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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Paavo
Kuva: Jonna Paronen

Taigan pentuja
Kuva: Johanna Jäntti

Bee
Kuva: Riikka Kivioja

Pricken, Tenu ja Körmy
Kuva: Mika Hytönen
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egu.hallitus@gmail.com

LEHDEN 2/2016 TAITTO
Tuula Purssila

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
Arto ja Mini, 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 
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harjoitusiltojen tuloksista
tiedotteet tiistain harjoituksia ja 
Otalammen harjoitusaluetta koske-
vista asioista
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Päivi Manninen

paiv.manninen@gmail.com 
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Minna Turunen

minna.turunen@nordicgreyhounds.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Joni Tuhkanen 

joni.tuhkanen@gmail.com
Pekka Karlsson
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Elisa Jetsonen

elisa.jetsonen@gmail.com
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FI96 3131 1000 4157 72

Jäsenmaksut 2016
varsinainen jäsen 25e, perhejäsen 5 e.
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Puhiksen palsta
Tervehdys kaikille EGU-laisille!

Niin kuin edellisessä puhiksen palstassa kir-
joitin, jäsenille on järjestetty talven mittaan 
monenlaista toimintaa (koirille uintivuoroja, 
hierontakursseja ja myös pantojen ja hihno-
jen valmistuskurssi). Tapahtumat ovat olleet 
joko vain jäsenille suunnattuja, tai osaan ovat 
voineet myös ulkopuoliset osallistua. Tällä 
olemme taanneet sen, ettei näistä kursseista 
ja tapahtumista tule seuralle kustannuksia, 
vaan kulut on pystytty kattamaan osallistu-
mismaksuilla. Valitettavan vähän nämä ovat 
kuitenkin jäsenistöä kiinnostaneet ja myös on 
kuulunut kritiikkiä, ettei jäsenistölle järjestetä 
mitään!

Hyvinkään radalla ei EGU tänä kesänä 
järjestä harjoituksia, mutta Otalammella on 
viehejuoksuharjoitukset joka viikko. Harjoi-
tuksia on järjestetty vuoroviikoin Molossi 
Racen kanssa. Ainakaan EGU:n vuorolla 
harjoitukset eivät ole saaneet suurta suosiota. 
Onneksi olemme kuitenkin saaneet Otalam-
men käyttöastetta kohotettua ulkopuolisille 
myytävien tilaisuuksien kautta. Vuokrahan 
tuolla alueella on huomattava, joten ei sitä 
tyhjänpanttina ole järkevää seisottaa. Ota-
lammella on myös EGU:n uusi kontti, jossa 

kerhon omaisuutta säilytetään.
Valitettavasti Otalammella on tehty 

ilkivaltaa ja rikottu whirling. Tästä harmista 
tulee seuralle kuluja, kun koko whirling täytyy 
rakentaa uudestaan. Vanha on jo purettu ja 
uuden teko aloitettu. Rakentaminen tapah-
tuu talkoovoimin ja ainakaan ensimmäiseen 
talkoopäivään ei osallistunut kuin kourallinen 
jäseniä. Rakentaminen siis tulee viemään 
aikaa, koska sitä tehdään vain muutaman 
henkilön voimin.

Oman radan rakentaminen on tunnetusti 
ollut suunnitteilla, mutta jäsenistön tämän 
hetkisen vähäisen aktiivisuuden takia se voi-
daan toistaiseksi unohtaa. Nyt voimavarat 
keskitetään muualle ja uusille ideoille. Suuri 
kysymys on mistä löytää EGU:lle rata, joka 
täyttää sekä meidän että GRL:n vaatimukset. 
Hallitukselle saa esittää ehdotuksia siitä, miten 
asian eteenpäin saattamiseksi tulisi toimia.

EGU järjestää vain kaksi kisapäivää vuon-
na 2016 Tampereen Kaupissa.

Aurinkoista loppukesää, 
sekä kisakautta teille kaikille

Päivi Manninen

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/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
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7.7 pidettiin ensimmäinen osa Otalam-
men harjoitusalueen talkoista. Talkoissa 
purettiin vanha whirling joka oli joutunut 
loppu kevään/kesän kynnyksellä ilkivallan 
kohteeksi. Tarkoituksena on uusia whirling 
kokonaan ja saada siitä paremmin harras-
tajia palveleva.

Kesällä myös alueelle hommattiin uusi 
kontti, johon siirrettiin kerhon tavarat 
vanhasta radalla olleesta kontista. Vanha 
kontti myytiin Luhtilaukkaajille. 

Talkoissa oli alun perin suunniteltu 
whirlingin purun lisäksi konttiin rakennet-
tavaksi hyllyä jotka helpottaisivat kontin 
tavaroiden järjestyksessä pitämistä, alueen 
siistimistä roskista ja muuta tarvittavaa 
pientä, mutta koska osaanottaja määrä oli 
kovin pieni, ei tällä kertaa talkoissa pystytty 
tekemään muuta kuin purkamaan whirling. 
Sadetta uhmaten muutama ahertaja ahersi 
talkoissa. Talkoissa myös tekijöille tarjottiin 

grillistä makkaraa sekä limua.
Talkoiden kanssa pidettiin myös kaikille 

avoimet vieheharjoitukset joten talkoolai-
set pystyivät samalla myös treenaamaan 
koiriansa. Sää olikin koirien treenaamisen 
suhteen hyvä sillä suora oli sopivasti kas-
tunut eikä hiekka pölissyt.

Talkoista järjestetään vielä toinen osa, 
jolloin tarkoituksena olisi rakentaa whirling 
valmiiksi sekä tehdä muut suunnitellut työt 
alueella. Toivotaan että tuolloin kerholaisia 
saapuu paikalle runsain joukoin jolloin 
kaikki tarvittava saadaan tehtyä ja saam-
me vihdoin whirlingin käyttöön ja kontin 
järjestykseen.

Talkoissa tulee varmasti olemaan taas 
juotavaa ja purtavaa tarjolla.

Teksti Jonna Paronen 
Kuvat Leenalinnea Nurmi

Otalammen talkoot

Aluetta siistittiin roskista.

Tekijöille tarjottiin grillistä makkaraa ja limua.
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3sivun
KOIRA Taiga

Whippet narttu  
s. 1.12. 2011
I. Blits van de Spaarne Meute 
e. Maxwin Freida
Kasv. Maxwin  
om. Johanna Kakko ja Johanna Jäntti

Nurmijärven Perttulassa asuu Taiga-
whippet laumoineen ja palveluskunti-
neen. Taiga on tänä vuonna viisi, ja on 
ehtinyt niittää menestystä radoilla erit-
täin hienosti, rataennätyskin plakkaris-
sa, sekä monta manttelikisaa voitettuna, 
SKVL: Derby-, Suomen ratamestaruus, ja 
Juoksukuninkuus vuodelta 2014 ja GRL: 
Sprintti Derby sekä Vuoden Sprintteri 
2015.

Omistajat Johanna Jäntti ja Johanna 
Kakko (Salde) ovat tehneet pienen hie-
non nartun kanssa hyvää työtä. Treenaus 
on ollut määrätietoista ja koiran vah-
vuudet hyvin huomioonottaen. Kaikesta 
tekemisestä huokuu se miten tärkeä 
Taiga on heille. 

Kertokaa miten Taiga tuli teille, 
miksi juuri kyseisestä pentueesta? 
Meidän ensimmäinen whippet ehti ilostut-
taa elämäämme lyhyen, mutta sitäkin mer-
kittävämmän hetken. Juuri tämä valloittava 
persoona vakuutti meidät whippetien 
suhteen ja tiesimme, että laumaamme 
jää iso whippetin mentävä aukko Wiuhtin 
lähdettyä autuaammille pupumaille. Emme 

päässeet silloin vielä kokemaan ratahar-
rastusta, mutta ajatus siitä jäi kytemään. 
Seuraavan pennun kohdalla tiesimme 
etsivämme ratalinjaista whippetiä. 

Katselimme moniakin suunnitteilla ole-
via whippetpentueita, ja loppujen lopuksi 
juuri Taigan tuleminen meille oli sattumien 
summa.

Taigan kanssa aloititte vinttikoiraurheilun,
millä mielellä katsotte taaksepäin niitä
kisakausia Taigan kanssa? 
Missä onnistuitte mielestänne parhaiten? 
Taigan kanssa on ollut mitä ihanin opetella 
lajin saloja. Se on oppinut helposti ja anta-

Maxwin Hulabaloo
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nut virheitä anteeksi.
Kisaaminen ei suinkaan ole ollut voit-

tokulkua alusta asti, mutta on ollut hienoa 
seurata koiran kehitystä kausien karttuessa 
ja saada yhteisestä tekemisestä onnistumi-
sentunteita. Taiga on kaikin puolin upea 
kisakoira

Taigalla on ollut alusta saakka pentu-
suunnitelmia, juurikin sijoituskoiran 
ominaisuudessa. 
Mitkä piirteet mielestänne tekevät 
Taigasta hyvän jalostusnartun? 
Taiga on hyvän kokoinen ja sillä on paljon 
lajissa tarvittavia hyviä ominaisuuksia. Se 
on luonteeltaan lempeä, mutta radalla 
periksiantamaton. Nyt pentujen jälkeen 
voi todeta, että Taiga on erinomainen emä.

Taigalla on kaksi pentuetta jo takana,
ensimmäisen teki kasvattaja, ja seuraavan
teitte oman My Wild-kennelin nimissä. 
Mikä on jalostusideologianne? 
Mitä piirteitä tai ominaisuuksia 
tahdotte jalostaa eteenpäin? 

Hyvän ratakoiran tulee mielestämme olla 
myös mutkaton kotikoira ja pidämme koi-
rien luonnetta tärkeänä osana sitä. Tämä 
lajimmehan on koirien nopeusjuoksu, 
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joten kyllä jalostusideologiassa tulee huo-
mioida myös käyttöominaisuudet.

My Wild F-pentueen kaikki pennut ovat 
löytäneet kisaavat kodit, millaisia pennut
ovat nyt puolivuotiaina? 
Ja miten yhteistyö kasvatinomistajien 
kanssa sujuu? 
Pentumme ovat nyt 4,5 kuukauden ikäisiä 
ja tasaiselta porukka vaikuttaa. Kaikki 
pennut ovat reippaita ja on ollut mukava 
seurata niiden elämää uusissa kodeissaan. 
Meillä on aivan ihanat kasvatinomistajat ja 
hyvä henki porukassa. Yhdessä suunnitel-
laan jo pentutreffejä ja muuta mukavaa.

Taiga on vasta viisivuotias, joten jatkatteko
kisauraa pentueiden jälkeen? 
Miten Taiga on palautunut mammalomalta? 
Kaikki on sujunut nyt pentujen jälkeen 
hyvin ja Taiga on hyvää vauhtia palaamassa 
oman kisauransa pariin.

Miksi juuri ratalinjainen whippet olisi
hyvä lemmikki ja kilpakumppani? 
Omalle kohdalle on ainakin osunut rohkei-
ta ja sosiaalisia ratalinjaisia whippettejä, joi-
den kanssa arki on helppoa. Usein luullaan 
whippetin tarvitsevan tolkuttomasti liikun-
taa moniin muihin rotuihin nähden, mutta 
omat tuntuvat ainakin nauttivan enemmän 
liikkumisen vauhdista kuin kestosta. 

Yksilöitähän nämä ovat toki kilpa-
koirinakin, mutta yleisesti ratalinjaisilla 
whippeteillä on ajoviettiä hyvin ja kooltaan 
ne ovat näppäriä kaiken ikäisten ja kokois-
ten kilpailuttaa.

Taiga on ihastuttava koira, rauhallisen 
viisas ja vähäeleisen itsetietoinen vahva
narttu.  Millainen koira hän on 
laumassanne? Onko erityispiirteitä? 
Kuvailit mielestäni juuri hyvin lauman 
johtajakoiran ominaisuuksia ja sellainen 
Taiga tosiaan koiralaumamme keskuudessa 

on. Taiga on pitkälti kuin ihmisen mieli, se 
lukee hyvin muita, on kuuliainen ja herkkä 
ihmisten tunnetiloille. Yksi Taigan mukava 
erikoispiirre on tietysti se, että se pitää 
todella paljon saunomisesta. Saunassa 
rentoutuu sekä koira että emäntä.

Toivotan teille monta hyvää vuotta ovaa-
leilla, kotisohvilla ja –pelloilla, ja kannustan 
positiivisella asenteella harrastamiseen! 

Kysymykset laati: Jennika Eskola
Vastaukset: Johanna
Kuvat: Johannan albumi
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EGU on järjestänyt tänä kesänä joka toinen 
torstai kaikille koirille avoimet viehehar-
joitukset harjoitusalueella Otalammella.

Alkukauden harjoitukset selkeästi 
kiinnostivat ja olivat tarpeellisia varsinkin 
kerhon nuorille ja kokemattomille koirille.

Tunkua harjoituksiin ei ole ollut, ei 
osallistujien ja vielä vähemmän tekijöiden 
puolelta. Niissä on kuitenkin ollut hyvä 
henki ja on voitu keskittyä jokaisen koi-
ran omiin tarpeisiin. On voitu rauhassa 
harjoitella koppia ja tason mukaan ottaa 
sitten vetoja pienistä pyrähdyksistä aina 
200m asti.

Kesän aikana otettiin myös harjoitusten 
yhteistyökumppaniksi Molossi Race yhdis-
tys, jolloin alueella pystyttiin tarjoamaan 
joka viikko harjoituksia. Tällä tavalla aluetta 
saadaan enemmän näkyviin, saadaan levi-
tettyä tietoisuutta alueesta, mitä sillä on 
tarjota (kerholta tilattavat harjoitukset, 
tapahtumat..) sekä tietysti käyttöastetta 
alueelle on saatu kasvatettua. Näin ollen 
alueen isohkoa vuokraa saadaan paremmin 
katettua ja voidaan alkaa suunnittelemaan 
paremmin alueen parannuskohtia. 

Molempien yhdistyksien pitämissä 
harjoituksissa on ollut suht sama runko, 
koppia voi harjoitella rauhassa ja eri mit-
taisia vetoja on pystynyt ottamaan. Myös 
vetomaksu on ollut sama molemmissa, 
joten EGU:laisetkin ovat pystyneet käy-
mään molemmissa harjoituksissa ilman 
että vetomaksuissa olisi ollut eroja. 

Elokuun alussa EGU:n osalta pidetään 
viimeiset harjoitukset. Voi olla että syksyn 
aikana tulee vielä joitain yksittäisiä har-
joituspäiviä, mutta sen näkee aivan siitä 
onko tekijöitä ja innostusta harjoituksia 
pitämään. Tällä erää säännölliset harjoi-
tukset on kuitenkin lopetettava huutavan 

tekijäpulan takia. Molossi Race kuitenkin 
jatkaa vielä harjoitusten pitämistä alueella. 
Heidän harjoitusten pitopäivä ja alkamis-
aika hieman vaihtelevat, joten kannattaa 
ehdottomasti seurata facebookista EGU:n 
ryhmää tai käydä vaikka Molossi Racen 
ryhmän seinältä kurkkimassa miten har-
joituksia on. 

Ensi keväänä toivottavasti taas järjes-
tetään säännöllisiä harjoituksia alueella, 
varsinkin silloin niille olisi kysyntää kun 
radoilla ei harjoitukset ole alkaneet ja 
nuoret koirat tarvitsevat harjoittelua. Toi-
votaan että tuolloin tekijäpulakaan ei ole 
näin suuri mitä se tänä vuonna on ollut ja 
kerholaiset osallistuvat enemmän näiden 
harjoitusten pitämiseen. Näissä harjoituk-
sissa tekijät juoksuttavat omat koiransa 
ilmaiseksi. Samalla mallilla siis mennään 
kuin rataharjoituksissa aiemmin.

Teksti: Jonna Paronen
Kuva: Leenalinnea Nurmi

Viehejuoksuharjoitukset
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The Queen Of Agility

Monen uuden harrastajan tai kerholaisen 
mielessä voi pyöriä ajatus siitä miten pääsisi 
helpoiten mukaan toimintaan.

Aina ei muista mistä sitä tietoa löytyy, 
keneen olla yhteydessä kun kilpailupäivä 
tai tapahtumapäivä lähenee tai mielessä 
ehkäpä pyörii mitä siellä voi ensikertalai-
nen tehdä kun aikaisempaa kokemusta ei 
välttämättä ole.

Kilpailuihin, ovat ne sitten kerhon itse 
järjestämät tai toisen kerhon järjestämät 
ovat kaikki lajin harrastajat aina tervetul-
leita tekijöiksi. Kerhoissa ei katsota minkä 
kerhon jäsen olet, vaan olet tervetullut 
sellaisena kuin olet.

Moni kilpailuiden toimihenkilötehtä-

vistä ei tarvitse aikaisempaa kokemusta ja 
ihan jokaiseen tehtävään kyllä opastetaan, 
neuvotaan ja siihen pyritään että missään 
tehtävässä ei ensimmäistä kertaa joudu 
yksin olemaan vaan kaverina on aina joku 
jolla on aikaisempaa kokemusta.

Kilpailuissa kiinniotto, eli radan taka-
suoralla oleva alue johon koirat lähdön 
jälkeen pysähtyvät vieheelle ja jossa 
kiinniottajat ottavat koirat kiinni ja pitävät 
niitä hallinnassa kunnes kilpailuttaja tulee 
koiran sieltä hakemaan, ei vaadi aikai-
sempaa kokemusta ja on oikeastaan yksi 
parhaimmista paikoista päästä ensimmäistä 
kertaa kokemaan kilpailuiden huumaa, 
kokea miten radan varsi tömisee koirien 

Mukaan 
toimintaan 
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juostessa siitä ohi ja nähdä läheltä niiden 
käyttäytymistä vieheelle tultaessa.

Myös muita tehtäviä löytyy mihin ensi-
kertalaisen on helppo tulla mukaan. Näissä 
on myös mukavan rento ilmapiiri ja opit 
samalla yhtä sun toista lajista ja tietysti mikä 
parasta, tutustut myös kanssa harrastajiin.

Kilpailuihin toimihenkilöksi voi ilmoit-
tautua joko suoraan kilpailunjohtajalle 
soittamalla, laittamalla tekstiviestiä tai 
sähköpostia. 

Kunkin kilpailun kilpailunjohtajan tiedot 
löytyy kilpailukutsusta, joka postitetaan jo-
kaiselle jäsenelle joka kuuluu myös GRL:n, 
eli Greyhound Racing Liitoon, tai jos ei 
kuulu kyseiseen liittoon, näkee kilpailuiden 
tiedot www.grl.fi sivuilta. 
Greyhound Racing Liitto löytyy myös 
facebookista, joten jos olet siellä, löydät 
kilpailunjohtajan tiedot myös sieltä. 

Kilpailuihin toimihenkilöitä haetaan 
myös kerhojen omilla facebook sivuilla/
ryhmissä www.grl.fi sivun foorumin lisäksi. 
Etelän Greyhound Urheilijat sivuilla on 
kaikkiin kerhon järjestämiin kilpailuihin 
oma tiedosto, jonka kautta voi helposti 
myös ilmoittautua toimihenkilöksi.

Jos mietit millainen toimihenkilöteh-
tävä sinulle olisi sopivin, löydät kuvauksia 
eri tehtävistä www.grl.fi sivulta. Yläpalkista 
löytyy kohta Toimintaa!, jossa on eritel-
tynä eri tehtävät ja niitä on myös eritelty 
vasta-alkajille, kokeneemmille ja enemmän 
kokemusta omaaville. 

Kannattaa ihmeessä käydä tutustumas-
sa mitä kaikkia tehtäviä sieltä löytyy ja mikä 
voisi olla semmoinen mitä olisi mukava 
lähteä kokeilemaan.

Kilpailuiden lisäksi kerhoilla on paljon 
muutakin toimintaa mikä kaipaa tekijöitä 
ja missä moni tehtävä on myös uusille 
harrastajille ja kerholaisille sopivaa, näissä 
tapahtumissa on myös vanhempien har-
rastajien helppo tulla opettelemaan uusia 
toimihenkilötehtäviä.

Etelän Greyhound Urheilijat järjestää 
viehejuoksuharjoituksia, juoksutapahtu-
mia, yhteislenkkejä, käy rotuesittelyissä 
ja messuilla tuomassa rotua ja lajia tutuksi 
ihmisille jne. 

Nämä kaikki tapahtumat tarvitsevat 
tekijöitä joukkoonsa. Näissä tapahtumissa 
on myös loistava tilaisuus tutustua muihin 
kerholaisiin samalla kun puuhastelee 
yhdessä.

Myös kerholehteen haetaan jatkuvasti 
uusia jutun tekijöitä, uusia aihe ideoita sekä 
kuvia lehteen laitettavaksi. Jos olet siis 
kiinnostunut tekemään juttuja lehteen joko 
uusista aiheista tai valmiista aiheista, sinulla 
on greyhound tai whippet aiheisia kuvia 
joita voisi julkaista lehdessä tai sinulla on 
uusia aihe ideoita, voi niistä olla yhteydessä 
jonnaparonen@gmail.com.

Kerhon omista tapahtumista parhaiten 
löytyy tietoa tällä hetkellä facebookista 
kerhon ryhmästä sekä www.grl.fi fooru-
milla olevalta kerhon ilmoitustaululta. (ei 
tarvitse erillistä rekisteröitymistä) 

Näissä paikoissa on jokaisesta tapah-
tumasta eritelty tehtäviä mihin tekijöitä 
kaivataan, näiden yhteydessä on ilmoitettu 
myös henkilö joka ottaa toimihenkilö 
ilmoittautumisia vastaan. Facebookin 
ryhmässä on myös erillinen tekijälista mistä 
voi katsoa itselleen sopivan tapahtuman 
ja ilmoittautua joko sitä kautta tai siinä 
mainitulle henkilölle. 

Kyseiseltä henkilöltä saa myös tarvitta-
essa lisätietoja tapahtuman sisällöstä sekä 
toimihenkilötehtävistä ja kuten kilpailuissa, 
kaikkiin tehtäviin opastetaan.

Tervetuloa rohkeasti mukaan 
tekemään mahtavia tapahtumia 
ja kilpailuita, tutustumaan muihin 
kerholaisiin sekä kanssa 
harrastajiin.

Teksti ja kuva Jonna Paronen
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Tapahtuma aloittaa tulevan kilpailukauden 
usein miten ja on samalla tietysti se kerhon 
himotuin oma titteli mitä moni kerholainen 

KUOPPAMESTARUUS
Tänä vuonna Kuoppamestaruus tapahtuma järjestettiin Helatorstaina 5.6.16 EGUn 
jäsenille. Osanottajamäärä oli mukava ja whippettejäkin nähtiin muun rotuisten lisäksi 
edellisvuotta enemmän paikalla. Ilmathan luonnollisesti jälleen kerran olivat puolel-
lamme ja saimme nauttia tapahtumasta hyvissä sääolosuhteissa.

Tänäkin vuonna mahtavat palkinnot koirille 
tarjosi Medimal viime vuotiseen tapaan, uu-
teen alle 10kk greyhoundien omaan sarjaan 
palkinnon tarjosi eläinhoito-
la Hepuli, päähinekilpailuiden 
palkinnoista vastasivat Minna 
Turunen ja Jonna Paronen.

Kiitokset vaan mahtavista 
palkinnoista jokaiselle näin heti 
alkuunsa.

Tänä vuonna siis haluttiin 
taas hieman tuoda uutta ta-
pahtumaan ja päätettiin pitää 
nuorille greyhoundeille ihan oma 
pentusarja joka olisi tarkoitettu 
alle 10kk ikäisille pennuille. Tällä 
kertaa harmillisesti pentuja ei 
tapahtumaan osallistunut. Katso-
taan siis uudestaan ensi vuonna, 
järjestetäänkö pentuluokka vai 
keksitäänkö jälleen jotain muuta 
uutta kokeiltavaa.

Kuoppamestaruushan on siis 
EGUn jäsenille suunnattu oma 
juoksutapahtuma joka järjeste-
tään vuosittain vapun tienoilla. 
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koiransa kanssa jahtaa. Matkana juostaan 
n.150 m, joten tapahtuma sopii nuorille koi-
rille myös. Juostavat luokat ovat greyhoundit, 
whippetit ja saman talouden jäsenten muun 
rotuiset.

Greyhoundeista ja whippeteistä palkitaan 
kolme nopeinta, muun rotuisista pelkkä 
voittaja. Näiden lisäksi nyt viime vuosina on 
järjestetty myös aikuisten ja lasten oma päähi-
nekilpailu jossa palkitaan molemmista sarjoista 
hauskin/paras päähine. Päähinettä on voinut 
äänestä buffan pöydällä olevilla lipukkeilla 
laittamalla joko päähineen omistajan nimen 
tai kuvauksen päähineestä jota äänestää. Ta-
pahtuman yhteydessä on voinut myös arvata 
vuoden kuoppamestaria (greyhoundien) ja oi-
kein arvanneiden kesken on aina arvottu oma 
voittaja joka on palkittu pienellä palkinnolla.

Tapahtuma on aina ollut hyvähenkinen, 
mukava ja rento ilmapiiriltään, joten uusienkin 
jäsenten on ollut helppo osallistua mukaan 
ja tulla ensimmäistä kertaa kokeilemaan 
viehejuoksua. Tapahtuma on ollut myös lois-
tava tilaisuus tulla opettelemaan lähettämistä, 
ajanottolaitteen käyttöä tai jopa vieheenvetoa. 
Usein näitä rohkeita tehtävien opettelijoita ei 
ole nähty, mutta ehkäpä joku päivä joku käy 
nykäisemästä hihasta ja ilmoittaa haluavansa 

oppia tuon taidon. Ja hei, tervetuloa vain, 
vaikka kesken tapahtuman. Siihen voi tekijän 
viereen lykkäytyä juttelemaan niitä näitä, 
kyselemään miten vaikkapa ajanottolaitteisto 
toimii tai millaisia eroja vieheenvedossa on 
kun vedetään viehettä greyhoundille ja muun 
rotuisille ja varmasti siinä hommassa oleva 
ahertaja niistä mielellään kertoo, näyttää ja 
antaa kokeillakin. Moni tehtävä on jopa yllät-
tävän helppo vaikka kauempaa seurattuna voi 
näyttää haasteelliselta.

Tiesitkö vaikka sitä että moni vieheen-
vetäjä sanoo että greyhoundille on kaikkein 
helpointa vetää viehettä kuin vaikka muun 
rotuisille? Monesti sitä ajattelee että kun ne 
greyt juoksee niin kovaa niin vieheenveto-
kin on tosi vaikeaa, mutta näin se on, se on 
se helpoin.. Tai ajanottolaitteiston käyttö.. 
Kyllä, monta nappulaa löytyy ja monta lukua 
näytöstä, mutta oikeasti tarvitset vain paria 
nappulaa aikoja ottaessasi. Eikä laitteiston val-
miiksi laittokaan monimutkaista ole, tuntuma 
siihen tulee jo kerran pari jälkeen kun sen on 
laittanut valmiiksi. Mutta se siitä, takaisin itse 
tapahtumaan. 

Tänä vuonna tapahtumassa oli myös myyn-
nissä arpoja, joissa joka arpa voitti. Arpajaisten 
palkinnot meille on lahjoittanut Siwa. Suuri 

Reiska
keskittynyt 
kuvaamiseen.

Päähinekilpailun voittajat
Miko Paronen ja Seppo Mikkonen
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kiitos sinne myös. Monta arpavoittajaakin 
saatiin päivän aikana nähdä.

Juoksusuoritukset koirilla olivat varmaa 
ammattimaista tasoa, tekniikka taas oli 
perinteistä Kuoppamestaruus vitsausta, 
ajanottolaitteiston kanssa sai hieman tapel-
la, liekö likaa ollut kopin päässä vai mistä 
johtui että aikoja ei meinattu saada kun-
nolla, joten aikoja jouduttiin kellottamaan 
suurimmaksi osaksi käsipelin. Harmillista 
tietysti, mutta tekniikka on tekniikkaa ja 
omaa aina omat haasteensa. Myöhem-
missä tarkastuksissa vikaa ei löytynyt itse 
laitteistosta eikä piuhasta joten luultavasti 
jokin kopin päässä aiheutti ”yhteysongel-
mia”. Muuten hommat pelitti niin kuin 
pitikin ja mukavaa oli.

Ensi vuonna sitten taas uudestaan.

TULOKSET
Greyhoundit:
1. Mini, Vulpecula   8.58
2. Pöö, Joe Cool    8.61
3. Kaaos    8.64
4. Nitro, Columba   8.73
5. Mojo, Capes' Jai Ho   8.82

6. Pumpuli, Pure Gold   8.83
7. Ana, Schoeder    8.84
8. Petteri    8.94
9. Hula, Hula Girl   9.08
10. Nero,    9.18
11. Kurt, Venatici   9.69
12. Iiris, Volans    9.77
13. Nova, Sjudraget 
Starburst Supernova   11.10
Whippetit:
1. Rambo, Nopurin Sylvester Stallone 9.50
2. Hippo, Paris Hilton   9.80
3. Taiga, Hulabaloo   9.89
4. Simba, JZ-Tenho   10.02
5. Hoki, Breakdance   10.95
Tähtipöly Apollo    9.82 
(ei kisassa)
Muun rotuiset:
1. Liekki, 
lyhytkarvainen saksanseisoja  11.52
2. Jetta, basenji    12.36 
(ei kisassa)
3. Mini, tanskandoggi   12.57
4. Pilvi, lapinporokoira   13.63
5. Kuutti, lapinporokoira   16.67

Vuoden Kuoppamestarit:
Greyhound Mini
Whippet Rampo
Muun rotuinen Liekki
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Aikuisten päähinekilpailun voitti Mik-
kosen Seppo ylivoimaisella äänteen enem-
mistöllä. Lasten päähinekilpailun voitti 
Miko Paronen.

Tällä kertaa Arvaa vuoden Kuop-
pamestari arvonnassa ei ollut yhtäkään 
oikeaa vastausta.

Alle 10kk ikäisiä greyhoundeja ei tällä 
kertaa osallistujissa ollut joten palkinto 

meni nuorimmalle greyhound osaanot-
tajalle, Hessu greyhoundille.  Palkinto 
toimitetaan erikseen sovitusti jälkikäteen 
kilpailupaikalle. Pentupalkinnon lahjoitti 
eläinhoitola Hepuli.

Muista palkinnoista vastasivat Minna 
Turunen ja Jonna Paronen.

Kaikkien toimihenkilöiden kesken 
arvottiin yllätyspalkinto virallisen osuuden 

Greyhoundien kolmen kärki.
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jälkeen.  Arvonnan onnettarena toimi Han-
na H-S Tiinan, Saijan, Timo S:n ja Jonnan 
valvoessa arvontaa. Palkinnon voitti Timo 
Paronen.

Mielettömän suuret onnittelut kaikille 
päivän menestyjille. Kiitos päivän ahertajil-
le jotka mahdollistivat upean tapahtuman 
jälleen kerran ja äärettömän suuret kii-
tokset sponsorillemme Medimalille hui-
keista palkinnoista sekä muille palkintoja 
lahjoittaneille.

Ilman teitä päivä olisi jälleen ollut aivan 
toisenlainen.

Teksti: Jonna Paronen
Kuvat: Timo Salin, Jonna Paronen

Whippettien kolme parasta.

Muun rotuisten voittaja saksanseisoja Liekki.
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URHEILUKIRJANI NIMI: Teemu Selän-
teen elämänkerta ja So you want to be a 
greyhound trainer
SUURIN SAAVUTUKSENI: 9 vuotias poi-
kani Jake. Racingissä suurin saavutukseni 
taitaa olla kausi 2015 kokonaisuudessaan 
tähän mennessä.
SUURIN ILONAIHEENI: Koti, perhe, työ, 
koiralauma, eläimet ja frisbeegolf.
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Champin ulina ja 
murina sohvalla kieriskellessä kun herra 
tuodaan tarhasta sisälle.
ESIKUVANI: Juniorina Wayne Gretzky 
mutta näin vanhempana ei taida oikein 
esikuvia olla.
IHAILEN: Upeita koiria.
PELKÄÄN: Taivaan putoamista niskaan :) .
OLEN HÄVENNYT: Loppupeleissä en 
oikein mitään.
MUUTTAISIN LAJIAMME: Enemmän 

yhdessä tekemisen suuntaan ja siihen että 
olisi isompi määrä ihmisiä tekemässä tätä 
harrastusta eikä vain pieni sama porukka 
joutuisi tekemään kaikkea.
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: En vaihtai-
si, mutta mielellään ottaisin omia kasvatte-
ja sekä muutaman mukavan tuonnin lisää...
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Sininen (yllä-
ri), musta, fawn ja dunn.
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI: Kyllä 
se koko kausi 2015 oli, mutta 2015 euroo-
pan derbyn finaali 3 kaarteesta eteenpäin 
kun Braka nousi 4. Sijalta voittoon.
SUUNNISTAN NYT: Metsämäkeen Mas-
ters & Oaks.

Joni Tuhkanen

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN 
KIRJOITTAA: Arto Kovanen

Frendikirja
EGUlaiset täyttävät lapsuudesta tutun 
frendikirjan Greyhound Racingin lyöminä.
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The Queen Of Agility
...ainakin minun mielestäni. 

Kerron siis tarinan kuinka Wilman ( oike-
alta nimeltään Pretty Woman ) agility ura 
oikein alkoi.

Wilma muutti luokseni asumaan reilun 
vuoden ikäisenä, koska oli palautunut 
kasvattajalleen ja kasvattaja etsi Wilmalle 
sohvaperunan paikkaa Wilman vanhan 
jalkavamman vuoksi. 
Alkuvaiheessa jo tuli selväksi että Wil-
masta ei enää juoksuradalle olisi ainakaan 
voittomielessä. 

Käytin kyllä Wilman Espoossa Jan 
Räihän luona, jossa lääkäri kertoi kuvien 
perusteella olevan turhaa juoksuttaa koiraa 
radalla, koska ei siellä tulisi enää koskaan 
pärjäämään vaikka luvan radalle saikin. 
No Wilma vietti mukavan rauhallista elä-
mää kunnes huomasin heppatallin seinällä 
ilmoituksen agilitykurssista......

No niinhän siinä sitten kävi että sinne 
tiemme vei ja voitte vaan kuvitella miten 
takkuinen alku uralla oli! 

Wilma oli sitä mieltä että nurmikenttä 
oli todellakin tarkoitettu rallatteluun ja 
esteet siellä oli vaan haaste tehdä tiukkoja 
kikkailuliikkeitä täydessä vauhdissa! 

Ja voi sitä riemua kun muut ryhmän 
koirat innostuivat samaan ralliin!! Kyllä 
todella monta kertaa itkun kanssa lähdin 
treeneihin ja koitin keksiä vaikka mitä te-
kosyitä ettei olisi tarvinnut lähteä. 

Kurssi oli kuitenkin maksettu ja meidän 
valmentaja sanoi alusta asti että luovuttaa 
ei saa, koirasta näkee että se nauttii vaikka 
hepuleita joka väliin saikin, mutta kyllä 
siellä hienoja hyppykaariakin oli! 

Haastettahan toi myös Wilman oh-
jaaminen...no koittakaa itse juosta täysillä 
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eteenpäin, katse koirassa, jonka PITÄISI 
olla siinä edes lähellä, samalla seurata rataa 
missä seuraava este, törmäämättä esteisiin 
ja koiraan, joka luuli tietävänsä jo missä 
seuraava este on ja koko ajan valmentajan 
huuto korvissa: "juoksejuoksejuokse! kat-
se koirassa! pysy koiran edellä! SEURAA 
RATAA!!!! " huhhuh. 

Puhumattakaan siitä että halusiko 
Wilma aluksi mennä vapaaehtoisesti put-
keen...ei halunnut, koska oli sitä mieltä että 
ei mahdu sinne...

Aluksi ajattelin tavoitteena että jos nyt 
sujuvasti hyppii esteitä niin ok...kontak-
teille Wilma tuskin menee ja keppejä en 
edes yritä. Uskokaa täi älkää mutta aloin 
pikkuhiljaa innostumaan lajista kun huo-
masin miten oikeasti Wilma siitä nautti ja 
kun pikkuhiljaa rata alkoi sujua pätkittäin, 
väliin putkia ja kontakteja. No tähän väliin 
haluatte tietää varmaan miten sain Wilman 
motivoitua? 

No kyllähän sen nyt arvaa kun kyseessä 
herkkupeppu...NAKIT!! Olin tyhmä kun 
alkuun otin kuivia nappuloita ja niillä yritin 
innostaa kaveria ja valmentaja kysyikin aika 
pian että mitäs sulla oikein on kädessä? 
nappuloita...no hyppäisitkö ite jos tarjo-
taan kuivaa näkkäriä? No en....

Aivan järkyttävä määrä siis hikeä, kipei-
tä lihaksia ja revähdyksiä..huom! siis itsel-
läni! Mutta nyt ollaan siis Wilman kanssa 
siinä tilanteessa että olemme valmiit ihan 
oikeisiin kisoihin, vuosia tähän on mennyt, 
no treenit kerran viikossa ja sehän ei riitä. 
Koiralle kyllä riittää mutta itselle ei, eli olen 
treenannut ratoja mielikuvaharjoituksia 
käyttäen ja ihan konkreettisesti harjoi-
tellut käännöksiä, katsonut youtubesta 
tuntikausia videoita miten ratoja mennään 
sujuvasti jne, lukenut kirjoja, lehtiä yms. 
Kisoihinkin mennään pitämään hauskaa, 
juoskoon muut siellä verenmaku suussa 
hullunkiilto ja pakkovoitto mielessä.. 

Miten sain Wilman 
motivoitua? 
NAKIT!! 
Olin tyhmä kun alkuun 
otin kuivia nappuloita 
ja niillä yritin innostaa 
kaveria ja valmentaja 
kysyikin aika pian että 
mitäs sulla oikein on 
kädessä? nappuloita...
no hyppäisitkö ite jos 
tarjotaan kuivaa näkkä-
riä? No en....
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Haluan edes vähän kisata vaikka itseäni 
jännittää ihan järkyttävän paljon, mutta 
niin on jännittänyt treenitkin, joten Wilma 
on tottunut mun jännittämiseen eikä se 
onneksi siihen tartu...

Minulla riittäisi kyllä kerrottavaa ja 
tarinaatästä touhusta, koska voitte vain 
kuvitella miten hauskaa muilla on ollut kun 
Wilma lähtee radalle. Ensin makaa pitkin 
pituutta umpiunessa ennen suoritustaan, 
ei ole todellakaan kiinnostunut ympärillä 
olevista huutavista ihmisistä ja koirista ja 
kun oma vuoro tulee niin TADAA! Wilma 
herää henkiin ja suorittaa radan niin vauh-
dilla ja jopa taitavasti! Siinä menee esteet 
putket, kepit kontaktit kuin vettä vaan! En 
tiedä mitä Wilman päässä liikkuu, mutta 
selvästi se nauttii ja mitä vauhdikkaampi 
rata niin sen iloisempi se on. 

Ja jotta tärkein ei jäisi sanomatta 
tietenkin koko ajan menemme Wilman 
ehdoilla ja Wilman terveys ja hyvinvointi 
on ykkösasia, joka menee kaiken edelle. 
Mutta kuka ikinä koskaan edes harkitsee 
mennä kokeilemaan greyn tai jonkun 
muun vinttikoiran kanssa agilityä niin voin 
suositella erittäin lämpimästi. Vaikka lajin 
huiput ovatkin tietyn rotuisia niin laji on 
kuitenkin tarkoitettu kaikille ja kaikenro-
tuisille. Sehän sitten on eri asia tähtääkö 
huipulle vai ihan huvikseen hyppii. 

Tämän lajin avulla olen kuitenkin saa-
nut kuin vahingossa luotua itseni ja Wilman 
välille jotain erityistä, joka vahvistuu vain 
koko ajan ja se ei häviä mihinkään vaikka 
joskus lajista luovummekin. 

Ja vielä tähän tarinan lopuksi kerron 
että kotoa löytyy myös galgo, joka myös 
pääsee jossain vaiheessa kokeilemaan agi-
lityn saloja...mutta se onkin sitten toinen 
tarina :)

Terveisin  Agilitykuningatar Wilma ja 
alamaisensa Krista :)

Kuvat: Raila Viljamaa

Vuosi on taas vierähtänyt edellisestä Rotu-
Race tapahtumasta. Viime vuonna ilmoitin, 
etten enää ole käytettävissä tapahtuman 
vetäjänä. Itse uskoin pitäväni tuon pääätök-
sen, mutta toisin kävi. Sinänsä päätöksestä 
oli paljon hyötyä tapahtuman järjestelyille. 
Tuli mietittyä, että mikä järjestelyissä on 
hankalaa ja miten niitä voisi muuttaa hel-
pommaksi ja samalla, miten tiedon saisi 
jaettua useammalle henkilölle.  

Millaisia ajatuksia sitten syntyi? Muu-
timme ilmolomakkeen. Se toteutettiin nyt 
Googlen Formsilla, ja ratkaisu toimi aivan 
loistavasti. Tällä muutoksella säästimme 
lukuisia työtunteja verrattuna aiempiin 
vuosiin. Lisäksi uuden lomakkeen avulla 
osallistujien nimimuutokset saatiin tehtyä 
helposti oikein, ja ne päivittyivät kaikkialle 
yhdellä muutoksella.  

Tein myös tulospalveluun valmiin tyh-
jän pohjan, josta otetaan kopio seuraavina 
vuosina, ja johon kyseisen vuoden tiedot 
täytetään (tämä on ollut tarkoitus tehdä 
joka vuosi, mutta aina vain kaikessa teke-
misen paljoudessa jäänyt).  

RotuRace saatiin onneksi järjestettyä 
Hyvinkään radalla, vaikka meillä ei siellä 
tänä vuonna muuta toimintaa olekaan. 

RotuRace
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Saimme myös pitää EGU:n tavarat kontissa 
tapahtumaan saakka, joten tarvittavat väli-
neet olivat lähellä. Ensi vuonna tämä tulee 
olemaan haasteellista.   

Vaikka paljon hyviä muutoksia tapahtu-
man järjestelyissä tehtiinkin ei tämä vuosi 
tuonut poikkeusta toimihenkilöpulaan. 
Tapahtuman toimihenkilöinä toimi pieni 
osa EGU:n jäsenistöstä, muutama henkilö 
TGK:sta ja useita hekilöitä Molossi Race 
yhdistyksestä.  

Tapahtuma on EGU:lle elinehto, siitä 
saamme valtaosan kerhon vuosittaisesta 
tulosta. On surullista maksaa vierastyövoi-
masta suuria summia, kun omalla porukalla 
tämä tapahtuma saataisiin hyvin hoidettua, 
mikäli kaikki kynnelle kykenevät tekisivät 
oman osuuden eli noin 3 tuntia riittäisi 
kerran vuodessa. Ei ole paljon, vai kuinka?

  Itse tapahtuma sujui alun myöhästy-
mistä lukuunottamatta hyvin. Myöhästy-
minenkin johtui vain siitä, että paikalla ei 
aamusta ollut riittävästi väkeä. Tapahtu-
massa uutta oli joukkueiden videokilpailu 
jossa oli ihan mittavat palkinnot Hill's:iltä. 
Voittajajoukkue sai vuodeksi koiranruokaa 
eli jokainen joukkueen jäsen sai 3 kk ruo-

at. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden 
joukkueiden jäsenet saivat kukin ruoka-
säkin. Tapahtuma on kovasti pidetty ja 
moni joukkue jo ilmoittikin tulevansa myös 
ensivuonna tapahtumaan. Myös moni joka 
ei tänä vuonna päässyt syystä tai toisesta, 
ilmoitti kiinnostuksensa tulla ensi vuonna 
paikalle.   

Toivotaan, että ensi vuonna voimme 
järjestää tapahtuman ihan oman kerhon 
voimin! 

Teksti: Päivi Manninen 
Kuvat: Satu Rajala
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Aikaisempaa kokemusta lehden teosta 
ei tarvitse olla, joten se sopii kenelle 
tahansa joka tykkää kirjoittamisesta.
Lehteen on valmiina runko, joka helpot-
taa lehden juttujen kokoamista, mutta 
uudet ideat lehden sisällön suhteen ovat 
aina tervetulleita. 
Jos tuntuu että olet halukas toimimaan 
lehden päätoimittajana niin otahan 
yhteyttä, tehtävään kyllä tarvittaessa 
perehdytetään.
Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan leh-
teen juttuja tai haluat auttaa valmiiden 
juttu aiheiden teossa ilman päätoimit-
tajan pestiä, niin rohkeasti yhteyttä, 
jokainen innokas tekijä lehteen on 
tervetullut.
Lisätiedot jonnaparonen@gmail.com

                                     

EGU-lehti hakee 
päätoimittajaa 

ja juttujen tekijöitä

Muistoissamme

Come and Get It
10.3.2009-18.7.2016 Thunderball 4.6.2009- 8.3.2016

Jesper

Freya

PENTUJA
Razldazl Rioga-Sjudraget Vinga
Saija Jämsä , Hyvinkää, 044-3031031
saija.jamsa@gmail.com
Vans Viking - Capes’ Bubbly Buff
Hannu Niemi, Laitila
Kennel Top Vision, 040 520 0512
hannu.t.niemi@gmail.com
www.kenneltopvision.net

ASTUTETTU

Vans Viking - Herself
Hannu Niemi, Laitila
Kennel Top Vision, 040 520 0512
hannu.t.niemi@gmail.com
www.kenneltopvision.net

Klang - Saphira
Päivi Vähäkoski, +358 40 566 2569
email fyspaivi@gmail.com
sekä Petri Seppälä, +358 40 417 8974

Colorful Champ - Divine 
Sure As - Corner Stone
Kennel Beevale
Riikka Kivioja, Ilmajoki
beevale@gmail.com
www.facebook.com/beevalepennut/

SUUNNITTEILLA
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LPG on tehokasta ja turvallista pehmytkudosterapiaa, jolla voidaan hoitaa 
kymmeniä eri oireita. Tutkimustulosten perusteella kehitetyt hoitomuodot 

tehoavat mm. arpiin, revähdyksiin, tulehduksiin, turvotuksiin
sekä lihasten ja lihaskalvojen kireyteen. 

LPG on FDA:n vuonna 2002 hyväksymä 
lääkinnällinen hoitomuoto, jota käytetään 
ympäri maailman. Fysio Pro on ensimmäinen 
pohjoismaalainen yritys, joka tarjoaa LPG 
hoitoja myös koirille ja hevosille. 
Koirien vastaanotto sijaitsee Sipoossa 
Nevas Sport Horses tallin tiloissa. 
Tutustu hoitoon osoitteessa fysiopro.net
Anna Reima, Yrittäjä
Fysio Pro Helsinki
anna.reima@fysiopro.net
+358400481012
www.fysiopro.net

KOIRALLE NIIN KUIN IHMISELLEKIN
ERILAISET LIHAS-, JÄNNE JA NIKAMAVAIVAT VOIVAT YLLÄTTÄÄ!

Naprapaatti Annika Tähtinen on erikoistunut koiran 
tuki- ja liikuntaelinten ongelmiin ja niiden hoitoihin.

Koiran lihasvammat sattuvat usein kovassa liikkeessä > äkilliset pysähdykset, käännökset, 
törmäykset, kaatumiset jne. Kipu ja turvotus havaitaan usein kohta tapahtuman jälkeen.
Turvotus, ontuminen, kipeän kohdan nuoleminen saattaa tulla vasta seuraavana päivänä.
Ensiapuna eläinlääkäri, jos tilanne todetaan lihas- tai muuksi vammaksi on lepo ensisijainen asia!
Lihasvammaa voidaan aloittaa hoitamaan jo kolmen päivän jälkeen vammasta. Edellyttäen 
että vamman laatu täyttää hoitokriteerit. Hoitona laser, microvirta , hoidon valinta riippuu vamman 
paikasta ja laajuudesta. Hoidoissa käytän myös erilaisia manuaalisia tekniikoita lihas- nivel- jännetasoille.
Hyvät hoitotulokset takaa koiran nopean palautumisen kilpakentille.

Hoitoja jo vuodesta -85.
Naprapaatti

Annika Tähtinen
Annika Tähtinen on myös Dipl. Homeopaatti,

homeopatiaa voidaan yhdistää fysikaalisiin hoitoihin.

      Annika Tähtinen 
Ajanvaraus: 0400 474 973

Ruskeasuo, Ratsastie 10, Helsinki
annika.tahtinen@arcanum.fi

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

Taiga
Kuva: Johanna Jäntti

Sanna
Kuva: Jonna Paronen

Fast Friends Ladyt
Kuva: Jonna Paronen

Sanna ja Siru
Kuva: Jonna Paronen

Körmy
Kuva: 
Mika Hytönen


