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egu.hallitus@gmail.com

LEHDEN 1/2015 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
Herself

Kuva: Jutta Venhola
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Liittymällä EGUn facebook ryhmään saat ensimmäisten joukossa tietoa:  

tulevista tapahtumista 

harjoitusiltojen tuloksista 

tiedotteet tiistai harjoituksia ja Otalammen harjoitusaluetta koskevista asioista 

+ muista tärkeistä asioista 
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PUHEENJOHTAJA
Päivi Manninen

paiv.manninen@gmail.com 

VARAPUHEENJOHTAJA
Minna Turunen

minna.turunen@nordicgreyhounds.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Jari Niiles
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Saija Jämsä
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Pekka Karlsson

motorfever@hotmail.com
Joni Tuhkanen 

joni.tuhkanen@gmail.com

VARAJÄSENET
Päivi Vähäkoski
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Jonna Paronen, sihteeri 
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Lotta Lostedt
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varsinainen jäsen 25e, perhejäsen 5 e.
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Hallituksen haukahdukset

Harrastuksen sisällä tapahtuva talkootyö 
on ikuinen kuuma peruna. Ihmisiä mukaan 
toimintaan haalittaessa konstit ovat vähissä, 
kun kerjääminen ei auta ja pakottamaan-
kaan ei haluaisi alkaa.

EGU:un kuuluu karkeasti arvioiden 
noin 110 jäsentä. Suurin osa on kilpailutoi-
minnassa aktiivisesti mukana olevia. Tästä 
huolimatta kerhon toimintaa pyörittää vuo-
den ajasta riippuen 10 - 20 ihmistä. Tilanne 
on siis näiltä osin kestämätön. Aktiivisiin 
tekijöihin kuuluva joukko väsyy, turtuu ja 
kuormittuu. Kaiken kaikkiaan tekijöiden 
puute vaikuttaa kerhon taloudelliseen ti-
lanteeseen ja sekä suoraan että välillisesti 
investointimahdollisuuksiin.

Hyvinkään rata on poissa käytöstäm-
me alkavalla kaudella 2015. Remontti on 
kesken ja turvallisuusvaatimusten saatta-
minen hyväksyttävälle tasolle vie sekä ai-
kaa että rahaa. Aktiivijoukko tarvitsee nyt 
vahvistuksia. Kerhon jäsenmäärän mukaan 
meillä olisi reservissä noin 40 käsiparia ja 
nyt kevään kynnyksellä annetaan liikekan-
nallepano.

Kaikilla on syitä miksi osallistuminen 
on hankalaa. Se tuo arjen ja aikataulujen 
rukkaamista ihan kaikille. On kuitenkin hel-
pompaa, jos 70 ihmistä kesässä kerran tai 
kaksi säätää aikatauluaan, kuin että 20 ih-
mistä tekee sitä koko kesän. Meillä kaikilla 
on koiria, lapsia, työajat, muita harrastuksia 
ja menoja. Mikä tekee juuri sinun menois-
tasi tärkeämpiä kuin muiden? Jousta, niin 
muutkin joustaa.

Kevään aikana tulemme käymään läpi 
koko jäsenrekisterin. Rekisteristä poimi-
taan aktiiviset kilpailijat kannustusjäsenistä 
ja heihin tullaan olemaan yhteydessä. Ta-
voitteenamme on, että jokaisen kilpailevan 
jäsenperheen molemmat aikuiset osallistu-

vat kolmeen toimihenkilötehtävään alka-
valla kaudella.

Normaalien kisajärjestelyjen lisäksi 
meitä työllistää kerhon varainkeruutilai-
suudet. Varsinkaan näihin tehtäviin ei tar-
vitse korkeakoulutusta tai monen kerran 
perehdytystä, vaan terveitä käsipareja ja 
reipasta mieltä. Toiminnan turvaamiseksi 
nämä tilaisuudet ovat erittäin tärkeitä.

Nyt haluamme jäsenistöltä vastuun-
kantoa. Ei riitä, että painatte facessa tykkää 
nappia. Tätä työtä tehdään teille, teidän 
koirillenne ja seuraavalle sukupolvelle 
ihmisiä ja koiria. Kukaan ei saa osallis-
tumisesta palkkaa tai muita etuja, joten 
tasapuolisuuden nimissä toivomme, että 
tehtävät jakaantuvat jatkossa meidän jo-
kaisen kesken. Tämä on kaikille harrastus. 
Jos juuri sinä siellä nyt mietit, ettei sinun 
tarvitse sitoutua mihinkään, koska et osaa/
halua/ehdi ja sinulla on vain tuo koira tai 
kaksi, niin mieti jos meistä kaikki ajatteli-
sivat samoin?

Tässä kohtaa muistutan myös jokaista 
kerhomme kasvattajaa. Kun myyt pennun, 
myyt myös lajin mitä me harrastamme. 
Saat uuden omistajan ottamaan vastuun 
koirastaan vähintään kymmeneksi vuodek-
si. Samalla sinä myyt vastuun myös lajista. 
Vastuun, mikä kuuluu treenarille ja näkyy 
lajin ulkopuolisille. Jokainen myymäsi pen-
tu on kävelevä mainos greyhound racingis-
tä. Velvollisuutesi on myydä ja markkinoida 
myös vastuuta yhteisistä töistä. Ilman kol-
mea asiaa tämä laji lakkaa olemasta:  kas-
vattajat, koirat ja tekijät. Pidäthän omalta 
osaltasi huolen, että kaikki näistä kolmesta 
ryhmästä jaksavat eteenpäin.

Mitä voit tehdä? Kisakalenteri on jul-
kaistu ja niiden osalta toimihenkilölistat 
ovat jo auki. Roturaceen tarvitsemme tei-
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dät kaikki, joten päivämäärän 6. - 7.6. 2015 
voi jokainen merkitä kalenteriinsa. Ota 
meihin yhteyttä laittamalla sähköpostia tai 
vaikka soittamalla. Kerro mitä haluaisit teh-
dä, oppia tai mihin osallistua. Kaikille löytyy 
töitä, oli aikaisempaa kokemusta tai ei.

Tämä vuonna pyydämme teitä mu-
kaan tekemään yhteisen hyvän eteen. 

Ensi vuonna laiskuutta voi ostaa rahalla. 
On teistä ja tästä vuodesta kiinni mitkä 
ensi vuoden maksut ovat aktiivisille ja ei 
toimintaan osallistuville. Puheet on nyt 
puhuttu ja kerjäysviestit kirjoitettu. Nyt 
on toiminnan aika.

EGU:n hallitus

Vuosi 2015 on alkanut yhtä kiireisenä, kuin 
edellinen vuosi päättyi. Uusi EGU:n hallitus 
on kokoontunut kerran. Puheenjohtaja-
kauteni jatkuu nyt ainakin tämän vuoden.
Hallitus on myös pitänyt tilannekatsauksen 
ja jonkinlaisen ideariihen Luhtilaukkaajien 
kanssa Hyvinkään radan tilanteesta. Kes-
kustelussa tuli valitettavasti selväksi, että 
EGU ei voi järjestää Hyvinkäällä kisoja kau-
den 2015 aikana. Radan remontti on pa-
hasti kesken, eikä siitä syystä ole mahdolli-
suutta saada rataa meitä tyydyttävään kun-
toon tulevaksi kesäksi. Mikäli pääsemme 
Luhtilaukkaajien kanssa yksimielisyyteen 
radan tarvitsemista toimenpiteistä, rahaa 
kuluu myös melkoisesti tämän vuoden ai-
kana. Tästä syystä RotuRace tapahtuma ja 
ennen kaikkea sen onnistuminen nousee 
entistä suurempaan arvoon. Tapahtumaan 
kaivataan siis nyt kaikki kynnelle kykenevät 
tekijät, ettei järjestelyissä tarvitse käyttää 
paljon ulkopuolista väkeä, ja tapahtuman 
tuotot saadaan mahdollisimman kattavasti 
jäämään kerhollemme.

Radan tilanteesta johtuen EGU jär-
jestää omat kisansa muualla, ja tulemme 
mitä todennäköisemmin suosittelemaan 
kaikille, ettei koiria käytettäisi edes kesän 
harjoituksissa Hyvinkäällä. Harjoituksia tul-

laan toki järjestämään Hyvinkäällä kesällä, 
mutta ne eivät mielestäni sovi greyhoun-
deille, eikä whippeteille.

RotuRace juostaan Hyvinkään radalla 6. 
-7.6.2015. Tapahtuman järjestelyyn tarvi-
taan siis tuttuun tapaan paljon väkeä töihin. 
Osallistumme myös PetExpo messuille 
aikaisempien vuosien lailla 11. - 12.4.2015. 
Myös sinne kaivataan sekä koiria, että ih-
misiä esittelemään hienoa lajia.

 Otalampi nousee nyt tänä kautena 
arvoon arvaamattomaan ainakin pentu-
jen harjoittelupaikkana. Ja myös muuta 
toimintaa pyritään saamaan sinne mah-
dollisimman paljon. Otalammen myytyihin 
tilaisuuksiin kaivataan taas tekijöitä. Niissä 
kerhon kassa karttuu, mikäli tilaisuuksia 
pystytään järjestämään tarpeeksi. Alueen 
vuokran kattamiseen tarvitaan jo useampi 
tilaisuus.

Edelleen toivon kerholaisilta aktiivista 
palautetta ja ideoita miten toimintaam-
me voitaisiin kehittää entistä parempaan 
suuntaan, niin että itse kukin saisimme 
harrastuksestamme paljon erilaista iloa ja 
hyötyä niin itsellemme, kuin koirillemme.

Toivotan kaikille onnea ja menestystä 
kauteen 2015!

Päivi

Puhiksen palsta
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TIEDOTE
Hyvinkään vinttikoiraradalla ei tulla järjestämään GRL:n alaisia kisoja 
kaudella 2015. Syynä tähän on syksyllä 2014 alkanut rataremontti, joka 
on hyvässä myötätuulessa, mutta sen verran kesken, ettemme pysty 
takaamaan koirien turvallisuutta uusissa puitteissa. Etelän Greyhound 
Urheilijoiden kisat järjestetään alkavalla kaudella Tampereen Kaupin 
radalla.

Egu on mukana tiistai iltaisin Hyvinkään harjoitustoiminnassa myö-
hemmin ilmoitettavan aikataulun mukaisesti. EGU haluaa korostaa, 
ettei rata ole greyhoundeille ja whippeteille nykyisellään turvallinen 
ja jokainen harjoituksiin tuleva harjoittelee omalla vastuullaan. Egun 
harjoituksissa rataa ei tulla huoltamaan viime vuosien tapaan, joten 
nämä turvallisuusnäkökohdat huomioiden suosittelemme harjoittelu- ja 
soolokoetoiminnassa muita maamme ratoja.

Hyvinkään vinttikoiraradan remontin etenemisestä kerromme 
kevään kuluessa lisää.

Etelän Greyhound Urheilijat

EGU:n jäseneksi? YES!
Haluan liittyä Etelän Greyhoundurheilijoihin. Suoritan jäsnmaksun (25 euroa vars, 
jäsen, 5 euroa perhejäsen) EGU: tilille FI96 3131 1000 4157 72. Saan 3 EGU-lehteä/

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
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Päivi Manninen: On ollut EGU:n toiminnassa mu-
kana vuodesta 2001 ja on yksi kerhon ahertajista, 
joka on varsinkin Roturace tapahtumaa luotsannut 
menestyksekkäästi sen alkutaipaleista asti. Päivi on 
myös tuttu näky radan varrelta, milloin tuomarina, 
milloin lähettäjänä tai toimistotätinä. Toimi viime 
kaudella EGU:n hallituksen puheenjohtajana ja jatkaa 
siinä tehtävässä myös tänä vuonna. Tämän lisäksi 
toimii myös GRL:n hallituksessa.

Saija Jämsä: On ollut lajissa mu-
kana vuodesta 2012 ja toimi viime 
kaudella ensimmäistä kertaa hal-
litustyöskentelyn parissa ja toimi 
samalla EGU:n varapuheenjohta-
jana. Saija on myös armoton puu-
hanainen, jonka päässä syttyy yksi 
jos toinenkin idea millä kerholaiset 
pääsevät viettämään yhdessä sitä 
hauskaa rennompaakin tekemistä. 
Näistä mainittakoot viime kauden 
EGU Open finaalipäivän jälkeiset 
After Race Partyt tai kerhon toimintapäivä marraskuussa Solttilan majalla. Kerhon oma 
ideanikkari avomiehensä Jonin kanssa.

Hallitus esittäytyy
Vuoden vaihteessa astui uusi hallitus työtehtäviinsä. Uudet hallituslaiset valittiin 
syyskokouksen yhteydessä. Suuria muutoksia hallituksen kokoonpanoon ei 
tullut, ero vuoroisista Päivi Vähäkoski ja Jonna Paronen jatkoivat hallituksen 
varajäseninä tällekin kaudelle ja varsinaisten jäsenten Riitta Hassisen ja 
Tuomas Taimiahon tilalle astuivat Minna Turunen ja Pekka Karlsson. Tässä 
teille pienenä kertauksena aiemmalta kaudelta tutut hallituksen jäsenet:
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Jari Niiles: On ollut mukana lajissa vuodes-
ta 1978 ja EGU:n toiminnassa mukana 90- 
luvulta lähtien. Omaa pitkän historian niin 
EGU:n kuin GRL:n hallituksissa. Tuttu näky 
kisojen päätuomarina varsinkin Hyvinkään 
kisoissa, mutta myös muilla kisapaikoilla. 
Toimii tällä hetkellä EGU:n hallituksen li-
säksi myös GRL:n hallituksessa.

Joni Tuhkanen: On ollut lajissa yhtä kauan 
mukana kuin Saija. Joni on ollut alusta asti 
kova ahertaja kisoissa ja harjoituksissa, ku-
ten Saijakin. Harvassa ovat ne harjoitusillat, 
kisat tai tapahtumat, missä tätä paria ei 
nähdä. Joni taituroi yleensä niin vieheen-
vedossa kuin maalikamerassakin. Radan-
laittoa unohtamatta. Hallitustyöskentelystä 
herralla on kokemusta jonkin verran, hän 
on toiminut/toimii niin rakennusalan kuin 
Riihimäen frisbeegolf ry:n hallituksissa. 
Joni toimii EGU:n hallituksen lisäksi myös 
GRL:n hallituksessa. 

Päivi Vähäkoski: On ollut lajissa mukana 
vuodesta 2011. Päivin näkee perheensä 
kanssa myös hyvin aktiivisesti kerhon toi-
minnassa mukana. Ahertavat niin harjoi-
tuksissa kuin kisoissakin. On ollut aiemmin 
perustamassa Uudenmaan alueen hova-
wart- sekä Suomen Unkarinviszlat- yhdis-
tyksiä. Päivi toimi viime kaudella EGU:n 
varajäsenenä ja jatkaa siis tehtävässään 
tänäkin vuonna.
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Jonna Paronen: On ollut lajissa mukana 
vuodesta 2008 ja tuttu näky myös niin har-
joitusten kuin kisojenkin toimihenkilöri-
veistä. Toiminut muutaman vuoden EGU:n 
varajäsenenä ja sihteerinä ja jatkaa niissä 
tehtävissä myös tänä vuonna.

Uusina hallituksen jäseninä 
aloittivat siis Minna Turunen, 
joka toimii samalla myös kerhon 
varapuheenjohtajana tämän kauden, 
sekä Pekka Karlsson.

Molemmilta kysyttiin muutama kysymys;

Kuka olet ja mistä tulet?
M: Minna Turunen ja asun Vihdissä. Olen 
kotoisin Siilinjärveltä ja sieltä pomppinut 
koulujen ja työn perässä pikkuhiljaa kohti 
etelää.
P: Olen Pekka Karlsson ja asustelen tätä 
nykyään Keravalla.

2. Kuinka kauan olet ollut lajissa mukana?
M: Ensimmäinen koira minulle on tullut  
syksyllä 2002. Kisaamisen aloitin 2004 ja 
ensimmäinen pentue on syntynyt 2005. Eli 
hyvän aikaa jo :)
P: Tulin lajiin vuonna 2010 jolloin hankim-
me ensimmäisen greyhoundin.

3. Onko sinulla aikaisempaa hallitustyösken-
tely kokemusta?
M: Olen istunut egun ja grl:n hallituksissa 
aikalailla harrastusvuosien alusta asti.
P: Joo olen ollut muistaakseni vuona 2011 
EGU:n hallituksessa mutta jätin sen kesken 
koska en sitten loppupeleissä kokenut sitä 
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omaksi jutukseni. Toivottavasti nyt nappaa 
enemmän.

4. Mitä toivot tulevalta kaudelta?
M: Menestystä ja ehjää kautta kasvateille 
ja rauhallista kautta itselle. Muutaman koi-
ran kanssa saatetaan kisata, mutta isompi 
vääntäminen jäänee muille.

P: Toivoisin näkeväni tulevalla kau-
della mahdollisimman paljon koiria 
radalla.

5. Terveisiä kerholaisille?
M: Tulevalla kaudella jokaisen työnpa-
nosta tarvitaan. Laji elää melkoisessa 
aallonpohjassa tällä hetkellä ja jos jo-
kaiselta ei löydy aikaa ja käsipareja 
tehdä työtä valittamatta on hyvinkin 
mahdollista, että seuraava kausi on 
huomattavasti edellistä surkeampi 
kaikilta osin. Tässä on nyt kaikilla pei-
liin katsomisen paikka mitä voi tehdä 
toisin ja miten voi itse tulla läsnäole-
vaan toimintaa mukaan.

P: Terveisiä kaikille ja ottakaa iisisti.

Tervetuloa Minna ja Pekka hallituksen ri-
veihin!

Teksti ja kysymykset: Jonna Paronen
Kuvat: hallituslaisten omat albumit & 
Jonna Paronen

ARVAA KUKA EI KUULU JOUKKOON 

Viime lehdessä olleeseen arvontaan, jossa sai arvata kuka koirista ei kuulu 
joukkoon, ei valitettavasti tullut yhtäkään oikeaa vastausta. Kiitos kaikille.
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EGUlaiset täyttävät 
lapsuudesta tutun frendikirjan 
Greyhound Racingin lyöminä.

URHEILUKIRJANI NIMI: Greyhound ra-
cing for dummies
SUURIN SAAVUTUKSENI: On ollut Eikka 
ja se että olen saanut pidettyä sen suht 
tasaisena koko kauden on meinaan aika 
vaikeeta tämä koiran treenaaminen ja siksi 
tarvitsisin tuota kirjaa.
SUURIN ILONAIHEENI: Tässä lajissa itse 
koirat 
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Hiljaisuus 
ESIKUVANI: Esikuva ja samalla ihailun 
kohteena ovat harrastajat ja kasvattajat 
jotka jaksaa touhuta vuosi toisensa jälkeen 
suurempia valittamatta ja toki myös ne 
jotka ovat vasta tulleet lajiin intoa täynnä. 
Liikaa valitetaan ja piilo valitetaan pienistä 
ja turhista asioista. Lajissa on paljon ihania 
ja auttavia ihmisiä ja se jää usein unholaan 
kun keskitytään miettimään niitä huonoja 
asioita. 
IHAILEN: 
PELKÄÄN: Että jotain sat-
tuu, mutta enemmän mel-
keinpä pelkään kun koirat 
juoksee vapaana vapaa-ajalla 
kuin radalla.
OLEN HÄVENNYT: Stefun 
diskiä, mutta minkäs koiralle 
teet..
MUUTTAISIN LAJIAMME:  
Kaikki ”hyvät” ideani tulee 
yleensä myöhässä, eli kun 
kausi on jo käynnissä. Lepo-
kaudella lepäämme ja en ole 

kamalasti miettinyt näitä asioita.
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: En vaihtai-
si Eikkaa vaan toivoisin kaikkien tulevieni 
kisakoirieni olevan yhtä helppoja treenat-
tavia ja kisautettavia.
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT : Raitaa sen 
olla pitää.
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI: Kaikki 
Eikan voitot, mutta erityisesti GP voitto, 
voi toki olla että huippuhetki tulee ole-
maan vasta parin viikon päästä.
SUUNNISTAN NYT: Nukkumaan jotta 
4h päästä jaksan herätä virkeänä ja lähteä 
lomalle IRLANTIIN!!!

Lotta Lostedt

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN 
KIRJOITTAA:  Leena tai Samu Nurmi

Frendikirja
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Toimintapäivä ja pikkujoulut
Tällä kertaa vietettiin yhdistettyä kerhon toimintapäivää sekä 
pikkujouluja. Kyseistä päivää vietettiin 15.11.2014 Solttilan majalla 
Hyvinkäällä.

Päivä aloitettiin toimintapäivän merkeissä 
hyvissä ajoin ja sitä vietettiin viileässä ja 
kosteassa ilmassa, mutta lämpöisien ur-
heilulajien merkeissä. Lajien suunnittelussa 
oli huomioitu myös perheiden pienimmät, 
joten toimintapäivä sopi hyvin koko per-
heen toimintapäiväksi. Lajeiksi olivat va-
likoituneet Koiran lelujen heittokilpailu, 
jossa piti saada heitettyä lelut sankoon. Ei 
ehkä niin helppo laji mitä olisi aluksi voinut 
kuvitella, mutta oikein hyvänä lämmitte-
lylajina toimi. Heti sai kyllä olla tarkkana 
ja suunnitella millä tavalla minkäkin lelun 
heittää, jotta saisi mahdollisemman monta 
lelua osumaan sankoon.

Toisena lajina mittelöitiin pussihyppelyn 
merkeissä. Kaikkien tuli sujahtaa jätesäkkiin 
jonka turvin sitten hyppiä, loikkia, pomp-

pia, kävellä tietty matka ja tästä otettiin 
aikaa. Kuka olikaan siis nopein?  Tämä laji 
takasi sen että koko kroppa oli varmasti 
lämmennyt eikä kylmyydestä ollut tietoa-
kaan. Suorituksia oli monia ja tyylilajeja 
ihan yhtä monta.

Hyppelyn jälkeen olikin sitten hyvä 
treenata heitto kättä perinteisellä suo-
malaisella saappaan heitto kilpailulla. Siinä 
kuulkaas sai Nokialainen kyytiä. Saatiin 
pitkiä suorituksia, lyhyempiä suorituksia 
ja puskasuorituksia. Hieman extremeä kun 
käy noukkimassa kumisaappaan keskeltä 
ruusupensasta. 

Pussihyppelyn ja saappaan heiton jäl-
keen otettiin hieman rennommin, mutta 
hyödynnettiin jo lämmennettyä kroppaa 
vatkaamalla hulahulavannetta lanteilla. 
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Tässä kyllä erottui selkeästi notkea lan-
teiset hieman vähemmän notkeista ja haus-
kaa kuulkaas oli. Yllättävän tasaista menoa 
oli myös kilpailijoiden välillä, eikä selkeää 
hulahula taituria erottunut joukosta, mikä 
ainakin lämmitti hieman allekirjoittaneen 
mieltä. Tasasen kovaa meininkiä. Se on 
parasta se.

Hulahula mestaruuden ratkettua siir-
ryttiin jo kesän olympialaisista tuttuun 
minisuksilla hiihtoon. Tosin säännöt olivat 
hieman muuttuneet kesästä, koska talvi 
teki tuloaan. Sauvat näiltä dementikko 
hiihtäjiltä oli kateissa, mutta hiihtotyyli 
oli jokaisella muistissa, vapaa hiihdolla siis 
mentiin ja aikaa vastaan. Tässä piti olla 
nopea hiihtäjä jos mieli voittaa lajin. Yllättä-
vän hyvin pysyi kaikilla minisukset jaloissa, 
vaikka ne kovaa kyytiä kesällä olivatkin saa-
neet eivätkä enää olleet ihan yhtä uuden-
veroisessa kunnossa kuin olympialaisissa 
aikanaan. Pystyssäkin taisi kaikki pysyä liuk-
kaista laduista huolimatta. Onneksi kaikilla 
oli asianmukainen vaatetus hiihtoa varten 
päällä. Monelle hiihtäjälle kova kisaaminen 
oli fyysisesti rankkaa, joten kevyeksi pa-
lautteluksi suuntasimme Speden speleihin 
ja palloilemaan keilat kumoon. Ei muuten 
mikään ihan helppo juttu, mutta kyllä niitä 
keiloja silti kaatui urakalla. Pallon potki-

minen oli sellaista tyylilajia että vapiskaa 
jalkapallojoukkueet, voi olla että kesällä 
2015 perustetaan ihan oma EGU jalka-
pallojoukkue, tai sitten me pysytään ihan 
hissukseen tässä greyhound racingissä. 

Loppukevennykseksi otettiin erä mölk-
kyä ja odoteltiin samalla että nuotiopai-
kan hiillos olisi sopiva paistaa makkaraa ja 
nauttia isäntäväen laittamasta kuumasta 
mehusta. Mölkyn pelaaminen eteni jouhe-
vasti ja perheen pienemmätkin tykkäsivät 
ja jaksoivat vielä monen lajin jälkeen osal-
listua peliin mukaan. Hieman alkoi jo vii-
leys painamaan pelaajia, mutta peli saatiin 
kunnialla loppuun, minkä jälkeen siirryttiin 
grillipaikalle nauttimaan makkarasta, me-
husta ja lumisateesta, mikä päätti osallistua 
ei kutsuttuna päivän viettoon. Onneksi 
lämpöiset herkut lämmittivät niin mieltä 
kuin kylmettyneitä sormia ja varpaita.

Kun toimintapäivän päättäneet herkut 
oli nautittu, siirryttiin sisälle nauttimaan 
erähenkisestä Solttilan majasta, jonne oli 
katettu kauniisti pirttipöydät odottamaan 
ruokailijoita, joulukuusi oli tuomassa jou-
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luista tunnelmaa ja seinillä olevat täytetyt 
eläimet ja valokuvat kertoivat omaa his-
toriaansa ja saivat osallistujat kiertämään 
ja tutustumaan taloon kaikkineen punaisi-
neen poskineen . Tervetuloa juoman vir-
kaa toimitti lämmin glögi. Talon isäntäväki 
Mari ja Jukka Kivi toivottivat EGU:laiset 
tervetulleiksi pikkujouluihin. Isäntänä toi-
miva Jukka kertoi paikan historiasta ja veti 
kerholaisille eläinten tunnistus kilpailun 
sekä luontoaiheisen visailun, joita kisat-
tiin pienissä joukkueissa. Erittäin hauskaa 
ja vaihtelevaa ohjelmaa meille kilpailu-
henkisille greyhound harrastajille. Kaikki 
pääsivät hieman lähemmäksi luontoa ja 
muistelemaan kouluajan oppeja ja joillekin 
tunnistustehtävä oli lähes yhtä helppoa 
kuin heinän teko.  Näissäkin lajeissa kil-
pailu oli kovaa ja tasaista ja tulihan sieltä 
ihan tasapää voittojakin. Voittajat palkittiin 
hienoin pokaalein. 

Pikkujoulun menu oli vuodenaikaan ja 
tilaisuuteen oikein osuvasti valittu poron-

käristys kaikkineen herkkulisukkeineen ja 
jälkiruokana toimi taivaallisen hyvä lakkaki-
nuskikakku. Vieläkin herahtaa vesi kielelle 
niistä kaikista herkuista mitä isäntäväki oli 
meille loihtinut. Ruokia kehuttiin paljon 
ja moni harmittelikin ettei jaksanut syödä 
niin paljoa kuin mitä silmät ja maha olisi-
vat halunneet vetää. Nam mitä herkkuja. 
Poronkäristys oli kyllä parasta mitä tähän 
mennessä olen itse päässyt herkuttele-
maan.

Ruokailun jälkeen herkuteltuamme 
mahtavalla kakulla ja kahveilla, oli aika jakaa 
palkinnot. Ensin palkittiin toimintapäivän 
voittajat sekä visailujen voittajat. Lapsista 
kaikki osallistujat palkittiin pienin herkku-
palkinnoin.

Visailusta ja eläinten tunnistuskilpailuis-
ta palkittiin Johanna Jäntti, Johanna Kakko, 
Anette, Elena & Aki Sassi sekä Jonna Pa-
ronen.  Toimintapäivän voittajina palkittiin 
Johanna Kakko, Joni Tuhkanen, Mika Hy-
tönen ja Timo Paronen.
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Tämän jälkeen siirryttiin ehkäpä jopa 
illan odotetuimpaan osioon, eli palkittiin 
kauden 2014 kerhoa edustaneet menesty-
neet koirat ja arvoituksellinen EGU Special 
palkinto.

Uudemmille harrastajille kerrottakoot 
että kerhon palkittavat koirat määräytyvät 
sen mukaan mitä ne ovat vuoden koira 
listalla GRL:n sivuilla, eli siellä on aina näh-
tävillä miten kuluvalla kaudella on mikäkin 
koira juossut ja miten ne ovat sijoituksis-
taan saaneet pisteitä. Listalta sitten kauden 
päätyttyä katsotaan kaikista kategorioista 
kuka on ylimpänä avoimella listalla, sprint-
ti-, stayer, veteraani ja tulokaslistoilla ja 
vuoden whippet listalta katsotaan tietenkin 
avoimen listan whippet. Korkeimmalla si-
jalla oleva EGU:a edustava koira palkitaan 
kyseisen kategorian kerhon palkinnolla.
Esim. vuoden koira listan avoimessa listalla 
sijalla 3 on ensimmäinen EGU:a edusta-
nut koira (sukupuolella ei väliä), siitä tulee 
EGU:n vuoden koira (vuonna 2014 vuoden 

koira oli uros), tämän lisäksi sitten samalta 
listalta katsotaan korkeimmalle sijoittu-
nut kerhoa edustanut narttu koira, joka 
palkitaan EGU:n vuoden VSP palkinnolla. 
Vuoden koira siis on aina se ylimmäiseksi 
päässyt kerhoa edustava koira ja VSP pal-
kinnon saajaksi tule aina se vastakkaista 
sukupuolta edustava korkeimmalle sijoit-
tunut samaa kerhoa edustava koira.

Vuoden sprintteri, stayer, veteraani ja 
tulokas katsotaan samalla tavalla omilta 
listoiltaan, korkeimmalle sijoittunut kerhoa 
edustava palkitaan aina kerhon omassa pal-
kintotilaisuudessa. Whippettejä palkitaan 
vain EGU:n vuoden whippet siitä syystä, 
että niitä kilpailee tällä hetkellä sen verran 
vähän GRL:n puolella eikä niitä kerhoa 
edustavia ole kaikissa kategorioissakaan 
aina juoksemassa. Saa nähdä elämmekö 
joskus sitä aikaa kun saamme palkita kaikki 
kategoriat whippeteissä myös.  

EGU Special palkinto on taas siitä eri-
tyinen palkinto, että sen voi saada joko 
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homme pitkä aikaista puuhanaista, jotka 
tarmokkaasti ovat toimineet kerhon hy-
väksi vuosien ajan ja nyt heidän siirryttyä 
sivuun tehtävistään, halusimme heitä kiit-
tää, siispä kiitokset ansiokkaasta työstä 
kerhossa palkinnon saivat Johanna Tunk-
kari ja Heidi Hujanen.

Johanna Tunkkari on tehnyt varsin pit-
kän työrupeaman luotsaamalla kerholeh-
teä kymmenen vuoden ajan, ja toimimalla 
siinä ohessa mm. kerhon jäsensihteerinä 
ja rahastonhoitajanakin.

Heidi Hujanen on ollut kerhon moni-
toiminainen ja häntä on nähty eri tehtävissä 
kerhon riveissä ja niistä mainittakoon mm. 
rahastonhoitajan ja lähettäjän tehtävät..

Haluamme onnitella kaikkia kauden 
2014 menestyjiä sekä kiittää kerhon hy-
väksi tehdystä työstä.

Teksti ja kuvat Jonna Paronen

Vuoden 2014 kerhon palkitut:

Vuoden EGU koira Pigpen
Vuoden EGU vsp Capes’ Jai Ho
Vuoden EGU veteraani Herself
Vuoden EGU sprintteri Herself
Vuoden EGU stayer Deneview Snowtoe
Vuoden EGU tulokas Miss Creek
Vuoden EGU whippet Hulabaloo
Vuoden EGU special Joni Tuhkanen
Kuoppamestari greyhound Capes’ Viper
Kuoppamestari whippet CG-Huuli-Veikko

kerhoa edustava koira tai kerhon jäsen. 
Edellisen vuoden EGU Special palkinnon 
saaja aina valitsee ja palkitsee seuraavan 
vuoden palkinnon saajan ja tämän palkin-
non saaja pidetään pimennyksessä aina 
palkinnon jakoon asti.
Palkinnon saaja on yleensä tuonut mallik-
kaasti kerhoa ja sen toimintaa esille. Edus-
tanut kerhoa monin tavoin ja kehittänyt 
sen toimintaa ja ollut monessa mukana 
viemässä kerhoa ja sen toimintaa eteen-
päin. Tässä muutamia esimerkkejä siitä 
mitä asioita on katsottu kun on mietit-
ty seuraavaa palkinnon saajaa. Aikoinaan 
palkinto taisi mennä enemmän koirille, 
sillä haluttiin erityis muistaa koiraa joka 
on kerhoa edustaessaan ollut menestyk-
sekäs radoilla ja tehnyt PR työtä kerhon 
hyväksi jne. Viime vuosina koirien tilalla 
on taas enemmän palkittu kerhon hyväksi 
ahertaneita henkilöitä ja tätä kautta halut-
tu heitä vielä muistaa erityisesti ja kiittää 
siitä suuresta työpanoksesta mitä kerhon 
hyväksi ovat tehneet.

Perusteluina EGU Special palkinnon 
saajalle oli: 
"Veljesparven harteikkain ja väkevin mies, 
oikea työkirves. Ei puhu paljon vaan toimii 
tyynesti ja vakaasti kaikissa askareissa."

Näiden vuoden palkittujen lisäksi  pal-
kintotilaisuudessa palkitaan myös alkukau-
desta juostun kerhon oman Kuoppamesta-
ruus kilpailun voittajat kunniakirjoin, joten 
tilaisuus on kyllä juhlallinen monella tavalla. 

Halusimme myös muistaa kahta ker-
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Vuoden EGU - Koira

Pigpen Eikka

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

1. Titteli tuntuu todella 
upealta tosin välillä pitää 
ihan muistuttaa itseään 
että hei minun Eikka oli 
vuoden paras kun ei oi-
kein usko sitä vieläkään 
todeksi.
2. Titteliä toivottiin mut-
ta ei se odotetusti tullut. 
Tuohon laiskan letkeään 
kaveriin on välillä kovin 
vaikea luottaa kun kisaa-
maan lähdetään mutta kai 
se säästää sitten voimansa 
radalle.
3. Talvikausi on mennyt lepäillessä, arki-
sin on jaksanut kovin vähän mitään mutta 
viikonloppuisin ollaan käyty metsässä ja 
pellolla kirmailemassa. säännöllisemmät 
treenit vasta kohta aloitellaan mutta siihen 
lisätään vaan enempi lenkkeilyä kuin nyt  
ja lenkeillä olen kurvannut pellon kautta 
että koirat ovat saaneet spurtin vedettyä. 
Lyhkäsessään meidän treenit on metsäilyä, 
lenkkeilyä ja pelloilla spurtteja.

Näitä kysyttiin:
1. Heti alkuun pakollinen fiilistely kysymys: Miltä titteli tuntui?
2. Tuliko menestys odotetusti vai ihan yllätyksenä?
3. Miten talvilepo on sujunut ja millä metodeilla treenaatte kisakuntoon?
4. Odotuksesi ensi kaudelle?

Kysymykset: Kati Hummelin

4. Ensi kaudelle ei ole minkäänlaisia odo-
tuksia vaan mennään ja katsellaan mitä 
saadaan aikaiseksi. Toki nälkä saattaa kas-
vaa syödessä mutta Eikka on helppo kisau-
tettava ja siihen ei paineita ensi kaudella 
ole vaan ahdistusta tuottaa nuo juniorit :D

Vastaukset Lotta Lostedt
Kuva Minna Leppänen

Palkitut2014
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en aseta odotuksia. Kuntoon yritän tytön 
laittaa ja ensimmäisten kellotusten perus-
teella mietin, mitä kaudella teemme.

Vastaukset Mirja Piranta
Kuva Mirjan albumi

Vuoden EGU - VSP

Capes´Jai Ho Mojo

Näitä kysyttiin:
1. Heti alkuun pakollinen fiilistely kysymys: Miltä titteli tuntui?
2. Tuliko menestys odotetusti vai ihan yllätyksenä?
3. Miten talvilepo on sujunut ja millä metodeilla treenaatte kisakuntoon?
4. Odotuksesi ensi kaudelle?

Kysymykset: Kati Hummelin

Line Of Fire-Titan Buff
31.08.2011, Sini-valkoinen, narttu
om. & treenari Mirja Piranta
kasv.Top Vision

1.  Aika nannalta tuntuu titteli, kun 
pentuna ei ollut varmaa, voiko Mojo 
koskaan kilpailla. Pohja urheilemiseen 
jäi niin vajaaksi, koska pentu 
ei voinut juosta 5,5-kuisesta 
melkein kahdeksankuiseen. 
Kaikki mitä Mojo on radal-
la tehnyt, on tuota vasten 
huippua.
2.  Vakavissani yritin Mojon 
kanssa, mutta silti yllätti.
3. Talvilevosta olemme jou-
tuneet nauttimaan keliolojen 
takia liian kanssa. En halua 
rikkoa koiraa, huonoilla alus-
toilla en halua juoksutella. 
Viime vuonna keskityin Mo-
jon heikkouteen (Mottona 
teatterissa käyttämäni: Esi-
tyksen heikoin lenkki on sen 
vahvin lenkki). Se ei toiminut 
odottamallani tavalla. Nyt 
yritän vahvistaa vahvuutta.
4. Mojo täyttää neljä, joten 

Palkitut2014
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He Said So-Cream’em Mate
10.03.2009, musta, narttu
om. & treenari Mirja Piranta 
kasv. Top Vision

1.  Maaliskuussa veteraaniksi tullut Virpi 
oli pentujen vuoksi vuoden poissa radoilta. 
Kun äitee näytti niin innokkaalta juokse-
maan, tuumin että kokeillaanpa veteraa-
nititteliä. En kuitenkaan halun-
nut kuormittaa Virpiä treenillä, 
koska olin luvannut tytön toisen 
kerran siitokseen.
Hyvällä peruskunnolla ja Virpin 
lahjoilla sitten mentiin ja se riitti 
yllättäen myös sprintterititteliin. 
Virpi haluaa voittaa ja uskaltaa 
voittaa, jumalainen kisakoira, 
treenarin unelma.
2. Sprintterititteli tuli yllätykse-
nä, ihan puskista se huippubo-
nus.
3. Tätä kirjoittaessani odotan, 
tuliko Virpi kantavaksi. Lepo 
sujui hyvin, samoin kunnonko-
hotus vauvapuuhaa varten. Äitee 
täyttää nyt kuusi, joten ura on 
käytännössä ohi. Virpi kuiten-
kin nauttii juoksemisesta sen 
verran paljon, että katsotaan, 

josko vaikka vielä treenikaveriksi uraansa 
aloitteleville...
4. Odotan kuin kuumeessa Virpin huhti-
kuussa kaksi vuotta täyttävien lapsosten 
uran aloitusta. Tytöt jo 1-vuotiskaudellaan 
esiintyivät ovaalilla, pojat aloittavat vasta 
tänä vuonna.

Vastaukset Mirja Piranta
Kuva Mirjan albumi

Vuoden EGU - Veteraani & Sprintteri

Herself Virpi

Näitä kysyttiin:
1. Heti alkuun pakollinen fiilistely kysymys: Miltä titteli tuntui?
2. Tuliko menestys odotetusti vai ihan yllätyksenä?
3. Miten talvilepo on sujunut ja millä metodeilla treenaatte kisakuntoon?
4. Odotuksesi ensi kaudelle?

Kysymykset: Kati Hummelin

Palkitut2014
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dä niin paljon ohituksia menestyäkseen. 
Tästä saatiin jo muutaman kerran viitteitä 
viime kesänä esim. edellä mainitussa rata-
ennätysjuoksussa. Treenarina on mielen-
kiintoista nähdä, vaikuttaako nopeampi 
lähtö loppumatkan kestävyyteen. Dene 
täyttää ensi syksynä 5 vuotta ja ikääntymi-
nen huomioimaan ainakin levon määrässä. 
Lisäksi ensi kesälle on astutuksia tiedossa, 
ja voi olla, että johonkin aikaan kesästä 
Dene ilmoittaa olevansa kiinnostunut ra-
dalla juoksemisen sijaan enemmän muista 
hommista. Kaiken kaikkiaan ensi kausi on 
poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja jän-
nittävä myös Tampereella järjestettävän 
Euroopan Derbyn vuoksi.

Vastaukset Timo Mäenpää
Kuvat Timon albumi

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

1.  Vuoden EGU Stayer titteli tuntuu aina 
mahtavalta, ja parasta on, että tämä tunne 
kestää tittelin luonteen mukaisesti pitkään.   
2.  Dene sai kyseisen tittelin nyt kolman-
tena vuonna peräkkäin, ja teki tittelin 
ratkaisseessa juoksussa Tampereella 680 
m matkalla rataennätyksen, joten ei me-
nestys ihan yllätyksenä tullut. Kiitos hyville 
kirittäjille. 
3.  Denelle talvilepo tarkoittaa aktiivista ja 
monipuolista tassujen heiluttelua, kuten 
kävelylenkkejä, vapaana juoksua ja uintia. 
Keleistä riippuen tehdään Denelle mie-
lekkäitä juoksu- ym. harjoitteita ja esim. 
Vinkulelun oma-aloitteisesta noutamises-
ta uima-altaasta on tullut 
Denelle hyvin mieluisaa 
puuhaa. Monipuolinen 
liikunta talvella luo hyvän 
pohjan kisakuntoon tree-
naamiseksi. Kesällä treeni 
yksipuolistuu, ja kilpailujen 
välissä juoksuharjoitteet ja 
lepo nousevat päärooliin.    
4. Dene on jo ylittänyt 
kaikki odotukseni juoksu-
radoilla, ja se saa todellakin 
juosta kaikista odotuksis-
tani vapaana. Uskon kui-
tenkin, että Denen lähtö 
olisi vähän nopeampi kuin 
aiemmin on totuttu nä-
kemään, ja voi olla, ettei 
Denen tarvitse enää teh-

Vuoden EGU - Stayer

Deneview Snowtoe Dene

Palkitut2014
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Vuoden EGU - Tulokas

Miss Creek Pipsa

Hasty Henry-Wild Cherrie 
06/2011,  narttu
Kasvattaja ja omistaja 
kennel Run-Up/Reija&Jouni Kiiski

1. Hyvältä, tietenkin! Tittelit, palkinnot, 
manttelit sun muut huomionosoitukset 
ovat aina hienoja. Niitä lisää. Voitto sinäl-
lään on mannaa, ja tulosten petraantumi-
nen. Sitä vartenhan tätä tehdään ja koska 
greyhoundit tykkäävät juosta 
2. Aika hyvin me ollaan kartalla koirimme 
kyvyistä. Toki yllätyksiä tulee ja niin pitää-
kin. Pipsa on sisarusparven neiti huono-
tuuli kisapaikalla, mutta ihmisrakas ja aivan 
kaheli juoksemaan vapaana. Koko tämä 
pentue, kaikki kahdeksan, ovat juosseet 
radalla! Seitsemällä on kirjat ja kaikki nämä  
ovat voittaneet lähtöjä. Hieno pentue! Veli 
Brindle Fella on GRL:n Vuoden Tulokas ja 
Pipsa VSP. Sinänsä Pipsa ei yllättänyt meitä, 
mutta aivan mahtavaa kun onnistui. Kans-
sakisaajat Pipsan kova meno taisi yllättää 
täysin. 
3.  Mikä lepo, tuo huurupää ei tunne sitä 
sanaa. Kiima saisi nyt tulla pian. Liikkumme 
kelien mukaan. Jos on hyvät hanget niin 
vapaata rallatusta joka päivä. Kevättä kohti 
aletaan rajoittaa riekkumista ja saadaan 
tehoja vapaisiin hetkiin. Vältetään turhia 
riskejä ja yritetään pitää koirat ehjinä. Tänä 
talvena tuli lunta, koirat tykkäävät valtavas-
ti ja itsellekin oli mukavampi tallata kilsoja. 
Niitä tuleekin melkoisesti meidän lauman 
kanssa matkamittariin. 
4. Pitkää matkaa Pipsan pitää päästä kokei-
lemaan. Viime kaudella ei sitä saatu edes 
ilmottamalla lähdöllinen omia kun koko 
kisat peruttiin. Harmitti. Kisoihin kaiva-

taan monitavoin lisää houkutusta. First 
Victory –tyyppiset lähdöt ovat erinomaisia. 
Stayer matkoille pientä porkkanaa, samoin 
veteraaneille. Mantteli on loistava palkinto, 
iso ilo! Toivottavasti ollaan tyttöjen kanssa 
Oaksin aikaan kunnossa ja ainakin classi-
cin, ehkä säännötkin olisi tulevalla kaudella 
ajantasalla kisojen koiramääriin nähden. 
Lähdöt  eivät synny ilman koiria. Narttujen 
kanssa kiima vielä verottaa kisaamista, sii-
nä perässä laahaavat osallistujamäärärajat 
tappaa innon tehokkaasti. Mitä kisamme 
ja vk:t ovat ilman klassikoita? Se voi olla 
tasan yksi vuosi jolloin nartun kanssa voi 
johonkin niistä osallistua niin kunnon että 
kiiman ajoituksen takia. Kuitenkin pitäisi 
olla meriittejä pennutukseen? Lisää on-
nistumisia siis odotetaan ja niitä kohden.

Vastaukset Run-Up
Kuva Erkki Ruusunen 

Palkitut2014
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Vuoden EGU - Whippet

Hulabaloo Taika

Blits-Freida
01.12.2011,brindle narttu
om. Kakko & Jäntti & Ruotsalo
kasv. Maxwin, treenari Johanna Jäntti

1. Mukavaltahan se tuntui. Meille viime 
kausi oli ensimmäinen GRL:ssa ja ensi 
kertaa myös EGU:a päästiin edustamaan, 
joten olihan tuo mieluinen kotiin vieminen 
pikkujouluista.
2.  Kyllä se enemmän yllätys oli. Viime kausi 
oli niin kiireinen, että vain alkukesän kisat ja 
OAKS onnistuttiin kalenteriin istuttamaan.
3. Talvilevolle päästiin ehjänä ja jouluun asti 
otettiin rennosti lepäillen. Kelien mukaan 
treenaillaan. Nyt saatiin sopivasti oikea 
lumitalvi, joten hankirallilla ja saunomalla 
kohti kevättä.

dossa on ollut, että Kyy on erittäin nopea. 
Vastassa oli kuitenkin jo kisoissa nopeita 
aikoja juosseita greytä. Herra Kyy ei ole 
radalla vielä osaamistaan näyttänyt, kos-
ka radan kopista lähtö tuottaa edelleen 
päänvaivaa, omistajille, Kyylle ei niinkään. 
Kuoppamestaruus oli meille yksi koppi 
harjoitus ja omistajien riemu repesi, kun 
Kyy lähti kopista vieheenperään. Ajalla tai 
sijoituksella ei ollut niin meille merkitystä.
3. Talvi on ollut tähän asti luminen ja Kyy on 

Vuoden 2014 Kuoppamestari

Capes´ Viper Kyy

1. Iloiselta yllätykseltä. 
Meillä Kuoppamestaruus on ollut se ke-
vään odotetuin kauden avaava tapahtuma 
ja sitä on odotettu kevään ajan. Voittohan 
olisi aina kiva yllätys, mutta menestystä ei 
aiempina vuosina ole tullut, mutta hyvällä 
mielellä aina kotiin sieltä ajeltu. Sillä mie-
lellä myös jatketaan. Kivaa ja positiivista 
nostetta tulevan kilpakauden alkuun!
2. Titteli tuli kyllä omistajille täytenä yl-
lätyksenä, mutta iloisena sellaisena. Tie-

4. Toivotaan ensi kaudelle runsaskoiraisia 
ja tiukkoja kisoja sekä lisää hienoja hetkiä, 
joita voi näin talvisin muistella.

Vastaukset Johanna Jäntti
Kuva Johannan albumi

Palkitut2014
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Näitä kysyttiin:
1. Heti alkuun pakollinen fiilistely kysymys: Miltä titteli tuntui?
2. Tuliko menestys odotetusti vai ihan yllätyksenä?
3. Miten talvilepo on sujunut ja millä metodeilla treenaatte kisakuntoon?
4. Odotuksesi ensi kaudelle Kuopalle vai radalle?

Kysymykset: Kati Hummelin

päässyt juoksemaan paljon vapaana. Se on 
ollut pirteämpi ja leikkisämpi, vaikka ikää 
tulee jo 4 vuotta. Varsinaisia metodeita 
meillä ei ole, vaan koirat juoksevat sään-
nöllisesti vapaana. Meillä on erinomaiset 
treeni maastot, löytyy isoja peltoja, hiek-
kakuoppaa ja metsäteitä. Kyytä on piristä-
nyt perheen uusin grey pentunen Tahvo, 
joka saa esille Kyystä uusia “pentupuolia” 
ja hammaskoukut on treenattu kuntoon. 
Niin ja Kyyn kohdalla treenaukseen kuulu-
vat olennaisesti ruokailu, suurin osa onnek-
si kupista tarjoiltuna, mutta myös lisäpalat 
varastettuna..
Liekö sitten hiekkakuopal-
la treenailu sopisi erityisen 
hyvin Kuoppamestaruu-
teen valmistautumiseen 
Iloiset kasvot
4. Meidän kauden pää-
tavoite on luonnollisesti 
Kuoppamestaruus! Tit-
teliä lähdetään uusimaan. 
Me jo viime kaudella nau-
reskeltiin, että kausi ava-
taan ja mahdollisesti ta-
putellaan Kuoppakisoissa. 
Kyyn kanssa keväällä vielä 
viimeisen kerran kokeil-
laan radalla kopista lähtöä. 
Mikäli se ei onnistu, niin 
Kyy on kuitenkin ikuinen 
mestari, Kuoppamestari 
vuosimallia 2014 ! ja meil-
le rakas perheenjäsen ja 

muiden koiriemme treeni kaveri. Viime 
vuonna Kyy lähti kerran  radalla kopista, 
mutta lihas revähdys lopetti kauden siihen. 
On kuitenkin kuntoutunut siitä todella hy-
vin.  Vinkkinä muille, että tervetuloa haas-
tamaan mestaria Kuoppamestaruuteen 
2015!  Erityisesti velipoika Sinko ( Capes 
Bazooka) olisi mukava nähdä haastamassa.

Herra Kyyn puolesta vastaili Mari Rantanen
Kuvat Marin ja Tommyn albumi

Palkitut2014
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Conrad-CA-Geena
21.12.2011, uros
om.Kati Hummelin, kasv.Sökövintin 

Onneksi olkoon vielä kerran tuosta Kuop-
pamestaruus tittelistä.
Joko teillä on toivuttu voitokkaasta 
Kuoppamestaruus kilpailusta ja 
sen jälkeisestä kisakaudesta?
Kyllä. Kevään Kuoppakisaa odotellaan jo 
kovasti!
Miten talvilepo on sujunut ja 
millä metodeilla treenaatte kisakuntoon?
Lepokaudesta on otettu kaikki irti! Ekat 
pari kuukautta maattiin tassut kohti kattoa. 
Tai siis emäntä makasi, ei Gösta juuri malta 
makoilla. Sadepäivinäkin pitää vähintään 
kytätä naapuruston meininkejä sohvan-
kulmassa. 
Kelit ovat taas olleet hiukan haasteelli-
sia treeniä ajatellen. Treeniohjelmaan on 

kuulunut mm. remmilenkkejä, vapaana 
kirmailua lumihangessa ja metsäretkiä. 
Gusse-grey toimii edelleen aktiivitreena-
rina emännän ohella. 
Millaisella ruokinnalla teillä mennään 
kilpailu- ja lepokaudella?
Meidän luottonappula on RC:n Trail 4300. 
Eväs säilyy samana läpi vuoden.
Odotuksesi ensi kauden 
Kuopalle tai radalle?
Toivotaan että saadaan ehjä kausi ja juoksu 
sujuu. Tulosten osalta toivon, että pääsi-
simme suorituksissa ensimmäisen kisa-
kauden tasolle.  Tärkeintä on kuitenkin, 
että Jönssi pysyy kunnossa ja harrastus 
hauskana. 
Kisakalenterimme tullee olemaan aiempaa 
väljempi. Ehkä ihan kaikkiin karkeloihin ei 
ole tarvetta, eikä mahdollisuutta osallistua.  
Toivon myös, että ensikin kesänä huomioi-
daan koirien hyvinvointi, eikä koiria juok-
sutettaisi helteellä. 

Kysymykset 
Jonna Paronen
Vastaukset 
Kati Hummelin
Kuva Katin albumi

Vuoden 2014 Kuoppamestari Whippet

CG- Huuli-Veikko Gösta

Palkitut2014
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1. Heti alkuun pakollinen fiilistely kysymys:
 Miltä titteli tuntui? 
Tuntuuhan tämä EGU Special palkinnon 
muodossa saama huomion osoitus erittäin 
hyvältä vaikka kyllä sitä ¨palkintoa¨ on 
tullut kauden aikana useastikin kun saatiin 
EGU:n toimesta järjestettyä kausi 2014 
aikasta lailla hyvin kokonaisuudessaan ja 
hyvässä porukassa on mukava tehdä erit-
täin antoisan harrastuksen parissa.
2. Tuliko menestys odotetusti vai 
ihan yllätyksenä?
Kyllähän tämä palkitseminen tuli itselle 
ihan puskista.
3. Miten talvilepo on sujunut ja millä 
metodeilla treenaatte kisakuntoon?
Itse olen talvilevon / offseasonin käyttänyt 
erittäin hyvin, olen aloittanut 15 vuoden 
tauon jälkeen uudestaan jääkiekon ja sen 
parissa meneekin viikossa 3-4 kertaan 
treenien ja pelien merkeissä. Koirien kans-
sa lepokausi on mennyt hienosti köllötel-
len, rauhaksiin ulkoillen ja vapaana juosten 
kun kelit sen ovat sallineet. Laumamme 
on viime kaudesta muuttunut ja taloon 
onkin tullut yksi ensi kaudella kisaava nuori 
koira lisää, yksi kasvava pentu ja yksi rakas 
olemme joutuneet saattelemaan haudan 
lepoon:(.
Nyt kun kelit rupeaa olemaan suotuisat 
vapaana rallatteluun, niin aloitellaan perus 
peruskunto rallattelu ja siitä voimakauteen 
ja kun mennään lähemmäksi kevättä niin 
ruvetaan reenaamaan perinteisesti enem-
män. Toivotaan vaan että kauteen saadaan 
valmistautua ilman loukkaantumisia ja pa-
hempia takapakkeja.

4. Odotuksesi ensi kaudelle? 
Terveisiä kerholaisille?
Ensi kaudella on odotuksia niin kisaami-
sen puolella kuin kerhonkin puolella. En-
sinnäkin täällä toivotaan että päästäisiin 
Vingan kanssa kisaamaan ehjä kausi ilman 
loukkaantumisia tai kiimoja. Odotuksia 
on myös Prickenin kanssa, tyttö on jo vii-
me kaudella juossut Ruotsissa kisojakin ja 
on mennyt ihan kiitettävästi joten innolla 
odotamme että päästään työskentelemään 
tämän super hienon lupaavan likan kanssa. 
:) Ja tietenkin mielessä ja odotuksissa on 

Vuoden 2014 EGU - Special

Joni Tuhkanen

Palkitut2014
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Vingan kanssa että päästään lähtemään 
Ruotsiin kisaamaan 3 vuotis GP:hen..:)
Erittäin paljon odotan myös kesällä juosta-
vaa euroopan derbyä johon tarvitaan myös 
kaikkien panostusta, mutta tästä tullaan 
tiedottamaan lisää.
Kerhon toiminta ensi kaudella on totutusta 
poikkeava koska meillä ei ole Hyvinkään 
rata käytössä ollenkaan kisaamiseen ja 
sen vuoksi tulemme järjestämään kilpai-
lut Tampereen Kaupin radalla, joka vaatii 
jäsenistöltä hiukan enemmän ponnisteluja 
kuin aikaisemmat kisojen järjestämiset.
Muutenkin ensi kaudella olisi todella tär-
keätä saada mahdollisimman moni jäsen 

auttamaan kerhon tapahtumiin yms. koska 
EGU:n täytyy saada kerättyä paljon varoja 
Hyvinkään rataremontin kustannuksien 
kattamiseksi, että saamme juosta kilpaa 
kaudella 2016 Hyvinkäällä uudistetulla 
radalla.
Lyhykäisyydessään terveiseni kerholaisille 
on, kääritään hihat ja tehdään yhdessä töitä 
yhteisen hyvän eteen.
Kiitoksia ja tsemppiä kaikille kauteen 2015.

Kysymykset Kati Hummelin
Vastaukset  Joni Tuhkanen
Kuva Jonna Paronen

Vuoden Whippet, Vuoden Koira ja Vuoden Harrastajapalkinnon saaneet
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PERHE

EGU Leena ja Samu 
Nurmi Lohjalta

Teillä on 2 koiraa, whippet 
ja greyhound. Millaisia ne ovat 
ja kuinka ne eroavat toisistaan?

Whippet, Hippo, on tuollainen lämpöä 
rakastava surullisennäköinen otus. 

Nukkuu peiton alla, ja rakastaa olla 
"iholla".Ihmeellinen tyyppi, joka saattaa
öisin herättää tuijottamalla sentin pääs-
tä naamasta, samalla itkien , kun peitto
 on lähtenyt hänen päältään pois.  Va-

rastaa ja syö kaiken minkä irti saa. Va-
paana ollessaan varsin raivokas tyyppi, 
joka öristen juoksee kaikkia muita koiria 
päin. Melko vekkuli vesseli siis. Meidän 
rinsessakoira. Maastoissa hän on kisail-
lut pariin otteeseen.

Greyhound, Hemi, on maailman 
coolein otus. Se huomattiin jo Ruotsista 
haettaessa. Tyyppi käveli laivan kannella, 
niinkuin mitään outoa ei olisi missään. 
Istui hytin lattialla ja haukkui tuijottaen 
silmiin. (sen se osaa vieläkin)... Hemi ra-
kastaa kaikkea ja kaikkia. Se rakastaa 
myös halata. Se nukkuu mamman kai-
nalossa pää tyynyllä.   Kaikenkaikkiaan 
todella helppo ja rakastettava elukka. 
Aika äijämäinen luonne, joka ei turhia 
ressaa missään tilanteessa. Yksi Hemin 
parhaista puolista on sellainen tietty 
päättäväisyys. Jos se on päättänyt että 
nyt juostaan, niin sitten juostaan, vaikka 
se  huutava vipetti roikkuisi korvassa 
kiinni. Se myös jaksaa odottaa kupissa 
sulavaa ruokaa vaikka 6 tuntia keittiön 
lattialla maaten ;)

Leenalla varsinkin on pitkä historia 
greyhoundien ja racingin parissa. 
Kerro hieman muistoja vuosien takaa 
ja kuinka päädyit takaisin 
harrastuksen pariin aikuisiällä.

Juu tosiaan. Sukuni vinttikoiraharras-
tus on alkanut isäni äidiltä, jolla oli 
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Whippettejä. Isäni sitten myöhemmin 
hankki greyhoundin (Törözik), ja oli hy-
vinkin aktiivisesti mukana lajin parissa tou-
huilemassa. Viimeisin suvun harrastaja oli 
tätini, jolla oli kaksi koiraa (Black Label & 
Pitch Dark). Lapsuuden kesät tuli melko 
ahkerasti vietettyä ratojen varsilla asun-
tovaunuillen, kun oltiin tietty koko sakki 
kannustamassa... 

Noista kesistä ehkä jäi sellainen kuva, 
miten kiva ja puuhakas yhteisö viettää vii-
konloppuja yhdessä rakkaan lajin parissa. 
Silloin kisat saivat jengin yöpymään alu-
eella, ja oletan että meidän lasten lisäksi, 
vanhemmillakin oli ihan hauskaa... Enää ei 
kenelläkään taida olla aikaa moiseen? 

Olin miettinyt itse jo pari vuotta ennen 
Samun tapaamista greyhoundin hankkimis-
ta, mutta elämäntilanne ei silloin antanut 
periksi tälle (sanokaa mitä sanotte) kaiken 

vapaa-ajan vievälle touhulle, 
joten annoin ajatuksen hen-
gähtää. 

Ensimmäiseksi yhteiseksi 
koiraksi perheeseemme päätyi 
vähän niinkuin vahingon kaut-
ta lähes aikuinen chihuahua.  
Yksinään hetkisen eleltyään 
tälle tarvittiin kaveri, ja koska 

greyhoundia emme uskaltaneet pikkukoi-
ralle kaveriksi ottaa, otimme whippetin. 
Koira, jonka kanssa voi kuitenkin harrastaa 
sitä itselle rakasta lajia. 
Sitten kun ikäväksi yllätykseksi pieni chi-
humme  (R.I.P Omenamies)  jouduttiin 
lopettamaan jo hyvin nuorena, oli sano-
mattakin selvää että Hipolle tulee uudeksi 
kaveriksi Greyhound. Alettiin tutkailemaan 
tulevia pentueita, ja parin mutkan kautta 
päädyttiin tähän valintaan...

Pentukuumetta on ollut havaittavissa myös 
teidän suunnallanne hyvän aikaa. Kumpi ro-
duista nappaa pidemmän korren? Perustelut.
Itse olen siinä toivossa että saisin molem-
mat. Samulta ei vielä ole lupaa...
 Greyhound se ensisijaisesti on. Vähän koi-
ramaisempi koira kuitenkin. Ja oikeestaan 
se ainut oikea rotu... Odotellaan sellais-
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ta yhdistelmää tehtäväksi, että kumpikin 
meistä on siitä todella innoissaan.
 Mutta kyllä Hippokin saa oman örinäka-
verin jossain vaiheessa, sitä kun ei Hemin 
kanssa oikein uskalla enää juoksuttaa... 

Mitä suunnitelmia tulevalle kaudelle, 
Hipolle/Hemille?
Hippo tekee mitä Hippo haluaa. Vähän 
oon miettinyt ajuekokeeseen osallistu-
mista sille. Hemin kanssa yritetään saada 
kisaura kunnolla aluilleen, ja toivotaan ettei 
ne juoksut sieltä sitten tule (tai jos tulee 
niin tulisivat nyt alkukeväästä)

Uuden Vuoden kunniaksi voisitte tehdä jon-
kun reippauslupauksen kerhomme hyväksi 
tulevalla kaudella. Samua on esimerkiksi 
houkuteltu mikrofonin varteen jo useasti. 
Joko ensi kesänä lähtee?!? Vai ehkä jotain 
muuta?
Ei kukaan pidä uudenvuodenlupauksia kui-
tenkaan, joten parempi olla lupaamatta. 

Kysymykset Saija Jämsä
Vastaukset Leena ja Samu Nurmi
Kuvat Leenan ja Samun albumi

Tehtävä ei vaadi aikaisempaa kokemusta.
Tehtävään perehdytetään tarvittaessa.
Päätoimittajalla on edellisen päätoimittajan ja muiden 
lehden parissa työskentelevien tuki ja asiantuntemus.
Lehden sisällölle on pohjarunko olemassa, joka 
helpottaa juttujen kokoamista.
Kerholehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.
Loistava tilaisuus kelle tahansa kerholaiselle.
Lisätiedot egu.hallitus@gmail.com

ETSINTÄKUULUTUS!
Etelän Greyhound Urheilijat 

etsivät joukoistaan kerholehdelle uutta 

PÄÄTOIMITTAJAA
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SYNTYNYT

grl.fi/pentupalsta

PENTUJA

Silvereye - Neytiri
Kennel Whiskers
Inari 040-6859977

SUUNNITTEILLA

Bling It On - Hula Girl
14.9. 6+5, vapaana 1 narttu
Kennel Run-Up, Reija & Jouni Kiiski
Puh. 0400 916 996
kennel@run-up.fi, www.run-up.fi

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

EGU oli jälleen esittelemässä toimintaansa 
Lemmikkimessuilla 8. - 9.11.2014 Messu-
keskuksessa.Tapahtuma vietiin läpi muu-
taman aktiivisen kerholaisen voimin, niin 
kuin aina ennenkin.

Lauantaina paikalla olivat Joni Tuhka-
nen, Jake Tuhkanen, Saija Jämsä, Johanna 
Jäntti ja grey Columba, Johanna Kakko 
ja whippet Hulabaloo sekä Viara Gent-
chev kahden greyn kanssa (valitettavasti 
en tiedä nimiä). Tämä ahkera tiimi hoiti 
myös lavalla kaksi esitystä, jossa kerrottiin 
greyhoundeista ja greyhoundeihin liittyväs-
tä harrastustoiminnasta.

Sunnuntaille oli etukäteen ilmoittautu-
nut Leena Nurmi ja whippet Jatzarin Paris 
Hilton sekä Hanna Tienhaara ja grey To-
ruk. Heidän lisäkseen paikalle saatiin myös 
Riitta Hassinen ja grey, Pekka Karlsson, 
Mari Korpela ja Päivi Manninen.

Myös sunnuntaina pääsimme pitämään 
kaksi esitystä lavalla. Ensimmäisen esityk-
sen hoiti Leena, Pekka sekä Riitta greyn 
kanssa ja jäkimmäisen Päivi ja tuntemat-

tomaksi jäänyt avustaja sekä grey Toruk.
Kiitos vielä hienosti hoidetusta päivän 

ohjelmasta ständillä olleille!

Päivi Manninen

Lemmikkimessut 2014



31 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Kuva: Kati Hummelin

Kuva: Saija Jämsä

Kuva: Kati Hummelin

Kuva: Lotta Lostedt
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Guvagalleria
Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!
Lähetä otokset toimitukseen.

Kuva: Kati Hummelin Kuva: Kati Hummelin

Kuva: Mari Rantanen

Kuva: Reija Kiiski


