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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Pentti ja Muuvi

Kuva: Niina Virtanen

Tuukka

Kuva: Hanna Tienhaara

Oki
Kuva: 
Inari Wallenius

Lulu ja Pookie
Kuva: Inari Wallenius

Ruttu
Kuva: Niina Virtanen

Jallu
Kuva: Päivi Vähäkoski
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haukahduksetHallituksen
Heissan kaikki.
Eihän otsikko ole paha ja harhaan johtava? 
Toivon mukaan ei. Haukkumaan en nimit-
täin rupea. Mietin tovin miten otsikoisin 
tämän, olisiko se hallituksen terveiset vai 
lehtityöryhmän pulinat vai jotain muuta. 
Mutta ehkä tässä sen verran on hallituksen 
terveisiä ja koska greyhoundit ja whippetit 
ovat  kerhon juttu, niin olkoon tervehdyk-
set humoristisesti haukahduksia.

Se olisi muuten sitten tämän kauden 
viimeinen lehti ja samalla toinen lehti, jota 
luotsaa pienen pieni lehtityöryhmä ilman 
päätoimittajaa. Tai ei kai se enää niin kovin 
pieni ole, saatiin nimittäin yksi uusi tekijä-
ideanikkari mukaan remmiin edellisen leh-
den ilmestyttyä ja kolahdettua jäsenistön 
postiluukuista. ;) Tervetuloa Riikka Kivioja. 
Mahtavaa, että tätä lehteä oli tekemässä 
ja ideoimassa yksi henkilö lisää. Lehden 
takapiruina taittaja Tuulan lisäksi ovat siis 
Päivi Manninen, Saija Jämsä ja minä Jonna 
Paronen.

Kerholehti muuten etsii vielä itsellen-
sä innokasta päätoimittajaa, joka ottaisi 
vetovastuun lehden teosta ja toisi uusia 
tuulia sen sisältöön. Tosin meillähän on 
aivan mahtava lehti, eikä se muutoksia juuri 
kaipaakaan, mutta eihän tuosta haittaa oli-
si, jos olisi joku joka luotsaisi ja tarvittaessa 
hieman patistaisikin lehteen juttuja.  Ääret-
tömän hyvä mahdollisuus esim. sellaiselle 
kerholaiselle joka ei vaikka pysty syystä 
tai toisesta osallistumaan fyysisesti kerhon 
järjestämiin kilpailuihin, harjoituksiin tai 
muihin tapahtumiin, mutta haluaisi tehdä 
jotain hyödyllistä. Aikaisempaa kokemusta 
lehden tekoon ei tarvita, vain innostus-
ta olla mukana ja hieman koota juttuja ja 
ideoidakin uusia juttuja lehteen tehtäväksi. 

Alku vuodesta lehden päätoimittajan 
pestistä pois siirtynyt Tunkkarin Jonna on 
lupautunut tarpeen mukaan auttamaan 
uutta päätoimittajaa, ja vaikka tuosta lupa-
uksesta alkaakin olemaan jo aikaa, niin en 
usko että tuo tarjous koskaan vanhenee. 
Niin hieno päätoimittaja Jonna kerho-
lehdessämme oli. Myös tämä pieni-suuri 
lehtityöryhmäkin on mukana tukemassa 
ja auttamassa parhaansa mukaan, joten 
kannettava taakka ei suuri tule olemaan. 
Tervetuloa siis rohkeasti mukaan. Lisä-
tietoja pestistä saa tai jos on rohkea niin 
voi ilman lisätietojen kyselyä ilmoittautua 
mukaan egu.hallitus@gmail.com

Tätä kirjoittaessa kerhon sääntömää-
räinen syyskokous on pidetty ja tulevalle 
kaudelle valittiin uusi hallitus. Seuraavasta 
lehdestä varmasti saammekin lukea Halli-
tus esittäytyy osion, sillä hallitus sai uusia 
ahertajia riveihinsä. Nämä ahertajat var-
masti ovat monelle tuttuja, sillä heidän 
työpanostaan ei voi olla huomaamatta har-
joituksissa eikä kisoissa. Toivotetaan siis 
uudet hallituslaiset tervetulleiksi ja jäädään 
odottamaan heidän esittelyään. 

Uusi hallitus astuu siis työkenkiin heti 
vuoden vaihduttua ja silloin varmasti saam-
me myös tietää kuka tulee olemaan ker-
hon puheenjohtaja kaudella 2015. Uusia 
tuulia siis varmasti tiedossa.

Kerho muuten etsii lehden päätoimit-
tajan lisäksi uutta rahastonhoitajaa Hujasen 
Heidin siirtyessä pois tehtävästä vuoden 
vaihteessa. Haluammekin kiittää Heidiä 
siitä ajasta mitä on hoitanut kerhon rahas-
tonhoitajan pestiä. Kiitos.

Haluaisin myös muistutella kerholai-
sia, koska nyt kun kerhon kotisivut ovat 
jo pidemmän aikaan olleet harmillisesti 
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purnausPuhiksen

hieman tuuliajolla, eivätkä ole täysin ajan 
tasalla sisältönsä suhteen niin kaikkein par-
haiten ja realiaikaisimman tiedon kerhon 
tapahtumista, harjoituksista, kisoista ja 
kaikesta muusta saat kahdesta paikasta; 
Etelän Greyhound Urheilijat facebook ryh-
mästä, sekä www.grl.fi -> foorumi ja sieltä 
ilmoitustaulu EGU. (foorumin ilmoitustau-
lun näkeminen ei vaadi rekisteröitymistä) 
Niistä molemmista löytyy ajankohtaiset ja 
tärkeät tiedotteet. Kannattaa käydä tutus-
tumassa niihin.

GRL:n foorumin ilmoitustaululla on 
aina kiinnitettynä mm. voimassa olevat 
jäsenmaksutiedot, kerhon hallitus, kerhoa 
edustavat koirat, Otalammen harjoitusalu-
een varaukset ja muut tapahtumat.

Facebook ryhmässä on kiinnitettynä 
julkaisuna seinällä aina ajankohtaiset ta-
pahtumat ja erillisinä kuvakansioina löydät 

Kausi 2014 on jo hyvän matkaa takana, kun 
tätä kirjoitan (myöhässä niin kuin yleensä :( 
). Syksyn pimeät illat ovat taas niin käsin-
kosketeltavia. Lähes yhtä synkkä on mieli 
kautta 2014 muistellessa. Yleisellä tasolla 
kisoja jouduttiin perumaan vähäisen koira-
määrän vuoksi. Tällaista kautta en muista 
koskaan aiemmin olleen.

Kerhotasolla tekijöitä aina vain liian vä-
hän, samat henkilöt tekevät työt kerrasta 
toiseen. Vaikka EGU:n on liittynyt myös 
uusia jäseniä, ei sitä tekijämäärissä huomaa. 
Liekö kynnys tulla hommiin liian korkealla, 
vai eikö vain ole halua tai jaksamista? 

Otalammen alueelle saatiin ihan mu-
kavasti myytyä erilaisia tapahtumia, mutta 
niidenkin vetäjinä oli se sama joukko, joka 

voimassa olevat jäsenmaksutiedot jne. 
Kannattaa siis hyödyntää näitä paikkoja 

niin pysyt kartalla mitä kerhossa tapahtuu 
ja saat tietoa miten pääset helpoiten osal-
listumaan toimintaan.

Muistuttelen myös hyödyntämään tuo-
ta egu.hallitus@gmail.com sähköpostia, 
sillä tavoitat kaikkein parhaiten hallituslai-
set, se on äärettömän kätevä tapa tuoda 
ideoita, parannusehdotuksia ja vaikka niitä 
risujakin, joilla voidaan viedä kerhoa siihen 
suuntaan josta on entistä enemmän hyötyä 
koko jäsenistölle.

Mutta nyt jotta haukahdukset eivät 
täytä koko lehteä, toivotan teille antoisia 
lukuhetkiä vuoden 2014 viimeisen lehden 
parissa. Se nimittäin saletisti natsaa.

Haukahduksin
Jonna

hoitaa tiistain harjotukset ja kisapäivät.
Hyvinkään rata on saanut uuden kis-

kon ja radan profiili on hiukan muuttunut, 
mutta itse odotin suurempaa muutosta. 
Syksyllä vielä pitäisi uutta hiekkaa saada 
radalle painumaan, jotta rata ei tulevaan 
kilpakauteen lähdettäessä olisi aivan upot-
tavassa kunnossa.

Uusi hallitus on jo valittu, ja odottaa 
nyt kuumeisesti, että pääsee käärimään hi-
hojaan. Toivotaan, että käärityistä hihoista 
löytyy sellaisia ässiä, joiden avulla saadaan 
hallituksen ulkopuolisetkin jäsenet innos-
tumaan ja viemään kerhoamme eteenpäin.

Päivi Manninen
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Moikka kaikki Egulaiset!

Mä oon Nitro, virallisest Columba, mut 
sulle ihan Nipa vaa. Vaatimattomast sa-
nottuna tälläne hirveen kaunis nuori räy-
houndtyttö. Mä hyppäsin tänne sun lehtes 
sivuil kertoon vähän mun toisest harras-
tuksest, eli siit mitä mä treenaan pupun pe-
räs juoksemisen lisäks. Se on siis agility alias 
agiliito. Pikkasen kerron viel itestäni ennen 
ku mennään mun uran alkuhetkiin. Mä oon 
kyl, ainaki omast mielestäni, hirveen näp-
pärä mones jutus, mut kirjoitustaito on viel 
aika heikkoo. Siks mun tunteiden tulkkina 
ja henkilökohtaisena avustajana toimii mun 
toinen emäntä. Se osaa niinku ihan oikeest 

painaa näppäimistöst yhtä nappulaa ker-
rallaan! Must se on hienoo, koska mun 
nelivarvasjärjestelmäl tulee esimerkiks d-
kirjainta painamal ruutuun cxserfdgv. No, 
mut mennääs asian alkumetreil.

Viime keväänä, sillon ku olin tyyliin 
jotain muutaman kuukauden ikäne ja viel 
muita mun lauman koirii pienempi, ni 
kattelin kun mun setterimummo-Wilma 
ja isosisko vesispanieli-Tibet (se muute 
luule et on whippet, siks sen rotu on ehkä 
oikeest tippet) treenas agilityy. Must se 
näytti aika iisilt: iso hiekkabaana täynnä 
kaikkii temppuvehkei ja tyypit sai rallata 
siel! Ei niiden tarvinnu mitää täysil vetää 
ja saivat silti herkkui. No, ehkä mä vähän 

Agi-Nipa
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olin polleeta siel laidal ja saatoin mainita, 
et menis multaki ku pala kakkua (ei muute 
oo huono vertaus, koko kakkukaan ei oo 
mulle temppu eikä mikää). Siin sit kävi nii, 
et löysin itteni Itä-Helsingin Agilityharras-
tajien pentutreeneist alta aika yksikön. Oli 
ihan nasta huomata, et ei siel tarvinnu olla 
ees yksin: siel oli mun lisäks sellane tosi 
karvanen minikoira, sit sellane mil kasvo jo 
pentuna magee parta ja sit yks mil oli ehkä 
vähän out of fashion permanentti (lyhyest 
kuulemma sheltti, snautseri ja perro). Sit 
siel oli sellane komentaja, Aino-Liisa, ihan 
huipputyyppi: se sano emännäl, et mihin 
mua tarvii houkutella ja lahjoo, ja kuin pal-
jon enemmä mun pitäis saada mättöö, ke-
huja ja leikkiriehua. Siis sellasia komentajia 
tarvittais jokaseen himaanki! 

Ihmisporukka naureskeli siel, ku mä 
suoritin niit radanpätkii. En ymmärrä miks, 
oikeesti mä pistin kaiken fokuksen peliin ja 
menin ihan iisist eteenpäin. Jotain ne selitti, 
et ei voi uskoo ton edustavan maailman 
nopeint koirarotuu! Mut miks ihmees pi-
täis kiiret, jos ei näy pupuu missään. Sel-
lasest putkest mä diggaan eniten: siit vaan 
kävelee toisest pääst ineen ja toisest ulos 
ja kappas, siel odottaa safkaa. No, aluks mä 
tietty odottelen rauhas, et emäntä oikeen 

nätist kutsuu ja maanittelee, sit vast lähden. 
Siin on vähän se yhdes tekemisen riemu, 
tulee silleki hyvä mieli, ku sen yrittäminen 
palkitaan. Sit siel on sellasii, mitä sanotaan 
siivekkeiks. Ei ne nyt oikeest mitään sii-
vekkäi ole, en kertaakaa ole nähny niitten 
lentävän metriäkään. Mut niit se emäntä 
on halunnu mun kiertävän. En hiffaa et 
siinä järkee olis, mut ehkä siit on vaan kliffa 
syöttää mulle nameja.

Kuulin, ku ne jutteli jotain komentajan 
kans, et pitäis funtsii miten must sais sen 
vauhdin pihal. Tuli siihen jotain vinkkei, mut 
niist mä en kerro viel. Oon mäki aika kova 
aukomaa siel päätäni, varsinki siel reunal ku 
pitää venailla, ni helpost lähtee mun kout-
sivaihde päälle: ei ne muut aina hiffaa et 
lyhkäsempi reittiki sinne mättöpurkil olis. 
Muutaman kerran on menny vermeetkin 
palasiks, ku oon joutunu ihan omin tassuin 
lähtee nevoo, miten ne hommat oikee hoi-
detaa. Mä kerron ens kerral enemmän niist 
esteist (ei ne oikeest mitää estei kyl oo, 
semist hidastaa vaa menoo). Mut nyt mun 
tarvii lähtee menee, ei pysty täs kauempaa 
jumittaa yhel kertaa tarinoimas (vahingos 
suolestin täs yhen pehmolelunki stooria 
kertoes). Hirveen kliffaa loppusyksyy kai-
kille, muistakaa juosta lentävii lehtiä kiinni. 

Älkääkä ottako stressii siit 
joulust, mä oon pelannu 
sen lahjojen saamisen aina-
ki varman pääl, kato pidän 
synttäribileet samal kertaa! 

Teksti ja kuvat:
Johanna Jäntti
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Sookie on sekä emän että isän puolelta omaa
kasvatustyötäsi muutamassa sukupolvessa. 
Kerro hieman Sookien lähisuvusta?
Sookie on ensimmäinen kokonaan molem-
pien vanhempien puolelta Whiskers-koira. 
Siinä yhdistyvät Elbony Dingon ja Elbony 
Phapillonin parhaat ominaisuudet. Unoh-
tamatta upeita uroksia: Mr Moosea, Kansil 
O Keetä ja Hugo Houndinia. Sain juuri sitä 
mitä halusin. Roppakaupalla upeaa taustaa 
ja kaikki koirat tuntien.

Miten juuri Sookie valikoitui sinulle ja 
kerro mistä nimi Neytiri tulee?
Sookie oli pentueen pienin rääpäle, ilmei-
sesti hedelmöitynyt myöhemmin ja kaikki 

isot läskit tuuppivat sitä tissiltä pois. Sinne 
sitä sitten tuupittiin, kun halusin sen aino-
an kauluritytön omakseni. Neytiri tulee 
Avatar-elokuvasta ja koko pentue nimettiin 
planeetan monstereiden mukaan. Hieno ja 
tunteellinen elokuva.

Millainen narttu Sookie on arjessa ja 
muistuttaako erityisesti jotain 
lähisukulaistaan?

Suuki tai sitimiittimiini on mamman kul-
ta, joka tykkää nukkua nenä kiinni mun 
pakarassa niin ettei henki kulje. Sitten 
kuorsataan ja koristaan. Kaikki Dingolaiset 
(nimitän tämän linjan narttuja siten) ovat 
paranneltuja versioita siitä euroopanmes-

Sookie
Neytiri

Whiskers Mowgli - Whiskers Dancing Queen
Syntynyt 21.7.2010, mv. narttu
Omistaja & kasvattaja
Inari Wallenius kennel Whiskers

3sivun
KOIRA
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tarihörhöstä, jonka ainut lelu oli patterin 
välissä. 

Sookie on juossut kaksi trialia ja yhden 
sijoituslähdön. Onko joku erityinen syy 
vähäiseen starttimäärään?
Yksinkertaisesti työ ja sen tuomat vaati-
mukset. Teen työtä vkonloppuisin ja jos ha-
luaa maksaa laskut, sen lauluja laulat, jonka 
leipää syöt. Tiukka pimu hyvällä ajovietillä.

Sookie sai kaksi potraa poikapentua elokuun
2014 alkupuolella. 
Miten valitsit isäksi uroksen Silvereye?
Åkersonhan on aivan tajuton ukko...Ko-
mea, raamikas, iso, hyvin varusteltu ja 
ennenkaikkea OIKEAN VÄRINEN!!!! Ja 
pienenä lisänä erinomainen kilpuri. Hieno 
nenä :). Varasin Okin jo aiemmin heti, kun 
juoksu alkaa ja sitten hässittiin kun naaras 
oli mieluisa ja ukko täpinöissään. 

Millainen äiti Sookie oli?
Erinomainen,huolellinen, mutta hieman 
huumorintajuton. Leikkiä se ei oikein 
osaa, mutta Lulu (Bagheera-Line Of Fire) 
hoiti apuäitinä sen homman pikkupoikien 
kanssa loistavasti. Tissihommat loppuivat 
viidennen viikon alussa hra haikalan ja hra 
barracudan hammasteluun, kun tarkkana 
tyttönä muotoja pitää ajatella :)

Olet ilmoittanut uusivasi saman 
yhdistelmän. Miten päädyit tähän?
Tilasin suukista jatkoa, siis narttua ja niitä 
halusi muutkin, vaan eipä tullut, ei! Kaksi 
komeaa poikaa putkahti ja uutta tungetaan 
putkeen jos luoja suo ja herra antaa. Olen 
erittäin tyytyväinen poikiin.

Kerro vielä jotain hauskaa Sookista!
Siis Sonta-Suukista, jonka mielipuuhiin kuu-
luu rullaaminen intensiivisellä hartaudella 
erinlaisissa petoeläinten ulosteissa minun 
hajuaistini kustannuksella. Olen uhannut, 
että juokset akka 30 kilsaa kotio, autoon 
en sua haisuli ota!!!

Kysymykset Riikka Kivioja. 
Vastaili Inari Wallenius
Kuvat Inarin albumista
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Otalampi

Onko teistä yhtä mahtavaa kuin mi-
nustakin, että kerhollamme on oma 
harjoitusalue, jossa pääsee harjoitte-
lemaan oikeastaan ihan milloin vain 
ja siellä pystytään järjestämään omia 
harjoituksia ja pieniä tapahtumia? 
Minusta on. 

Koska kerhollamme ei ole omaa rataa, 
jota pystyisi käyttämään milloin tahansa ja 
tarpeen mukaan vaikka mihin aikaa vuo-
desta vaan niin on kyllä aika hienoa että 
on joku paikka, missä harjoitella. Aikuiselle 
kilpailevalle koirallehan tuo harjoituspaikka 
ei välttämättä kaikkien mielestä ole paras 
mahdollinen, mutta kilpaileva koira ei var-
masti juurikaan sen tarjoamia avuja enää 
tarvitsekaan, mutta pennulle, nuorelle tai 
muuten vasta viehejuoksua harjoittele-
valle koiralle se on aika mahtava paikka. 
On lähtökoppia, yhden ja kahden koiran, 

joilla harjoitella kaikessa rauhassa koppiin 
menemistä ja sieltä lähtöä, on pitkä suora, 
jolla harjoitella ajamista ja lähtemistä, on 
whirling, tuo pyöreän muotoinen ”aitaus”, 
jonka sisällä keskellä on kelkka jolla pyö-
rittää viehettä ja harjoitella kaarteeseen 
menoa ja kaarre juoksua. Aika paljon siis 
kaikkea mitä viehejuoksuun opetteleva 
koira tarvitsee. Plussana vielä sekin että 
sijainti on sellainen mihin on aika kätevä 
päästä ja se on rauhallinen alue. Saa siis 
harjoitella kaikessa rauhassa. Hyvältä kuu-
lostaa vai mitä?

Otalammen harjoitusalue on ollut 
kerhon käytössä jo monien vuosien ajan. 
Silloin kun alue puhuttiin Vihdin kunnalta 
EGUn käyttöön, ei siitä tarvinnut min-
käänlaista vuokraa maksaa, eli alueesta 
ei juurikaan koitunut kerholle kuluja. Vain 
sen verran mitä tarvittiin pitämään alue 
sellaisessa kunnossa että siellä voitiin pitää 
harjoituksia ja pieniä tapahtumia, joista 
elinvoimaisena on säilynyt jo monelle tuttu 

Otalampi vuonna 2009.
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Otalampi Kuoppamestaruus. Ihanaa miten jotkut 
perinteet ovat säilyneet ja kantaneet he-
delmää vuodesta toiseen.

Jokunen vuosi sitten Vihdin kunta 
heräsi siihen, että alue edelleen on ker-
homme käytössä ja koska ajat ovat ko-
vasti muuttuneet niistä vuosista kun alue 
kerhon käyttöön puhuttiin, oli aika alkaa 
perimään alueesta vuokraa. Harmillista 
tietenkin kerhomme kannalta, sillä vuokra 
ei ole mikään kovin edullinen. Kerho joutui 
tekemään pikaisen päätöksen tuolloin siitä, 
että halutaanko alue vielä pitää kerholla 
vai ei ja silloinen hallitus päätyi siihen, että 
alue pidetään ainakin toistaiseksi kovasta 
vuokrastaan huolimatta. 

Ensimmäinen ja toinen vuosi meni ke-
hitellessä ja miettiessä mistä kerho saisi 
tuloja, joilla kattaa tuon alueen vuokra. 
Helppoa se ei tulisi olemaan ja päädyttiin 
kokeilemaan että mainostetaan aluetta 
kerhon ulkopuolisille oivana harjoituspaik-
kana. Mietittiin mitä kaikkea kerho voisi 
ulkopuolisille tarjota ja mihin hintaan.

Kovin isoa hintaa ei voitu pyytää, 
koska harjoitusalue on aika alkeellinen 
verrattuna rata alueeseen, jossa onkin jo 
sitten enemmän tarjota harjoitusten tai 
tapahtumien vuokraajalle. Alkuun harjoi-
tusten hinnat olivatkin todella edulliset ja 
jokunen ryhmä tilasikin kerholta omalle 
porukalleen harjoitukset. Nämä eivät kui-
tenkaan riittäneet kattamaan edes pientä 
murto-osaa alueen kuluista. Asiaa täytyi 
kehittää tai vaarassa olisi se että alueesta 
jouduttaisiin luopumaan. Kerho saikin lop-
pujen lopuksi järkeistettyä hintoja niin että 
omat hinnat löytyvät nyt niin pelkän alueen 
vuokraamiselle, harjoituksille kuin pienil-
le tapahtumillekin. Tätä palvelua pyrittiin 
alkamaan tehostetusti mainostamaan ja 
se poikikin jokusen tilauksen lisää kerhol-
le. Mutta tämäkään ei riittänyt kattamaan 
kuluja, vielä olisi pitkä matka edessä jotta 
alue olisi järkevää pitää kerholla ja että 
sen kulut saataisiin jotenkin katettua ja 

jotta sitä voitaisiin parantaa niin että se 
palvelisi kerhon jäseniä mahdollisemman 
hyvin ja monipuolisesti. Kerhon ulkopuo-
lisille tahoille myytävien harjoitusten ja ta-
pahtumien lisäksi tuli laittaa kerhon omiin 
harjoituksiin ja tapahtumiin alueella pieni il-
moittautumismaksu aikaisemman ilmaisen 
osallistumisen lisäksi. Alueelle vaihdettiin 
lukot ja avaimet joista peritään pantti ja 
vuosimaksu. Näillä tavoilla kerho pystyisi 
kattamaan alueen vuokraa ja mahdollisesti 
kattamaan myös alueen kunnostuskulu-
ja. Uusilla avaimilla saatiin aikaan se, että 
alue palvelee juuri niitä kerholaisia, jotka 
sitä tarvitsevat, eivätkä ulkopuoliset pääse 
aluetta väärinkäyttämään samalla tavalla 
kuin aikaisemmin, jolloin heitä oli aluetta 
käyttämässä enemmänkin. Alueen väärin-
käyttämiset saatiin vähenemään, vaikka-
kaan ei täysin kokonaan loppumaan.

Tänä vuonna alue tuotti ensimmäisen 
kerran vuokrasummansa verran. Täysin 
tarkkaa summaa minulla ei tiedossa vielä 
ole, mutta pikaisen päässä laskun tekemäl-
lä saadaan ensimmäisen kerran huokaista 
helpotuksesta sen suhteen että alue on 
tuottanut sen verran mitä sen vuokrakulut 
ovat. Mutta se summa ei tullut helpolla. Jos 
meidän suuresta kerhosta ei olisi löyty-
nyt niitä seitsemää ahertajaa, jotka kaiken 
muun ahertamisen lisäksi olisivat saaneet 
kaivettua omasta ajastaan aikaa vetää näitä 
tilattuja harjoituksia ja tapahtumia mitä 
kesän ja syksyn aikana kerholtamme ti-
lattiin, emme olisi päässeet tuloissa lähel-
lekään puoli väliä. Niin suuren homman 
nuo seitsemän nimeltä mainitsematonta 
harrastajaa tekivät. Kerho sai tuotettua 
joka ikisen tilatun harjoituksen ja tapahtu-
man, ja tilaajat jäivät erittäin tyytyväisiksi ja 
osa heistä tilasi kesän aikana jokusen oman 
harjoitus kerran kerholtamme, ja varmasti 
tulevat tilaamaan myös ensi kesänä. 

Eikö olekin mahtavaa?!? On se, mut-
ta samalla surullista. Surullista siksi, että 
paikan säilyttämiseksi kerhollamme, mei-
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dän on myytävä mahdollisemman paljon 
harjoituksia ja tapahtumia alueelle ja se ei 
ole helppoa. Tai itse harjoituksen/tapah-
tuman myyminen on helppoa ja ilmaista, 
mutta se että me saadaan kerholta tekijät 
niihin tilattuihin tapahtumiin ei sitten niin 
helppoa olekaan. Vaikka kerhomme ri-
veissä on useampi kymmenen harrastaja, 
niin aktiivisia kuin ei aktiivisia, niin niistä 
kaikista kymmenistä kerholaisista löytyi 
vain se seitsemän tekijää ja niistäkin 3-4 
oli todellisia ahertajia, jotka olivat lähes 
jokaisessa tilatussa tapahtumassa mukana. 

Vetoankin teihin kanssa harrastajat ja 
kerhomme rakkaat ja tärkeät jäsenet. Voi-
siko teistä löytyä tulevalla kaudella apuja? 
Otalammen tapahtumien lisäksi kerhom-
me tarvitsee tekijöitä vaikka mihin tapah-
tumiin. mm. Talvella pyörivät taas yhteis-
lenkit, kevään ja kesän aikana pyörivät niin 
harjoitukset, kuin kilpailutkin, PetExpoa ja 
Lemmikkimessua unohtamatta. Kerhom-
me on saanut palkintolahjoituksia, joiden 
avulla voisimme järjestää omia pieniä ta-

pahtumia kerholaisillemme tai ulkopuoli-
sille harjoitusalueellamme. Voisimme jär-
jestää vaikka leikkimielisen Match Shown. 
Vain taivas on rajana sille kaikelle mitä voi-
simme järjestää kerhomme hyväksi. Eikä 
kerho olisi ainut joka näistä hyötyisi. Myös 
me kerhon jäsenet hyötyisimme. Saisimme 
mukavaa yhdessä tekemistä, eikä kaikki 
pyörisi aina vain pelkkien tiistai harjoitus-
ten ja kilpailupäivien ympärillä, vaan nyt 
olisi mahdollista siihen hauskempaan ja 
rennompaan tekemiseenkin.

Haastankin jokaisen kerholaisen mu-
kaan hauskaan tekemiseen vuoden 2015 
aikana. 

Aina ei tarvita sitä kilpailevaa omaa koi-
raa, jokainen voi kantaa kortensa kekoon 
monella eri tavalla. Olisitko kiinnostunut 
opettelemaan jotakin toimihenkilötehtä-
vää? Esim. lähettämistä tai vieheenveto? 
Onko sinulla taitoja ja kiinnostusta ideoida 
ja toteuttaa mainoksia? Oletko kiinnostu-
nut tekemään kerhon lehteen jutun tai 
pari? Entä tykkäätkö valokuvat greyhoun-

Otalampi vuonna 2014.
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deja ja whippettejä niin radalla kuin pelloil-
la/metsissä ja sinulle sopisi että joku sinun 
kuvista olisi käytettävissä kerhon lehdessä 
tai mainoksissa? Onko sinulla kotisivujen  
suunnittelu tai toteutus taitoja? Tykkäätkö 
ideoida erilaista ohjelmaa mitä voisi toteut-
taa kerhon jäsenille suunnatussa Toiminta-
päivässä tai Kisapäivän Olympialaisissa tai 
jotain millä kerätä varoja kerholle? Vai olet-
ko kenties pullan tuoksuinen kerholainen, 
joka haluaisi joskus leipoa kerhon puffaan 
pullaa tai muita herkkuja myytäväksi?
Näitä kaikkea ja paljon muuta nimittäin 
tarvitaan, eikä se kaikki ole paljoa aikaa 
vievää, saati vie koko kautta saati vaadi pa-
kollista läsnäoloa tietyssä paikassa tiettyyn 
aikaan. Moni asia olisi toteutettavissa ihan 
vaikka sieltä kotisohvalta.

Tässä siis vain pieni osa siitä kaikesta 
mitä kerhon jäsenenä on mahdollista tehdä 
kerhonsa hyväksi ja jos olet kiinnostunut 
jostain asiasta, voipi mukaan ilmoittautua 
suoraan minulle tai kelle tahansa kerhon 
hallituslaiselle. Meiltä varmasti löytyy te-
kemistä ihan jokaiselle. 

Yhteystiedot löytyvät näppärästi lehden 
ensimmäiseltä sivulta.
PS. Otalammen käyttäjät, parhaiten saat 
seurattua www.grl.fi -> foorumi -> il-
moitustaulu EGU tai Etelän Greyhound 
Urheilijat ryhmä facebookissa Otalammen 
tapahtumia ja varauksia, joiden avulla sinun 
on helppo osallistua joko tekijäksi johonkin 
tapahtumaan tai suunnitella omia harjoi-
tuksiasi alueella.

Muistattehan myös aina ilmoittaa mah-
dollisesta ilkivallasta alueella tai rikkoutu-
neista kerhon välineistä mahdollisemman 
pian kerhon hallituslaisille, jotta aluetta 
saadaan pidettyä mahdollisemman hyvässä 
kunnossa.

Tervetuloa Otalammelle niin eri tapah-
tumiin kuin pitämään omia harjoituksiakin 
siellä. 

Nähdään siellä!

Teksti ja kuvat:
Jonna Paronen

Pentti
Kuva: Jenni Tuomola
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Frendikirja
EGUlaiset täyttävät 
lapsuudesta tutun frendikirjan 
Greyhound Racingin lyöminä.

URHEILUKIRJANI NIMI: Täysillä polvi-
lumpiota päin - ja joskus ohikin!
SUURIN SAAVUTUKSENI: Eiköhän se 
tässä harrastuksen alkuvaiheessa koos-
tu onnistuneen treenauksen, hirmuisen 
onnenkantamuksen ja kiimattoman kisa-
kauden tuloksista Taigan kanssa: Derby, 
Suomen mestaruus ja Juoksukuninkuus 
voitot.
SUURIN ILONAIHEENI: Kaikenkarvainen 
perheeni.
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Moniääninen ul-
vontakuoro, joka jaksaa päivittäin ottaa 
vastaan töistä palaavan.
ESIKUVANI: Harrastaja, joka iloitsee on-
nistumisista, niin omistaan kuin muidenkin. 
Hän ottaa vastoinkäymiset vahvistavana ja 
jatkaa eteenpäin kokemusta rikkaampana, 
kannustaen siihen myös muita.
IHAILEN: Ja arvostan harrastajia/kasvatta-

jia, jotka kokemuksensa määrästä riippu-
matta jakavat tietoaan hyvällä, eivät nosta 
sen avulla itseään muiden yläpuolelle. 
PELKÄÄN: Pahinta (lajin tiimoilta koirien 
loukkaantumista). Olen pääasiassa kui-
tenkin pessimistinen realisti, joka toivoo 
parasta, mutta varautuu pahimpaan.  
OLEN HÄVENNYT: Tietysti, se on ter-
vettä! Joskus itseni/koirieni, joskus muiden 
puolesta. 
MUUTTAISIN LAJIAMME: Yksin en mi-
tenkään, yhdessä haluan olla mukana teke-
mässä lajista yhteisöllisempää ja yleisöys-
tävällisempää.
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: Vaihtaisin 
siksi, että nykyiset jäävät ansaitulle eläk-
keelle.
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Brindle, jossa 
jokainen harkittu raita tekee kantajastaan 

persoonan isolla P:llä.
HARRASTUKSENI HUIPPUHET-
KI: 
Taigan (Hulabaloo) Derby-voitto 
tänä vuonna.
SUUNNISTAN NYT: Whippet tui-
jottaa vaativana “lämpöhuoneen” 
ovea, joten saunan lämmitykseen.
HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN
KIRJOITTAA: Lotta Lostedt

Johanna Jäntti
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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 3/2014

Indian Princess ”Insku”
Hasty Henry-Wild Cherrie 06/2011
Kasvattaja ja omistaja 
kennel Run-Up/Reija&Jouni Kiiski

Onneksi olkoon hienosta ja tiukasta 
voitosta. Miltä voitto tuntuu?
- Kiitos, aivan mahtavalta! Alunperin neljän 
siskoksen välisessäkään mittelössä Inskulla 
ei pitänyt olla mitään saumaa voittoon. Nyt 
kun mukaan tuli vielä starttihirmu BBBB, 
niin kylläpä voitto maistuu Hieno juoksu!
Kilpailu oli todella tiukka Inskun ja Miss 
Creekin välillä, oliko odotettavissa että si-
saruksista juuri Insku ottaisi voiton nimiinsä?
- Se oli ehkä pienempi yllätys. Inskulla on 
kuitenkin vähän enemmän kokemusta. 
Pipsa, Miss Creek, on vielä kovin koke-

maton.
Insku teki uuden ennätyksensä voittoajalla 
29.82. Millä tavalla Insku on valmistautunut 
tähän kauteen?
- Ei mitään erikoista. Vapaana pyrähtelyä, 
lepoa ja hyvää ruokaa sekä kiima sopivasti 
keväällä.
Millainen koira Insku on treenata 
ja kilpailuttaa?
- Helppo koira siinä suhteessa. Tykkää 
juosta itsekseen ja radalla on asenne koh-
dallaan, innokas tapaus. Insku on tosi kova 
juoksemaan vapaana, aivan kyltymätön.
Viime kaudella Insku otti ensimmäisen 
voittonsa Tampereen First Victory kilpailussa, 
millaisia tavoitteita tälle kaudelle on?
- Olisi mukava päästä kokeilemaan pidem-
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Zefyros-Capes' Francine s. 04/2011
Omistaja: Teija Lehtoranta & Kai Vavuli
Kasvattaja: Top Vision

 Onneksi olkoon hienosta voitosta. Voitto-
aika 16.87 oli samalla tämän kauden paras 
aika lyhyellä matkalla. 

pää matkaa. Jopa maraton matka saattaisi 
olla Inskulle sopiva koska on erittäin kes-
tävä.

Viikon Egu-kuono 4/2014

Capes’ Bazooka ”Sinko”

Terveisiä muille harrastajille?
- Kaikki koirat nyt radalle. Mitä 
enemmän meillä on kisaavia koi-
ria, sitä paremmat ja tasaisemmat 
lähdöt saadaan aikaiseksi. Tällä 
kaudella on kisoissa ollut huomat-
tavasti mukavampi ja leppoisampi 
meininki kuin parina viime vuonna.

Kysymykset: Jonna Paronen
Vastaukset: Reija Kiiski
Kuva: Jaakko Stenroos, Run Up

Insku ja veljensä Herkku 
päättivät kauden voittomitaleihin.
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Millaiset fiilikset lähdöstä ja voitosta jäi?
- Kiitos. Se on aina mukavaa kun pääsee 
voittamaan joten totta kai fiilikset on hyvät. 
Tällä kaudella Sinkoa ei juurikaan ole vielä 
radalla näkynyt kisailemassa ja Univet EGU 
Open finaalipäivän lähtö oli sen toinen 
startti kuluvalla kaudella. 
Millaisia suunnitelmia teillä 
tälle kaudelle vielä on?
- Tämä kausi on tosiaan ollut aika rikko-
nainen. Sinko on ollut hyvässä iskussa al-
kukesästä, mutta osin omistajien aikatau-
luhaasteet ja omalta osaltaan pieni haveri 
kesäkuun lopussa ovat pitäneet meidät 
radalta pois. 

Sinänsä siis harmi ettei päästy Oulussa 
testaamaan kisakuntoa heinäkuun alussa. 
Egu open finaalipäivälle toivoin että pitkä 
tauko ei ole vienyt parasta terää koirasta, 
ja näyttihän siellä vielä potkua olevan. 

 Jos mitään ihmeellistä ei tapahdu, me-
nee loppukausi pääosin lyhyitä matkoja 
kisatessa. 
 Millä tavalla olette kauteen valmistautunut?
- Kauteen valmistauduttiin keväällä pi-

dempiä vetoja ottaen, tavoitteena saada 
kestävyyttä keskimatkalle. Muuten val-
mistautuminen ei poikennut aiemmasta. 

Paljon vapaana liikkumista ja iloista 
meininkiä. Treeni tuotti tulosta ja ratahar-
joituksissa ajat keskimatkalla paranivatkin 
alkukaudesta. 
Millainen koira Sinko on kotosalla ja millai-
nen se on treenata?
- Sinko on kotona rauhallinen, tosin ruoka-
aikoina (klo 7 ja 20) se antaa säännöllisesti 
äänimerkin, ettei vaan omistajilta pääse 
päivän päätapahtuma unohtumaan. 

Treeneissä Sinko on todella innokas 
eikä juoksuun ole koskaan tarvinnut suu-
remmin houkutella. Kaikki jotka Sinkon 
ovat kisapaikalla nähneet (tai kuulleet) 
tietävät mistä puhun... 
Terveisenne muille harrastajille?
- Kanssaharrastajille edelleen iloista mieltä 
ja rentoa otetta.

Kysymykset: Jonna Paronen
Vastaukset: Kai Vavuli
Kuvat: Tommy Eskola, Kati Hummelin
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Keitä olette ja mistä tulette?
Moi vaan kaikille  Ollaan Mika ja Tiina kera 
kahden pojan viikarin ja kolmen koiruuden 
Rajamäeltä.

Kertokaa perheenne koirista.
Perheessämme on tällä hetkellä whippet 
papparainen Gizmo joka on toimittanut 
sohvaperunan virkaa alusta saakka. Tuli 
seuraksi edesmenneelle whippet tytöllem-
me joka kärsi valtaisasta eroahdistuksesta. 
Perheen maskotti, joka Prickeniä treenasi 
ansiokkaasti. 

Pricken, ensimmäinen greymme, on 

juurikin veteraani iän saavuttanut muodol-
lisesti pätevä näyttelylinjainen grey. Tuli vä-
hän niin kuin vahingossa, kun menetimme 
whippet tyttösen. On juossut maastoissa 
ansiokkaasti, vain yhtä sertiä vajaa käyttö-
valio. Edustustehtävissäkin on kaksi kertaa 
maailmalla käynyt. On kärsinyt pahoista 
loukkaantumisista ja tällä hetkellä sohva-
peruna nro 2.

Nuorin perheenjäsenemme Tenu täytti 
syksyllä kaksi vuotta. Haaveilimme pit-
kään racing greysta ja Hannulle syntyi juuri 
hyvään aikaan pentue, josta Tenun sitten 
saimme. Tenu ei ole vielä kypsynyt radalle, 
mutta hiljaa hyvää tulee. Tai niin ainakin 

PERHE

EGU Mika ja Tiina
Rajamäeltä
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toivomme.

Millainen on historianne vinttikoirien
ja ratajuoksun parissa?
Ensimmäinen vinttikoira, whippet Melina, 
tuli taloon vuonna 2000 (ja nosti haloon). 
Viehettä kokeiltiin, mutta mielenkiinto oli 
ihan muissa asioissa.

Ensimmäiset ratakisat tuli nähtyä Tam-
pereella ehkä vuonna 2003. Jyväskylästä 
kuitenkin päräytettiin katsomaan ja oli-
han se hienoa. Jäänyt muistiin, kun siellä 
tallusteli pentunen myyntimantteli päällä  
Hyvinkään kisoja ollaan säännöllisen epä-
säännöllisesti käyty katsomassa vuodesta 
2010. Prickeniä käytettiin joitakin kertoja 
ratatreeneissä vuonna 2012.

Miten koirienne luonteet eroavat toisistaan?
Onko näyttö- ja käyttöpuolen greyllä 
ulkonäön lisäksi selvästi muitakin eroja?
Meillä ainakin Pricken tarvitsee omaa ti-
laa, eikä ole ollenkaan kainaloinen. Tenu 

taas rakastaa rapsuttelua ja pusuttelua. 
Prickenillä on kova vahtivietti, mutta se ei 
varmaan kiinni geeneistä. Kun Pricken on 
epäileväinen ja itsekäs, niin Tenu taas luot-
tavainen ja avoin hömppä. Kyllä Tenustakin 
kova puoli löytyy tarpeen vaatiessa.
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EGU:n jäseneksi? YES!
Haluan liittyä Etelän Greyhoundurheilijoihin. Suoritan jäsnmaksun (25 euroa vars, 
jäsen, 5 euroa perhejäsen) EGU: tilille 313110-415772. Saan 3 EGU-lehteä/vuosi

Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin ja mail -osoite

Omistan koiran/minkä/kuinka monta?

Jäsenyydet muissa koirakerhoissa ja -liitoissa

Lähetä EGU:n sihteerille: Jonna Paronen, Vanha Rajamäentie 203, 05200 Rajamäki, jonnaparonen@gmail.com

Tenu tulee ensi kaudella radalle. 
Onko odotuksia taikka toiveita Tenun 
suhteen? Entä mitä itse 
odotatte harrastukselta?
Toive olisi päästä sinne radalle. Tenu on 
osoittanut olevansa hyvä lähtijä ja intoa 
vieheeseen löytyy. Nyt kun vielä saataisiin 
ehjä talvi alle, niin ehkäpä lähtösuorankin 
jälkeen löytyisi ruutia. Harrastukselta odo-
tamme hauskoja hetkiä hyvässä seurassa 
maailman hienoimpien koirien parissa.

Teillä on kokemusta vinttikoirien kanssa
harrastamisesta myös maaston 
ja näyttelykehien puolelta. 
Mitkä puolet miellyttävät/ärsyttävät 
teitä näissä harrastuksissa?
Sisänäyttelyt eivät ole meitä, eikä Pricke-
niä, varten. Ulkonäyttelyt on ihan jees, 
tunnelma ratkaisee. Maastokokeissa taas 
päivät venyvät usein todella pitkiksi, joka 
on todella raskasta kaikille. Ihmiset kyseis-
ten harrastusten parissa ovat ehdottomasti 
parasta antia  Ja onhan tuota saanut jonkin 

verran reissatakin harrastuksien vuoksi, 
monet pellot ja pientareet olisi jäänyt nä-
kemättä ilman koiria.

Millä mielin ja eväillä suuntaatte 
talvikaudelle?
Hyvällä fiiliksellä kohti talvea (kunhan ei 
tule lunta, pakkasta ja, ja, ja). Tällä het-
kellä on mahtavat olosuhteet ulkoiluun, 
joten sillä tiellä jatketaan niin kauan kuin 
mahdollista. Sitten levätään kun on pakko.

Terveisenne muille EGUlaisille.
Hyvällä fiiliksellä kohti tulevaa, ensi kesänä 
tavataan niin toimihenkilötehtävissä kuin 
viivalla valmiina haastamaan (ainakin EGU-
olumppialaisissa  )!

Kysymykset: Saija Jämsä
Vastaukset: Mika ja Tiina 
Kuvat: Mika Hytönen
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Yksi kolmikosta ei ole greyhound, mutta 
kuka onkaan muun rotuinen raitapyllyjen 
triossa?
Oikein arvanneiden kesken arvotaan pieni 
yllätyspaketti.
Vastausaikaa on vuoden loppuun asti, eli 
31.12.2014, Arvonta suoritetaan 1.1.2014 
ja voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse, 
joten muistathan laittaa toimivan sähkö-
postiosoitteesi vastaukseesi.
Vastaukset siis 31.12.14 mennessä jonna-
paronen@gmail.com 
Vastausvaihtoehdot ovat:
* Vasen  * Keskellä  * Oikea

Liitä vastauksesi mukaan toimiva sähkö-
postiosoite, johon haluat saada tiedon 
mahdollisesta voitostasi. 

PS. Koirat entuudestaan tuntevat saavat 
osallistua mukaan, mutta eivät ole muka-
na yllätyspaketin arvonnassa, vaan heidän 
kesken arvotaan Muumi tikkari ja hyvää 
mieltä.  

HUOM! Tämä on leikkimielinen arvaus-
leikki, joka ei sido mihinkään ja on yksit-
täisen henkilön järjestämä.

Arvaa kuka ei kuulu joukkoon?

Etelän Greyhound Urheilijat EGU ry
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SYNTYNYT

grl.fi/pentupalsta

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

Silvereye - Neytiri
Kennel Whiskers
Inari 040-6859977

SUUNNITTEILLA

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

Bling It On - Hula Girl
14.9. 6+5
Kennel Run-Up, Reija & Jouni Kiiski
Puh. 0400 916 996
kennel@run-up.fi, www.run-up.fi

Farloe Hurricane-Ready To Go
27.11 5+4
Jussi Loukola, puh. 045 6752724 
jloukola(at)gmail.com
Pekka Karlsson, puh.  040 7269037
motorfever(at)hotmail.com
Aleta Tuomala, puh.  0440 888852

Hyvää Joulua
ja Onnea 

kaudelle 2015

Kuva: Inari Wallenius Ku
va

: R
ei

ja
 K

iis
ki

Toivottaa:

EGU-lehden toimikunta
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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Riuku ja Muuvi
Kuva: Milla Toivanen

Kuva: Saija Jämsen

Tenu
Kuva: Mika Hytönen
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Guvagalleria
Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!
Lähetä otokset toimitukseen.

Muuvi ja Pentti
Kuva: Niina Virtanen

Kiitämme kaudesta 2014
Univet
Hill’s

Annika Tähtinen
Back on Track

Hanna Tienhaara
Siwa

Jallu
Kuva: Päivi Vähäkoski


