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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!
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Puhiksen palsta

Lepo- ja treenikausi on takana ja kaikki 
ovat valmistautuneet kesän koitoksiin, 
eikös vain! Nyt viimeistään herätys talvi-
horroksesta ja mukaan, kesä on lajimme 
kukoistusaikaa. 
Tänä vuonna keväinen luonto oli oikein 
humoristisella päällä: huhtikuun lopulla 
pieni, mutta sinnikäs joukko talkoolaisia 
pisti Otalammen harjoitusaluetta ojen-
nukseen talven – ja ilkivaltatuholaisten – 
jäljiltä raikkaassa tuulessa ja lumisateessa. 
Huhti-toukokuun taitteessa juostiin perin-
teiset Kuoppamestaruudet, nekin päivän 
edetessä talvisissa merkeissä. Onnea vielä 

uusille mestareille!
Tätä kirjoittaessani, on EGU:n tämän 
kauden ensimmäinen kisapäivä jo juostuna. 
Etkö päässyt paikalle tekemään maailman 
parasta harrastusta ja kokemaan kilpailu-
jen tunnelmaa? Ei huolta, kausi ja suurin 
osa kauden tapahtumista on vielä edessä 
päin, joten ehdit  nauttia monet kerrat. 
Kerhomme tärkein varainkeruutapahtuma 
ja suurin ponnistus RotuRace tarvitsee 
joka ikistä jäsentä, kiitos että sinäkin annat 
panoksesi. 
Jos sinulla ei ole tällä hetkellä kisaikäistä 
koiraa ja tuntuu siltä, että kesät eivät ole 
kesiä ilman kisoja, suosittelen ehdotto-
masti tulemaan paikan päälle. Mukavaa 
tekemistä riittää ihan jokaiselle ja mones-
sa asiassa voi olla avuksi ilman aiempaa 
kokemustakin. Missään (paitsi koppien 
takana) ei ole niin jännää seurata kisoja 
kuin kiinniotossa. Siispä, laitetaan jokai-
nen kalenteriin ainakin 23.-24.9., jolloin 
järjestämme EGU Open kisaviikonlopun 
Kaupin radalla. Ja ei huolta, tilasin intiaani-
kesän, jottei tarvitse iltanuotiolla istuskella 
lumisateessa. ;)

Tapahtumissa tavataan!
Johanna Jäntti

Niinhän siinä sitten kävi, että hyvistä suun-
nitelmista ja päätöksistä huolimatta lehti no 
II ilmestyy paljon myöhässä aikataulusta! 
Sitä on turha tässä lähteä selittämään, 
myöhässä mikä myöhässä. Syyllisiä ei ole 
kuin yksi, minä.
Paljon on tapahtunut sittemmin viime nu-
meron ilmestymisen jälkeen. Yhtä kaikki, 
jokaisen tapahtuman järjestäminen on 
ollut järjestäjille vaikeaa toimihenkilöpulan 
vuoksi.
Tätä kirjoittaessa työaamuja on jäljellä 7, 
jonka jälkeen kuvittelen ajan riittävän myös 
tämän tehtävän hoitamiseen huomattavas-
ti paremmin. Kovasti olen yrittänyt miettiä, 

jotain uutta ja myös jatkuvaa uudistusta 
tähän julkaisuun. Mikäli sinulla on ideoita, 
niin mielelläni niitä otan vastaan.
Syksyä ja talvea odotan kovasti, onhan 
se ihan erilainen, kuin mitä se on ollut 43 
työvuoden aikana. Uudet tuulet puhal-
taa toivottavasti tämän lehden ja minun 
elämässä. Juttuja ja jutun aiheita otetaan 
vastaan, niin tulevaan III numeroon, kuin 
ensi vuoden lehtiin.
Mukavaa syksyä ja tulevaa talvea kaikille 
EGU:n jäsenille. EGU-kuonoille toivotaan 
parempaa treenitalvea, kuin mitä viime 
talvi oli.

Terveisin,
Päivi

Päivin pulinat
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 Pörri aloitti työpäivänsä pukemalla 
vaatteet eli valjaat,  ja hyppäämällä 
pikku-Fiatin takapenkille. Ajomatka 
Riihimäelle Patastenmäen koululle 
sujui vajaassa 30minuutissa, ja siinä 
ehti painaan kuonon vielä penkkiin 
ennen päivän hommia. 

Koulun pihaan saapuessamme vastassa oli 
heti fanijoukko pieniä ja vähän isompiakin 
oppilaita. Häntä heilui ja ensimmäiset 
hymyt välähtelivät. Silityksiä Pörri sai jo 
heti alkuunsa. Matka jatkui opettajanhuo-

neeseen, missä tarkastettiin aamupalat ja 
moikattiin ne muut opettajat. Tunnetusti 
opettajanhuoneessa on aina herkkuja 
pöydällä, ja oletus ei ollut väärä tälläkään 
kertaa, sillä raparperipiirakkaa oli tarjolla. 
Intensiivinen tuijotus taisi tuottaa tulosta. 

Ensimmäinen tunti harjoiteltiin yh-
dyssanoja, kuten esim. vinttikoira. Lapsia 
huvitti Pörrin kuljeskelu luokassa, ennen 
kuin rauhoittui luokan eteen. Koiralla on 
tähän mennessä ollut pelkästään positiivi-
nen vaikutus ilmapiiriin. 

Välitunnilla kävimme oppilasryhmän 
kanssa metsässä kävelyllä ja jutustelimme 
asioista, mitkä liittyivät heidän omaan per-

Teksti ja kuvat:
Jennika Eskola

Pörri koulu-
koirana Jo

e 
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heeseen tai lemmikkeihin. Kerroin myös 
Pörrin juoksu-urasta ja greyhoundien 
nopeudesta. Lapsiin saa erilaisen kontaktin 
eläimen läsnäolon kautta, estot ja muurit 
murtuu. Olemme läsnä tilanteessa ja vuo-
rovaikutus paranee.

Englannin tunnilla Pörri on jo väsäh-
tänyt ja hakee paikkansa tytön vierestä, 
joka on hieman yksinäinen ja arka. Koira 
vaistoaa missä tarvitaan läheisyyttä ja hoi-
taa näin läsnäolollaan.

Päivän päättyessä Pörri hyppäsi tyyty-
väisenä autoon ja oli valmis kotimatkalle, 
aivan kuin me aikuisetkin. Töissähän me 
kaikki olimme ja sen jälkeen on levon aika. 
Silityksiä tuli niin että karva kiilsi. Rehtori 
taisi nimetä Pöön rauhanlähettilääksi, mikä 
on osuva nimi greyhoundille joka toimii 
koulukoirana.
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Greyhound on luonteensa vuoksi 
ihanteellinen koulukoirana, rauhalli-
nen ja lempeä ja mukavantuntuinen 
hajuton eläin. Pörri yksilönä on 
erityisen avoin ja sosiaalinen sekä 
hauskakin, joten siksi valikoin sen 
laumastamme mukaan. (kuva) Koi-
ran lihaksikas ja komea ulkomuoto 
sai myös ihailuja.

Toimin viime kevään erityis-
opettajana, ja pienluokassa Pörri toi 
oppilaille rauhaa sekä keskittymis-
kykyä pelkällä lattialla makoilullaan. 
Vaikutus oli häkellyttävän suuri. 
Hommat tuli tehtyä ripeästi, jonka 
jälkeen koiraa sai silitellä ja taidettiin 
me katsoa pari videotakin Pörrin 
ratajuoksusta. Koulukoiraa käytetään 

pääosin rauhoittamaan luokassa 
olevia levottomia lapsia. Koira myös 
opettaa vuorovaikutustaitoja sekä 
auttaa keskittymään.

Koulukoiria käytetään enemmän 
kokoajan, hyvän vaikutuksen takia. 
Koira peilaa ihmisen tunteita ja tun-
tee samankaltaisesti kuin ihminen, 
joten sen kautta voidaan keskustella 
tunnetaidoista, joille ei muutoin olisi 
paljoa aikaa koulutyössä. Greyhoun-
din herkkyys ja tyyneys yhdistettynä 
iloon ja läsnäoloon on sopiva luonne 
ja temperamentti lasten kanssa työs-
kentelevälle.

Jennika & Pörri

Koulukoira
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PERHE

EGU
Anne ja Markus Laios Riihimäeltä. Molemmat olemme alunperin 
Vantaalta vaikkakin Markus on syntynyt Riihimäellä! Anne on 
ammatiltaan graafinen suunnittelija ja aloittamassa taas yrittäjä-

nä. Markus on ammatiltaan osteopaatti. Perheeseemme kuuluu kolme lasta Elias 
14 v., Venla 12 v.  ja Samuel 3 v. sekä kaksi ja puoli karvaformulaa Chantilly Lace 
”Lempi”, Champy Fella ”Pukki” ja Huuskon Veikon kanssa yhteinen projektikoira 
Fane Hye Gersha ”Kerttu”. Sekä kaksi kissaa. 

Anne&Markus

Laios
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Mitä koiria teillä on tällä hetkellä ja 
minkälaisia persoonia ne ovat?  
Lempeä Ja huumorintajuinen ilopilleri 
Lempi on perheen prinsessa. 

Pukki on nimensä veroinen eli nartut 
kiinnostaa. Pukki on hellyyttävä, avoin ja 
sosiaalinen joka rakastaa kaikkia vastaan-
tulijoita. 

Kerttu innostuu kaikesta nopeasti ja 
rakastaa pötköttämistä. Kerttu pahoittaa 
mielensä helposti. 

Teillä on pidempi historia liittyen 
Eguun ja racingiin ylipäätään,
kerro vähän siitä? 
Markus on tullut mukaan Greyhoung ra-
cingiin äidin maidon kautta. Äiti Marjatalla 
oli whippettien suomenmestari Mano-
lito jo 1973. Markus syntyi 1978. Silloin  
perheessä oli kaksi whippettiä ja vuonna 
1980 hankittiin ensimmäinen greyhound 
Hunday Junior. "Junnun" paras saavutus 
oli Frisco-juoksun voitto Porissa vuonna 
1986. GRL perustettiin 1984 silloin SVUK 
(Suomen Vinttikoiraurheilun keskusliitto 
ry) nimellä. Marjatta oli SVUK:n perus-
tajajäseniä. 

Vuonna 1990 Markus sai ensimmäisen 
oman kilpakoiransa. Koira oli whippet 
Sökövintin Chaplin, joka voitti -92 SVKL:n 
puolella mm. Derbyn ja oli historian ensim-
mäinen whippet, joka alitti 480m matkalla 
32 sekuntia. Ensimmäinen oma greyhound 
oli 1995 syntynyt Pretty Cool Guy. Anne 
tuli kuvioihin mukaan 1999 eli samana 
keväänä, kun Markuksen ensimmäinen 
Irkku-tuonti Daddy's Flash tuli Suomeen. 

Siitä se homma alkoi pikkuhiljaa mennä 
"lapasesta" ja Riihimäelle muuton jälkeen 
vuonna 2005 tontilla oli jo parhaimmillaan 
28 greyhoundia. Näistä vuosista kirkkaim-
pina muistoina on varmaan Toni-serkku-
pojan kanssa touhuilut toimitsija-, kisojen 
laitto- ja tuomarointi-tehtävissä ja sen 
kautta jaettu Vuoden Harrastaja-palkinto 

vuonna -94, muutama upea oma kasvatti 
kuten esim. Stainless Steve, Happy Feet, 
Super Tom Tom ja Never Say Never sekä 
tottakai se, että sai omistaa Snowy Joeyn. 

Näiden lisäksi tietysti lukuisia huikeita 
voiton ja pettymyksen hetkiä omien kisa-
koirien kanssa, sekä hienoja hetkiä värik-
käiden greyhound racing -ystävien kanssa.

Miltä on tuntunut kisata nuorien koirien 
kanssa?  Ja mitä tavoitteita niiden 
kanssa on? 
Kyllähän se on yhtä jännittävää, kuin muis-
telikin. Sen miksi greyn pentu (tai tässä 
tapauksessa pennut) tuli hankittua tajuaa 
oikeasti vasta siellä kopin takana. Nuorten 
koirien kanssa on vielä aina se tilanne, että 
ei todellisuudessa ole mitään käsitystä mitä 
sieltä on tulossa ennen kuin koira pääsee 
radalla näyttämään kykynsä.  

Tavoite greyhoundin kanssa on aina 
asia, joka avautuu pikkuhiljaa kun alkaa 
saada viitteitä koiran kyvyistä. Tavoitteen 
voisi sanoa olevan aina sama kaikkien koiri-
en kohdalla: saada koira saavuttamaan oma 
maksimitasonsa ja muutaman kerran uran 
aikana "tulla puskista" ja ylittää se... mielel-
lään silloin kun sillä on eniten merkitystä! 

Mikä sai innostumaan uudestaan  
tauon jälkeen? 
Innostus ei varsinaisesti ollut missään vai-
heessa kadonnut mihinkään. Elämäntilanne 
vain oli hetken (10 vuotta) sellainen, että 
kilpagrey ei siihen sopinut. Tuo aika meni 
melkein täysin pimennossa greyhound ra-
cingista, mutta koko ajan oli sisällä sellainen 
tunne, että joku päivä vielä. 

2015 hetken mielijohteesta lähdimme 
katsomaan lasten kanssa SM-finaaleja 
Kauppiin. Paluumatkalla lapset alkoivat 
puhua: "Olisi kiva jos meillä olisi noita 
greyhoundeja, sillai kun teillä oli niitä silloin 
kun me oltiin pieniä ja voitaisiin kisata"... 
Asia jäi hautumaan, mutta viimeinen 
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Kuva:  Minna Leppänen

niitti oli kun silloin 11-vuotias Elias alkoi 
syksyllä puhumaan, että haluaisi meille 
sakemannin. Varsinaisesti meillä ei ole mi-
tään hienoja sakemanneja vastaan, mutta 
suhteellisen paatuneen greyhound-miehen 
sydämeen tuo kuitenkin sen verran säräh-
ti, että likipitäen samantien lähti puhelu 
Irlantiin.

Olette myös tehneet kasvatustyötä, 
onko ajatuksia jatkaa sitä? 
Lempi on puoliksi Talla Koskisen ja mei-
dän koira. Kerttu taas on tuotu Huuskon 
Veikolle. Silti ajatuksia kyllä on. On mah-
dollista, että molemmat koirat saavat vielä 
pentuja. Molemmat nartut ovat kyllä suvul-
taan todella mielenkiintoisia ja vielä hyvistä 
pentueista. Ensin täytyy tosin kaikessa 
rauhassa katsella miten homma toimii ra-
dalla, vaikka ei nartun kyvyt jalostuksessa 
useinkaan korreloi sen kisasuoritusten 
kanssa. Tästä loistoesimerkki on esim. 

juuri Lempin ja Kertun emän emä Steamy 
Windows. Kyseinen koira on yksi Irlannin 
2010-luvun kovimmista siitosnartuista, 
vaikka radalla olikin suhteellisen keskinker-
tainen. Tärkempää nartun jalostusarvoa 
arvioitaessa on suku ja se, että narttu on 
vahva ja tasapainoinen.

Miten kehittäisit toimintaa Egussa? 
Tässä on tauon jälkeen aika vähän päässyt, 
"siviilielämän" kiireiden takia, osallistu-
maan EGU:n toimintaan muuten kuin 
muutamassa kilpailussa kilpailuttajana. 
Sikäli näkökanta on vielä aika suppea sen 
suhteen missä lajissa ja EGU:ssa mennään. 
Luultavasti kuitenkin trendinä voisi tulevai-
suudessa olla järjestää enemmän kilpailuja 
esim. kaikkien rotujen kiihdytyskilpailujen 
yhteyteen. Siten, että GR-kilpailut kui-
tenkin olisivat oma tapahtumansa. Tämä 
tasaisi kuluja kiihdytyskisojen suosion 
ansioista ja toisi lajillemme paljon uusia 

Pukki voitti 
ylivoimaisesti 

Junior-Derbyn.
Markus tuulettaa.
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silmäpareja ja potentiaalisia greyn tai 
whippetin omistajia tulevaisuudessa. Kun 
greyhound racing tuodaan ns. "tavallis-
ten" koiran omistajien luo, uskoisin että 
lajiamme kohtaan tunnetut ennakkoluulot 
sen vaikeudesta jne. hälvenisivät. Toinen 
asia mikä on pistänyt silmään, on puheet 
klassikkokisojen kuten esim. Junior Der-
byn ja GP:n alasajosta sekä kilpailukauden 
lyhentämisestä johtuen koiramäärän 
vähyydestä. Etenkin Junior Derby on yksi 
klassikoista klassikoin kilpailu GRL:n his-
toriassa. Jos kyseinen kilpailu jätettäisiin 
pois kalenterista jää todella suuri palanen 
koko lajin "sielua" pois. Sama pätee GP:hin, 
nämä molemmat kilpailut ovat ns. kerran 
elämässä kisoja ja siksi niissä on ihan oma 
henkensä, vaikka niitä jouduttaisiinkin joi-
nakin vuosina juoksemaan vajaina suorina 
finaaleina. Kilpailukauden lyhentäminen on 
mielestäni ihan samanlainen lyhytnäköi-
nen toimenpide, joka vain vähentäisi lajin 
mielekkyyttä. Narttujen kilpaura on riip-
puvainen vahvasti kiimojen ajoittumisesta. 

Jos kautta lyhennettäisiin tarkoittaisi tämä 
yhä useamman nartun kilpauran jäämistä 
entistäkin vajaammaksi. Lisäksi lyhyempi 
kilpailukausi tarkoittaisi muutenkin luul-
tavasti entistä vähemmän greyhoundeja 
radalla. Harjoitusiltojen käyttö koiran 
valmistamisessa kilpailuihin on nykyisellä 
elämisen tahdilla monille perheille mel-
koisen hankala paikka, harjoitukset kun 
ovat yleensä arki-iltaisin ja vielä usein 
matkojen päässä. Tämän lisäksi kisapäi-
vänä on tekniikka ja rata laitettu valmiiksi 
kisaa varten, on enemmän ihmisiä paikalla, 
kilpailupäivän fiilikset ja kaikki. Tämä luo 
ympäristön juoksuttaa koiran kilpailuihin 
valmistavat trialit, harkkajuoksut ja lisäksi 
rytmittää nuo sopivasti viikonloppuihin 
kilpailukalenterin kanssa samaan rytmiin. 
Eli siis yhtä tärkeää kuin itse kilpailut, ovat 
kilpailujen yhteydessä juostavat harkka-
juoksut. Niinpä kilpailujen vähentämisen 
sijaan mielestäni meidän pitäisi keskittyä, 
kaikista haasteista huolimatta, järjestämään 
entistä mielekkäämpiä ja houkuttelevam-
pia kilpailuja kaikentasoisille koirille. Tä-
hän liittyen tarvitaan whippeteille entistä 
enemmän whippet-harrastajien itsensä 
ideoimia houkuttelevia kilpailuja kisapäi-
ville erityisesti Turkuun ja Haukiputaalle. 

Mikä on parasta lajissa?
Minklaisia terveisiä muille Egulaisille? 
Parasta lajissa on vauhti, kilpailujännitys, 
tiettyyn kilpailuun tähtääminen ja niiden 
pienten asioiden tekeminen kun koiraa 
valmistaa kilpailuun. Tietysti juoksun kulun 
spekuloiminen ennen starttia ja startin 
jälkeen hyvien kavereiden kesken. 

Terveisinä hyvää mieltä ja rehtiä kilpai-
luhenkeä kaikille! 

Kysymykset: Jennika Eskola
Vastaukset: Anne LaiosKuva:  Jennika Eskola
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Kerhomme harjoitusalue Vihdin Otalam-
mella sai kevään kynnyksellä ansaittua 
ehostusta, kun kerhon talkoopäivä keräsi 
säätä pelkäämättömän joukon siistimään 
aluetta ja korjaamaan kalustoa. Alueelle 
pesiytyneet ilkivaltatuholaiset olivat jo 
edellisenä talvena rikkoneet whirling-
laitteen, myös roskaaminen ja suoralla 
pörrääminen erinäisillä moottorivälineillä 
on niiden mieleen. Siispä laittamista tal-
koolaisilla riitti. 
Whirling-laitteen uudelleenrakennus 
aloitettiin jo ennen talvea, onneksi pys-
tytolpat olivat saaneet talvehtia rauhassa 

ja näin rakentaminen pääsi jatkumaan 
talkoopäivänä. Käytännössä whirling on 
siis rakennettu täysin uusiksi ja samalla 
sen ympäristöä on tehty turvallisemmaksi. 
Juoksusuoran ketjut tolppineen ovat myös 
joutuneet ilkivaltatuholaisten ahdistuksen 
kohteeksi ja siksi niiden korjaus ja uusimi-
nen tuli ajankohtaiseksi. On ikävää, että 
niin rahallinen kuin ajallinen panos kerholta 
valuu tällaisen takia hukkaan. Siksi meidän 
pitääkin miettiä, miten voisimme jatkossa 
suojata kerhomme omaisuutta ja säilyttää 
harjoitusalueeksi vuokraamamme alue 
käyttötarkoitukseensa turvallisena. Hyviä 

Talkoopäivä Otalammella

Uusi whirling nousee.



13 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

ideoita saa mieluusti esittää.
Kaikesta huolimatta, Otalammen harjoi-
tusalue on kohtalaisen vilkkaasti kerho-
laisten käytössä ja hyvä niin. Lähtökopin 
mattokin oli nähnyt niin paljon startteja, 
että se oli kipeästi uusimisen tarpeessa. 
Talkoissa, liimalle hieman haasteellisissa 
sääoloissa, koppi sai uuden kumimaton. 
Lisäksi talkoolaiset siivosivat aluetta ros-
kista ja suoraa juurista sekä kivistä.
Kevät tarjosi monipuolisen kattauksen 
säätä, sillä aloittelimme päivää auringon 

pilkistäessä pilvien lomasta ja jatkoimme 
vesi- ja räntäsateen kautta rakeisiin ja ihan 
ehtaan lumeen. Talkoopäivän päätteeksi 
osa talkoolaisista jatkoi saunailtaan Kytä-
jänjärven rannalle, saipa siellä muutama 
talviturkkikin kyytiä. 
Kiitokset vielä pienelle, mutta säänkestä-
välle talkooporukalle!

Teksti: Laura Hakala
Kuvat: Laura Hakala, Johanna Jäntti

Töiden lomassa näppärä talkooväki nautti nuotio-
makkarat. Lumisade varmisti, että lämmin purtava 
maittoi.
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Frendikirja
EGUlaiset täyttävät lapsuudesta tutun 
frendikirjan Greyhound Racingin tyyliin.

URHEILUKIRJANI NIMI: 
Care of the racing greyhound 
SUURIN SAAVUTUKSENI:
Joynightin Ruotsin mestaruus 2013. Oma 
kasvatti, jonka isä ja emä on myös omia 
kasvatteja omistamistamme nartuista. 
SUURIN ILONAIHEENI:
Tytär Lisse. 
ÄÄNISTÄ MIELUISIN:
Lähtökopin kolahdus. 
ESIKUVANI:
Tex Willer 
IHAILEN:
Greyhoundin liitoa. 

PELKÄÄN:
Vieherikkoa 
OLEN HÄVENNYT:
Ontuvia kisajärjestelyjä kun on saatu 
houkuteltua mahdolliset uudet harrastajat 
radalle. 
MUUTTAISIN LAJIAMME:
Enimmäkseen kaiken paitsi greyhoundeja. 
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA:
Ei vaihdu. 
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT:
Nopea. 
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI:
Joyful Hawkin Group-2 Ladies Bracelet 
finaali Wentworth Parkissa Sydneyssä. 
Lensin paikanpäälle katsomaan skaban.
SUUNNISTAN NYT:
Mantelin varvasvälin hoitoon.
HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN 
KIRJOITTAA: Jari Niiles

Vastaaja: Jouni Kiiski
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Vuokko on Fast friends Woodstock, 
osa Tenavat-pentuetta. Keltainen 
narttu, joka jäi kotiin, koska ihastut-
tiin siihen jo pentuna kovin. Syntyes-
sään sillä oli oranssi pää ja sai nimen-
sä Snoopyn lintukaverin mukaan. 
Iloinen kaunis narttu, jolla on mieste-
nielijän ominaisuuksia… blondi, joka 
hurmaa kaikki. 

Keitä muita koiria teidän 
laumaanne kuuluu? 
Meidän laumaan kuuluu tällä hetkellä kah-
deksan koiraa; Titi (Lepus), Antti (Schro-
eder), Pörri (Joe Cool), Mini (Vulpecula), 
Mötkö (Corvus), Iiris (Volans) ja Perla, 
espanjan galgo. 

Millainen Vuokko on 
kotioloissa ja mikä on hänen 
paikkansa laumassa? 
Vuokko on ihana, oikea hunajapupu. 
Vuokko on leikkisä ja innostaa nuoria poi-
kia humputteluun aina kuin mahdollista. 
Laumassa on ottamassa johtavan nartun 
asemaa, ja se näkyy ajoittaisena pomotte-
luna veljeksiä kohtaan. Tykkää huomiosta 
ja osaa ottaa sen viehättävästi, ja on hyvin 
lapsirakas. Kova menemään metsälenkeil-
lä, ja rauhoittuu hyvin sohvannurkkaan.  

Pentuna Vuokko oli koko pentueen kovin 
menijä ja vei veljeksiä pitkin puutarhaa, sen 
takia jätimme nartun kotiin. 

Vuokon kisauran ylä- ja alamäet? 
Vuokolla on ollut loukkaantumisia, varvas 
on mennut poikki nuorena ja viimeisin 
oli nilkan sijoiltaan meno, mikä onneksi 
saatiin operoitua kotikoirakuntoon ja 
kestää vapaana lenkkeilyn. Vuokko kisasi 
kohtalaisesti, 20 kisaa urallaan. Ajat ei 
päätä huimanneet, mutta kaksi voittoa 
hän saavutti, ja oli vuoden 2014 OAKS 3. 
Tuntui aina siltä että Vuokossa olisi pitkän 
matkan potentiaalia, mutta ei päästy sitä 
kokeilemaan. Veljet on suoriutuneet hyvin 
joten sillä perusteella on hyvä myös jatkaa 
jalostustyötä Vuokon kanssa. 

3sivun
KOIRAVuokko  

Plan Jack – Pilot’s Girl 
synt. 1.7.2011 
om. Arto Kovanen 
kasv. Fast Friends

Woodstock
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Mieleenpainuvin hetki
Vuokon kisauralla? 
Varmasti ensimmäinen voitto Haukipu-
taalla.  

Millainen treenattava Vuokko oli? 
Narussa ei kävele mihinkään, niinkuin ei 
kukaan sisaruksistakaan, mutta vapaana 
metsässä on hyvin liikkuvainen. 

Mistä ominaisuudesta pidät 
Vuokossa eniten? 
Ihana ystävällinen lempeä luonne ja maa-
ilman kauneimmat silmät. Mutta luonne 
on kultaa, sitä en voi painottaa riittävästi. 
Kroppa on myös vahva ja vankka, 
selkä suora ja lihaksikas. Karva sillä 
on myös poikkeuksellisen pehmeä, 
mukavan tuntuinen siliteltävä. 

Teillä on pentusuunnitelmia
Vuokon suhteen, 
miten valitsitte uroksen? 
Deneview Snowtoe valikoitui suo-
ritustensa perusteella, sekä viime-
kädessä luonteenkin perusteella. 
Dene on ollut meillä kylässä, ja on 
itsevarma mutta lempeä ja viisas. 
Ulkomuoto miellyttää sekä pitkän 
matkan ominaisuus. Kestävyys pi-
demmällä keskimatkalla olisi hyvä 
ominaisuus pennuissa. Mutta, ensi-
sijaisesti tahdomme kilttejä koiria, 
sillä olemme huomanneet miten 
paljon helpompaa on elää laumassa missä 
luonteet on tasaisia. Tulisuus ei takaa hy-
vää ratasuoriutumista, joten mieluummin 
tasaista ja helppoa luonnetta. 

Pääsääntöisesti grey on hyväluon-
toinen, ja me haemme avointa, iloista ja 
tasapainoista jälkeläistä. Ylipäätään kas-
vattaminen ja yhdistelmät on loppupelissä 
sattumankauppaa, mutta teoriassa tässä 

yhdistelmässä on potentiaali kaikkeen. 
Yhdistelmä on outcross, eli tuo variaatiota 
suomen greyhound populaatioon sekä 
Westmead narttulinja jatkuu tässä myös.

Kysymykset: Päivi Manninen
Vastaukset: Jennika Eskola
Kuvat: Jennika Eskola 
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Tänä vuonna järjestettiin jo kahdestoista 
RotuRace tapahtuma, jolla näyttää olevan 
jo vakiintunut kannatusjoukko. Osallis-
tujia on ihan mukavasti vaikka tapah-
tumaa ei tänäkään vuonna mainostettu 
mitenkään erityisesti. RotuRace oli esillä 
joissakin Facebook-ryhmissä ja myös 
EGU:n uusilla nettisivuilla. 
RotuRace:iin osallistui tänä vuonna 92 
joukkuetta. Tapahtuma on vuodesta toi-
seen hyvän mielen tapahtuma ja valtaosa 
osallistujista osallistuu siihen hauskanpito 
mielessään. Mukaan toki mahtuu kilpailu-
viettisiäkin, mutta se ei ainakaan toistaisek-
si ole suuremmin näkynyt tapahtumassa. 
Varsinaisen RotuRace joukkuekilpailun 
lisäksi oli oheistapahtumana match show, 
jonka järjesti perinteiseen tapaan Vanha-
englanninlammaskoirat ry. 
Itse RotuRace-tapahtuman järjestäminen 
sujuu jo vankalla rutiinilla, mutta jälleen 
kerran tekijöitä oli todella hankala saada 

RotuRace

mukaan järjestelyihin. Siihen ei auttanut 
edes EGU:n uusi toimihenkilökannuste-
järjestelmä. Ilman TGK:n apua tapahtumaa 
ei olisi voitu järjestää, vaikka myös heillä 
oli ongelmia saada porukkaa mukaan ta-
pahtumaan. 
RotuRace järjestetään varmasti myös ensi 
vuonna, mutta kuka sen järjestää ei mieles-
täni ole mitenkään selvää. EGU:n resurssit 
eivät tähän taida riittää.

Teksti: Päivi Manninen tapahtuman 
päävastuullinen vuodesta 2009

Kuvat: Joni Tuhkanen
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Pentupalsta
SYNTYNYT

SUUNNITTEILLA

Pigpen - Neytiri
Whiskers
Inari Wallenius
Kirkkonummi
inari.wallenius@greyhoundracing.fi 
Puh 040 685 9977
Colorful Champ - Braka
Saija Jämsä , Hyvinkää 
saija.jamsa@gmail.com 
Puh 044 3031 031
Facebook: Peuranmaki greyhounds
peuranmakigreyhounds.wordpress.com

Loe La Bello-Joynight
9.2. 0+2 vapaana brindle narttu
Tough Hombre - Hula Girl
8.4. 4+4, fawneja ja brindlejä
Run-Up Reija ja Jouni Kiiski, Lohja
kennel@run-up.fi
Puh 0400 916996 / Jouni Kiiski

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

EGU:n jäseneksi? YES!
Haluan liittyä Etelän Greyhoundurheilijoihin. Suoritan jäsnmaksun (20 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

Kuva: Tuula Purssila
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Greyhoundien Kuoppamestari
Million Night, Manteli
Om & kasv: Kennel Run-Up

Guva-
galleria

Tilanteita
Kuoppamestaruudesta

Kuvat: Milla Toivanen
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Guva-
galleria

Kuoppamestaruudesta

Kuvat: Milla Toivanen

Whippetien Kuoppamestari
Firestarter, Tundra

Om & kasv: Kennel My Wild


