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Kuva: Jonna Paronen

Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Braka
Suomen Mestaruus nartut
Vetman European
Greyhound Derby
Univet EGU-Open
Om. Saija Jämsä

EGUn koirat saavuttivat kauden aikana suurimman osan jaossa 
olleista mantteleista. Hyvä EGU!

Saphira
Manse Special
Nutrolin Sportti 
Junior Derby
Om. Päivi Vähäkoski&
Anette Sassi

Joynight
Nutrolin Sprintti Derby

Om. Kennel Run-Up

Verona
Timo Wesén Memorial
Om. Aada Paronen

Schroeder
Annika Tähtinen EGU Sprint Open
Om. Arto Kovanen Vinga

HoundVilla Special for Greyhounds 
Om. Saija Jämsä

Pigpen
Raila Laine Memorial
Om. Lotta Lostedt

Saved By The Bell
Grand Prix
Om. Heini Räisänen & Sami Niskala

Hulabaloo
Sprintti Derby Whippet
Om. J. Jäntti & J. Kakko

Kuva: Jonna Paronen

Kuva: Jutta Venhola

Kuva: 
Erkki Ruusunen

Kuva: 
Pia Hansson

Kuva: Jutta Venhola

Kuva: Iida Nikkilä Kuva: Iida Nikkilä
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Lehden päätoimittaja/päätoimitus: 

egu.hallitus@gmail.com

LEHDEN 3/2015 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
Braka ja Saija Jämsä
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
Minna Turunen

minna.turunen@nordicgreyhounds.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Jari Niiles

jari.niiles@kolumbus.fi
Saija Jämsä

saija.jamsa@gmail.com
Pekka Karlsson

motorfever@hotmail.com
Joni Tuhkanen 

joni.tuhkanen@gmail.com

VARAJÄSENET
Jonna Paronen, sihteeri 

jonnaparonen@gmail.com

RAHASTONHOITAJA
Lotta Lostedt

llostedt@gmail.com

Uudet jäsenet ja 
osoitteenmuutokset 

Jonna Paronen
jonnaparonen@gmail.com

Hallituksen oma sähköposti
egu.hallitus@gmail.com

EGU:N PANKKITILI
FI96 3131 1000 4157 72

Jäsenmaksut 2015
varsinainen jäsen 25e, perhejäsen 5 e.

Braka
Suomen Mestaruus nartut
Vetman European
Greyhound Derby
Univet EGU-Open
Om. Saija Jämsä

Kuva: Jutta Venhola

Kuva: 
Erkki Ruusunen

Kuva: Iida Nikkilä
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Hallitus tiedottaa

Puhiksen palsta
Ulkona on pimeää ja märkää. Tavallaan-
raskas kisakausi takana, sillä EGU järjesti 
5 kisapäivä Tampereen Kaupin radalla. 
Pienellä porukalla ja rata kauempana kuin 
aiemmin, niin kyllä se veti kaikilta mehut 
pois. Hienosti kisat kuitenkin sujuivat ja 
kaikki jaksoi loppuun asti, siitä ISO kiitos 
sille tosiaan kovin pienelle joukolle, jotka 
edellisenä päivänä kävi rataa laittamassa 
ja kisa-aamuna varhain lähti rataa kun-
nostamaan. Myös TSGK:lle on suuri kiitos 
paikallaan, yhteistyö sujui hyvin ja apuja tuli 
sieltä suunnalta mukavasti.

Myös harjoitusmatkat olivat normaalia 
pidempiä, kun väki ajoi joko Tampereelle 
tai Turkuun harjoittelemaan. Hyvinkän 
radalla ei EGU järjestänyt yhtän ratajuoksu 

Koska syyskokoukseemme ei syntynyt 
mitään suurta osallistujaryntäystä, on 
muutamia asioita, joita nyt muilla kanavilla 
on hyvä saada jäsenistön tietoon. Pidimme 
syyskokouksen päätteeksi infotilaisuu-
den ajankohtaisesta rata-asiasta. Tähän 
tärkeään asiaan olisi toivottu runsaasti 
jäseniä paikalle. Tässä ohessa tiivistetty 
tilannekatsaus.  

Yhteistyö Luhtilaukkaajien kanssa!  
Pitkäaikainen yhteistyömme Luhtilauk-
kaajien kanssa on valitettavasti päättynyt. 
Useista neuvottelupyynnöistä huolimatta, 
emme päässeet edes neuvottelupöytään 
kasvokkain. EGU:n ehdottamat muutokset 
radan parannuksista toimitettiin Luhtilauk-
kaajille sähköpostilla. Luhtilaukkaajat oli 
ehdotuksistamme sitä mieltä, että EGU:n 

esittämät radan parannusehdotukset eivät 
ole ajankohtaisia tällä hetkellä ja osa niistä 
ei ole sitä koskaan. Esitykset, joita EGU:n 
hallitus yksimielisesti edellytti radalla teh-
täviksi, jotta greyhoundeja voitaisiin siellä 
juoksuttaa,  olivat:  
Ykköskaarteen levennys. Ehdotimme 
350 m koppien siirtoa ulkokaarteeseen 
samalla tavalla, kuin Tampereella ja Hau-
kiputaalla on tehty. (Kiskon uusimisen 
jälkeen etusuoran viehekisko ohjaa koiria 
maalisuoralla 350 m koppien takaosaa 
kohden. Kaarre on ahdas ja jyrkkä, jolloin   
kontaktitilanteessa koira voi ajautua kaar-
teen aitaan) 
Hiekan uusiminen. Hiekka oli jo en-
nestään sekoittunut vanhaan karkeaan 
hiekkaan, mutta remontin aikana siihen on 
kasattu kaikenlaista romua. Vanhan kiskon 

harjoitusta. Yhteistyöstä Luhtilaukkaajien 
kanssa tässä lehdessä toisaalla.

Olen moneen otteeseen tällä huudellut 
jäsenistöä osallistumaan kisojen ja tapah-
tumien järjestelyihin, mutta suhteellisen 
huonoin tuloksin.

Uudet tuulet puhaltavat nyt EGU:ssa, 
mutta tuuli tyyntyy nopeesti, jos väki ei 
lähde liikkeelle!

Nyt vietetän ensin Rauhallinen Joulu 
ja sen jälkeen kääritään hihat ja pistetään 
centtejä jemmaan EGU tulevaisuuden 
varalle!

Hyvä Joulua kaikille!

Päivi Manninen
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hävittämisessä on käytetty rälläkkää ja 
muita metalliin purevia työvälineitä. Luh-
tilaukkaajat kertoivat käyneensä radan läpi 
miinaharavalla (tai vastaavalla laitteella). 
Ehdotimme myös etusuoran aidan 
siirtämistä, mutta sen lykkääntyminen ei 
olisi ollut mikään este kilpailuille, mikäli yk-
köskaarre olisi korjattu ehdotetulla tavalla. 
Radan kasteluun meillä oli myös ehdo-
tus, mihin olisivat tänä syksynä riittäneet 
vain valmistelevat työt. Loput toimet olisi 
voinut toteuttaa myöhemmin.  

Eteen tulleesta tilanteesta johtuen 
EGU:n on aika kääntää uusi suunta ja ryh-
tyä selvittämään oman radan rakentamista. 
Radan rakentaminen on iso ja vaativa 
projekti. Siihen tarvitaan kaikkien jäsenten 
tuki, ja myös työpanos niillä osa-alueilla, 
mitkä kullekin jäsenelle ovat mahdollisia. 
Voin lähes vannoa, että jokainen pystyy 
tekemään jotain tämän yhdityksemme 
tulevaisuuden kannalta valtavan tärkeän 
asian eteenpäin viemiseksi!
  EGU on jo aloittanut uuden radan 
rakentamiseen tähtäävän maa-alueiden 

kartoituksen. Haemme joko vuokra- tai 
ostettua maa-aluetta. Luonnollisesti halu-
aisimme uuden rata-alueen olevan hyvien 
kulkuyhteyksien takana ja käytännön seik-
kojen sanelemana Kehä III:n ulkopuolella. 
Tavoitteenamme on löytää alue, mihin 
rata tarvittavine rakennuksineen ja tiloi-
neen hyvin mahtuu. Eräs omalla tavallaan 
kiinnostava vaihtoehto on nykyinen Ota-
lammen harjoitusalueemme. Käytännön 
toimiin ei ole vielä edetty, mutta joidenkin 
kuntien kanssa asiaa on jo hiukan kartoi-
tettu.  Olemme miettineet hallituksessa jo 
ratahankkeemme toteutusta mahdollista-
via erilaisia rahankeruu- ja edistyskeinoja, 
mihin liittyen otamme mielellämme ideoi-
tanne vastaan. On selvää, että tätä projek-
tia ei pelkkä hallitus pysty tekemään, vaan 
tarvitsemme jäsenistön voimaa ja panosta, 
jotta tärkeä ja yhdistyksen toiminnan kan-
nalta oleellinen ratahanke saadaan vietyä 
onnistuneeseen lopputulokseen.  
 

Päivi Manninen  

Zeus pentu on päässyt 
ihmettelemään Hyvinkään rataa 
Timon sylissä.

Kuva: Jonna Paronen
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RYTKÖSET
Nurmijärveltä

PERHE

EGU

Esittelyssä on tällä kertaa 
Egu-perheenä jo neljä vuotta 
jäseninä ollut Rytkösen perhe 
Nurmijärveltä. Katsotaan ketä 
kaikkia tähän mukavaa ihmis- ja 
koiralaumaan kuuluu! 

Reijo, kerro ketä perheeseenne kuuluu
ja minkälainen koiralauma teitä ilahduttaa? 

Me olemme ihan tavallinen uusio- perus-
perhe. Minun ja vaimoni Lauran lisäksi 
meillä oli saman katon alla parhaimmillaan 
7 lasta, joista tosin Ida asuu enää kotona, 
loput ovat lentäneet pois pesästä osa 
perheen perustaen. Jälkikasvuakin on 
kertynyt 6 muksun verran, eli mummon 
vieressä joutuu meikäläinen nukkumaan. 

Tähän kun lisää vielä meidän koiralauman 
8 koiraa, niin aika vilskettä on ollut. Voisi 
sanoa; vauhtia ja vaarallisia tilanteita on 
riittänyt joka lähtöön. Koiralaumaan to-
siaan kuuluu tällä hetkellä schapendoet 
Hippi, Friidu ja Pusu, mittelspizit Kapu, Eri 
ja Fifi ja tietysti greyhoundit Pipsa ja Kurt. 
Molemmat omistamani greyt ovat Kennel 
Fast Friendsin kasvatteja.  

Mikä herätti kiinnostuksen 
ratalinjaisiin greyhoundeihin?   

Voisi sanoa että sattuman sanelema juttu. 
Koirahierojana asiakaskuntaani kuuluu jos 
jonkin rotuista hännänheiluttajaa. Iso osa 
asiakkaistani on eri rotuisia vinttikoiria. 
Muutama vuosi sitten asiakkaakseni tuli 
greyhound narttu. Koiran ulkomuo-
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to, liikkuminen ja lihak-
sikkuus miellyttivät silmää 
ensimmäisenä. Tarinoitiin 
rodusta, sen pitkistä perin-
teistä ja nopeudesta. Kotiin 
päästyäni aloin tutustua 
rotuun netin välityksellä, ja 
kiinnostus lisääntyi. Eksyin 
GRL:n sivuille ja luin kil-
pailukalenteria. Turussa oli 
tulossa iso tapahtuma, Eu-
roopan Derby 2011 finaali, 
siispä menoksi ja matkaan. Tosin olin kyllä 
jo kartoittanut kasvattajia ja sen hetkisiä 
pentueita. Taisin puhua Kovasen Arton 
kanssa puhelimessakin, koska hänellä 
pentuja sillä hetkellä oli. Kilpailujen jälkeen 
olin myyty; uskomaton nopeus, vartalon 
hallinta, lihaksien toiminta ja voima millä 
koiraa työnnettiin räjähdysmäisellä nopeu-
della eteenpäin oli paketti johon rakastuin. 

Kasvatatte myös nimellä kennel Fibula, 
ja käytte näyttelyissä osan koirienne 
kanssa. Mikä on työnjako 
perheessänne tässä asiassa? 
Kuka hoitaa näyttelyt ja kuka greyt?

Kenneltoiminta ja näyttelyt on yhteinen 
harrastuksemme. Tässä vaimon tehtäviin 
kuuluu koiran turkeista huolehtiminen 
eli pesut ja kampaukset, minä huolehdin 
lihashuollosta ja esittämisestä.

Greyhoundien lihashuolto, ruokinta, 
valmentaminen ja kisaaminen on minun 
tehtäviäni. Koirien arkielämästä vastataan 

yhdessä. Eläinlääkäri ym. huoltotoimet 
hoidetaan sen mukaan kenen aikatauluihin 
parhaiten sopivat.

Onko haaveissa kasvattaa 
greyhoundeja tulevaisuudessa? 

Kaikenlaisia haaveita on ilmassa, mutta 

Pipsa ja Kurt.
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palikoiden on osuttava kohdilleen ennen 
kuin se on ajankohtaista.

Millä mielellä olette olleet mukana 
racingissä nämä neljä vuotta? 
Mikä on jäänyt parhaimpana 
ajatuksena mieleen? 

Kaiken kaikkiaan hyvinkin positiivisella 
mielellä. Tässä muutamassa vuodessa 
ollaan tutustuttu lajin veteraaneihin ja 
aloiteleviin suuruuksiin, mukavia ihmisiä, ei 
voi muuta sanoa. Lisää kilpailevia  koiria ja 
perheitä olisi hyvä saada mukaan toimin-
taan. Piristysruiske voisi olla pääkaupunki-
seutulaisia grey-harrastajia palveleva 
toimiva ja turvallinen rata. 

Vastoinkäymisiltä ei ole voinut välttyä ja 
välillä ei ole tiennyt itkeäkö vai nauraako, 
sen verran on koiruudet säätöä aikaan saa-
neet, mutta se kuuluu elämään ja kilpailuun 
olennaisena osana. Pipsan loukkaantumi-
nen heti alkukaudesta 2014 harmittaa tosi 
paljon. Pipsa pystyy kuitenkin elämään 
hyvää kotikoiran elämää. Kurt ylitti kaikki 
odotukseni tempaisemalla  280m aikaan 
17.08 ja reilusti alle kaksi-vuotiaana, vai-
kuttaa hyvinkin nopealle koiralle, kunhan 

ikä tuo hiukan viisautta tähän rakkaaseen 
paukapäähän.

Pipsa ja Kurt, minkälaisia otuksia ovat? 

Vaikea kysymys nopeasti vastattavaksi, 
mutta sanoisin, omituisten otusten kerho 
on kyseessä. Pipsa on ahne koira, saa 
kyllä varmistaa ettei mitään jää saataville 
muuten häviää parempiin suihin ja nope-
asti. Kotioloissa normaalisti rauhallinen 
makoilija, paitsi silloin kun nälkä yllättää ja 
hänen mielestään sapuskaa ei ole riittävän 
nopeasti saatavilla, silloin komentelee 
äänekkäästi.  Hihnalenkillä pyrkii määrää-
mään lenkin suuntaa ja silloin mennään 
hihna kireällä. Kaikki mikä liikkuu pitäisi 
saada kiinni. Kauko-ohjattavat lennokit 
kiinnostavat todella paljon, koska pörisee 
ja liikkuu. Tuossa Latokasken pelolla len-
nättäjät ja koiran ulkoiluttajat ovat sulassa 
sovussa. Kaiken kaikkiaan Pipsa on kiltti ja 
ihmisrakas koira, joka tykkää hellyydestä 
ja rakastaa juosta vapaana kuin taivaan 
lintu. Mukavuuden haluiseksi voisin väittää, 
mikäpä mukavampaa kuin löhötä sohvalla.

Kurt taas on komenteleva jästipää, 
kaikki on opittava kantapään kautta ja 

Lähtökopille.
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kuonon arvet tästä kertoo omaa kieltään. 
Nenä on työnnettävä joka paikkaan ja 
monesti hammasta on tarjolla. Jästipäisyys 
tulee myös esiin kopituksessa, eipä montaa 
kopitusta ilman härdelliä ole ollut, on sitten 
kyseessä koppitreenit tai kilpailulähdöt. En 
tiedä mistä johtuu, mutta haluaa komentaa 
minua koko ajan. Lauran mukaan makoilee 
rauhassa kun en ole kotona, mutta kun tu-
len ovesta sisään, ei montaa minuuttia kulu 
kun komennus alkaa. Helposti pitkästyvä 
ja toimintaa täynnä oleva koira. Räsyma-
tot saa kyytiä harvase päivä. Tämä koira 
osaa olla ärsyttävän rakastettava pakkaus 
kaikkine hölmöilyineen. Kaiken kaikkiaan 
kiltti ja ystävällinen luonne vaikka välillä 
kyllä hermoa ja huumoria kysyy.

Olette muuttamassa juurikin Espoosta 
Nurmijärvelle, mitä toiveita on treenikauden 
suhteen uusissa maisemissa? 
Milloin aloitatte peruskunnon keräämisen? 

Nyt eletään jänniä aikoja, enpä ole Espoon 
ja oikeastaan kehä kolmosen ulkopuolella 
asunut päiväkään aikaisemmin. Ulkoilu-
mahdollisuudet paranevat oleellisesti, ja 
tonttiakin riittää 1,7 hehtaarin verran. 

Omalta tontilta pääsee suoraan metsään 
ja vanha sorakuoppakin on muutaman 
sadan metrin päässä ja Otalammelle ajaa 
vartissa. Vihtijärven erämaa on muutaman 
minuutin päässä jne... Mitäpä sitä muuta 
voisi toivoa, paitsi mukavaa treeniseuraa 
lähistöllä asustavista harrastajista. Eihän 
Pipsan ja Kurtin synnyinkotikaan ole kuin 
kivenheiton päässä.

Syyskuun puolivälistä on menty ke-
vyellä ohjelmalla, sanoisiko löhöämällä 
niin eiköhän tuossa joulukuun puolivälissä 
aloitella. Lisäämään treeniä hiljalleen ja 
hauskaa pitäen. Lähinnä vapaata hölmöilyä 
pikkusen lisätään.  Oikeasti mennään kyllä 
koiraa kuunnellen ja katsellen. Säät sanelee 
treenimäärät talvi-aikaan aika tehokkaasti. 
Treenarina olen vihreä vielä, ja kantapään 
kautta se on opeteltava, siispä jästipää 
treenari. Mites se menikään? Koira on 
kuin isäntänsä. 

Terveisiä muille Egulaisille? 

Toivotan hauskaa loppuvuotta teille kaikille 
ja hyviä kinkkuja ym .. herkkuja niin koirille 
kuin omistajille. 

Kysymykset: 
Jonna Paronen
Kuvat: 
Reijo Rytkösen albumi

Palautusjuoma 
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Kerhon pikkujouluja vietettiin tänä vuonna 
Hyvinkäällä Talvisillan nuorisotalolla 14.11. 

Ennen kokousta pidettiin kerhon 
sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset 
ja kokousrupeaman jälkeen oli aika vaih-
taa rennompaan menoon pikkujoulujen 
merkeissä. 

Pikkujoulut olivat saaneet liikkeellä 
lähes 20 iloista kerholaista ja muutaman 

pienen harrastajan alun, joilla oli erittäin 
vauhdikas ja riemukas ilta nuorisotilan 
pienessä liikuntasalissa.

Pikkujoulut aloitettiin rupattelun ja 
ruokailun merkeissä. Illan menuuna oli 
perinteinen jouluruoka, jonka kerhomme 
ahkera puheenjohtaja Päivi Manninen oli 
meille loihtinut tonttu apureidensa kera. 
Tästä kiitos Saija Jämsälle ja Hanna Tien-

Pikkujoulut

Lapsilla riitti leikkejä ja pelejä koko pikkujoulujen ajaksi liikuntasalissa.
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haaralle, jotka ahersivat Päivin kanssa tilan 
keittiössä.  Ruoka oli erittäin maittavaa ja 
sitä oli riittävästi. 

Jälkiruokana meillä oli suussa sulavaa 
Päivin valmistamaa luumurahkaa sekä 
kerhon leipuri tontun Tiina Yläsen valmis-
tamaa yllätysherkkua, vesimeloniin tehtyä 
hyytelöä, joka oli suunnattu vain aikuisten 
makunystyröille. 

Jälkiruuan päätteeksi puheenjohtajam-
me piti hienon puheen kertoen kerhon 
tämän hetkisestä tilanteesta ja kuluneesta 
kaudesta sekä tulevaisuuden suunnitelmis-
ta, joista oli jo syyskokouksen yhteydessä 
keskusteltu paikalle saapuneiden jäsenien 
kanssa. Puheensa jälkeen oli aika palkita 
kauden menestyneet kerhoa edustaneet 
kuonot. 

Tämän vuoden palkinnot olivat jälleen upeat.

Päivi ja Päivin pikku apurit täydessä työn touhussa.

Illan menuuna oli perinteinen jouluruoka.

Jälkiruoka yllätyksenä oli Tiina Yläsen valmistama 
hyytelö vesimelonissa.
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Saija Jämsä onnellisena, Braka on vuoden 
EGU koira ja Vinga toinen vuoden EGU 
Stayer palkinnon saaneista koirista.

Whippet Hulabloon RE palkintoa oli vas-
taanottamassa Johanna Kakko.

Läsnä olleet palkinnon saajien edustajia; Päivi Vähäkoski, Saija Jämsä, Arto Kovanen ja 
Johanna Kakko
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EGU Special palkinnon jakoi viime kaudella palkittu Joni Tuhkanen ja EGU Special 
palkinnon sai Saphira. Tässä perusteet, joiden perusteella juuri Saphira valikoitui 
tämän vuoden Special palkinnon saajaksi;

” Edustanut EGU:a me-
nestyksekkäästi läpi kauden 
ja ympäri Suomen. Osoitta-
nut ympäri kauden hienoa 
urheilullisuutta ja ollut eduksi 
ei pelkästään EGU:lle vaan 
myös koko lajille. Hän on 
linjakas, upea ja nopea. Hän 
on... Saphira..

EGU Special olisi ollut 
mukava jakaa jollekin harras-
tajalle kun on ainut palkinto 
EGU:lta jonka voi saada joku 
muu kuin kilpaileva koira. 
Mutta tänäkin vuonna ker-
hon aktiivit ja ahertajat jotka 
olisi ollut ehdolla EGU Special 
palkinnon saajaksi on samoja 
ihmisiä jotka ovat aikaisempi-
nakin kausina ahertaneet ja saaneet siitä jo aikaisemmin tunnustusta ja Saphira lu-
keutuu tällä hetkellä Suomen kovimpien narttujen kärkikastiin ja ansaitsee Special 
palkinnon.”

Tänä vuonna kerho palkitsi seuraavat 
kuonot:
Vuoden EGU koira Braka
Vuoden EGU VSP Capes´Lee Cooper
Vuoden EGU Sprintteri Schroeder
Vuoden EGU Stayer Miss Creek & Vinga
Vuoden EGU Tulokas Little Hombre
Vuoden EGU Veteraani Last Game
Vuoden EGU Whippet Hulabaloo

Kilpailuissa menestyneiden lisäksi pal-
kittiin myös diplomein Kuoppamestarit, 
jotka tänä vuonna ovat:

Kuoppamestari greyhound Capes' 
Bazooka. Kuoppamestari whippet CG-
Huuli-Veikko

Palkinnon jakojen jälkeen pikkujoulut 
jatkuivat mukavan rupattelun ääressä ja 
olihan tontut tuoneet kaiken tohinan kes-
kellä säkillisen lahjojakin paikalla olleille, 
joita lapset saivat leikkien välissä jakaa. Itse 
pukki oli estynyt saapumasta paikalle, taisi 
olla helikopteri rikki ja lunta ei ollut joten 
porot eivät päässeet rekeä vetämään.

Lämpimät onnittelut kaikille menesty-
neille ja suuri kiitos kaikille pikkujouluihin 
osallistuneille.

Ensi vuonna sitten taas.

Teksti ja kuvat: Jonna Paronen

EGU Special

Viime vuoden EGU Special palkinnon saanut Joni 
Tuhkanen jakoi tämän vuoden EGU Special palkinnon.
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22.8.15 EGU järjesti ensimmäisen 
kerran hieman isomman kaikille 
koirille suunnatun 150m Otalampi 
Sprint juoksutapahtuman kerhon 
harjoitusalueella Otalammella.  

Tapahtuman tarkoituksena oli varain-
keruun lisäksi tarjota kaikille roduille 
uusi tapahtuma ja uusi juostava matka. 
Pääsääntöisesti muille roduille on tarjolla 
rataolosuhteissa n. 80m juoksumatka ja 
harjoitusaluetta hyödyntämällä pystymme 
tarjoamaan myös pidempiä matkoja juos-
tavaksi ilman kaarteita tai koneviehettä. 
Samalla saamme myös mainostettua 
aluetta ja sen mahdollisuuksia harjoitusten 
ja erilaisten tapahtumien pitämiseen.

Tapahtumaan oli suunniteltu luokat 
greyhoundit 6kk-12kk & yli 12kk, muut 
vinttikoirat 6kk-12kk & yli 12kk, muun 
rotuiset alle 40cm & yli 40cm.

Uusi tapahtuma keräsikin hienosti 
kiinnostusta ja poiki mukavan määrän 
ilmoittautumisia. Kaikkiin luokkiin ei ihan 
riittänyt ajateltua minimi osallistujamää-
rää, joten loppujen lopuksi tapahtumassa 
juostiin yhdistetty greyhoundien luokka, 
yhdistetty muiden vinttikoirien luokka 
sekä yhdistetty muun rotuisten luokka. 

Joka luokasta palkittiin pokaalein, mita-
lein ja kunniakirjoin kolme nopeinta sekä 
alle 40cm palkittiin nopein.

Lapsille oli myös suunniteltu omaa 
ohjelmaa, joita valitettavasti jouduttiin 
supistamaan suunnitellusta jonkin verran 
vähäisen ennakko ilmoittautumisen vuoksi. 
Ohjelmana tapahtumassa toimi perintei-

nen onginta, josta jokaisen onkeen tarttui 
jotain hyvää.

Tapahtumassa oli buffa sekä arpajaiset, 
joissa joka arpa toi voiton. Näistä upeista 
arpajaispalkinnoista saamme kiittää Siwaa, 
joka on lahjoittanut kerholle mahtavan 
määrän tuotteita.

Tapahtumaan oli saapunut myös Effe 
Balancen edustaja myyntipisteineen, joten 
paikalla olijoille oli tarjolla buffan antimien 
lisäksi myös muuta ihmeteltävää ja shop-
pailtavaa.

Itse kilpailua saatiin viettää aurinkoises-
sa, mutta ei liian kuumassa säässä.

 Kaikki toimi kuin rasvattu, vaikka 
hieman jouduttiin aloittamaan aikataulussa 
myöhässä niin ei tuo tuntunut ketään häi-
ritsevän. Toimihenkilöiden työskentely oli 
jälleen rautaista ammattitaitoa puhkuavaa 
ja kilpailuttajistakin huomasi että siellä oli 
yhtä jos toistakin viehejuoksu konkaria 
sillä yhteistyö toimi todella hienosti mm. 

OTALAMPI SPRINT
Teksti ja kuvat:
Jonna Paronen

Hanna pitämässä ongintaa lapsille
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vieheenpalautuksen kanssa ja näin ollen 
tapahtuma saatiin vedettyä yllätys nope-
asti läpi. 

Saimme jälleen nähdä ja nauttia monien 
eri rotujen tyylinäytteistä sekä viehein-
nokkuudesta n. 40 koiran verran, joista 
jokainen ajoi hienosti viehettä. Iloisia koi-
ria, iloisia sekä tyytyväisiä omistajia mahtui 
päivään monta.

Tapahtuma sai paljon kiitosta paikan 
päällä sekä jälkikäteen.  Osallistujat niin 
kuin tapahtuman toimihenkilötkin olivat 
sitä mieltä että tapahtuma halutaan ehdot-
tomasti järjestää myös ensi vuonna. 

Lopuksi tapahtuman tulokset ja joitakin 
kuvia tapahtumasta löytyy www.paronen.
kuvat.fi ja sieltä Muut koirakisat.

Greyhound luokan
kolmen kärki.

Greyhound luokan 
voittaja Tenu.

Borzoi Milja

Rotikka mix Rico

Nitro greyhound
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TULOKSET:
 (sija, rotu, nimi, aika)

GREYHOUND
1. Tenu     9.73
2. Leilani    9.90
3. Ana ja Mötkö   9.91
5. Kurt     9.98
6. Pöö     9.99

7. Mini     10.01
8. Audrey, Niko & Nitro   10.02
11. Jassu    10.76
12. Iiris     11.00
13. Balfour    19.74

MUUT VINTTIKOIRAT
1. whippet Rambo   10.65
2. whippet Tiuku   11.70
3. whippet Myytti   11.95
4. whippet Vinski    12.45
5. borzoi Milja    12.83

MUUT RODUT
1. amerikan bulldoggi Cira  12.89
2. seropi Jade    13.17
3. seiskarinkoira Rolle   13.28
4. amerikan bulldoggi Kurko  13.34
5. bordercollie Capo   13.38
6. x-rotu Urho    13.68
7. x-rotu Irma    13.69
8. rotikka mix Rico   14.25
9. seropi Jedi    14.58
10. bordercollie Roki   14.69
11. espanjanmaantiekiitäjämiksaus 
Annie (alle 40cm)   14. 86

Muut vinttikoirat luokan kolmen kärki

Muut rodut luokan voittaja  amerikanbul-
dokki Cira.          

Kuva: M.Lehkosen albumi
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12. manchesterinterrieri 
Papu (alle 40cm)    14.88
13. manchesterinterrieri 
Marvel (alle 40cm)   15.23
14. manchesterinterrieri 
Merlin (alle 40cm)   15.68
15. australianpaimenkoira Rasmus  15.78
16. bullterrieri Loki   16.54
17. bullterrieri Väinö   16.66
18. bullterrieri Luna   17.28
19. espanjanmaantiekiitäjämiksaus 
Princess (alle 40cm)   17.58

Tapahtumassa palkittiin joka luokan 
kolme parasta sekä alle 40cm:n nopein.

Suuret onnittelut menestyneille. Rap-
suja jokaiselle tapahtumaan osallistuneelle 
karvakuonolle.

Etelän Greyhound Urheilijat kiittävät 
kaikkia osallistuneita.

Aikaisempaa kokemusta lehden teosta ei tarvitse olla, joten se sopii 
kenelle tahansa joka tykkää kirjoittamisesta.
Lehteen on valmiina runko, joka helpottaa lehden juttujen kokoamista, 
mutta uudet ideat lehden sisällön suhteen ovat aina tervetulleita, 
jotta lehteä voidaan kehittää entisestään.
Jos tuntuu että olet halukas toimimaan lehden päätoimittajana niin 
otahan yhteyttä, tehtävään kyllä tarvittaessa perehdytetään.
Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen juttuja tai haluat 
auttaa valmiiden juttu aiheiden teossa ilman pää-
toimittajan pestiä, niin rohkeasti yhteyttä, 
jokainen innokas tekijä lehteen on tervetullut.
Lisätiedot jonnaparonen@gmail.com

                                  Terveisin
                                   Jonna Paronen

EGU-lehti hakee päätoimittajaa 
ja juttujen tekijöitä

Alle 40 cm päivän nopein Annie.
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Rotuesittelypäivä                
Mustissa & Mirrissä

Jälleen tänä vuonna EGU sai mahtavan 
tilaisuuden olla mukana Mustin & Mirrin 
perinteikkäillä rotuesittelypäivillä.

Ahkerat kerholaiset pääsivät upeiden 
greyhoundiensa kanssa esittelemään rotua 
ja tietenkin siinä samalla myös kerhon 
toimintaa 14.3 Espoon Mustiin & Mirriin 
sekä 1.8 Tapiolan vasta avattuun Mustiin 
& Mirriin.

Rotupäivät olivat molemmissa pai-
koissa sujuneet hyvin ja kerholaiset olivat 
tykänneet olla paikan päällä tuomassa tätä 
hienoa rotua esille. Rapsuttelijoitakin oli 
koirille riittänyt yllin kyllin.

Rotupäivät ovat mahtava tilaisuus 
päästä tuomaan rotua ja kerhoa esille 
ja tämän johdosta nämä ainutlaatuiset 
tilaisuudet ovat erittäin tärkeitä kerholle. 
Rotuesittelypäivissä pyritään jatkossakin 
olemaan mukana sitä mukaan kun pää-
semme eri Musti & Mirri 
liikkeiden rotuesittelypäi-
viin mukaan. Näihin tar-
vitsemme kerhon jäseniä 
mukaan koiriensa kanssa.

Tämän vuoden Musti 
ja Mirri rotuesittelypäivis-
tä suuri kiitos Mustin & 
Mirrin myymäläpäällikkö 
Eeva-Anniina Lehtiselle 
sekä Päivi Manniselle, 
Päivi Vähäkoskelle, Satu 
Li imataisel le,  Hanna 
Tienhaaralle sekä Viara 
Gentcheville koirineen 
matavasta osallistumises-
ta päiviin.

Toivon mukaan pää-
semme jälleen ensi vuon-
na osallistumaan.

Jonna

GRL Lemmikkimessuilla  

Tällä kertaa GRL otti vetovastuun Lem-
mikkimessujen järjestelyistä. Käytännössä 
järjestelyissä ei suuria muutoksia aikaisem-
piin vuosiin tullut. EGU:laiset olivat suurin 
joukko, jotka tapahhtuman järjestelyihin 
osallistuivat. Perjantaina Jonna Paronen oli 
kanssani rakentamassa ständiä. Messujen 
ajan ständillä kanssani olivat Joni ja Jake 
Tuhkanen molempina päivinä koko päivän. 
Jälleen kerran voi vain ihailla Jakea, joka 
jaksaa olla isän mukana tapahtumassa kuin 
tapahtumassa aamusta iltaan. Sunnuntaina 
vielä viimeisellä tunnilla Jake kysyi, että 
saako jakaa GRL:n esitettä.  Näkyvyyttä 
haettiin laajalla rintamalla. Kerhoesitteet 
tehtiin EGU:n, TSGK:n ja TGK:n kerhois-
ta. GRL uusi lajiesitteen, ja sen lisäksi oli 
Hill's yhteistyöesite messuosaston seinällä. 
Osastomme oli suurempi kuin koskaan 
aiemmin, 18 neliötä heti esiintymisarenan 
vieressä. Loistava paikka, joskin vähän 

rauhaton (areenan ää-
nentoisto välillä turhan 
kovalla).  

Ständillämme Sari 
Tulonen hoiti Effe Ba-
lance -tuotemyyntiä, 
mikä kyllä veti yleisöä 
paikalle.  Tällä ker-
taa ständillä pyörivät 
kisavideot ja niiden 
lomassa kuva-show vi-
deotykillä heijastettuna 
seinälle. Näin saatiin 
kuvakoko huomatta-
vasti suuremmaksi, ja 
se näkyi kauas.   

Jonkinlaisena oh-
jelmanumerona ja vi-
rikkeellisenä kokeiluna 
järjestimme arvauski-
san, missä piti arvata 

MESSUILLA   MESSUILLA    MESSUILLA    MESSUILLA

Hanna ja Tuukka.
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MESSUILLA   MESSUILLA    MESSUILLA    MESSUILLA

European Derbyn finaalin voittajan aika. 
Lähtövideo oli nähtävillä ständillä erillisellä 
näytöllä ja vihjeeksi oli annettu tämän kau-
den nopein aika Tampereen 480 m mat-
kalla. Palkintona lähemmäksi arvanneelle 
oli molempina messupäivinä Effe Balancen 
lahjoittama Effektri dog 500 ml öljypullo.

Lauantaina paikalla olivat Viara neljän 
koiran, Adelen, Louien, Denejan ja Leilanin 
kanssa. Miska oli paikalla Taken ja Nica 
Essan kanssa. Sunnuntaille paikalle olivat 
lupautuneet Jenna kahden koiransa ja Reija 
Pumpulin kanssa. Jennan ensiesiintyminen 
GRL:n ständillä oli kovin epäonninen. En-
sin toisella koiralla alkoi kiima ja lopulta 
sunnuntaiaamun messumatka päättyi 
Tampere-Helsinki moottoritielle Riihimä-
en kohdille autoon tulleen teknisen vian 
vuoksi. Sunnuntaille hälytettiin koirien 
vähyyden vuoksi Camilla kahden koiransa, 
Veetin ja Kaapon kanssa paikalle. Suuri 
kiitos Camillalle, että saimme epäonnesta 

Leilani ja Audrey innoistuivt välillä leikkimään.

Rapsuttelijoita riitti
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Yhteislenkit alkavat jälleen joulun jälkeen 
Tapaninpäivänä perinteikkäällä Kinkun 
sulatus lenkillä.

Kuka tahansa EGU:n jäsen voi pitää 
haluamallansa paikkakunnalla yhteislenkin, 
johon kaikki ovat tervetulleita.

Yleensä yhteislenkit on pyritty järjes-
tämään joka toinen sunnuntai läpi talven 
aina maaliskuun loppuun asti, mutta lenkit 
voivat olla myös lauantaisin. Vetäjästä 
riippuen.

Infoa ja huomioitavia asioita lenkeille.
• -15c on pakkasraja lenkeille.
• lenkeille on hyvä varata sään mukainen 
varustus niin itselle kuin koirillekin.
• kakkapussit aina mukaan, sillä usein 
lenkit menevät myös alueilla joissa on hyvä 
huomioida alueen muutkin käyttäjät.
• lenkeillä koirat ovat aina kytkettyinä.
• juoksuista narttua ei kannata tuoda 

huolimatta koiria esille.  Lauantaina, jolloin 
useita koiria oli ständillä, myös yleisöä oli 
paljon. Tästä kokemuksesta voidaan oppia, 
että tulevissa tapahtumissa yritetään saada 
näitä meidän ihanuuksia riittävästi kaikille 
messupäiville mukaan.   

Molempina päivinä meillä oli myös nel-
jännestunnin esiintymisaika areenalla, jossa 
kerroimme lähinnä lemmikkinäkökulmasta 
greyhound-tietoa. Sunnuntaina aika oli ko-
vin huono, koska juuri ennen esitystämme 
oli koirien muotinäytös, jota juonsi Katja 
Sthål. Muotinäytös veti arvatenkin yleisöä 
runsaasti. Tämän jälkeen yleisö jatkoi 
matkaa, ja meidän esitykseemme yleisöä 
jäi enää kymmenkunta henkilöä.  

Osastollamme oli mukavia houkutuk-
sia. Viara oli leiponut torttuja ja pipareita 
ständille maisteltavaksi. Mainittuja herk-
kuja oli tarjolla lauantaina, ja ne varmasti 
osaltaan saivat väen pysähtymään paikalle. 
Sen sijaan tuotemyynnissä ollet Reijan 
kauniit greyhound mukit ja joulukortit 
eivät tehneet kauppaansa.  Messuista jäi 
kuitenkin hyvä mieli ja mukaan kannattaa 
mennä myös ensivuonna, vaikka se välillä 
työläältä tuntuukin. 

 
Teksti: Päivi Manninen  
Kuvat: Viara Gentchev

EGU:n 
yhteislenkit

Kuva: Jonna Paronen

Kuva: Jonna Paronen
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EGU on varannut jäsenilleen Hyvinkään 
koirauimalaan yhteisiä uintivuoroja 10.1.16 
alkaen joka toinen sunnuntai. Uintivuorot 
on tarkoitettu vain EGU:n jäsenille ja hei-
dän koirilleen. Uinti kertoja on varattuna 
yhteensä kuusi ja niihin voi varata paikan 
omalle koiralleen joko facebookin Etelän 
Greyhoud Urheilijat ryhmän kautta, jo-
hon jokaiselle uintipäivälle on tehty oma 
asiakirja, jota muokkaamalla tai kommen-
toimalla voi tehdä varauksen. Jos et ole 
facebookissa, voit tehdä uintivarauksen 
sähköpostitse paiv.manninen (at) gmail.
com tai laittamalla hänelle viestiä 050- 337 
54 62. 

Koiria mahtuu maksimissaan viisi 
kerrallaan, joten huomioittehan tämän 
tehdessänne varauksia. Pyritään pitämään 
uintivuorot niin että mahdollisemman 
monella taloudella/ koiralla on mahdollista 
tulla kokeilemaan uintia. Uintivuoroilla on 
koirauimalan oma uittaja mukana, joten 
ensikertalaistenkin on helppo tulla mukaan 
uittamaan koiraansa.

Paikkana Hyvinkään koirauimala, Ter-
vamäentie 193, Hyvinkää

Uinnin hinta on 9€/koira ja se tulee 
maksaa kerhon tilille: 
Etelän Greyhound Urheilijat 
FI96 3131 1000 4157 72
viestiksi: uinti, pvm, koiran nimi

Uintivuoro tulee olla maksettuna ker-
hon tilille kyseiseen uintipäivään mennessä.

EGU:n varaamat uintiajat ovat: 
10.1 klo 15 , 24.1 klo 15, 7.2 klo 15, 21.2 
klo 15, 6.3 klo 15, 20.3 klo 15

Tervetuloa mukaan!

yhteislenkeille sekoittamaan uroskoirien 
päitä.
• lenkeille ovat kaikki tervetulleita koiran 
kanssa tai ilman.
• yhteislenkeillä mainostamme rotua ja 
kerhomme tarjoamaan toimintaa
• yhteislenkit ovat loistava tilaisuus tulla 
tutustumaan greyhoundeihin rotuna, 
EGU:un sekä viehejuoksuun, sillä lenkeil-
lä on aina mukana lajin harrastajia, jotka 
osaavat kertoa lajista sekä vastata mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin.

Talven tulevat yhteislenkit näet joko 
www.grl.fi, sieltä foorumi ja EGU:n ilmoi-
tustaulu (ei tarvitse rekisteröitymistä) tai 
facebookin ryhmästä Etelän Greyhoun 
Urheilijat.

Yhteislenkkejä pyritään näiden paik-
kojen lisäksi mainostamaan myös muissa 
paikoissa.

Lenkin vetäjäksi voi ilmoittautua yllä 
manituista paikoista löytyvillä ohjeilla.

Tervetuloa vetämään yhteislenkkejä ja 
osallistumaan niihin!

Jonna

EGU
koirat uivat
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EGUlaiset täyttävät 
lapsuudesta tutun frendikirjan 
Greyhound Racingin lyöminä.

URHEILUKIRJANI NIMI:  Vauhtia ja vaa-
rallisia tilanteita
SUURIN SAAVUTUKSENI: Hankin 
greyhoudin.
SUURIN ILONAIHEENI: Koirani.
ÄÄNISTÄ MIELUIS IN:   Nukkuva 
greyhound.
IHAILEN: Hienoja koiria.
PELKÄÄN: Koirani menevän rikki.
OLEN HÄVENNYT: Kaaoksen diski käyt-
täytymistä.
MUUTTAISIN LAJIAMME: Enemmän 
harrastajia.
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: Hankkisin 

sellaisen koiran joka pystyy juoksemaan 
kilpaa.
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Musta ja 
valkoinen ;)
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI: Kaa-
oksen soolo ja sotkun puhtaat ratajuoksut.
SUUNNISTAN NYT:  Katsomaan telk-
karia.

Elisa Jetsonen

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN KIR-
JOITTAA: Riikka Kallio

Frendikirja

PENTUJA

Bling It On – Joynight,  22.10. 2+4. 
Kennel Run - Up, puh. 0400 916 996 
kennel (at) run-up.fi 

Silveraye – Neytiri, 9.11. 3+1
Kennel Whiskers, Inari Wallenius 
Puh. 040-685 9977

ASTUTETTUSYNTYNYT
Deneview Snowtoe - 
Capes’ Bubbly Buff
Line Of Fire - Go Mary Blue
Kennel Top Vision, Hannu Niemi, 
puh. 040 520 0512
hannu.t.niemi@gmail.com

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

Rommi

Kuva: Joni Tuhkanen

Vinga ja 
Braka 

Kuva: Saija Jämsä

Casper ja Jesper

Kuva: Jonna Paronen


