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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Onni 
Hetta - Pallas vaelluksella. 

Kuvat Mette Kivistö.
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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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Puhiksen palsta

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

Hei kaikki EGU-laiset!

Etelää myöten on lumi maassa tätä kirjoi-
tettaessa. Voi olla ettei enää viikon päästä, 
mutta nyt on. Ulkona on valoisaa ja hienot 
ulkoilukelit, kisakausi takana ja kohta pääs-
tään jo uuten vuoteen. 

EGU järjesti neljä kisapäivää Tampe-
reella edellisvuoden tapaan. Tänä vuonna 
kisojen järjestäminen "vieraalla" paikkakun-
nalla osoittautui edellisvuotista vaikeam-
maksi. Toimihenkilöitä ei tuttuun tapaan 
tahtonut löytyä tarpeeksi. Ilman TSGK:n 
apua olisi kisoja jouduttu puuttuvien toi-
mihenkilöiden vuoksi jopa peruuttamaan.

Harjoituksissa käytiin myös edellisvuo-
den tapaan Tampereella ja Turussa. Myös 
Hyvinkäällä jotkut juoksuttivat koiriaan. 
Olisi enemmän kuin toivottavaa, että Hy-
vinkään rataan tehtäisiin joitain turvallisuu-
teen liittyviä muutoksia, että voisimme sitä 
hyödyntää edes harjoituksissa ja parhaassa 
tapauksessa voisimme myös kilpailuja siellä 
järjestää. Tätä kirjoitettaessa ei kuitenkaan 
ole tiedossa toimenpiteitä tarvittavien 

muutosten aikaansaamiseksi. Yhteistyö 
Luhtilaukkaajien kanssa on tässä vaiheessa 
vielä haaveena.

Jäsenistön mukaan tulo erilaisiin toi-
mihenkilötehtäviin ja vapaa-ajan aktivi-
teetteihin on nyt pohjalukemissa. Tästä 
olenkin vetänyt johtopäätöksen, että nyt 
kaivataan eri henkilöitä vetämään suomen 
suurinta greyhound-/whippet-kerhoa. 
Loppuuko hallitustyöskentelyni kokonaan 
jää nähtäväksi, mutta puheenjohtajan olisi 
nyt syytä vaihtua. Kaivataan uusia tuoreita 
ideoita väen liikkeellesaamiseksi. Vuosi 
sitten kirjoitin "Uudet tuulet puhaltavat nyt 
EGU:ssa, mutta tuuli tyyntyy nopeesti, jos 
väki ei lähde liikkeelle!". Väki ei lähtenyt 
liikkeelle, joten ainakin omalta osaltani 
hautaan ajatuksissa olleen ratahankkeen 
syvälle suohon.

Hyvää Joulua kaikille!

Päivi Manninen
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Kukas olet ja keitä perheeseesi kuuluu?
Olen Laura Hakala Vantaalta. Tällä hetkellä 
perheeseeni kuuluu minun lisäksi kolme 
lasta, jotka ovat vuoroviikoin minun ja 
exäni luona. Koiria on kertynyt kaksi 
greyhoundia Gaia 11 kk ja Snöde 1,5v.,  
sekä kaksi seuraneidin virkaa toimittavaa 
villakoiraa Sulo ja Myy. Italialainen poi-
kaystäväni asustelee luonamme aina kun 
kiireiltään pystyy.

Kertoisitko koiraharrastushistoriastasi ja 
miten lopulta päädyit greyhound-rotuun?
Koiraharrastukseni on aikoinaan alkanut 
vuonna 1994 kun sain ensimmäisen koi-
rani, sekarotuisen Mantan.  Mantassa oli 
puolet belgianpaimenkoiraa ja se olikin 
hyvin belggarimainen koira. Mantan kans-
sa harrastettiin tokoa ja agilityä. Tuolloin 
90-luvun puolivälissä sekarotuiset saivat 
ensimmäistä kertaa osallistumisoikeuden 

PERHE

EGU
Laura
Vantaalta
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virallisiin kilpailuihin. Tokossa noustiin voit-
tajaluokkaan ja agilityssä kolmosluokkaan.  
Greyt ovat kuitenkin kiinnostaneet ulko-
muodon ja olemuksen vuoksi niin kauan 
kuin muistan.  Minulle on ollut tärkeää, 
että koira pääsee toteuttamaan luontaista 
(tai jalostettua) käyttötarkoitustaan, joka 
greylle on juokseminen, ja myöhemmin 
opiskelujen ja perheen perustamisen kii-
reissä ei kuvioihin mahtunut koiraharrastus 
niin tiiviisti, miten olisin toivonut. Ajatus 
greyn omistamisesta ja juoksuharrastuk-
sesta on kuitenkin aina kytenyt taustalla 
ja lasten hiukan kasvettua tuntui siltä, että 
talossa olisi greyn mentävä paikka. 

Onko joku ominaisuus rodussa 
yllättänyt sinut?
Varsinaisia yllätyksiä ei ole tullut, mutta 
olen ollut vaikuttuneempi kuin kuvittelin-
kaan siitä, kun greyllä iskee vietti päälle, 
millä innolla, vauhdilla ja voimalla men-
täisiin kissan, pupun tai vieheen perään.  
Siinä ollaan niin alkukantaisten viettien 
äärellä, että ei voi kuin ihastua. Ja vaikka 

tiesin, että juu, kovaa juoksevat niin kyllä 
näiden juoksemisen seuraaminen edelleen 
ihastuttaa ja yllättää joka kerta. Kun moot-
tori lähtee käyntiin ja sitten on oksat pois. 
Olen kuullut, että kotioloissa greyt olisivat 
rauhallisia ja letkeitä… Sitä odotellessa! 

Keskenään nämä riehuvat minkä ker-
kiävät, tuhoavat, mitä hampaisiin saavat 
ja yrittävät villakoiriakin saada mukaan 
leikkiin. Mutta nämä ovatkin pentuja vielä 
molemmat.

Kumpikin greyhoundeistasi on tullut 
Suomeen ulkomailta. Kerro hieman miten
päädyit juuri näihin yksilöihin?
Gaia tuli ensimmäisenä Belgiasta tämän 
vuoden alkupuolella. Kyseiseen pentuee-
seen päädyin kollegan ja yhteisten tuttavi-
en kautta. Vuosi sitten kesällä päätin, että 
nyt alkaa olla oikea aika, ja kuulin että Kris 
Gielenin Mount Cappucine’s kennelissä oli 
pentusuunnitelmia kivasta yhdistelmästä 
ja sain varattua narttupennun. Narttu tuli 
kantavaksi ja pennut syntyivät. Pentujen 
touhuista läheteltiin videoita ja kuvia ja 



7 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

päädyin ensin toiseen narttuun. Se jäi 
kuitenkin selvästi pienemmäksi kuin Gaia 
ja halusin nimenomaan ison nartun, joten 
pentutoive vaihtui viime metreillä. 

Snöde onkin toinen tarina. Tutustuin 
Snödeen Irlannissa kesäkuun alussa, jossa 
olin syventämässä tietojani ja taitojani 
greyhoundien tutkimisesta. Olimme silloin 
Mathewsien kennelissä ja silloin Snöde 
kulki nimellä Snowy. Snöde tuotiin meille 
tarkastukseen, koska sillä oli vaivaa oikeas-
sa olkapäässä. Se oli heti rakkautta ensi 
silmäyksellä!  Koira oli jossain vaiheessa 
reuhtonut tarhassa, jonka jälkeen se alkoi 
ontumaan treenin jälkeen toistuvasti.

 Olkanivel oli arka ja röntgenkuvasim-
me sen. Luustosta ei löytynyt kuitenkaan 
vikaa. Veikkasimme jänne-/lihasongelmaa, 
mutta emme pystyneet tekemään jatko-
tutkimuksia (mm. ultraäänitutkimusta) ja 
annoimme ohjeeksi ottaa varovasti ja vä-
hitellen levon ja fysioterapian jälkeen vasta 
palata treenaukseen.  Sanoin kuitenkin 
kennelin omistajille, että jos koira ei palaa 
suoritustasolleen, etteivät laita sitä pois, 

vaan minä otan sen.  
Koira on kuitenkin huippuhyvistä 

coursing-linjoista ja siitä on pentuna mak-
settu historiallisen paljon. Kesän lopulla 
soitimme kenneliin ja selvisi, että he halu-
sivat luopua koirasta. Alkoi kova järjestely, 
miten saan sen tuotua Irlannista Suomeen.  

Se ei ollutkaan ihan helppoa, koska koi-
ra painoi 40 kg ja kuljetuslaatikon kanssa yli 
50 kg, eikä siis lentäisi normaalisti ruumas-
sa, vaan pitäisi laittaa rahtina.  Loppujen 
lopuksi Snöde tulikin sitten rekkakyydillä 
Ruotsiin, josta haimme sen laivalla Suo-
meen. Eikä päivääkään ole tarvinnut katua.

Kerro hieman tarkemmin koiristasi, 
niiden luonteista ja erityispiirteistä.
Gaia on säpäkkä tyttö. Nopea oppimaan, 
sen verran mitä nyt ollaan ehditty har-
joittelemaan. Viehe kiinnostaa kovasti ja 
parin koppitreenin jälkeen meni jo itse 
kopin taakse odottamaan, milloin pääsee 
uudestaan.  Kotioloissa vähän liiankin vauh-
dikas vielä ja koko ajan keksimässä uusia 
juonia. Mutta sellaisia kai pentujen kuuluu 
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ollakin… Snöde taas on 
oikea herrasmies ja klassi-
nen coursing-greyhound. 
Aluksi Snöde oli hiljainen 
tarkkailija, mutta nyt muu-
taman viikon oltuaan alkaa 
siitäkin kuoriutumaan ai-
kamoinen keppostelija. 
Perusluonteeltaan Snö-
de on kuitenkin paljon 
rauhallisempi kuin Gaia, 
varsinkin nuoreksi pojaksi. 
Snöden kanssa en ole vielä 
varsinaista treeniä tehnyt, 
joten sen suhteen kaikki 
on vielä auki.

Minkälaisia harrastussuunnitelmia 
sinulla on koiriesi kanssa?
Gaian kanssa tähtään radalle. Snöden 
olkanivelen diagnoosi on varmistunut ja 
sekin todennäköisesti kuntoutuu niin, että 
pääsee juoksemaan. Talvi tulee sopivasti, 
lepäillään ja kuntoudutaan, niin keväällä 
sitten nähdään missä mennään. Jo nyt Snö-
de voi juosta omaan tahtiin vapaana ilman, 
että alkaa oireilla jalkaa. Siitä tuskin saa 
ratakettua tekemälläkään, mutta olisihan 
se kiva päästä kokeilemaan!

Minkälaista on ollut tulla rataharrastuksen 
ja –harrastajien pariin?
Oikein mukava on ollut tulla mukaan po-
rukkaan. Ratajuoksuun liittyen joistain asi-
oista tiedän jotain, joistain en vielä mitään 
ja saatankin pyöriä radan reunalla tyhmiä 
kyselemässä. Urheilukoirista ja niiden vai-
voista tiedän vähän enemmän, ja jos jollain 
on kysyttävää niin aina saa kysyä! Itse teen 
ortopediaa ja urheilukoiratarkastuksia.
Omasta mielenkiinnostani johtuen olen 
käynyt Irlannissa harjoittelemassa koirien 
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Frendikirja
URHEILUKIRJANI NIMI: Fast Friends
SUURIN SAAVUTUKSENI: Kaksi euroo-
pan mestaruutta.
SUURIN ILONAIHEENI: Jokainen koirani 
omina persooninaan.
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Lasten nauru
ESIKUVANI: Arvo-pappa 
IHAILEN: Greyhoundin pitkää loikkaa.
PELKÄÄN: Lajin kuolemaa
OLEN HÄVENNYT: Huonoa tyylitajuani.
MUUTTAISIN LAJIAMME: Sosiaalisem-
paan ja avoimempaan suuntaan. 
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: Alkaisin 
harrastaa metsästystä metsästyskoiralla. 
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Punafawn
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI: En-
simmäinen Egu-pokaali
SUUNNISTAN NYT: Kohta koiralenkille. 

Arto Kovanen

EGUlaiset täyttävät lapsuudesta tutun 
frendikirjan Greyhound Racingin lyöminä.

HALUAN, ETTÄ 
FRENDIKIRJAAN KIRJOITTAA: 
Egun perustaja Jouni Jones Kiiski

tarkastamista muutaman kerran ja seuraa-
va reissu sinne on tiedossa helmikuussa 
Clonmelin coursing-finaalien aikoihin.

Olet toiminut EGU:n järjestämissä 
kilpailuissa rataeläinlääkärinä. Oletko 
toimihenkilönä toimiessasi havainnut 
jotain huolestuttavaa tai  jotain mistä 
haluaisit antaa positiivista 
palautetta treenareille?
Yleismielikuva suomalaisista treenareista 
on, että Suomessa ollaan hyvin vastuuntun-
toisia, treenataan koirat hyvin ja otetaan 

huomioon  koirien hyvinvointi. Lähinnä 
eläinlääkärinä haluaisin muistuttaa, että 
rataeläinlääkärit ovat siellä varmistamassa 
että koirat ovat juoksukunnossa eivätkä 
vaarassa loukkaantua. Yhteistyötä ja  mu-
kavaa yhdessäoloa! 

Vapaamuotoiset terveiset 
lehden lukijoille  
Radalla tavataan!

Kysymykset Riikka Huoman 
Vastaukset ja kuvat Laura Hakala
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Messujen järjestelyt toteutuivat tänä 
vuonna jälleen entiseen tuttuun tapaan, 
järjestelyt hoidettiin pääosin EGU:laisten 
voimin. Aluksi näytti, että myös muut 
kerhot olisivat järjestelyissä mukana, 
mutta matkan varrella porukka katosi yhtä 
lukuun ottamatta.

Rakensimme osastomme yhteistuumin 
GRL:n puheenjohtajan kanssa. Kasaaminen 
sujui rutiinilla. Työtä helpotti kokemuksen 
tuoma tieto, että messukeskukseen kan-
nattaa mennä ennen kuutta, jolloin saa 
autolla vielä ajaa sisään, ja näin osaston 
tavaroita ei tarvitse kantaa paikalle ties 
kuinka kaukaa.

Lauantaina osastolla kanssani olivat 
Joni Tuhkanen, Katariina Thomsson, Laura 
Hakala kahden greyn, eli Snöden ja Gaian 
kanssa Sari Salminen whippet  ja Jennika 
Eskola. Sunnuntain osastollamme edusti 
Katariina Thomsson Essan, Päivi Manninen 
Neron ja Erja Lindstedt Eiccan kanssa. 
Lisäksi ständillä olivat Joni ja Jake Tuhkanen 
ja Tiina Ylänen.

Isolla lavalla meille oli varattu molem-
pina päivinä esiintymisaikaa kaksi puolen 
tunnin jaksoa. Lavalle menoa yritettiin jopa 
perua, kun tuli niin paljon viimehetken 
peruutuksia. Järjestäjät kuitenkin rohkai-
sivat meitä astumaan esiin ja kertomaan 
sen mitä greyhoundeista ja whippeteistä 
tiedämme. Mitään suurta yleisöryntäystä 
ei esityksiin ainakaan aamupäiville tullut. 
Lauantaina oli paikalla muutama henkilö 
ja sunnuntain ensimmäinen esitys vedet-
tiin tyhjälle katsomolle (se olikin jotenkin 
helpompaa).

Viimevuotiset kerhoesitteet EGU:n, 
TSGK:n ja TGK:n kerhoista olivat myös 
tänä vuonna käytössä. GRL-lajiesite ja 
Hill's yhteistyöesite olivat messuosaston 
seinällä. 18 neliöinen osastomme oli heti 
esiintymisareenan vieressä. Vähän rau-
haton paikkahan se oli, mutta toisaalta 
se saattoi vetää väkeä ehkä syrjäisempiä 
paikkoja paremmin. 

Pentuaitaus osoittautui oikein hy-

GRL Lemmikkimessuilla
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väksi keksinnöksi. Sinne koirat pääsivät 
pitämään levähdystauon, ja rauhoittuivat 
heti aitaukseen päästyään, vaikka olivat 
siinä yleisön nähtävänä ilman mitään nä-
köesteitä.

Ständillä pyörivät kisavideot ja niiden 
lomassa heijastimme videotykillä kuva-
showín osaston seinälle. Tuttuun tapaan 
myös perinteiset valokuvat olivat seinäl-
lämme esillä.

Viime vuonna hyväksi todettu arva-
uskisa oli myös tänä vuonna ohjelmassa. 
Kisassa piti arvata European Derbyn 
finaalin voittajan aika. Lähtövideota katsel-
tiin ständillä erillisellä näytöllä ja vihjeeksi 
oli annettu tämän kauden nopein aika 
Tampereen 480 m matkalla. Palkintona 
lähemmäksi arvanneelle oli molempina 
messupäivinä jouluisia tuotteita sisältävä 
"herkkukori".

Houkuttimena lehtipöydällä oli jaossa 
kurkkupastilleja. Pastillit kyllä maistuivat, 
vaikka ei voinutkaan sanoa että pistetään 
suut makeaksi, voimakkaita olivat.

Messuista jäi taas hyvä mieli ja mukaan 

kannattaa mennä myös ensi vuonna, vaikka 
sanoinkin, että nämä olivat viimeiset mes-
sut, jotka järjestän. Minusta tuntuu, että 
näin olen sanonut aika monesta muustakin 
asiasta.

Teksti ja kuvat: Päivi Manninen
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Osallistujamäärä oli jälleen tänä vuonna 
mukava, vaikka minit ja midit joukkueet 
jouduttiinkin yhdistämään vähäisen osal-
listujamäärän takia.

Tapahtuman alussa vieheenvetolaitteis-
tot olivat meitä hieman vastaan ja tuotti-
vatkin harmaita hiuksia ellei jopa kaljuutta 
alussa, mutta sen jälkeen kun ongelmat 
saatiin ratkottua ja kolmas vieheenveto-
laite suostui sujuvaan yhteistyöhön, saatiin 
upea tapahtuma läpi vietyä.

Tapahtumaan osallistui joitakin koiria 
edellisvuoden tapaan ja heidän aikojaan 
olikin mukava verrata päivän aikana. Pää-
sääntöisesti jokainen koira paransi aikaansa 
viime vuotiseen. Tosin tänä vuonna suora 
oli paremmassa kunnossakin, joten nopeita 
aikoja saatiin.

Juostava matka oli 150m, jossa siis pal-
kitiin joka luokasta kolme parasta mitalein, 

pokaalein ja kunniakirjoin ja näiden lisäksi 
siis palkittiin joka luokan nopein pentu.

TULOKSET:
Greyhoundit:
1. Nopsa    9.60
2. Stefu     9.61
3. Tenu     9.76
4. Gaia (Luokan nopein pentu)       10.01
5. Onni                 10.19
6. Nova                 10.44
7. Körmy               11.33
Vinttikoirat:
1. Rambo, whippet              10.30
2. Simba, whippet               10.96
3. Ludvig, whippet 11.10 (Luokan nopein 
pentu)
4. Tundra, whippet               11.26
5. Ringo, whippet               11.42
6. Milja, borzoi               12.49

Kaikille koirille suunnattu Otalampi Sprint tapahtuma 
järjestettiin tänä vuonna toista kertaa EGUn  harjoitusalueella 
Otalammella.Tapahtuma juostiin 3.9. 

Juostavia luokkia hieman muokattiin viime vuotiseen verrattuna 
vastaamaan Roturacen luokkajakoa. 

Pennuille ei omaa luokkaa ollut, mutta kaikissa luokissa 
oli pennut huomioitu niin että joka luokasta palkittiin 
kolmen parhaan lisäksi myös nopein 
alle 12kk ikäinen pentu.

Otalampi Sprint
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Minit & midit:
1. Cira, amerikanbulldoggi               11.90
2. Rolle, seiskarinkoira               13.04
3. Annie, espanjanmaatiekiitäjämiksaus 
(Mini luokan nopein)               13.77
4. Princess, 
     espanjanmaatiekiitäjämiksaus        15.57
5. Bri, australianpaimenkoira           17.39
6. Laku, portugalinpodengo            17.74
7. Lila, portugalinpodengo               18.01

Maxit & jätit
1. Simo, siperianhusky-whippet      11.97

2. Sisu, meksikonkarvatonkoira       12.05
3. Günther, amerikanbulldoggi         12.36
4. Irma, x-rotu                              12.65
5. Urho, x-rotu                 12.67
6. Fuego, meksikonkarvatonkoira   13.05
7. Kurko, amerikanbulldoggi            13.12
8. Rico, x-rotu                 13.24
9. Meeko, amerikanakita                 14.86
10. Bagheera, amerikanakita            16.03 
      (Luokan nopein pentu)
11. Nala, amerikanakita                16.48
12. Yuki, amerikanakita                    18.29
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Onnea kaikille voittajille tätäkin kautta 
ja rapsuja ehdottomasti kaikille osallistujil-
le. Hienoja suorituksia nähtiin jokaiselta. 
Jopa sitä kuuluisaa periksiantamattomuutta 
kun vieheestä ei sitten millään oltaisi ha-
luttu luopua.

Hieno päivä, hieno tapahtuma, upeat 
koirat juoksemassa ja mahtavat ihmiset 
puurtamassa tapahtuman eteen. Kiitos 
teille kaikille.

Toivottavasti tapahtuma järjestetään jäl-
leen ensi vuonna.

Teksti: Jonna Paronen
Kuvat: Jonna Paronen,
           Tiina Ykänen
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The Queen Of Agility

Sylvester Stallone ”Rambo”
(Voodoo Talk At Kentfield – Hilton) 
s. 2.10.2014, musta uros. 
Om. Johanna Jäntti & Johanna Kakko,
treenari Johanna Jäntti, kasv. Nopurin.

EGU Open alkueräpäivältä 17.heinäkuuta 
viikon koiraksi valittiin selvään voittoon 
L1 ajalla juossut whippet uros Sylvester 
Stallone. Ero toiseksi tulleeseen kasvoi 
maaliviivalla yli neljään metriin.

Onneksi olkoon Rambon 
voitosta Kaupissa! 
Palataan vielä tunnelmiin 
voiton jälkeen.
Tuliko voitto yllätyksenä?
Kiitoksia! Sanotaan näin, että 
tiedossa oli kyllä sen omaavan 
vauhtipotentiaalia, mutta ei voitto 
tietenkään mikään itsestäänselvyys 
ollut. 

Minkälainen kilpakoiran alku 
Rambo on, ja millä tavalla 
olette tälle tulokaskaudelle 
valmistautuneet?
Rambo on eloisa poika, nuori 
ikä ja kokemattomuus näkyy 
kyllä kaikessa sen tekemisessä. 
Valmistautuminen kauteen meni 
ihan suunnitellusti, treenikausi 
sujui ongelmitta. Kauden ja kil-
pauran aloitus ei sen sijaan mennyt 
putkeen: Rambo kaatui ensim-

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

Viikon Egu-kuono 29/2016

Sylvester Stallone ”Rambo”
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mäisessä startissa ja sen jälkeen jäätiin 
sairaslomalle. Onni onnettomuudessa, 
että ura kuitenkin jatkuu ja nyt hiljalleen 
parannellaan henkisiä haavoja positiivisten 
kokemusten kautta. 

Teillä on myös hieman greyhound-
kokemusta. Miten whippetin treenaaminen
radalle eroaa greyhoundin treenaamisesta 
teidän kokemuksen mukaan?
Suurimmat erot treenissä meillä on 
yksilötasolla, ei niinkään rotujen välillä. 
Greyhoundin kohdalla tosin liikuttamis-
paikkojen ja –alustojen suhteen ollaan 
tarkempia, whippettien ketteryys on eri 
luokkaa. 

Minkälainen Rambo on koiralaumassa, 
ja miten Rambo erottuu muista 
koiristanne? 
Rambo on kyllä esimerkillisen selväpäinen 
nuori uros. Laumassamme kaikki Ramboa 
vanhemmat koirat ovat narttuja ja se 
kohteleekin haaremiaan kunnioituksella: 
punainen irlanninsetteri Wilma 11v., ir-
lanninvesispanieli Tibet 4v., whippet Taiga 
4,5v. ja greyhound Nitro 2,5v. Porukan 
nuorimmaiset, Taigan pennut Tundra ja 
Ringo 6kk, ovat Rambolle kuin pikkusi-
saruksia, joiden kanssa se jaksaa telmiä 
vaikka kuinka ja kauan, mutta osaa pitää 
niille kuriakin. Muihin vinttikoiriimme 
verrattuna Rambo on melkoinen duracell-
pupu, jolta ei treenihalut ihan heti lopu. 
 
Whippetit ovat viimeisten vuosien aikana 
hieman lisääntyneet GRL:n kilpailuissa. 
Mikä teillä vaikuttaa siihen, että valitsette 
whippetillenne GRL:n lähdön?
GRL:n kilpailuissa ehdoton hyvä puoli 
on etukäteen julkaistavat lähtöaikataulut 
sekä  koppitoiveet, joiden ansiosta voidaan 
välttää ihan turhia riskejä lähdöissä. Lisäksi 
luokitusjärjestelmä on monilta osin toimi-
vampi eikä meillä todellakaan ole mitään 

sitä vastaan, että koira kisaa pokaalin sijasta 
ruokalahjakortista. 

Minkälaiset ovat loppuvuoden 
suunnitelmat Rambon kanssa?
-Rambon kanssa noudatellaan nyt vanhaa 
sanontaa ’hiljaa hyvää tulee’ ja pyritään 
antamaan sille mukavia kokemuksia radalta 
ja pidetään huolta fyysisestä hyvinvoinnista. 
Toivotaan, että kaikki menee hyvin ja ensi 
kaudella Rambo on iskussa.

Vapaamuotoiset terveiset lukijoille 
Onnea kaikille loppukauden koitoksiin, 
nähdään radalla!

Terveisin,
Johanna Jäntti & Johanna Kakko

Kysymykset Riikka Kivioja
Kuvat Johanna Jäntti
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Meryl Streep, ”Rili”
(Voodoo Talk At Kentfield – Hilton) 
s. 2.10.2014, sininen narttu
Om. ja treenari Sari Salminen
Kasv. Nopurin, Sari Salminen

Whippetnarttu Meryl Streep ”Rili” voitti 
upealla ajalla whippettien SM-alkuerät. 
Sen voittoaika 22.58s jäi vain sadasosan 
rataennätyksestä (Wilson 22.57s/350m).

Onnittelut hienosta lähtövoitosta! 
Tuliko koiran kova vauhti yllätyksenä?
Kiitoksia! Päässä hurisee vieläkin ja todella-
kin pikkulikan vauhti on tullut yllätyksenä. 
Toiveena oli toki nopea koira, mutten ihan 
osannut unelmoida tällaisesta.  

Rili on nuori koira, joka on aloittanut 
tälläkaudella kilpailu-uransa. 
Onko sen kausi sujunut suunnitelmien
ja odotusten mukaan? 
Tämä kausi on jo pitkällä, 
millaisia suunnitelmia 
Rilin loppukauteen kuuluu?
Rilin kausi on sujunut suunnitelmien mu-
kaan ja loukkaantumisiltakin on vältytty. 
Kunto on ollut noususuuntaista kevään 
kiiman jälkeen. Suunnitelmissa SM-kisojen 
jälkeen kasvattajakisa Turussa ja Tampere 
Special Cup finaali, johon Rili taitaa päästä 
tulostensa perusteella. Vinttiliiton puolella 
on tarkoitus juosta kuninkuusjuoksut eli 
pitkän matkan kisa ja Team Race -jouk-
kuekilpailu. 

Viikon Egu-kuono

Meryl Streep ”Rili”
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Minkälainen kilpakoira Rili on? 
Miten se käyttäytyy autossa ja kisapaikalla?
Rili seuraa ihmisen tekemisiä aika paljon. 
Asuntoautossa se menee makaamaan ja 
lepäämään kisapaikalla, muttei kylläkään 
nuku, vaan on koko ajan valmiina lähtöön. 
Starttiin sillä olisi kova kiire ja silloin se ve-
tää, muttei riehu eikä huuda, vaan kuulee 
ja myös kuuntelee, kun sille puhuu. Se ei 
huuda eikä riehu kopissakaan, vaan asettuu 
etuveräjälle kuuntelemaan, milloin viehe 
tulee lähemmäksi ja koppi aukeaa. Tämä 
on varmaan sen taktiikka saada nopea 
startti, mikä on suuri etu, kun vastassa on 
nopeita kavereita. 

Millainen koira Rili on kotona?  
Mistä se pitää erityisesti? Onko sillä joitain
hauskoja piirteitä, joista haluat mainita? 
Rili on kotona vilkas ilopilleri. Se on valmis 
leikkiin missä ja milloin vain, mutta osaa 
myös olla rauhassa. Se kantaa ja retuut-
taa omia lelujaan sekä sisällä että ulkona 
ja erityisesti se pitää köysilelusta, jonka 
päässä on pallo, joka lyö sitä kylkiin, kun 
sitä ravistaa. Heittoleikit ovat myös suuria 
suosikkeja. Rilillä on tapana tulla aina ihan 
iholle ja sen on saatava nuuskia ja putsata 

perheen ihmisjäsenten silmät, nenät ja kor-
vat. Sohvallakin se tulee helposti päälle eikä 
viereen. Rilillä on omintakeinen tapa maata 
takajalat sammakkoasennossa lähes aina, 
kun se menee vaikka lattialle makaamaan.
  
Rili on oma kasvattisi ja sen kilpa-
kumppaneina SM-finaalissa nähdään 
myös kaksi sen pentuesisarusta. 
Koko pentue vaikuttaa erittäin lupaavalta 
ja kaikki kasvattisi ovatkin jo kilpailleet 
GRL:n kisoissa. Kerro kolme syytä, miksi 
whippetin kanssa kannattaa tulla 
GRL:n kisoihin?
GRL:n kisoihin kannattaa tulla hyvän poru-
kan lisäksi siksi, että voit toivoa sopivinta 
lähtökoppia koirallesi ja että koirat jaetaan 
sijoituslähtöihin nopeuden perusteella 
sekä siksi, että näet lähtölistat jo pari päi-
vää ennen kisaa.

Vapaamuotoiset terveiset 
muille harrastajille?
Kilpaillaan tosissaan, muttei vakavissaan!

Haastatteli: Johanna Kakko
Kysymyksiin vastasi : Sari Salminen
Kuvat: Johanna Tunkkari
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Tampereella 4.9.2016 Juos-
tun Grand Prix -kilpailun 
voitti Arto Kovasen kasvat-
tama Columba.
Suomessa vuonna 2013 syn-
tyneistä greyhoundeista 18 
oli oikeutettu osallistumaan 
Grand Prix -kilpailuun.  
Finaalin kuudesta koirasta 
peräti neljä oli Kovasen Fast 
Friends -kennelin kasvatteja. 
Siksi onkin erittäin perus-
teltua esitellä viikon koiran 
sijaan viikon kasvattaja. 

23.12.2013 syntyivät pennut
yhdistelmästä You Know My 
Name - Lepus. 
Miksi juuri tämä yhdistelmä? 
Lepus eli Titityy on oma 
kasvatti, ja koiran kilpailu-ura 
oli tyydyttävä. Titin luonne 
on kultaa ja siksikin emäkoi-
raksi sopiva. You Know My 
Name eli Ahto on Paasivirran 
Sannan Irlannin tuonti, jonka 
sukutaulu sopi tuomaan tu-
lisuutta ja sitkeyttä yhdistel-
mään. Ja sitä saatiin, pentue 
on luonteeltaan kovapäisin 
kasvattamistani pentueista. 

Onko pentue vastannut odotuksiasi?
Pääosin on vastannut odotuksia ja hyvin 
on pennut paikkansa ottaneet radoilla. 
Hieman hitaasti kypsyvää sakkia tuntuu 
olevan, mutta ensi kaudella nähdään var-
masti lisää potentiaalia. Siihen ollaan tyyty-
väisiä, että kasvatinomistajat ovat tuoneet 
koiriaan radoille. Se on yksi päätavoite. 

Pentueen urokset Corvus, Equuleus, 
Pavo, Venatici ja Vulpecula sekä nartut 
Columbaja Volans saivat nimensä Tähdistö- 
teeman mukaan. 
Liittyykö nimiin jokin erityinen tarina? 
Pentue jatkaa äitinsä Lepuksen tähdistö-
teemaa. Eläinkuviot taivaalla tuntui hyvältä 
idealta. 

Viikon Kasvattaja Kennel Fast Friends

Arto Kovanen
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Kuinka mones Fast Friends -pentue 
Tähdistö-pentue oli?
Tämä oli vasta kahdeksas pentue Fast 
Friends -kennelin 15-vuotisen historian 
aikana. Pienimuotoisesti tässä mennään. 
Olet pitkän linjan kasvattaja, joka itsekin 
kilpailuttaa koiriaan aktiivisesti. Tähdistö-
pentueen seitsemästä koirasta kaikki ovat 
käyneet radalla ja viisi koirista kilpailee 
aktiivisesti. Lisäsi kaksi nyt kilpailevista koi-
rista myytiin kumpainenkin ensimmäiseksi 
greyhoundiksi perheeseensä. 

Millä tavoin motivoit ja innostat 
kasvatinomistajiasi lajin pariin? 
Oma esimerkki on paras esimerkki. Ei 
salaile mitään treenaukseen tai ruokintaan 
liittyen, ollaan yhtä tiimiä. Pentuaikana 
järjestämme usein tapaamisia ja lenkkejä, 
pyydämme ihmisiä kotiimme ja otetaan 
kontaktia tasaisin väliajoin. Kannustamalla 
ja olemalla kiinnostunut ihmisistä sekä hei-
dän koiristaan, luodaan yhteys mikä kestää. 

Miksi greyhound racing on juuri se 
koiraharrastus, joka kannattaa aloittaa? 
Jokainen joka on kopin takana ollut koi-
raansa jännittäen tietää miten lajin ydin 
kiteytyy. Koirat ovat luonteeltaan ihan par-
haita lemmikkejä ja harrastuskumppaneita. 
Lajin parissa on myös mukavaa porukkaa. 

Miksi alun perin olet valinnut 
roduksesi greyhoundin ja lajiksesi racingin? 
Lapsena meillä oli kotona 70-luvulla Jallu-
niminen greyhound ja sieltä asti olen tien-
nyt että minulla tulee olemaan greyhoun-
deja. Koira teki syvän vaikutuksen. 

Mitä ominaisuuksia arvostat 
greyhoundissa?
Arvostan selväpäisyyttä. Harvoin on huo-
noluonteisia greyhoundeja. Koirat saavat 
ihmisen liikkeelle ja harrastamaan. 

 
Tätä haastattelua kirjoittaessa 
kausi on jo lopuillaan. 
Miltä Fast Friends -kennelin 
loppuvuosi näyttää? 
Koirat on lepokaudella, metsälenkkejä 
tehdään. Ihmiset keskittyvät talon raken-
tamiseen. 

Onko kennelin seuraavaa 
pentuetta jo suunniteltu?
On suunniteltu. Katsotaan mikä uros 
Woodstockille tässä keksitään. Mahdolli-
suus olisi käyttää omia kasvatteja, mutta 
mietitään sitä vielä.

Vapaamuotoiset terveiset muille 
greyhoundharrastajille.
Yhteishenkeä ja harrastajia lisää lajin pariin. 
Levätään talvikausi ja uusin voimin taas 
radoille ensi kaudella. Nähdään! 

Haastateltavana: Arto Kovanen
Haastatteli: Johanna Kakko
Kuvat: Johanna Jäntti ja 
Marianne Kumpulainen
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PENTUJA

Klang - Saphira
22.10. vapaana 1+1
Racing Dragons Päivi Vähäkoski, 
040 566 2569
email fyspaivi@gmail.com

Lucky Luke-Sjudraget Hjärta
16.10. 3+8 pari narttua vapaana
Vans Viking - Herself 
24.11. 2+5 vapaan pari narttuja
Hannu Niemi, Laitila
Kennel Top Vision, 040 520 0512
hannu.t.niemi@gmail.com
www.kenneltopvision.net

ASTUTETTU

SUUNNITTEILLA

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 päätoimit-
tajana 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

EGU-lehti hakee päätoimittajaa 
ja juttujen tekijöitä

Tough Hombre x Hula Girl
Run-Up Reija ja Jouni Kiiski, Lohja
kennel@run-up.fi
Puh 0400 916996 / Jouni Kiiski

Deneview Snowtoe x Woodstock
Fast Friends
Jennika Eskola, puh 044 510 1476
Arto Kovanen, puh 044 979 4969
Hyvinkää
fastfriendsgreyhounds@gmail.com
Facebook: Fast Friends greyhounds

SYNTYNYT
Loe La Bello-Joynight
Run-Up Reija ja Jouni Kiiski, Lohja
,kennel@ run-up.fi 
puh. 0400 916 996/Jouni Kiiski 
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Urheilukoirien hierontaa amma�taidolla ja 
vuosien tuomalla kokemuksella!

�o�a Vuorela, Kruunune 46, 12310 Ry�yl�
��� 0�0 32� �0��    e�mail� lo�a@nauravakoira.net

Uusi rauhallinen ja viihtyisä vastaanoola Hausjärven 
Ryylässä. Kokäyntejä Hämeessä sekä pääkaupunkiseudulla 
sopimuksen mukaan.

Hierontaa myös ihmisille! Valiavana on joko klassinen- tai 
urheiluhieronta. Kysy lisää!
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Hyvää Joulua ja
Onnea Vuodelle 2017

jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille


