etteivät ne juuri 
pitkäkorvia huomanneet.  

Lauantaina osastolla kävi runsaasti 
väkeä ja muutama oikeasti kiinnostunut 
henkilö kävi tutustumassa lajiin ja koiriin. 
Kiinnostus tuli ilmi viimeistään siinä vai-
heessa, kun sama henkilö tuli uudestaan 
neljännen kerran, ja joka kierroksella viipyi 
ständillämme pitkään. Meille oli myös va-
rattuna varttitunnin aika infolavalla, jossa 
Camilla Kaasinen oli Tuukan kanssa haasta-
teltavana. Lauantaina esitys meni hienosti, 
kun Saija Jämsä toimi haastattelijana. Esitys 

oli sujuvaa. Sunnuntaina haastattelijana oli 
allekirjoittanut, ja täytyy sanoa, että en 
ollut itseeni tyytyväinen. Vastaisuudessa 
homman saavat hoitaa ne, jotka sen tai-
tavat.  

Messuilla olivat esillä GRL:n sponsorit 
mainosten ja esitteiden muodossa. Nämä 
asiathan ovat kirjatut sponsorisopimuksiin, 
ja nyt nämä velvollisuutemme taas mielihy-
vin hoidimme. Syksyisistä Lemmikkimes-
suista ovat paperit vielä allekirjoitusta vaille 
valmiit, mutta mukavasti olemme haluttu 
kerho messujärjestäjien suhteen.

Teksti ja kuvat: Päivi Manninen

Pet Expo  
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Tämänvuotinen RotuRace oli jo histo-
riansa kymmenes tapahtuma. Viimeis-
tään nyt voimme jo puhua perinteisestä 
RotuRace:sta. Tällä kerralla tavoitteenam-
me oli uudistaa tai virkistää RotuRace:ia 
jollain tavalla, ja saada jonkinlaista lisää 
oheistapahtumiin. Pääsponsorimme 
Hill'sin kanssa käymissämme neuvotte-
luissa saimme ehdotuksen jonkinlaisen le-
lukoirakisan järjestämisestä. Hevospuolella 
ne ovat olleet lasten keskuudessa suosit-
tuja. Neuvotteluissa päätettiin ehdottaa 
perinteeksi tulleen MatchShown (vanha-
englanninlammaskoira-yhdistys) pitäjälle 
lelukoira matchshowta.  Omassa suunnit-
telupalaverissamme otimme ehdotuksen 

huomioon ja lisäsimme lelukoiralähdöt 
myös RotuRace:in oheisohjelmaksi.  

Lapset juoksivat lelukoirien kanssa 80 
metrin kilpamatkan aina kunkin luokan 
tulosten laskun aikana. Mitään suurensuur-
ta suosiota nämä lelukoirat eivät ensim-
mäisellä kerralla saaneet, mutta yhteensä  
7 paria (lapsi + lelukoira) juoksi päivien 
aikana. Lapsia ja vähän ehkä meitä mui-
takin varten teetimme oman pinssin tätä 
10-vuotistapahtumaa varten.  

Itse tapahtuma alkoi lauantaina lähes 
puolitoista tuntia myöhässä, koska emme 
olleet saaneet paikalle riittävää määrää toi-
mihenkilöitä. Tämä oli harmillinen viiväs-
tyminen, mutta kun lauantain tapahtuma 
lopulta saatiin käyntiin, kaikki sujui aivan 
mallikkaasti. Tuttuun tapaan jo useampien 
vuosien ajalta TGK:n väkeä on ollut avus-
tamassa meitä.  

Sään puolesta lauantai sujui mukavasti. 
Saimme sadetta muutaman pisaran ver-
ran, mutta onneksi ei mitään suurempaa 

RotuRace

Kuva: Heli Metsala
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sadetta tullut.  
Sunnuntaina aloitimme 10 min myö-

hässä, mutta tämän alkuviivästyksen jäl-
keen etenimme aivan aikataulussa.  

Osallistujat olivat pääasiassa hyväntuu-
lista ja iloista porukkaa. Minulle jäi tunne, 
että monien mukana olleiden ensikerta-
laisten osallistuminen ei suinkaan jäisi vii-
meiseksi. Toivotaan niin.  

Tapahtumaan ilmoittautui 126 jouk-
kuetta, joista vain yksi joukkue jäi pois. 
Hyvällä mielellä odotan jo ensi kesää ja taas 
seuraavaa RotuRace-tapahtumaa.  

Teksti: Päivi Manninen

RotuRace

Maxien voittajat.
Palkintoja jakamassa 
Päivi Mannien.

Kuva:
Jukka Pajula

Kuva:
Laura Hynni
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Frendikirja
EGUlaiset täyttävät 
lapsuudesta tutun frendikirjan 
Greyhound Racingin lyöminä.

URHEILUKIRJANI NIMI: Elämä, maail-
mankaikkeus – ja vinttikoiraurheilu
SUURIN SAAVUTUKSENI: Arasta ja epä-
varmasta nuoresta koirasta sukeutui pitkän 
ja hartaan työn tuloksena itsevarma, sinni-
käs kilpuri. Suuriin voittoihin nopeus tuskin 
riittää, mutta meille derbyn kolmossija (ja 
VSP) oli maailmanmestaruuden arvoinen 
suoritus!
SUURIN ILONAIHEENI: Mutaiset kengät 
ja väsyneet koirat.
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Kotiinpaluuravis-
tus. Koirista vanhin suorittaa rituaalinomai-
sen ravistelun, kun käännymme kotitielle. 
Kroonisesta selkävaivasta kärsivä koira 
ei kipeimpinä aikoina tykännyt ravistella. 
Ääni kertoo hyvästä olosta ja lähenevästä 
kotisohvasta pitkän reissun jälkeen.
ESIKUVANI: Kokenut harrastaja, joka 
ymmärtää, että hänelle tutut asiat voivat 
olla aloittelijalle vielä vieraita. Toivottavasti 
saamme vielä joskus jakaa kertynyttä tie-
totaitoa eteenpäin.
IHAILEN: Juoksevan vinttikoiran kauneut-
ta.
PELKÄÄN: Koiran loukkaantumista. Viides 
varvasmurtuma mahtuisi vielä vuoden si-
sään, toivottavasti sellaiselta säästymme!
OLEN HÄVENNYT: Illusia: Onhan nää 
kaikenlaista noloa järjestäneet, yksi pihisti 
ylioppilasjuhlissa kanat seisovasta pöy-
dästä, toinen kakkasi työkaverin matol-
le… Mitä näitä häpeämään! Suvi: Kaadoin 
koiran päähän vissyä, kun ei kehotuksista 
huolimatta suostunut siirtymään sohvalta. 

Hävettää, mutta pääsin (märälle) sohvalle.
MUUTTAISIN LAJIAMME: Suomessa koi-
rien hyvinvointi tuntuu olevan etusijalla, 
mutta niissä maissa joissa koirakilpailut 
pyörivät vedonlyönnin ympärillä, ei asia 
aina ole näin. Voisimme viedä suomalais-
ta koiralähtöistä juoksukulttuuria myös 
ulkomaille.
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: Jos jos-
kus tulisi tarve vaihtaa rotua, olisi valinta 
todennäköisesti unkarinvinttikoira, niissä 
on sitä jotain.
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Brindle on 
aina brindle.
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI: Kun 
edellä mainittu työvoitto paransi 350 m 
ennätystään yli sekuntilla.
SUUNNISTAN NYT: Nukkumaan pitkän 
kisapäivän jälkeen!
HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN KIR-
JOITTAA: Johanna Jäntti

 Terveisin,
 Illusia ja Suvi Sarvas
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Tämän vuoden Kuoppamestaruus 
tapahtuma juostiin jälleen hieman 
perinteisestä vapun ajankohdasta 
myöhemmin eli 4.5.2014.                                            
Tapahtuma noudatti vanhoja 
perinteitä ja omina sarjoina 
juostiin tälläkin kertaa 
greyhoundit, whippetit ja 
egulaisten muun rotuiset.

Viime vuonna tapahtumassa järjestettiin 
ensimmäisen kerran myös Hauskin/paras 
päähine kilpailu, joka tänä vuonna sai jäl-
leen jatkoa ja tietenkin hieman isommassa 

mittakaavassa, eli tänä vuonna oli omat 
luokat niin aikuisille kuin lapsillekin. Muu-
tamia uskalikkoja olikin saapunut paikalle 
hauskoineen päähineineen ja monen pää 
loisti vain omia hiuksia. Askarreltiinpas 
paikan päälläkin vielä paikalla olleista tar-
vikkeistakin päähineitä halukkaille. 

Päähine kilpailun tarkoitus on ollut 
tuoda Kuoppamestaruus tapahtumaan 
hieman lisää rentoa ja hauskaa tunnelmaa 
ja koska tapahtuma järjestetään aina va-
pun aikoihin niin kyllähän sinne kaivattiin 
hieman jotain vappu aiheistakin. Eihän toki 
tapahtuma koskaan ole ollut tosikkojen 
tapahtuma vaan se on ollut mukava tapa 
aloittaa lähestyvää kilpailukautta ja nähdä 
pitkän talven jälkeen rennoissa tunnelmissa 

Kuoppamestaruus 

Kuoppamestari Kyy, Capes’ Viper, tiukkaa vastusta Kyylle antoivat toiseksi tullut Pilvi, Capes’ 
Cloud ja kolmanneksi tullut Eikka, Pigpen.
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muita kanssaharrastajia ja saavathan siinä 
niin kokeneet kilpurit kuin vasta alkajatkin 
hieman harjoitusta alleen, koska vapun 
aika alkaa olemaan niitä ensimmäisiä hetkiä 
jolloin maa antaa myöden juoksuttaa koi-
ria vieheen perässä.  Toivon mukaan tälle 
päähine kilpailullekin löytyy jatkoa myös 
tulevaisuudessa.

Tänä vuonna hieman taas mietittiin että 
mistä saataisiin tapahtumaan palkintoja, 
sponsoria ei saatu eikä kovin monesta 
paikkaa osattu/keretty kyselemäänkään 
ja kerhon omat antimet kontissa alkoivat 

olemaan jo siinä pisteessä, että niistä ei 
kummoisia palkintoja kilpailuun saataisi. 
Niinpä heittäydyttiin sosiaalisen median 
pariin ja kyseltiin, josko kerholaisilta löytyi-
si palkinnoiksi lahjoitettavaa ja yllätys olikin 
suuri miten hienosti lahjoituksia tuli ja kuin-
ka upeita palkintoja saatiin. Univetilta tuli 
palkinnot Kuoppamestareiden voittajille, 
eli greyhoundien 1-3 sijoille ja whippettien 
1 sijalle ja Hanna Tienhaaralta tuli mahtavia 
tuotepalkintoja päähine kilpailun aikuisten 
ja lasten sarjan 1-2 sijoille, sekä Arvaa vuo-
den Kuoppamestari arvonnan voittajalle.
Mirja Piranta ja Virpi olivat yllättäneet kil-
pailuoikeuden omaavat greyhoundit jotka 
osallistuivat tapahtumaan ja heidän kesken 
arvottiin koko kauden 2014 kilpailulisenssi, 
jonka arvonta tosin hieman meinasi unoh-
tua palkintojenjakajalta kun hän oli vallan 
päästään sekaisin niistä kaikista palkinnois-
ta mitä kerho oli saanut jaettavaksi. Mutta 
palkinto saatiin arvottua vielä päivän päät-
teeksi. Tapahtuman arvonta onnettarina 
toimivat tällä kertaa Mari Korpela ja Aki 
Sassi.

Kerho sai myös joitakin pokaaleja lah-
joituksena, joita saamme sitten tulevaisuu-
dessa jakaa jonkin tapahtuman yhteydessä 
palkintoina. Kiitos niistä.
Hämeen Vuokrakone oy muuten spons-
sasi meille agrin, jonka voimin buffa sai 

Kuoppamestaruus 
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keitettyä hyvät kahvit koko päivän ajan 
paikalla olleille.

Kyllä niitä apuja upeasti vaan löytyy 
kun uskaltaa pyytää ja kyllä tämä kaikki 
taas osoitti, miten hienoja ihmisiä meidän 
kerhossa on, heidän avullaan mikä tahansa 
on mahdollista. (tähän semmoinen jätti 
sydän teille kaikille)

Jälleen tänä vuonna tapahtuma saatiin 
pidettyä erittäin hyvässä säässä, ei ollut 
liian kuumaa, eikä liian kylmää nauttia päi-
västä ja koirien olla. Mukavasti kerholai-
sia oli saapunut paikalle ja osallistumaan 
tapahtuman läpivientiin. Suuri kiitos siitä 
kaikille. Ihania ja ahkeria olette kaikki.
Lopulliset koiramäärät 
mitä tapahtumaan osal-
listui oli 29 greyhoundia, 
3 whippettiä ja 3 muun 
rotuista, joista kahdelle 
saatiin aika otettua.

Tapahtuma pääsi alka-
maan hieman aikataulusta 
myöhemmin perinteisen 
pienen teknisen ongelman 
takia, jonka pojat onneksi 
saivat nopeasti selvitettyä 
ja tapahtuma päästiin vie-

mään läpi onnistuneesti. Upeita suorituksia 
nähtiin niin konkareilta kuin lähes ensim-
mäistä kertaa vieheen perässä olevilta 
nuorilta kilpureiden aluilta. Buffan antimet 
maistuivat hyvin ja paikalla olijat äänesti-
vät ahkerasti niin vuoden Kuoppamestaria 
kuin päähine kilpailun päähineitäkin. 

Greyhoundien osalta kilpailu oli kuu-
lemma todella tasaista monen lähdön ver-
ran ennen kuin ajoissa alkoi tapahtumaa 
selkeää pesäeroa toisiin. Timo, joka toimi 
ajanotossa oli järkkymätön, eikä paljasta-
nut aikoja ennen tapahtuman palkintojen-
jaon aikaa. Jouduimme siis todella jännit-
tämään ja odottamaan tietoa siitä kenestä 
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tulisi vuoden 2014 Kuoppamestari. Välillä 
meinasi vallan ärsyttää kun niin kauheasti 
jännitti ja mietti miten kisassa käy, eikä 
väliaikatietoja tuloksista tippunut. Toi kyllä 
ehdottomasti lisäjännitystä päivään, ainakin 
omasta mielestäni. Toivon mukaan myös 
muillekin.

Huh.. Vieläkin ihan tulee ne jännityksen 
tunteet pintaan, kun miettii sitä että kuka 
mahtaa voittaa ja että tuo koira vaikutti 
kyllä menevän todella kovaa ja tuokin yl-
lätti, mutta voittaako niistä jompikumpi 
vai olikohan tuo kolmas kuitenkin vielä 
nopeampi?

Aika mahtava oli tuo päivä, eikö ollut-
kin? Hauskaa meillä kaikilla varmasti oli 
ainakin, tai en ainakaan nähnyt ketään, joka 
paikalla ei olisi viihtynyt.

Mutta olisikohan jo aika paljastaa tiukan 
kisan voittajat? Laitan tähän loppuun vielä 
kaikkien tuloksetkin, niin näette, kuinka 
tiukka tuo taisto voitosta on todellakin 
ollut. Tämän vuoden voitto ei nimittäin 
herunnut helpolla ja oli kuin olikin todella 
jännittävää odottaa sitä tietoa voittajasta 
ihan loppuun asti. 

Pidemmittä puhein, greyhoundien 
vuoden 2014 Kuoppamestari on Kyy, viral-
lisemmin Capes’ Viper upealla 9.76 ajalla. 
Tiukkaa vastusta Kyylle antoivat toiseksi 

tullut Pilvi (Capes’ Cloud) ajalla 9.83 ja kol-
manneksi tullut Eikka (Pigpen) ajalla 9.84. 
Kolmen whippetin tiukan taiston jälkeen 
voittajaksi selvisi selkeällä erolla muihin 
Gösta (CG-Huuli-Veikko) ajalla 10.96 
ja näin ollen vei nimiinsä vuoden 2014 
whippettien Kuoppamestaruuden.

Päivän päätteeksi myös laskettiin pää-
hinekilpailun äänestyslipukkeet, joista las-
ten sarjan ensimmäiselle sijalle ylsi Aada 
ja toiselle sijalle Lisse. Molemmilla tytöillä 
oli upeat luomukset , jotka olivat kyllä ää-
nensä ansainneet. Lasten päähinekilpailu 
oli todella tiukka ja tasainen.  Päähineitä 
oli monenlaista, joista ehdottomasti halu-
an mainita Lissen upean luomuksen, mitä 
selkeästi oli suunniteltu tarkasti ja toteu-
tettu Lissen oman suunnitelman mukaises-

Hämeen Vuokrakoneen 
sponssaaman agrin avulla, 

buffa sai keitettyä hyvät 
kahvit koko päivän 

paikalla olleille.
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ti. Varsinkin näin jälkikäteen kuin itsekin 
päähineitä pääsee tarkemmin ihailemaan 
kuvista, niin näkee millaisia yksityiskohtia 

siinä on. Mitä-
köhän hienoa 
Lisse suun-
nittelee ensi 
vuodeksi? Itse 
ainakin jään 
innol la  s i tä 

odottamaan. Selkeää lahjakkuutta suun-
nittelussa havaittavissa. 

Aadan päähine koostui pehmoleluista, 
vauva-ajan lelukaaresta napattuun apinaan 
ja lahjaksi saatuun mäyräkoirapehmoon, 
jotka pikapikaan aamutuimaan ompelin 
pipoon kiinni, jotta Aadakin pääsisi päähi-
nekilpailuun osallistumaan.

Myös aikuisten päähinekisassa nähtiin 
yhtä jos toista päähinettä ja ääniä tuli erit-
täin tasaisesti. Voittajaksi kuitenkin selvisi 
allekirjoittanut, eli Jonna ja toiseksi tuli 
Jouni ”Jones”. Voittaneiden päähineistä 
voisin mainita sen verran että Joneksen 
päähine oli naisellinen ja juhlava, moneen 
eri tilaisuuteen sopiva. Hauska se ehdot-
tomasti oli ja sopi Jonekselle. Semmoinen 
hyvän mielen päähine, kun taas se piisamia 
paikkaava bambi minun päässäni. *huoka-
us*  Käytin suurimman ajan päähineiden 
kehitys- ja valmistusajasta tehdäkseni haus-
kan päähineen Timolle ja sitten sitä aikaa ei 

Aikuisten hattukilpailun kaksi parasta 
Jonna Paronen ja Jones Kiiski.

Lasten hattujen parhaat Aada Paronen ja 
Lisse Kiiski.

Jonea ei näissä 
vetimissä 
paleltanut.
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enää jäänytkään keksiä ja valmistaa itselle 
päähinettä, niinpä lapsi rakas sai uhrata 
lelujaan ja lelujen joukosta valikoitui tuo 
suuri bambi, jonka avuksi saksin vanhoista 
potkuhousuista kuminauhan jolla saisin 
tuon lapsen jouluna saaman lahjan pidettyä 
päässäni koko pitkän päivän. 

Katsotaan mitä me kaikki taas ensi 
vuonna keksimme ja toivon mukaan nä-
emme vielä tätäkin vuotta enemmän haus-

koja ja omaperäisiä päähineitä kerholaisten 
päässä.

Aiemmin tuolla jo mainitsinkin että 
Arvaa vuoden Kuoppamestaria arvonnas-
sakin arvailtiin tulevaa voittajaa ahkerasti 
ja heidän joukostaanhan on aina katsottu 
kuka on arvannut oikeaan ja jos oikein ar-
vanneita on useampi, on heidän kesken 
arvottu voittaja, joka palkitaan ja tällä ker-
taa Mari Rantanen oli veikannut oikein kun 
veikkasi Kyytä voittajaksi ja hänet palkittiin 
upealla tuotepaketilla.

Päivän päätteeksi myös arvottiin Mirjan 
ja Virpin lahjoittama kausilisenssi. Jokainen 
tapahtumaan osallistuvan kilpailuoikeuden 
jo omaavan greyhoundin sai omistajat itse 
laittaa arvontaan mukaan ja niiden koirien 
kesken arvottiin voittaja joka palkittaisiin 
tällä yllätyspalkinnolla, josta kenelläkään 
ei ollut tietoa etukäteen. Arpaonni suosi 
Ace of Spades greyhoundia, joka kotona 
tuntee paremmin Taisto nimen.  Huikea 
yllätyspalkinto, joka oli kyllä iloinen yllätys 
näin kauden alkuun ja josta varmasti tulisi 
olemaan hyötyä sen saajalle.

Ace of Spades, Taisto, voitti Mirjan ja 
Virpin lahjoittaman kausilisenssin.
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Erityiskiitokset haluan koko kerhon 
puolesta sanoa vielä kaikille palkinnon 
lahjoittaneille, joita siis oli: Univet, Han-
na Tienhaara. Mirja Piranta ja Virpi, Kati 
Hummelin. 

Agrin sponssaamisesta erityis kiitos 
Hämeen Vuokrakone oy:lle.

Lämmin kiitos kaikille tapahtumaan 
osallistuneille, niin toimihenkilöille kuin 
kilpailuttajillekin. Tämä on hauska tapahtu-
ma ja sitä on ihana viettää joka vuosi juuri 
teidän kanssa. 

Ensi vuonna uudestaan.

Tässä vielä kaikki tulokset:

GREYHOUNDIT 

1. Kyy (Capes’ Viper)   9.76
2. Pilvi (Capes’ Cloud)   9.83
3. Eikka (Pigpen)    9.84
4. Jallu (Charlie Brown)   9.85
5. Dene (Deneview Snowtoe)  9.88
6. Tanny (Smoky Bishop)  9.91
7. Tenu (Capes’ Stargazer)  9.96
8. Iines (Ready To Go)   10.00
9. Stefan (Sjudraget Snabb) 10.02
10. Peppi (Peggy Jean)  10.08
10. Eero (Thunderstruck)  10.08
12. Tuukka (Whiskers Toruk)  10.09
12. Olli (Lapland Teacher)   10.09
14. Siru(Nordic Saphira)  10.10
14. Sohvi (Capes’ Martha)  10.10
16. Pipsa (Peppermint Patty)  10.11
17. Hemi (Sjudraget Svala)  10.15
18. Sankari (Little Hombre) 10.17
19. Onni (Capes’ Arc Flame) 10.22 
19. Vinga (Sjudraget Vinga)  10.22
19. Taisto (Ace Of Spades)  10.22
22. Insku (Indian Princess)  10.26
23. Pumpuli (Pure Golden)  10.31
24. Kajsa (Capes’ So Cute)  10.39

25. Danny (Capes’ Dazzling Danny) 10.49
26. Duva (Sjudraget Duva)  10.51
27. Elvi (Whiskers Eytukan) 10.64
28. Tytti (Quickstep Yoda)  10.80
29. Velmu (Capes’ Emil Eagle) 10.90

WHIPPETIT

1. Gösta (CG-Huuli-Veikko) 10.96
2. Taiga (Hulabaloo)  11.12
3. Hippo (Paris Hilton)  12.25

MUUN ROTUISET

1. Kamu, 13.46
 2. Reino, 12.67

Onnea ihan jokaiselle 
upeasta suorituksesta!

Teksti ja kuvat:
 Jonna Paronen
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Greyhoundien Kuoppamestari 
Kyyn Capes’ Viperin omistajan 
Mari Rantasen haastattelu:

Onneksi olkoon voitosta. Miltä tuntui kun 
Kyy voitti vuoden 2014 Kuoppamestaruuden?
- Se oli kyllä iloinen yllätys! Tiedossa on 
ollut , että poika on nopea, mutta silti 
emme uskoneet voittoon. Omistajan il-
meet palkintojen jaossa olivat varmasti 
sen mukaiset..

Osasitteko ollenkaan odottaa että Kyy 
tulisi ja nappaisi voiton nimiinsä?
- Rehellisesti sanottuna voittoon emme us-
koneet, vaikka ainahan sitä toivoo, muuten 
lajin osa viehätystä olisi poissa Silmänisku. 
Kuoppamestaruudesta on tullut meille 
jo odotettu ja iloinen kauden aloitus, ja 
sillä mielellä jälleen mukana. Kyyllä ollut 
ongelmia kopista lähdön kanssa, joten 
Kuoppamestaruus oli Kyylle lähinnä yksi 
koppiharjoitus.

Millä tavalla olitte valmistautuneet 
tapahtumaan?
- Kyy tuli meille kotikoiraksi ja Sohvin (Ca-
pes Martha ) ystäväksi, mutta annetaan 
Kyylle mahdollisuus myös ratajuoksuun, 
mutta kaikki sieltä saavutettu on vain 
plussaa. Kotikoirana hoitaa hommansa 
mainiosti ja Sohville ja muulle perheelle 
todella tärkeä perheenjäsen. Kyy on saanut 
juosta paljon vapaana kaverin kanssa sekä 
muutamia vetoja sekä koppiharjoituksia 
olemme tehneet. 

Juhlitteko voittoa millään tavalla?
- Ainahan koirien onnistuminen aiheuttaa 
aihetta juhlaan ja kunnioitamme tätä titteliä 
todella paljon. Kyy sai oman palkintomak-
karan voiton jälkeen. Kyy on niin ruuan 
ystävä, että arvostaa tätä suuresti.

Onko teillä Kyylle millaisia suunnitelmia 
tälle kaudelle, tapahtumahan 
tavallaan korkkasi tämän vuoden 
kilpailukauden?
- Valitettava loukkaantuminen harjoituksi-
en yhteydessä laittoi melko varmasti tämän 
kauden Kyyn osalta pakettiin. Parannellaan 
revähtänyt jalka kuntoon ja katsotaan iloi-
sin mielin ensi kauteen Silmänisku. Antoi 
jo harjoituksissa viitteitä, että olisi tajunnut 
ratajuoksun saloja, joten tältä osin olisi 
ollut kiva nähdä myös Kyytä radalla. Mut-
ta hoitaa mallikkaasti kotikoiran virkaa ja 
kannustaa Sohvia radalle. Ehkä tiedossa 
myös vähän enemmän grillausta ;)

Terveisenne muille egulaisille?
- Kuoppamestaruuden iloisen ilmapiirin 
toivon jatkuvan koko kisakauden Silmänis-
ku  Toivotamme kaikille iloa ja menestystä 
kesän kisoihin ja toiveena, että koirat säily-
vät terveinä. Radan varressa toivottavasti 
nähdään !
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Whippettien Kuoppamestarin 
Göstan, CG-Huuli-Veikon 
omistajan
Kati Hummelin haastattelu:

Onneksi olkoon Göstan voitosta. 
Miltä voitto tuntui?
- Kiitos! Vihdoinkin himoittu titteli on mei-
dän! Se kertookin kaiken tarvittavan! 

Millä mielin osallistuitte 
Kuoppamestaruus tapahtumaan?
Oli ihana päästä kisaamaan Kuopalle, se 
viritti mukavasti tulevaan kauteen. 

Miten olitte valmistautuneet tähän kerhon 
omaan ja kovatasoiseen tapahtumaan?
Valmentauduttiin kisaan pieteetillä. Tar-
kemmin en kerro, koska metodi on sa-
lainen. 

Tänä vuonna whippettejä osallistui kovin
vähän tapahtumaan, olisiko sinulla jotain
terveisiä muille kerhon whippetläisille?
Muille whippettiläisille toivottelen terveitä 

koiria, ainakin muutama taisi olla sairas-
tuvalla kisan aikaan. Ensi keväänä parem-
malla onnella Jönssiä haastamaan! Hevillä 
ei kyllä tästä tittelistä luovuta! :)

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: Jonna Paronen, Vanha Rajamäentie 203, 05200 Rajamäki, jonnaparonen@gmail.com

Kysymykset ja kuvat:  Jonna Paronen
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Iinekse alkutaival
- Iines tuli meille ensimmäiseksi Greyhoun-
diksi. Laumassa oli jo ennestään kaksi Do-
bermannia. Se sopeutui laumaan heti ja 
oli aktiivisesti mukana kaikissa touhuissa. 
Myöhemmin se osoittautuikin vahvaksi 
lauman johtajaksi.

Kotona Iines on nimensä mukaisesti 
aina valmiina ja seuraa valppaasti sivusil-
mällä meidän tekemisiä.

Lauman johtajana Iines on erittäin mää-
rätietoinen ja periksiantamaton. Se näkyy 
kotona kuin myös radalla sen suorituksissa.

Iineksen vahvuudet ja heikkoudet kisa-
koirana sekä parhaat saavutukset ja 
pahimmat pettymykset
- Iines valmistautuu kisaan aina keskitty-

neen rauhallisesti. Sillä on hyvä maksimi-
nopeus ja kestävyys keskimatkoilla.

Sen parhaimmat saavutukset tähän 
mennessä ovat juuri juostu Narttujen 
klassikon Oaksin voitto Tampereen 480m 
matkalla. 

Virpiniemen radalla 520m matkalla se 

3sivun
KOIRA

Iines Ready To Go

Ready To Go
Stainless Steve-Quickstep
Syntynyt 21.2.2010, sininen narttu
Omistajat Pekka Kalsson ja Mari Korpela 
Kasvattaja Jussi Loukola Ja Aleta Tuomala
Kennel Quickstep
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sijoittui vuonna 2012 Top Racessa sekä 
Finnish Greyhound Derbyssä 2. sijalle mo-
lemissa ajalla 30.96.

Nopeimmillaan Top Racen alkuerissä 
ajalla 30.92. Myös 480m matkalla 0-koi-
rana Iines on juossut ajalla 28.82. Ja GP 
alkuerissä ajalla 28.98

Sprinttiäkin ollaan kokeiltu. Turussa 
325m matkan paras aika on ollut 18.90.

Heikkoutena ratajuoksussa voidaan 

pitää kopista lähtöä. Syynä on luultavasti 
yksi epäonnistunut ratatreeni. Sen jälkeen 
kopista lähtö huononi huomattavasti.

Viime viikonloppuna Oaksin alkueris-
sä lähtö oli jo parantunut ja splittiaika oli 
päivän 3. nopein jaettu.

Pettymyksiä ollut lähinnä loukkaantu-
miset joista suurin on ollut radalla vuonna 
2012 tapahtunut luumurtuma.

Hyvän parantumisen vuoksi ollaan 
päästy taas radalle ja me-
nestystäkin on tullut. Nyt 
alettiin kausi siis Oaksissa 
ja saavutettiin siinä voitto.

Kuva: Erkki Ruusunen

Kuva: Erkki Ruusunen

Oaksin esittelyssä katse 
tiukasti lähtökopille.

Oaksin loppusuora alkaa.
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Iineksellä on suunnitteilla pennut 
seuraavasta kiimasta. 
Mitä toivotte erityisesti
periytyvän yhdistelmästä?
- Toivomme pennuille kovaa ajoviettiä ja 
early pacea. Myös kestävyyttä halutaan.

Kertokaa hieman urosvalinnasta 
sekä sen kisamenestyksestä.
- Valitsimme urokseksi Farloe Hurricanen. 
Kyseinen uros valittiin eritoten sen vahvan 
emälinjan takia sekä vahvan early pacen 
takia.  Myöskin sen isälinja on hyvä.

Emänä sillä on Farloe Oyster joka on 
huippuperiyttäjä pitkään jatkuneesta huip-
punarttulinjasta aina I`m Slippyn äidistä 

lähtien. Isä on Legendaarinen Larkhil Joe.
Kävimme tapaamassa isäkoiraa Irlan-

nissa. Luonteeltaan koira on iloinen sekä 
se on itsevarman rauhallinen. 
Koira on saavuttanut urallaan Irlannissa 
Group 1 ja Group 3 voiton.
Koira ehti juosta vain 27 lähtöä joista 11 
voittoa yhdeksällä eri radalla. Ennen kuin 
se nuorella iällä juuri kun se oli murtautu-
nut tähtikastiin loukkasi itsensä ja rataura 
loppui.

Kysymykset: Jussi Loukola
Vastaukset: Mari Korpela ja Pekka Karlsson
Kuvat : Perhealbumista 
ja Erkki Ruusunen

Kuva: Erkki Ruusunen

Mantteli ja pokaali kotiin.
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(Plan Jack-Pilot’s Girl) s. 1.7.2011 
valko-brindle uros. 
Om. Anette Sassi ja Päivi Vähäkoski 
kasv. Fast Friends

Onnea, Charlie Brown eli Jallu voitti 
kauden ensimmäisen greyhoundien 
sprintti-lähdön (280m) komealla ajal-
la 16.96! Oliko odotettavissa?
En oikein uskaltanut odottaa läh-
döltä suuria, sillä Jallu oli radalla en-
simmäistä kertaa tälle kaudelle. Alla 
ei myöskään ollut kuin muutama 
vieheveto, mitkä kuitenkin olivat 
antaneet viitteitä siitä, että Jallun 
nälkä oli hieman kasvanut edellis-
kautedn verraten.

Onko talven treenikausi 
sujunut odotetusti? 
Lepo- ja peruskuntokausi menivät 
leppoisasti ilman haavereita, mikä use-
ampirotuisessa laumassa on ollut hiukan 
päänvaivana.

Kerro Jallun luonteesta kotona 
ja kisakoirana. 
Jallu on 10:n koira, mamman silmäterä! 
Perhe on sitä mieltä, että minun tulisi höllä-
tä hiukan napanuoraa ja lienevät siinä mel-
ko lailla oikeassa. Jallu ei turhia stressaa, ei 
kotona eikä kisoissa. Itse lähdöissä se saisi 
olla himpun röyhkeämpi vaan saattaa tuo 

muuttua kun tuosta vielä kasvaa henkisesti. 
Jallu vaan yksinkertaisesti haluaa "maailman 
rauhaa"!

Tsemppiä kauteen, terveiset muille?
Lajin jatkuvuuden kannalta toivon, että 
kynnelle kykenevät kilpailuttaisivat koiri-
aan sekä osallistuisivat yhteiseen hyvään! 
Kun antaa, niin saa!

Haastatteluun vastasi Päivi Vähäkoski
Kysymykset laati Jennika Eskola
Kuva: Jonna Paronen

EGU koirat
EGUn järjestämistä kilpailupäivistä nostetaan aina 
esille yksi kerhoa edustava EGU koira, joka jollakin 
tavalla on tullut esille kyseisenä kilpailupäivänä, 
joko tekemällä ennätyksen, voittamalla lähtönsä 
tms. Samalla myös saadaan esiteltyä hieman EGU  
kuonoja jäsenistölle.

Viikon Egu-kuono 1/2014

Charlie Brown ”Jallu”
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Jack the Hawk- Little Teapot
 s. 9.12. 2010 
valkomusta narttu
om. Lisse Kiiski 
kasvattaja: Run-Up 

Onnea hurjasti Phoenix Birdin eli Pisaman
voitosta BOT-lähdössä ajalla 29.65! 
Luonnollisesti kysyn mitkä on 
omistajien tunnelmat?
Kiitos kiitos, hyvä fiilis. Kiiman jälkeen 
suunta alkaa olla nyt oikea. Tästä on hyvä 
jatkaa.

Miten olette valmistautuneet 
kauteen 2014 Pisaman kanssa? 
Onko treenit sujuneet odotetusti?
Treenit on menneet huikean paljon pa-
remmin kuin vuosi sitten. Viime vuoden 
maaliskuussa Pisama taisteli hengestään, 
kun mystinen vatsakalvon tulehdus oli vie-
dä tytön. Painoa oli niukin naukin 20kg (nyt 
28kg), kun vatsan avaamisen jälkeen ko-
tiudittiin. Kassillinen lääkkeitä ja rekkalasti 
toivoa piti Pisaman, jopa eläinlääkärinkin 
ennusteen vastaisesti hengissä. Pahimman 
jälkeen toipuminen oli yllättävän nopeaa ja 
syksyllä alkoi juoksukin kulkea.
Viime talvena ei täällä etelässä hangessa 
harjoiteltu, mutta toisaalta jäisiä kelejäkään 
ei ollut. Märkää kylläkin. Sikäli liikkuminen 
oli kuitenkin varsin ahkeraa ja kiima tuli 
melko hyvään aikaan.

Teidän kennelissä on monta kuonoa, 
miten Pisama erottuu joukosta?
Pisama on hyvin paljon emänsä "Sukka", 
Little Teapot kaltainen. Fiksusti käyttäy-

tyvä, helppo tyttö, joka harvoin viitsii se-
kaantua nuorempien (ja/tai hölmömpien) 
päättömään hillumiseen.

Mitä tavotteita tälle kesälle?
Saada Pisama kisaamaan sillä tasolla, johon 
tytön kyvyt edellyttää.

Olette pitkän linjan harrastajia ja 
kasvattajia, mikä pitää intoa yllä? 
Mitä toivoisitte tulevaisuudelta? 
Onnea kauteen!!
Se on nämä hienot nopeat greyhoundit, 
kisaaminen ja samanhenkiset ihmiset, jotka 
pitää otteessaan vaikka mitä tapahtuisi. 
Toivotaan, että mukaan tulee uusia, yhtä 
innokkaita harrastajia, jotka pitävät hyvää 
huolta koiristaan, alkavat kasvattamaan ja 
vievät lajia taas eteenkin päin.

Vastaili Jouni Kiiski
Kysymykset laati Jennika Eskola
Kuva: Jonna Paronen

Viikon Egu-kuono 2/2014

Phoenix Bird
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SYNTYNYT

grl.fi/pentupalsta

Lauantai 26.7. klo 15.00 Hyvinkää

PENTUJA
Farloe Hurricane-Ready To Go
Jussi Loukola, puh. 045 6752724 
jloukola(at)gmail.com
Pekka Karlsson, puh.  040 7269037
motorfever(at)hotmail.com
Aleta Tuomala, puh.  0440 888852

Razldazl Jayfkay - Herself
Kennel Top Vision, Hannu Niemi, 
puh. 040 5200 512
hannu.t.niemi@gmail.com

Bit Chili - Corner Stone
Syntynyt 16.5. 5+3, vapaana 1 uros
Kennel Beevale, Riikka Kivioja
Puh. 050 573 8214
beevale(a)gmail.com

SUUNNITTEILLA

l  Univet EGU Open finaali
l  Annika Tähtinen EGU Sprint finaali
l  EGU Stayer Open finaali
l  Whippet Masters & Oaks alkuerät
l  Hill´s sijoituslähdöt

Tervetuloa
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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Kuoppis päähineitä
Kuvat: Jonna Paronen
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Guvagalleria
Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!
Lähetä otokset toimitukseen.

Taisto

Kaaos Sotku


