
1 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

2

0

1

8E T E L Ä N  G R E Y H O U N D U R H E I L I J AT

GREYGREYGREY HO
UN

D 2

EGU
2 5

Mikä parasta EGU:ssa?

EGU syntyi 
pimeyttä valaisemaan



2ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                   EGU

Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Hifi rannalla                 Kuva: Juha Ollila

Nuoska tarkkana.

Kuva: Joni Tuhkanen

Aino 7,5 revittelee.                          Kuva: Reija Kiiski

Tarzan & Ugo Turussa. Kuva: Seppo Mikkonen Mojo ajassa.
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Heebo ja Voro viihtyivät Vanin lähellä jo pieninä.

Kuva: Minna Raila
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Lehden päätoimitti
Mirja Piranta

mirja.piranta@kolumbus.fi

LEHDEN 2/2018 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)

KANNEN KUVA
Joni Tuhkanen: 

Nuoska, Milla ja Tyyne Hailuodossa

MEIDÄT LÖYDÄT 
NYT MYÖSMEIDÄ T LÖYDÄT NYT MYÖS  

Liittymällä EGUn facebook ryhmään saat ensimmäisten joukossa tietoa:  

tulevista tapahtumista 

harjoitusiltojen tuloksista 

tiedotteet tiistai harjoituksia ja Otalammen harjoitusaluetta koskevista asioista 

+ muista tärkeistä asioista 

MEIDÄ T LÖYDÄT NYT MYÖS  

Liittymällä EGUn facebook ryhmään saat ensimmäisten joukossa tietoa:  

tulevista tapahtumista 

harjoitusiltojen tuloksista 

tiedotteet tiistai harjoituksia ja Otalammen harjoitusaluetta koskevista asioista 

+ muista tärkeistä asioista 

Liittymällä EGUn facebook 
ryhmään saat ensimmäisten 
joukossa tietoa:
- tulevista tapahtumista
- tiedotteet Otalammella 
  pidettävistä harjoituksista
- Otalammen harjoitusaluetta 
  koskevista muista asioista
+ muista tärkeistä asioista

EGU:n hallitus 2018
hallitus@egu.fi

PUHEENJOHTAJA
Johanna Jäntti

VARAPUHEENJOHTAJA
Laura Hakala

 
SIHTEERI

Jennika Eskola
sihteeri@egu.fi

JÄSENSIHTEERI
Saija Jämsä

jäsensihteeri@egu.fi

HALLITUKSEN JÄSENET
Arto Kovanen
Timo Paronen 

VARAJÄSENET
Jari Niiles

Joni Tuhkanen

TIEDOTTAJA
Milla Toivanen

millatoivanen@hotmail.fi

RAHASTONHOITAJA
Riikka Kallio

rahastonhoitaja@egu.fi

Otalammen avaimet sihteeri@egu.fi, 
yhteyshenkilö Jennika Eskola

Otalammen tapahtuma-/aluevaraukset 
jonnaparonen@gmail.com, yhteyshenkilö Jonna Paronen

EGU:N PANKKITILI
FI19 1544 3000 0444 82

Jäsenmaksut 2018
varsinainen jäsen 20e, perhejäsen 5 e.

Nuoska tarkkana.

Kuva: Joni Tuhkanen
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Puhiksen palsta

Hyvää kesää

Tule EGU:n jäseneksi! 
Jäseneksi liittyminen kannattaa!

Ensimmäinen vuosi on jäsenmaksuton. 
Kaikki uudet pääsevät vuonna 2018 EGU:n jäseniksi ilman jäsenmaksua. 

EGU:n jäsen saa mm. 3 painettua jäsenlehteä 
vuodessa kotiin kannettuna. 

Jäsen pääsee myös mukaan EGU:n järjestämiin tapahtumiin
 sekä saa niistä alennuksia.

Liittyä voit EGU:n kotisivuilta löytyvällä sähköisellä 
jäsenkaavakkeella. 

Kaavake löytyy: 
http://www.egu.fi/jaseneksi/

Kevään ja alkukesän riennot ovat takana-
päin, ja ollaan saatu nauttia ihan vuo-
denaikaan sopivista keleistä. (Melkeinpä 
sanoisin, että on hetkittäin tullut jopa hiki).
Tämän vuoden Kuoppamestarit kruunat-
tiin aurinkoisessa säässä ja Otiksella oli 
kauden aloitukseen sopiva iloinen tunnel-
ma. Onnittelut vielä uusille mestareille: 
greyhound Gloria ja whippet Meeko!

Virallinen kilpailukausi alkoi hiukan tah-
measti, liekö ihmiset ja koirat olleet vielä 
hiukan horroksessa pitkän talven jälkeen. 
Erityisesti toivoin, että harrastajat olisivat 
hereillä ja virkeinä 25.7. ja 28.7. Tam-
pereen Kaupissa tapahtui silloin: CGRC 
European Championship 2018 juostiin 
nyt toista kertaa Suomessa. Ensimmäiset 
EM-kilpailut Suomessa koettiin Turun 
Metsämäessä vuonna 2000.

Isot kisat ja koko tapahtuma oli meille 

kaikille GRL:n kerhojen jäsenille yhteistyön 
näytönpaikka. Kiitos kaikille osallistuneille 
tasapuolisesti. Saimme luoda ja kokea sitä 
kuuluisaa urheilujuhlan tuntua!

Nyt on hyvä jatkaa samalla sykkeellä 
kautta eteenpäin ja kohti syyskuun EGU-
kisaviikonloppuja. Syyskuussa koetaan 
neljä EGU:n järjestämää kisapäivää, Junior 
Derbyn ja Grand Prixin alkuerät ja finaali, 
sekä EGU Openin alkueräpäivä ja finaali.

Muistakaa nauttia kesästä, auringosta, 
uimisesta, kisoista ja lepopäivistä! (Hyttys-
istä ei niinkään tarvitse). Nähdään radalla!

Johanna Jäntti
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Mirjan mietteet

sin ja sain saman tien pohjoisesta sähkö-
postiini Jonin Hailuodossa ottaman kuvan. 
Siitä tuli kansikuva.

Koska elämme EGU:n toiminnan 
25-vuotisjuhlavuotta, kirjoitin historiaa 
näkyviin tässä lehdessä. Miten EGU syntyi, 
mietteitä ensimmäisen toimintavuoden 
jälkeen, ensimmäiset kokoukset, puheen-
johtajat, kautta aikain palkitut EGU-koirat.
Kun tunnemme juuremme, pystymme 
rakentamaan tulevaisuutta. Ilman historian 
tuntemusta ponnistamme savijaloilta.

Raportoin myös tämän kauden ensim-
mäiset kisat, EGU:n kauden avauskisat 
ja juhannuskisat egulaisittain. Myös ihas-
tuttava ikäneitogrey löytyy sivuilta, 16. 
syntymäpäivä jo häämöttää.

Mitä siis haluan lukijoille antaa tällä 
lehdellä? Välittää kuvaa toimivasta, posi-
tiivisesella voimalla sykkivästä kerhosta. 
EGU on perustettu urheilukerhoksi. 
Urheilun tulee näkyä mm. kisajuttuina, 
ansioituneiden koirien ja ihmisten näkymi-
senä sivuilla. Perhejutuilla tehdään ihmisiä 
& koiria tutuiksi muille jäsenille. Aikataulut 
ovat lehdenteon ydin, pidän kiinni siitä, 
että aikataulut pitävät.

Mitä parhainta loppukautta kaikille 
egulaisille! Joulukuussa kerhon edustajien 
onnistumisia löytyy lehden sivuilta.

Mirja Piranta

Tämä lehti syntyi helposti ja parhailla fii-
liksillä. Puheenjohtaja pyysi toukokuussa 
minut vetovastuuseen, ja koko ajan on 
vallinnut mahtava yhteistyön henki. On 
ollut upeaa toimia veturina, sekä miettiä 
mitä haluan tällä lehdellä lukijoille antaa.

Ensin on kiitosten paikka. Yhteistyö 
taittaja-Tuulan kanssa käy kuin tanssi. 
Olemme jo toisiamme kiitelleet vuoden 
ensimmäisen lehden tiimoilta, mutta koko 
jäsenistön on myös hyvä tietää toimivasta 
yhteispelistä.

Millaa haluan myös julkisesti kiittää, hän 
toteuttaa ennakkoluulottomasti ideoitani 
ja ideoi myös itse. Kolmosnumeroon on 
jo mietittynä toteutettavaa. 

Jennikaa kiitän lämminhenkisestä 
otteesta EGU-perheitä tehdessä. Tiinaa 
kiitän juttujen kirjoittamisesta reportaasi-
maisella otteella pilke silmäkulmassa. Saijaa 
kiitän 3-sivun koiran käynnistämisestä. Jo-
hannan ajatuksiin Frendikirjassa kannattaa 
myös oikein syventyä.

Muulle jäsenistölle minulla on toive. 
Jos ja kun me Millan kanssa lähestymme 
jutunteon merkeissä, ettehän enää poistu 
mitään kommentoimatta! Tai jätä vastaa-
matta! Tämä lehti on koko yhteisön juttu, 
niinpä muidenkin kuin Millan ja minun 
panosta tarvitaan.

Lisää kirjoittajia mahtuu mukaan, 
ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun. An-
nan näkökulmia ja neuvon. Jalostan 
myös jokaisen lehteen tulevan jutun, 
otsikoin, jäsentelen, etsin tarvittaes-
sa kuvat ja tekstitän ne ennen kuin 
lähetän taittoon.

Hallinnollekin kuuluu pala ansi-
onkakkua. Yhteistyö puheenjohtajan 
kautta hallitukseen sujuu loistavassa 
hengessä. Joku saattaa jo miettiä, 
että taitaa olla täpinöissä tyyppi. Niin 
olen, koska lehdenteko on parasta. Ja 
vielä parempaa kun yhteistyö toimii! 
Ihastuin koneen ääressä tuoreeseen, 
EGU:n väriä sisältävään kuvaan, pyy-
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Syvällä hiekkakasan sisällä 
tuntuu hyvältä käteen. 
Unelma juoksualustaksi! 
Otalammella talkoiltiin 
äitienpäivän aattona, Saijan 
ja Jonin myyntipaikalla valit-
sema uusi hiekka levitettiin 
sekä suoralle että whirlingin 
ympärille.

EGU:n hallitus päätti väärinkäytösten 
vuoksi uusia Otalammen lukot. Jo talkois-
sa voi tehdä uuden sopimuksen suoran 
käytöstä, kunhan esitti vuoden 2018 
maksutositteen, 30 euroa. Lukot on siis 
vaihdettu Otalammella.

Uuden avaimen omien koiriensa har-
joituttamista varten siis saa maksettuaan 
vuotuisen käyttömaksun ja tehtyään 
uuden sopparin. Samalla tulee palauttaa 
vanha avain.

EGU maksaa tuntuvaa vuokraa Vihdin 
kaupungille alueesta, jolloin myös alueen 
käyttäjät osallistuvat kuluihin käyttömaksulla.

Kukin avaimen haltija saa juoksuttaa 
omalla maksullaan vain omia koiriaan.

Paku hyytyi

Joni lähti reppavasti uutta hiekkaa lanaa-
maan Tiinan pakulla. Vähän matkaa kulki, 
sitten tökki, tökki... Painoja pois lanasta, 
paikallaan suti. Lopulta koko lana irti ja 
taiteilleen auto pois baanalta.

Pekka ja Joni yrittivät saada paikalle 

vahvempaa vetopeliä. Lopulta tärppäsi, 
A-Toteutus Oy toi paikalle kätevän pelin, 
Avant-minikuormaajan. Koneessa voimaa 
riittävästi ja sillä Joni alkoi lanan kanssa 
painaa hiekkaa. Pikkupelillä hiekan sai 
myös whirlingiin.

Kun konetta odoteltiin paikalle, Pekka 
heitti, että "kyllä hymy leveenä sitten sillä 

Uusi hiekka 
Otalammelle

Yritys lanata Tiinan pakulla. Jännää, jaksaako...

Jake seuraa miten onnistuu Joni-iskältä 
peruutus.
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lanaa vedetään". Niin tapahtui, Jonilla suu 
korvissa. Suora saatiin tiivistettyä sadetta 
odottamaan. 

Kontti odottaa järjestystä

Minulla oli kuningasajatus siivota tavara-
kontti. Mutta osoittautui turhaksi tyhjentää 
sitä ja lastata tavarat taas lattialle, kun Joni 
vihjasi hyllyistä seinustoille. Kaksi kiloa 
hiekkaa kuitenkin lakaisin ulos kontista.
Tiina laittoi makkarat grilliin, kyllä maistui 
hikisenä iltapäivänä. 

MirjaP
Kuvat: Seppo Mikkonen

Otalampi-info
Uudet lukot alueelle vaihdettu. 
Avaimia uuden sopimuksen kera saa avainvastaavalta
sihteeri (@) egu.fi 

Huom egulaiset!
Lanataan vain uuden hiekan päältä, ettei sekoitu kiviä hiekkaan!
Pidetään uudistettu alue nyt hyvässä kunnossa!

Arto, Johanna ja Hans vesi kielillä Tiinan pais-
tamista talkoomakkaroista.

Vahvaa vetopeliä odotellessa Pekka otti 
rennosti.

Jonilta peukku Avantille.
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Teksti: Tiina Ylänen
Kuvat: Joni Tuhkanen
Kuvatekstit: Mirja Piranta

Oli jälleen aika taistella kauden himotuim-
masta tittelistä, EGU:n Kuoppamestaruu-
desta. Paikalle saapui hyvissä ajoin joukko 
touhukkaita, että kaikki olisi valmista, kun 
tittelintavoittelijat saapuvat. Auringonsä-
teet kimaltelivat hiekassa jo aamusta ja 
saimmekin nauttia koko päivän erittäin 
mukavasta ilmasta.

Sortsit olivat tällä kertaa kuitenkin 
jääneet kotiin, myös Parosen Timolta! 
Lisäksi tietenkin miteltiin siitä, kuka arvaa 
greyhoundien kuoppamestarin oikein. 
Tätä arvauskisaa toivottiin myös muille 
luokille, a-wink, a-wink! 

Kilpailu päästiin aloittamaan liki aikatau-
lussa. Greyhoundeja oli ilmoitettu mukaan 
19, whippetejä 7 ja muunrotuisia 8. Viime 
vuoden mestaruuttaan saapui puolusta-
maan grey Manteli, mutta nippu kovia 
haastajia ja nuoria tulokkaita oli valmiina 
taistoon. Syksyisen Otalampi Sprintin voit-
taja, grey Voro, oli myös saapunut paikalle 
tutulle suoralle tavoittelemaan titteliä.

Tekniikka toimi hyvin muutamaa kertaa 
lukuun ottamatta ja kisa alkoi vain kymme-
nisen minuuttia myöhässä. 

Kaikki aurinkoisia

Tunnelma oli koko päivän hyvä ja kaikki 
aurinkoisia. Ensimmäistä kertaa sitten syk-
syn oli taas joukko innokkaita harrastajia 

Kuoppamestaruus 5.5.2018

Nautintopäivä nelijalkaisille

Tiina käänteli makkaroita ja sufeetakin Kuoppakisakansalle keitti.

Buffavahti
tarkkana 
duunissa.
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kasassa, ajatukset jo tulevan kesän koitok-
sissa. Hieno tilaisuus avata kausi ja vaihtaa 
kuulumisia pitkän ja jäisen talven jälkeen. Ja 
”haistella” tulevia kilpakumppaneita, että 
missä mennään.

Kilpailu vietiin muutamaa pientä tek-
nistä ongelmaa lukuunottamatta sujuvasti 
läpi. Voittajaksi greyden sarjassa juoksi 
ylivoimaisesti nuori Gloria, elämänsä 
ensimmäisessä kilpailussa. Puo-
lustava mestari jätettiin tällä 
kertaa ”nuolemaan tassujaan” 
sijalle viisi. Toiselle sijalle sijoittui 
jo veteraani-ikään ehtinyt Pepe. 
Kolmannelle korokkeelle nousi 
Nova. Pennut voitti sorjasääri-
nen Armi. Voittajan oli arvannut 
oikein vain yksi, Tea Karjalainen. 

Whippetluokan voitti Meeko. 
Vain 0,01 sekuntia voittajalle hä-
vinneenä toiseksi sijoittui Saphire 
Isles. Todella tiukka kisa tittelistä 
whippeteillä. Kolmanneksi sijoit-

tui Ulla. Nopein pentu oli Seppo.
Muuta Pihlajakadun porukkaa ei tällä 

kertaa ollut löytänyt paikalle.
Muunrotuisista vikkelimmin tassua 

pisti toisen eteen luokan ainoa vinttikoira, 
unkarinvinttikoira Fruska. Toiseksi tuli x-
rotuinen Beeper ja kolmanneksi nopeinta 
vauhtia piti amerikanpitbull Pablo.

Hienoa nähdä, kuinka viehe kiinnostaa 

Voittaja nuori Gloria & Jouni Kiiski. Toinen veteraani Pepe & Riikka Kallio. Kolmas Nova & 
Hanna Hemminki-Salin.
Nova yllätti iloisesti Hannan, kun kiima on aiemmin sotkenut suunnitelmia. ”Tänä vuonna 
koetetaan saada Nova radallekin. Se ei ole ihan hirveän innostunut juoksuhommeleista, 
joten jos siitä tulee pakkopullaa, itkua ja hampaidenkiristelyä, sen päämatkaksi saattaa 
muodostua sohva-jääkaappi.”

Mestari Meeko & Maarit Parkkinen. Toinen Saphire Isles 
& Anne Jokisalo. Kolmas Ulla & Nina Lehtinen.
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Geyhoundien tulokset 2018

1. Gloria  ..................... 9.19 (Jouni Kiiski) 
2. Pepe  ......................9.30 (Riikka Kallio)
3. Nova  ... 9.37 (Hanna Hemminki-Salin)
4. Voro  .......................9.38 (Minna Raila)
5. Manteli  ................... 9.40 (Jouni Kiiski)
6. Luru  ..................9.42 (Inari Wallenius)
7. Nopsa  ............9.49 (Noora Goutsoul)
8. Armi  ........................9.50 (Saija Jämsä)
9. Tenu  .................. 9.52 (Mika Hytönen)
10. Hemi  ....... 9.54 (Leenalinnea Nurmi)
11. Saara  .................... 9.56 (Jouni Kiiski)
12. Naga  ...................9.68 (Riikka Kallio) 
13. Heebo  ..................9.69 (Minna Raila)
14. Nuoska  .................9.75 (Saija Jämsä)
15. Nina  ..............9.79 (Hans Weckman) 
16. Suti  ....................... 9.91 (Jouni Kiiski)
17. Hifi  ........ 10.10 (Leenalinnea Nurmi)
18. Pensseli  .............. 10.32 (Jouni Kiiski)
Tietämäni viralliset nimet: Glossy Gloria, 
Big Bad Black Boy, Starburst Supernova, 
Rojotango, Million Night, ?, August, Miss 
Suomi, Capes' Stargazer, Svala, Smile Of 
Joy, Polamalu Lei, Lovejoy, Jon Snow, Yg-
ritte, ?, Too Late Mate, ?)

Whippetien tulokset 2018 

1. Meeko  ............. 10.15 (M. Parkkinen)
2. Ricke 10.16 (S. Salminen & A. Jokisalo)
3. Ulla  .................... 10.29 (N. Lehtinen)
4. Lita  ......................10.36 (M. Eriksson)
5. Seppo  ................. 10.99 (H. Nykänen)
6. Cena  ...................11.65 (M. Eriksson)
7. Sherri  ..................12.26 (M. Eriksson)

(Saamani viralliset nimet: A HardNutToC-
rack, Saphire Isles, Flashpoint, Cupcake, 
Devil, ?, Lara)

Muunrotuiset

1. Fruska (unkarinvinttik.)  ..............10.59 
    (N. Lehtinen)
2. Beeper (x-rotu)  ........................ 12.25 
    (M. Linkohaka)
3. Pablo (amerikanpitbull)  ............. 12.47 
4. Kirppu (amerikanbulldoggi)  ...... 13.45 
    (M. Lehkonen)
5. Hero (saksanseisoja)  ................. 13.63 
    (A.Thelen)
6. Möhkis (amerikanbulldoggi)  ..... 14.64 
    (M. Lehkonen)
7. Diva (pitkäkarv. collie)  .............. 15.20 
   (E. Granfelt)
8. Tata (pitkäkarv. collie)  ............... 23.95 
    (I. Wallenius)

rodusta riippumatta.
Kiitos kaikille mukana olleille ja onnea 

tuloksista ihan jokaiselle! Jokainen rakas 
nelijalkaisemme enempi vähempi kar-
vainen antoi varmasti kaikkensa ja nautti 
päivästä. Toiset tästä suuntaavat pikku-
hiljaa ovaalia ja muita kesän mukanaan 
tuomia harrastuksia kohti, onnea tuleviin 
koitoksiin.
Ensi vuonna uudestaan!

Pentusarjan voitti Saija Jämsän Armi 
(kesk). Nuoska ja Ruska tsemppaavat.

Arvaa kuoppamestari -veikkauksessa ar-
vasi oikein Tea Karjalainen.
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         om. Sanna Paasivirta & 
         Reijo Koskinen
2012 Smoky Bishop "Tanny" 
         om. Run-Up
2013 Lapland Teacher "Olli" 
         om. Aleta Tuomala & Jussi Loukola
2014 Capes' Viper "Kyy" 
         om. Mari Rantanen
2015 Capes' Bazooka "Sinko" 
         om. Teija Lehtoranta & Kai Vavuli
2016 Vulpecula "Mini" 
         om. Jennika Eskola
2017 Million Night *) "Manteli" 
         om. Reija & Jouni Kiiski
2018 Glossy Gloria *) "Gloria", 
         om. Reija & Jouni Kiiski
*) narttu

Ensimmäinen EGU:n Kuoppamestaruus juostiin keväällä 1998. 
Tapahtuman mahdollistivat Otalammella asuneet Katri ja Marko Räsäsen 
(nyk. Pirttijärvi). Lähtökopit rakensi Tarmo ”Ossi” Tuomola. Kolmen aktiivisen 
ihmisen idea oli niin hyvä, että Kuoppakisasta syntyi heti keväinen perinne.
Mukana aluetta kiitokuntoon valmistelemassa olivat ideoijien lisäksi myös 
Jouni Kiiski ja Heikki Sartovuo.
Kuoppakisa on ollut urosten juttu, vain neljä greynarttua on sen voittanut. 
Ensimmäisellä kerralla narttu juoksi kolmoisvoiton kahden uroksen kanssa.

Kuoppamestarit kautta aikain

1998 Pretty Cool Guy "Tiikeri" 
         om. Markus Laios 
1999 Maricarmen *) "Hilma" 
         om. Mirja Piranta 
         Yarra Mick "Mikko" 
         om. Aarne Hatakka
         Proud Of Mind "Peter" 
         om. Pia Lindberg 
2000 Daddy's Flash "Bobi" 
         om. Markus Laios
2001 Rittenhouse "Ritsa" 
         om. Reija & Jouni Kiiski
2002 Daddy's Flash "Bobi"
         om. Markus Laios
2003 Daddy's Flash "Bobi" 
         om. Markus Laios
2004 Stone Mountain "Papu" 
         om. Jonna Nieminen
2005 Good Enough "Perro" 
         om. Lotta Vuorela
2006 Spotted Harrier *) "Sere" 
         om. Esa & Tanja Ceder 
2007 Pinwheel "Sunny" 
         om. Anna & Jussi Loukola
2008 The Right Time "Pomo" 
          om. Tanja Ahonen & Aki Rantala
          Slim Shady "Slim" 
          om. Katariina & Nika Thomson
2009 Slim Shady "Slim" 
         om. Katariina & Nika Thomson
2010 Nevada Neo "Neo" 
         om. Sanna Paasivirta & 
         Reijo Koskinen
2011 Nevada Neo "Neo" 

Whippetejä kuoppamestareina

2012 Icepower "Iippa"
         om. Aatu & Tea Toivanen
2013 JZ-Tenho "Simba" 
         om. Krista Manninen
2014 CG-Huuli-Veikko "Gösta" 
         om. Kati Hummelin
2015 CG-Huuli-Veikko "Gösta" 
         om. Kati Hummelin
2016 Sylvester Stallone "Rambo" 
        om. Johanna Jäntti & Johanna Kakko
2017 Firestarter "Tundra" 
         om. Johanna Jäntti & Johanna Kakko
2018 A Hard Nut To Crack "Meeko" 
        om. Maarit Parkkinen
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PERHE

EGU

Perhe Raila 
Sipoosta

Kerrotko keitä perheeseenne kuuluu ja 
montako EGU-kuonoa teillä on ja 
missäpäin Suomea asutte? 

Perheeseemme kuuluu minun ja Jounin 
lisäksi ihmislapset Iina 6 v, Mette 9 v ja Sami 
kohta 12 v sekä kolme greytä, Vanilla reilut 
15,5 v, Heebo ja Voro 2,5 v molemmat. 
Asumme Sipoossa, Söderkullassa. 

Milloin olette tulleet lajin pariin ja miksi?

Lajin parin tulimme vuonna 2003, jolloin 
saimme ensimmäisen greyn. Meillä oli 
kaksi cockerspanielia ja mietimme isompaa 
rotua, joka olisi mm. trimmausvapaa. Olin 
lukenut greyhoundista kotikoirana ja siitä 
kiinnostus lähti.

Ensimmäiset greyt otitte samasta pentu-
eesta, miksi ja mikä niissä oli ertyistä? 
Kerro ensimmäisiä muistoja ja 
parhaita paloja. 

Etsimme valkoista greypentua ja Artolla 
[Kovanen] oli valkoinen Lumman, joka 
odotti pentuja.  Kävimme tutustumassa 
Arton greylaumaan ja greyhoundeihin 
yleensä. Ihastuimme rotuun samantien 
ja odotimme kuumeisesti pentujen syn-
tymää.

Kävimme pentuja monesti katsomassa 
ja yritimme valita kahden tyttöpennun 
välillä. Valitsimme lopulta toisen, Vanillan. 
Kuukauden hän ehti cockerien seurana 
meillä olla, kun päätimme kysyä olisiko 
se toinen tyttö vielä vapaana, ja olihan se. 

Lepo on tärkeää ja niin kivaa.
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Haimme sitten Sallinkin meidän laumaam-
me. Salli ja Vani olivat kuin paita ja peppu, 
aina yhdessä. 

Ne olivat "lumi-pentuja", lokakuun 
26. päivä kun he syntyivät oli paljon lunta. 
Kevät kun koitti ja lumet alkoivat sulaa, tuli 
musta asfaltti paikoin näkyviin. 
Tytöt eivät olleet vielä nähneet 
mustaa maata, vain valkoista 
lunta. Kävely tyssäsi kuin sei-
nään, kun "musta aukko" oli 
keskellä kävelytietä.
Ei auttanut kuin kantaa pennut 
aukon yli, jotta matka pääsi jat-
kumaan. Pikkuhiljaa aukkojen 
lisääntyessä tytöt ymmärsivät, 
että ei olekaan kyse reiästä 
maassa. 

Onko koirien kanssa tapahtu-
nut hauskat kotivideot -tasoisia 
kommervenkkejä? 

Hauskan kotivideon olisi ker-
rankin saanut, kun Vani nuuski 
pöydällä olevaa täytekakkua... 
Kiusaus oli kova, mutta kiltisti 
malttoi olla ottamatta. Vani 

lipoi huuliaan nenä melkein kakussa kiinni 
ja hups, kieli osui ihan vahingossa kerma-
vaahtoon.

Vani pelästyi ja hämmentyi, kun kieleen 
tarttui kermavaahtoa. Se seisoi hätään-
tyneen näköisenä kieli kermavaahdossa 

Heebo ja Mette kotoisasti.

Jouni, Mette ja pojat lenkillä.
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suusta ulkona roikkuen, kun ei sitä saanut 
ottaa mutta kun sattui vahinko... 

Mikä on parasta greyhoundissa ja miten 
teille ovat valikoituneet 
juuri Voro ja Heebo? 

Greyhoundissa on parasta sen luonne koti-
koirana. Ne on samalla viisaita sekä ihanan 
höpsöjä. Jokainen on oma persoonansa. 
Kilttejä ja helppoja sekä upeannäköisiä sö-
pöläisiä. Tosin itsepäisyyskin on olemassa. 
Vanin ollessa jo aika vanha, pohdimme 
olemmeko tulevaisuudessa ilman koiria. 
Mutta ilman koiraa, greytä, ei yksinker-
taisesti pysty olemaan. Ajattelimme, jos 
löytäisimme nuoren/aikuisen koiran, mutta 
silloin sellaista ei ollut saatavana.

Eli ei kun etsimään mistä saisi pen-
nun. Värillä ei väliä. Pentukuume siis iski. 
Whiskers ilmoitti pennuista ja sieltähän se 
Voro meille sitten tuli. Parin päivän päästä 
kuulin, että naapuruston tuttava oli ottanut 

greyn pennun Run-Up:sta, ja että siellä olisi 
vielä upea brindle poika vapaana. Ja sieltä 
se Heebo sitten meille Voron kaveriksi 
haettiin. 

Miten tärkeänä olette kokeneet 
koirienne kasvattajan roolin suhteessa 
omaan harrastuneisuuteen? 

Koirien kasvattajat ovat tärkeitä, ja mahta-
vaa että aina heiltä on voinut kysyä neuvoa 
ja mielipiteitä. Kymmenessä vuodessa kun 
on jonkin verran grey-kilpailutoiminta 
muuttunut. 

Oletteko kilpailuhenkisiä? 
Harrastatteko koirienne kanssa muuta? 

Emme ole kovin kilpailuhenkisiä ja muuta 
harrastustoimintaa emme koirien kanssa 
tällä hetkellä harrasta. 

Aitoa hyggeilyä sohvalla. Lapset Voron ja Heebon kanssa.
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Miten koette greyhoundit perheessä? 
Tuoko haastetta vai meneekö siinä sivussa? 
Entä treenaus, sujuuko se perheellisenä 
ihmisenä jouhevasti? Kertokaa myös miten 
olette treenannet tänä keväänä? 

Greyhoundit perheessä... meillä ne on 
perheenjäseniä. Menee siinä samassa kuin 
muukin lauma. Tulevat hyvin toimeen las-
ten kanssa ja lapset niiden kanssa. Ei ole 
mitään ongelmia ollut koskaan. 

Treenaus tosin on silloin tällöin vähän 
haastavaa, kun lapsiakin kuljetellaan har-
rastuksiin ym. menoihin eikä aikaa tahdo 
riittää joka suuntaan. Yllättävän hyvin kui-
tenkin ollaan saatu asiat hoidettua. 

Oletteko valmistautuneet alkavaan kisa-
kauteen, henkinen valmennus kohdillaan? 
Mitä tavoitteita ja toiveita teillä on 
kisojen  suhteen? 

Tulevaan kisakauteen olemme valmistau-
tuneet rennoin mielin. Tavoitteena saada 

pojille kisakirjat ja ainakin yksi kilpailu. 
Heebo tosin saikin jo viime kaudella soolo-
kokeen läpi, mutta Voro hätäisenä poikana 
oli peppu edellä kun koppi aukaistiin. 

Toiveita kisojen ja toiminnan suhteen 
sen verran, että uudet tulokkaat otettaisiin 
vähän avoimemmin mielin mukaan ja tyh-
mempiinkin kysymyksiin / tilanteisiin saisi 
vastauksia, ymmärrystä ja apua. Iloisempaa 
ja avoimempaa mieltä lajin pariin!

Mitä terveisiä koirat lähettää 
muille Egu-kuonoille? Entä perhe Raila?

Koirien terveiset: "Täältä tullaan", huutaa 
pojat ja Vanilla huikkaa omalta sohvaltaan: 
"Tsemppiä kaikille!"
Perhe toivottaa kaikille iloista ja aurinkoista 
kesää!

Kysyi: Jennika Eskola
Vastasi Minna Raila
Kuvat: Railojen kotialbumista

Heebo ja Voro nauttivat Vanin kanssa luonnosta.
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Minna ja Jouni Railan perheessä asustaa 
lokakuussa 16 vuotta täyttävä greyhound-
tyttö "Vanilla", lyhyemmin "Vani". Minna 
kertoo mitä Vanille ennen juhannusta 
kuuluu:

"Vanilla, meidän ensimmäinen greyhound, 
on jo tosiaan yli 15 ja puoli vuotta vanha. 
Lauman pomo, puuttuu äänekkäästi asiaan 
jos pojat remuavat liikaa.

Muuten Vani on tosi rauhallinen ja 
meidän seuraan hakeutuvainen. Se tykkää 
makoilla ulkona terassilla matolla ja katsella 
maisemia. Kesän lämmöstä se ei tykkää 
enää yhtään, silloin Vani haluaa nopeasti 
sisälle.

Kuulo on jo melkein mennyt ja näkö-
kin on jo aika sumea, mutta nenä toimii 
edelleen loistavasti. Vanilla on vähän eri-

tyisoikeuksia laumassamme, esimerkiksi 
viikonloppuisin aamiaisella se saa pöydästä 
muutaman makupalan."

"Vani on ollut perusterve. Tosin 8-vuo-
tiaana todettiin läppävuoto ja sivuääni 
sydämessä. Sitä ollaan seurailtu ja se on 
onneksi pysynyt ennallaan tähän asti. Ja 
hampaat, hammaskivi on ollut perusongel-
ma. Nyt Vani on jo aika harvahampainen, 
kun huonoja hampaita on poistettu matkan 
varrella."

"Joka lauantai- ja sunnuntaiaamu Vani 
tuleekin pöydän viereen hakemaan herk-
kua. Muina aamuina se pötköttelee tiiviisti 
pedillään. Pieniä kävelylenkkejä Vani vielä 
jaksaa kävellä ja kotipihalla tepastelee päi-
vittäin. Välillä Vani jopa kirmailee ja tekee 
pieniä spurtteja innoissaan.
Päivä kerrallaan edetään ja jokainen päivä 
Vanin kanssa on kallisarvoinen."

Kallisarvoisia 
päiviä Vanin kanssa

Snow Flakes
Notable Ruler - Pearl Hart
s. 26.10.2002

Vani viettää iloisia ja leppoisia eläkepäiviä omassa, rakkaassa laumassaan.
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Kauden ensimmäisissä kilpai-
luissa neljä lähtöä, neljä 
EGU-voittajaa. EGU käynnis-
ti kauden 2018 kasvattaja- ja 
sijoituslähdöillä Tampereella.

Whippet Friendly Face "Ludde" veti 280 
metrin näytösjuoksun ensimmäisessä 
lähdössä. Ylivoimaa lähtökopista maaliin 
Ulla Bardin mustalla urheilijalla, ykkösen 
aika 18.13.

Beevale kasvattajalähdössä sprintillä 
Shout Shout Joy "Tikku" saa huippulähdön. 
TSGK:n Punaluu Black kiihdyttää perään, 
nousee ja nousee, muttei ihan ehdi voit-
toon. Aika sama molemmilla 16.93. Voit-
tomantteliin pukeutui Kiiskien Tikku-tyttö.

Uusi egulainen, whippet JZ-Toini, ensi 
kertaa GRL:n kilpailuissa. Mitä tekee seit-
senvuotias narttu, voittaa nuorempansa 
18.47 ajalla. Noora ja Mikko Säen omis-
tama tyttö johti lähdöstä maaliin ja nuori 
CA-Waldemar haastoi.

EGU:n tahtiin 
kausi alkuun

Ludde vetää kohti ylivoimaista voittoa.

Jouni Kiiski & Tikku Beevale-manttelissa.
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Nopsasti 
Rampen muistolle

Juhannuksena juostussa I Like Iron Maiden 
-memorialissa loisti EGU:n August "Nop-
sa". Sprintin kisa "Rampen" muistoksi juos-
tiin nyt kolmatta kertaa. Vielä lähtösuoran 
lopussa tasaista menoa  TGK-tyttö Ellin 
kanssa, mutta kaarteessa Nopsa hivuttau-
tuu johtoon ja loppusuoran alussa poika 
heittää turbolle.
Nopsan aika hitaalla radalla 17.03, toiseksi 

Egulaisten ylivoima jatkuu. Keskimatkalla, 
Peuranmäki-lähdössä, loistaa Noora Gout-
soulin omistama August. Lähdöstä maaliin 
ylivoimaa aikaan 29.28. Ja eikun mantteli 
ylle "Nopsalle".
Hieno kauden alku egulaisilla.

Mirja Piranta
Kuvat: Tommi Anttila

JZ-Toini lähdöstä maaliin keulassa.

Juhannuskisakooste EGU-laisittain
Mirja Piranta, kuvat: Seppo Mikkonen

juosseen Capes' Ellien 17.20. Täydessä 
lähdössä olivat egulaisista mukana myös 
Yoda ja Ready To Rumble.

Tikku tikutti huolella

Sprintin kovassa lähdössä Shout Shout Joy 
veti alle 17 sekunnin, 16.90. Huolellista ti-
kutusta Tikulla. Viikkoa aikaisemmin voitto 

Nooran August juoksi Peuranmäki-manttelin 
ylivoimalla.
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August & Noora 
Goutsoul korkeimmalla. 

Virpi Laitamäen 
TGK-tyttö Capes’ Ellie 

toinen. 
I Like Iron Maidenin 

omistanut Miska 
Alexander Argillander 

palkitsi. 

ajalla 16.93 ja TSGK:n Punaluu Black silloin 
samalla ajalla kakkonen. Juhannuksena ero 
samaan kakkoseen 0,16 s.
Hienosti luovi Tikku kärkeen kaarteen 
tuntumassa. 

Mustaa ylivoimaa - Friendly Face

Whippetien sijoituslähdössä EGU:n "Lud-
de" juoksi 350 metrin voitollaan matkan 
ainoan ykkösen ajan 22.68. Rata oli sen 
verran raskas, ettei poika nyt yltänyt 
omaan ennätykseensä. Mutta voitto on 
aina voitto.
Lahjakas poika.

Ulla Bardin Frienly Face on vauhdissa. 
Mitali taas, ja ykkösen aika.

Egulaiset sooloissa

Kolmesta EGU:n greyhoundista tuli ju-
hannuksena kilpakoiria. Hyväksytyt soolot 
juoksivat: Railojen Rojotango "Voro" 29.47, 
splitti 5.69. Weckmanin Hansin Ygritte 
"Nina" 29.59, 5.82. Jämsän Saijan Jon Snow 
"Nuoska" 30.18, 5.58. 

Tikusta on kasvanut voittaja. Kauden toises-
ta mitalista iloitsevat Lisse ja Jouni ”Jones” 
Kiiski. 
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Esittelemme tällä kertaa irokeesityttö Columban. 
Hurmaava sinibrindle punkkarityttö ennätti juosta urallaan 20 starttia, 
kunnes loukkaantui viimeisimmäksi jääneessä lähdössään 
Virpiniemen leiriviikolla. 
Voittoja Columba ehti napsia kahdeksan, ja suurimpana niistä
Grand Prix 2016.

3sivun
KOIRA

 

  You Know My Name - Lepus
   s. 23.12.2013
   om. Johanna Jäntti & 
   Johanna Kakko
   kasv. Fast Friends

Columba ”Nitro”

Nitro voitti 2016 GP:n. Kasvattaja-Arto 
onnittelee Saldea ja Nitroa. 

Ku
va

: E
rk
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ne
n
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Kertokaa millainen harrastuskaveri 
Columba, eli kotoisammin Nitro on?

Nitro on mutkaton harrastuskoira ja sen 
kanssa oli todella mukava kilpailla ovaalil-
la. Nähtäväksi jää, mihin lajiin sen kanssa 
suuntaudutaan jatkossa. Toko-opit on 
aloitettu.

Nitro tosiaan loukkaantui heinäkuun 
2017 alussa Haukiputaalla. Kausi oli Nit-
ron osalta vasta hiljattain alkanut ja tassu 
näytti kulkevan. Gracilis kuitenkin koki 
jonkin asteen repeämän ja kausi päättyi 
kuin seinään. 

Mitä fiiliksiä tapahtuma herätti ja 
kuinka tapahtuneesta on toivuttu?

Kaikenlaisia fiiliksiä, suuttumusta, petty-
mystä, turhautumista ja ketutusta. Mutta 
lopulta olemme kuitenkin iloisia, ettei 
käynyt pahemmin. Nitro on toipunut vam-
masta odotetunlaisesti, eikä vikaa arjessa 
edes huomaa.

Taloudessanne asuu myös useita 
whippetejä ja mummosetteri. 
Mikä on Nitron asema laumassa, 
millainen Nitro on kotosalla ja miten se 
eroaa muista laumanne koirista?

Taiga on lauman kuningatar, Nitro ensim-
mäinen perintöprinsessa. Nitro 
on leikkisä ikipentu ja se on siel-
lä, mistä kuuluu ääntä. Kotona 
se on kuin yksi whippeteistä.

Parasta Nitrossa on?

Nitro on kotona kiltti ja ihmisrakas. Se 
tulee helposti toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa ja niin sanotusti rakastaa kaikkia. 

Voitokkaat irokeesit, Salde & Nitro. 

Ei aikaakaan, kun Nitron pienet 
emänsä tapaan askartelevat.
Kuva: Johanna Jäntti

Kuva: Johanna Jäntti
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Nitron kasvattaja, kennel Fast Friends, 
on suunnitellut suvun jatkamista Nitrolla 
yhteistyössä kennelin oman pojan Pörrin, 
eli Joe Coolin kanssa. 
Ensinnäkin omistajille: 
Millaisen äitikoiran kuvittelette 
Nitrosta kuoriutuvan?

Nitrosta tulee ihan varmasti jälkikasvus-
taan ylpeä äitikoira, ja hoitaa senkin teh-
tävän niin kuin se hoitaa kuuluu.

Kasvattajille: Kasvattajat varmasti 
tykkäävät kaikista kasvateistaan, 
mutta mikä tekee Nitrosta 
teidän mielestä erityisen?

Nitro on pentueen ensiksi syntynyt ja 
ainoa joka tuli luonnollisesti. Synnytys ei 
edennyt toivotusti ja loput keisarinleikat-
tiin ulos. Kutsumme Nipaa tuttavallisesti 
erityislapseksi.

Nitro oli jo pentuna vahvanoloinen ja 
-luontoinen verrattuna siskoonsa Iirikseen, 
joten siksi suosittelimme sitä uusille har-
rastajille ensimmäiseksi koiraksi. Nitro on 
ollut kisakoirana todella lahjakas ja omis-
tajat ovat hyvin suunnitelleet tavoitteet ja 
kisat, sekä kuntopiikin, jolloin koirasta on 
saatu paras tulos irti.

Nitro on monipuolinen ja nopea, 
ja sillä on haluttua pidemmän matkan 
kestävyyttä. Jalostusmielessä todella 
toivottavaa. Nitro on myös luonteeltaan 
lempeä ja kiltti, kuitenkin omanarvon-
tuntoinen. Vahva narttu. Ulkoisesti 
rakenne on hyvä, koko aika iso, mikä on 
vain hyvä asia. Nitro painaa noin 30 kiloa 
näin lepokaudella.

Nitron pentue on ollut kokonaisuu-
dessaan enemmän tulta ja tappuraa kuin 
meidän edellinen pentue, josta Joe Cool 
eli Pörri on, joten näiden miksaus tuntuu 
teoriassa hyvältä.

Arto ja Pörri-sulho mitali-ilossa.                                                             Kuva: Erkki Ruusunen
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Millaisia pentuja toivotte Nitron 
ja Pörrin yhdistelmästä syntyvän?

Toivomme siitä kovaa ja kestävää pen-
tuetta radoille, ja persoonallisia kilttejä 
kotikoiria. Haluamme jalostaa tervettä ja 
hyväluontoista koiraa. Tämä yhdistelmä 
yhdistää Fast Friendsin kaksi jalostuslin-
jaa, ja ensimmäistä kertaa siinä yhdistyy 
sekä Captain Coconut että Notable Ruler 
sekä Chip of Gold, jotka ovat sukulinjojen 
kulmakiviä.

Notable Ruler ja Chip of Gold on ollut 
erinomainen yhdistelmä aiemmin vuosina 
2003 - 2004, ja tässä on nyt lisämaustee-
na muutakin mm. Top Honcho. Mutta 
odotukset ovat jopa vanhojen starojen 

jälleensyntymisiä ajatellen korkealla. Eh-
dottomasti mielenkiintoisin yhdistelmä 
jalostuksen kannalta pitkään aikaan.

Kasvatustyö on pitkäjänteistä ja tarkoin 
harkittua, ja toivomme, että saadaan poi-
mia pian sen hedelmiä. Teemme tätä suu-
rella sydämellä, koirien hyvinvointi edellä. 
Ollaan kiitollisia, että saadaan käyttöömme 
näin hieno narttu kuin Nitro on. Kiitämme 
hyvästä yhteistyöstä ystäviämme Johannaa 
ja Saldea.

Kysymykset: Saija Jämsä
Vastaukset: Johanna Jäntti & 
Johanna Kakko, 
Arto Kovanen & Jennika Eskola

Stayerkisa syksymmällä.
Vetman Stake -voitto. 

Kuva: Iida Nikkilä
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EGU syntyi pimeyttä valaisemaan
Noin vuoden päästä yhdistyksen nimi 
muutettiin muotoon Etelän Greyhound 
Urheilijat ry. Uuden kerhon ensimmäinen 
toimintavuosi oli 1993. Kun kausi 1994 oli 
lähestymässä loppuaan, puheenjohtaja Soi-
ni muistutti EGU-lehdessä: ”Kauden päät-
tyminen ei kuitenkaan aiheuta vauhdikkaan 
harrastuksemme tilapäistä päättymistä, sillä 
myös talvi on toiminnan aikaa.”

Perinne on säilynyt. Egulaiset ovat 
edelleen käyneet talven mittaan yhteis-
lenkeillä, uimassa, pantakursseilla... Seu-
raa tiedotusta netistä, niin tiedät lähteä 
mukaan.

Eläinlääkäri Merja Hellemann luon-
nehti EGU-henkilönä kerhoaan lehdessä 
3/1994:
”Parasta on ihmiset, valoisat nuoret, jotka 

tulevat viemään hommaa eteenpäin ilman 
’vanhojen riitojen’ kaunaa. EGU:lta puuttuu 
toistaiseksi vain oma rata, mutta eiköhän 
se siitä...”

Tavoitteet korkealla

Kerhon ensimmäinen puheenjohtaja 
muisteli EGU:n 10-vuotisjuhlien aikaan 
mm. näin:
”Ensimmäiseksi tavoitteekseen uusi kerho 
määritteli oman radan saamisen pääkau-
punkiseudulle.
Jäsentavoitteeksi uusi kerho asetti 70 
jäsentä vuoden 1993 loppuun mennessä. 
Toinen tavoite
oli liittyä pian GRL:n jäsenkerhoksi.” 
(Lähde: Pekka Soinin mietteet vuodelta 

Egulaiset osaavat pitää hauskaa. 
Tampereen leirillä 1996 laululle ryhtyivät Arto Kovanen (vas.), 
Markus Laios ja EGU:n historian toinen puheenjohtaja 
Heikki Sartovuo. 
Kuva: MirjaP
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Historiatekstit & puhikset & palkitut: 
Mirja Piranta

EGU syntyi pimeyttä valaisemaan

Vuoden pimeimpään aikaan se tapahtui. 
Pioneerit pohtivat syksyllä 1992 urheiluun keskittyvää 
koirakerhoa Etelä-Suomeen. 
Kerho toteutui, 26.12.1992 Helsingissä perustettiin 
Espoon Greyhound Urheilijat, jonka ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Pekka Soini. 
EGU rekisteröitiin virallisesti vuoden 
1993 alussa.

EGU
2 5

1993, Greyhound-lehti 2/2002)
Vuonna 2002 EGU:ssa oli noin 80 jäsenta-
loutta, 2014 noin 110 jäsentä.

Tietenkin oma lehti

Kerhon ensimmäinen jäsenjulkaisu, 
Greyhoundlehti, ilmestyi alkuvuodesta 
1993. Lehdet 1/1993 - 1/2003 päätoimitti 
& taittoi Reija Kiiski. Lehdet 2/2004 - 
1/2014 päätoimitti Johanna Tunkkari.
Lehden taittoivat vuorotellen Jenni Tuo-
mola ja Tuula Purssila, joka on edelleen 
remmissä.

Lehti on koko historiansa ajan ilmesty-
nyt säännöllisesti kolmasti vuodessa, mikä 
kertootoimivasta yhteisöstä.

Johannan jälkeen EGU-lehden kokoa-

misesta vastasi toimitustiimi. Päivi Manni-
nen (Viinimäki) päätoimitti lehden vuodes-
ta 2016. Mirja Piranta päätoimitti sijaisena 
ensimmäisen kerran lehden 1/2018.

Yhteistyötä

EGU järjestää GRL:n alaisia kilpailuja sekä 
yksinään että yhdessä. Yhteistyötä on tehty 
TGK:n kanssa Turun Metsämäessä ja viime 
vuosina TSGK:n kanssa Tampereella.

Omaa rataa EGU:lla ei vieläkään ole. 
Kerho vuokrasi Luhtilaukkaajilta Hyvin-
kään rataa, jonka kokonaisparannustyö 
oli vielä keväällä meneillään. EGU ei ole 
järjestänyt Hyvinkään radalla kilpailuja 
eikä harjoituksia vuosina 2014 - 2017, 
myöskään kaudella 2018 ei ole GRL:n 
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alaisia kilpailuja.
EGU on vuokrannut Otalammelta 

vetosuora-alueen, johon kuuluu lähtökop-
pi ja suora sekä whirling kaarrejuoksun 
opettamista varten. Jäsenet voivat hankkia 
itselleen avaimen, jolla pääsee harjoitte-
lemaan. Alueen lukot on uusittu keväällä, 
uuden avaimen saa uutta sopimusta ja 
maksukuittia vastaan.

EGU on hyödyntänyt Otalammen 
harjoitussuoraa myös kilpailuihin. Kerhon 
toimintaohjelmaan tuli vuonna 1998 ensi 
kerran Kuoppamestaruus-kisa 150 metrin 
matkalla. Usein vielä sähköisin ajoin.

Viime vuosina on palkittu myös hand-
lereiden hassuja hattuja, kun kisa yleensä 
sijoittuu vapun läheisyyteen.
Parina vuonna Otalammella on kisattu 
suorakisa myös syksyllä.

RotuRacella varoja

Kun sponsorit alkoivat olla tiukassa, EGU 
kehitti muita varainkeruutapoja, mm. 
alkukaudesta järjestettävä RotuRace-kisa 
on ollut sellainen.  

Idean sai ensin Esa Tiehaara, mutta se 
ei vielä silloin ottanut tulta. EGU:n hallitus 
totesi, että ”jospa nyt keskityttäisiin vaan 
näihin greyhoundeihin”.

Kun Lotta Vuorela myöhemmin astui 
remmiin, aika oli kypsä. Kaikkien rotujen 
leikkimielisestä kisatapahtumasta tuli Hy-
vinkään radalla totta vuonna 2005. Kesällä 
2014 koettiin jo 10. RotuRace.

Joukkuekilpailuna juostava 
leikkimielinen kisa on 
koettu koira-

piireissä niin kiinnostavaksi, että siitä on 
kasvanut kaksipäiväinen suurtapahtuma. 
TGK:n jäsenet ovat olleet mukana tapah-
tuman läpiviennissä, jolloin myös TGK on 
hyötynyt kertyneestä voitosta.

Kaudella 2018 RotuRace jäi Hyvinkään 
radan remontin takia väliin.
Huippua, että EGU alkoi kyteä nuorten 
harrastajien mielissä syksyllä 1992. Nel-
jännesvuosisata toimintaa, mitä tuokaan 
EGU:lle seuraava 25-vuotiskausi?

Inari Wallenius on tehnyt kauniit seppeleet 
EGU:n järjestämien arvokilpailujen voit-
tajille. Tässä syntyy seppele vuoden 1999 
Suomen Mestarille. Kuva: MirjaP

Ennen GRL:n ja EGU:n perustamista toimi 
urheiluun panostava Vinttikoirien 

Ratajuoksuseura, VRS, joka julkaisi 
Kisapörssi-lehteä.

                    Vuoden 1983 ensimmäisen
                                     Kisapörssin logo.

Tavallaan EGU:n 
edeltäjällä, pääkaupunki-

seudun koiraurheilu-
yhdistyksellä oli 
tällainen tarra.
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”Tunnelma radoilla oli mitä mainion, 
  ja yleisöä oli runsaasti.”

tuttaa kaikkia tämän jutun lukijoita siitä, 
että EGU on avoinna kaikille vaikutteille 
ja ajatuksille, tulivatpa ne jäsenten tai 
ei-jäsenten taholta. EGU on vasta kehit-
tymässä, joten nyt on aika osallistua. Liit-
tymällä meihin varmistat monta hauskaa 
ja opettavaista hetkeä."

Kun EGU oli nuori, toiveikkuus, ilo, ah-
keruus vallitsivat. Nyt 
kun kerho on matkalla 
toiselle 25-vuotiskau-
delleen, Pekka Soinin 
toivotus yhä pätee. 

Osallistutaan! 

"Jos et vielä 
ole mukana, liity!"

Kausi 1993 kilpailtu. Silloinen EGU:n 
puheenjohtaja, Pekka Soini, summaa pu-
heenjohtajan palstallaan lehdessä 2/1993 
menneen kauden. EGU oli vahva toimija 
heti ensimmäisenä toimintavuonnaan, into 
ja toiveikkuus henkivät.
Koirakanta vaikutti olevan voimakkaassa 
kasvussa ja "kausi oli menestys koko grey-
urheilun näkökulmasta".
"Yhä enemmän uusia ja innokkaita harras-
tajia tulee radoille", puheenjohtaja kirjasi 
havaintonsa jutussaan "Katsaus mennee-
seen kauteen ja kurkistus tulevaan".

Arvot kohdillaan

Pekka Soini kiitteli, että arvot olivat kohdil-
laan kilpailuttajilla. Ei kateutta eikä toisten 
mollaamista.

"Parasta kaikessa oli nähdä onnellisia 
koiria ja onnellisia omistajia ratojen var-
silla..." "Valitettavan usein koiraharrastuk-
seen kuuluvaa kateutta ei greyhoundra-
cingporukoista löytynyt."

Puheenjohtaja perusteli, että mahdol-
liset pettymykset on nielty ylpeästi, eikä 
epäonnistumistenkaan annettu vaikuttaa 
radoilla vallitsevaan positiiviseen ilmapii-
riin. Itsekin koin silloin ihan samoin.

Olimme lajissamme oikealla tiellä, jolle 
EGU:n puheenjohtaja antoi 
painokkaan arvon kerhon 
ensimmäisenä toiminta-
vuonna 25 vuotta sitten.
"Mittaamaton oli se ohjei-
den ja kannustuksen määrä, 
minkä uudet harrastajat 
saivat silloin, kun sitä tar-
vitsivat."

"Lopuksi haluaisin muis-

EGU:n ensimmäinen puheenjohtaja 
Tampereen leirillä heinäkuussa 1994. 
Kuva: MirjaP

”Mittaamaton oli se 
ohjeiden ja kannustuksen 

määrä, minkä uudet 
harrastajat saivat silloin, 

kun sitä tarvitsivat.”

Pekka Soini
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Greyurhe i lukerho 
EGU:n hallitus ko-
koontui ensi kerran 
26.12.1992. Läsnä 
Espoon Greyhound 
Urheilijoiden hallituk-
sen kokouksessa olivat Reija Rantanen 
(Kiiski), Jouni "Jones" Kiiski, Pekka Soini, 
Virpi Pasanen, Markku Tynkkynen, Tarmo 
"Ossi" Tuomola.

Yhdistyksen hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Pekka Soini, varapuheen-
johtajaksi Jouni Kiiski ja sihteeriksi & 
taloudenhoitajaksi Virpi Pasanen.

Ensimmäinen syyskokous, perustamis-
kokous, pidettiin samana päivänä. Läsnä-
olijalistaa ei löydy, mutta uusina niminä 
löytyvät kokouksen pöytäkirjasta tilintar-
kastajiksi valitut Hannu Tunkkari ja Ulla 

Ahonen (Bard). Va-
ratilintarkastajiksi 
kokous valitsi Suvi 
Ollilan ja Mari Ka-
nervan.
Espoon Greyhound 

Urheilijoiden ensimmäinen kevätkokous 
pidettiin 17.6.1993 Olarissa ravintola 
Kantakrouvissa.

Hallitukseen valittiin uudelleen ero-
vuorossa olleet jäsenet Jouni Kiiski, Pekka 
Soini ja Virpi Pasanen. Myös varajäsenet 
Katri Serola (Pirttijärvi) ja Markku Tynk-
kynen ilmoittivat kiinnostuksensa jatkaa, 
ja heidät valittiin.

Pian tuli aika vaihtaa uuden kerhon 
nimi. EGU alettiin tuntea nimellä Etelän 
Greyhound Urheilijat ry.

EGU:n ensimmäiset kokoukset

Tampereen leirillä 1994 EGU:n perustajajäsenistä Reija ja Jouni, keskellä myös alusta asti 
touhunnut Hannu. Kuva: MirjaP

Pian tuli aika vaihtaa uuden 
kerhon nimi. 

EGU alettiin tuntea nimellä 
Etelän Greyhound Urheilijat ry.
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2017 - Johanna Jäntti
2014 - 2016 Päivi Manninen (Viinimäki)
2013  Timo Paronen
2011 - 2012 Tuomas Taimiaho
2008 - 2010 Katariina Thomson 
2007 Jussi Loukola 
2005 - 2006 Teija Pajula 
2003 - 2004 Esa Tienhaara 
2000 - 2002 Erkki Gustafsson 
1998 - 1999 Jouni Kiiski 
1997 Heikki Sartovuo 
1992 - 1996 Pekka Soini

EGU:n puheenjohtajat

Teija Pajula, tuleva ensimmäinen nainen 
EGU:n puheenjohtajana. 

Ilovoimalla, SM-bileet Hyvinkään radalla 
elokuussa 1999. Kuva: MirjaP

Toimintansa 25-vuotisjuhlavuotta viettävällä EGU:lla on ollut 
12 puheenjohtajaa. Pisimpään nuijaa heilutteli perustajajäsen, 
yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Pekka Soini. 

- SGY (Suomen Greyhoundyhdistys)
   toimi kaupungin vuokralaisena raken-
   tamallaan Kilon radalla Espoossa. 
   Rata valmistui 1971.
- Jyväskylän alueelle Tikkakoskelle 
  valmistui vuonna 1975 yksityinen
  Torpan rata.

Kaikki tuo tapahtui ennen 
Greyhound Racing Liiton syntyä.

GRL:n kilpailuja juostaan nykyisin 
Tampereen Kaupissa, Turun Met-
sämäessä ja Oulun Virpiniemessä.

KAUPUNKIEN PÄÄTTÄJÄT ymmär-
sivät aikoinaan vinttikoiraharrastuksen 
myönteiset, ulkoilua ja perheurheilua 
lisäävät piirteet. Maamme kiinteistä 
radoista neljä rakennettiin kaupunkien 
tuella.
Valmistumisvuodet:
- Mikkelin rata 1968 (SSSK), 
  maamme ensimmäinen kiinteä rata.
- Kaupin rata Tampereelle 1969 (PVK)
- Turun rata, Vätti 1970 (TVK)
- Hyvinkään rata 1976 
  (Luhtilaukkaajat)
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EGU
2 5

Juhlavuoden kunniaksi yritin kaivaa pals-
toille EGU-palkittuja. Alkuun palkittiin 
vain vuoden EGU-koira, GRL.n avoimella 
VK-listalla korkeimmalla oleva greyhound. 
Vuodesta 1999 EGU alkoi palkita myös 
VSP-greyn. Ensimmäinen narttu ylsi EGU-
koiraksi 2001. Dingon jälkeen kolme 
narttua on tehnyt saman.
Hallitus päätti vuodesta 2004 alkaen yhte-
näistää palkitsemisia GRL:n kanssa. Niinpä 
EGU alkoi vuoden koirien lisäksi palkita 
myös sprintterin, stayerin, veteraanin ja 
tulokkaan. EGU-ahkerin poistui silloin 
palkittavista.
Palkituista whippeteistä löysin tähän leh-
teen vain vuoden koirat.
Stayerpalkituista puuttuu kaksi, mikäli 
tiedät palkitut, muista kertoa minulle, siis 
Mirjalle.

1993 Temprano 
(Port Fury - Samba), om. Jouni Kiiski
1994 Cetus 
(Blainn - Menuet), om. Riitta Hassinen
1995 Captain Coconut 
(Feel the Cold - Wild Fire), om. Arto Kovanen
1996 Captain Coconut 
(Feel the Cold - Wild Fire), om. Arto Kovanen
1997 Captain Coconut 
(Feel the Cold - Wild Fire), om. Arto Kovanen
1998 Notable Ruler 
(Gallant Ruler - Stormy Opera), 
om. Arto Kovanen
1999 Notable Ruler 
(Gallant Ruler - Stormy Opera), 
om. Arto Kovanen
2000 Shogun Supreme 
(Feel the Cold - Fireflas), om. Saara Palviainen
2001 Elbony Dingo *) 

Historian 
ensimmäinen 
EGU-koira 
vuodelta 1993 
Temprano 
”Temppu”

Vuoden EGU-koirat
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Vuoden EGU-koirat EGU
2 5

(Top Honcho - Savedbythebell), 
om. Aaro Wallenius
2002 Elbony Phapillon *) 
(Mustang Jack - Elbony Phoenix), 
om. Inari Wallenius 
Volare (Top Honcho - Hayling Island), 
om. Meeri Salonen & V-M Ojanperä 
2003 Hold On 
(Notable Ruler - Chip of Cold), 
om. Arto Kovanen
2004 Hold On 
(Notable Ruler - Chip of Cold), 
om. Arto Kovanen
2005 Little River 
(Fire Whiz - The Other Taylor), 
om. Nina ja Timo Sulonen

2006 Silveryey (Icetrick - Joyful Hawk), 
om. Camilla Kaasinen
2007 Jack The Hawk 
(Carlisle Jack - Joyful Hawk), 
om. Kennel Run-Up
2008 Stainless Steve 
(Snowy Joey - Borna Pebbles ), 
om. Riitta Hassinen
2009 Eijas Choice (Crash - Chosen Way), 
om. Eija Mäki & Aarne Hatakka
2010 Kaikias 
(Solve the Puzzle - Pepperseepearl), 
om. Jonna & Timo Paronen
2011 Herself *) 
(He Said So - Cream'em Mate), 
om. Mirja Piranta

EGU:n 10-vuotisjuhlavuoden stara, 
EGU-koira 2003 Hold On. ”Oiva” onnistui 
myös seuraavana vuonna. Tässä Arton 
kanssa EGU Open -voittajana 2004.

RE-koira, SM-voittaja 2008, Stainless Steve 
”Kalle”, rennosti Riitan kanssa. EGU oli toimi-
nut 15 vuotta.
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EGU:n vuoden VSP, nartut / urokset

1999 Lady Madonna 
(Newtown Super - Wild Thing), 
om. Teija Pajula
2000 Elbony Dingo 
(Top Honcho - Savedbythebell), 
om. Aaro Wallenius
2001 Shadow Ninja *) 
(Feel The Cold - Fireflash), 
om. Virpi & Jarko Toivonen
2002 EGU-koirina palkittiin uros ja narttu
2003 Elbony Phapillon 
(Mustang Jack - Elbony Phoenix), 
om. Inari Wallenius
2004 Elbony Phapillon 
(Mustang Jack - Elbony Phoenix), 
om. Inari Wallenius
2005 Pepperseepearl 
(Credit King - Tennessee Waltz), 
om. Minna Turunen
2006 Radiant Midwife 
(Extra Divident - Lazzarella), 
om. Henrika & Tuomas Taimiaho
2007 Hasty Night 
(Hasty Henry - Cypress Night), 
om. Tanja Kuutti & Esa Ceder
2008 Hot Peppers 
(Roanokee - Droopys Maple), 

om. Riitta Hassinen
2009 Quickstep (Extra Divident - Desiree), 
om. Aleta Tuomala & Jussi Loukola
2010 Herself (He Said So - Cream'em Mate), 
om. Mirja Piranta
2011 Kaikias *) 
(Solve The Puzzle - Pepperseepearl) 
om. Jonna & Timo Paronen

2012 Herself *) 
(He Said So - Cream'em Mate), 
om. Mirja Piranta
2013 Deneview Snowtoe 
(Blackstone Gene - Westmead Aoifa), 
om. Timo Mäenpää
2014 Pigpen (Plan Jack - Pilot's Girl), 
om. Lotta Paju
2015 Braka *) (Collision - Titan Buff), 
om. Saija Jämsä
2016 Punaluu Black 
(Bling It On - Hula Girl), 
om. Leila & Keijo Salonen 
2017 Punaluu Black 
(Bling It On - Hula Girl), 
om. Leila & Keijo Salonen
*) narttu

Kerhon kirkkain tähti 20-vuotisjuhlavuonna: 
Deneview Snowtoe 
”Dene” uljaana lähtöesittelyssä.

Narttujen aatelia. EGU 10, Elbony Phapillon 
”Fanni” vuoden VSP. Niin myös 2004. 
Inari & OAKS-voittaja 2004.
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2012 Golden Tips *) 
(Jack The Hawk - Little Teapot), 
om. Helena Kalervo
2013 Joynight 
(Jack The Hawk - Hasty Night), om. Run-Up
2014 Capes' Jai Ho 
(Line Of Fire - Titan Buff), om. Mirja Piranta
2015 Capes' Lee Cooper *) 
(Line Of Fire - Titan Buff), 
om. Leila & Keijo Salonen
2016 Svala (Collision - Titan Buff), 
om. Leenalinnea Nurmi
2017 Yoda (Sword Of Light - Quickstep), 
om. Aleta Tuomala & Jussi Loukola
*) uros

EGU-sprintterit

2004 Dreammaker "Valo" 
om. Teija Pajula, kasv. Fast Friends
2005 Hasty Henry "Henry" 
om. R. Rantanen & J. Kiiski, 
kasv. M. Woodbridge, Aus.
2006 High Five *) "Helmi" 
om. Nina Sulonen, kasv. Fast Friends
2007 Pinwheel "Sunny" 
om. Anna & Jussi Loukola, kasv. Dainhillz
2008 Power Pilot "Kelmi" 
om. Sakari Mäntylä, kasv. Fast Friends
2009 Power Pilot "Kelmi" 
om. Sakari Mäntylä, kasv. Fast Friends
2010 Spin Of Billywig "Hyrrä" 
om. Aarne Hatakka, kasv. Nordic
2011 Hot Idea "Verneri" 
om. E. Åstrand-Haahtikivi & A. Haahtikivi, 
kasv. Sari Saarinen
2012 Thunderball "Jesper" 
om. Jonna & Timo Paronen, kasv. Nordic
2013 Capes' Bazooka "Sinko" 
om. Teija Lehtoranta & Kai Vavuli, 
kasv. Top Vision
2014 Herself *) "Virpi" 

om.  Mirja Piranta, kasv. Top Vision
2015 Schroeder "Antti" 
om. Arto Kovanen, kasv. Fast Friends
2016 Capes' Lee Cooper "Leevi" 
om. Leila & Keijo Salonen, kasv. Top Vision
2017 Shout Shout Joy *) "Tikku" 
om. Reija & Jouni Kiiski, kasv. Run-Up
*) narttu

EGU-stayerit

2004 Quite Capable *) "Lucy" 
om. Reija Rantanen, kasv. Aus.
2005 Speed Messiah "Keno" 
om. Leila & Keijo Salonen, kasv. Top Vision
2006 Radiant Midwife *) "Nekku" 
om. T. & H. Taimiaho, kasv. Parsonage's
2007 Radiant Midwife *) "Nekku" 
om. T. & H. Taimiaho, kasv. Parsonage's
2008 Eijas Choice "Hugo" 
om. Eija Mäki & Aarne Hatakka, kasv. Irl.
2010 Notos "Kimi" 
om. Esa & Tuija Wasenius, kasv. Nordic

EGU:n 20-vuotisjuhlavuoden kärkinarttu 
on Ruotsissa narttujen mestaruuden 

juossut Joynight. ”Svart” voitonmerkeissä 
Joneksen kanssa.
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EGU-tulokkaat

2004 Little River "Kalle"
om. Timo & Nina Sulonen, kasv. Run-Up
2005 Jack The Hawk "Tsägä" om. R. Ranta-
nen & J. Kiiski, kasv. RU-synd. Austr.
2006 Silvereye "Oki"
om. Camilla Kaasinen, kasv. Run-Up
2007 Happy Feet "Seppo" 
om. Nina Sulonen, kasv Laios Racing
2008 Hot Peppers *) "Ulpu" 
om. Riitta Hassinen, kasv. Laios Racing
2009 Bobbie Burns "Lucky" 
om. & kasv. Run-Up
2010 Herself *) "Virpi"
om. Mirja Piranta, kasv. Top Vision
2011 Hasty Catch *) "Klaara" 
om. Sari Perätalo, kasv. Run-Up
2012 Golden Tips "Häkä" 
om. Helena Kalervo, kasv. Run-Up
2013 Pigpen "Eikka" 
om. Lotta Lostedt, kasv. Fast Friends
2014 Miss Creek *) "Pipsa"
om. Reija & Jouni Kiiski, kasv. Run-Up
2015 Little Hombre "Sankari" 
om. Reija & Jouni Kiiski, kasv. Run-Up
2016 Punaluu Black "Petteri" 
om. Leila & Keijo Salonen, kasv. Run-Up
2017 Champy Fella "Pukki" 
om. Anne & Markus Laios, kasv. Irl.
*) narttu

2012 Deneview Snowtoe "Dene" 
om. Timo Mäenpää, kasv. Alison Coxon, Irl.
2013 Deneview Snowtoe "Dene" 
om. Timo Mäenpää, kasv. Alison Coxon, Irl.
2014 Deneview Snowtoe "Dene" 
om. Timo Mäenpää, kasv. Alison Coxon, Irl.
2015 Vinga *) "Vinga" 
om. Saija Jämsä, kasv. Sjudraget, Ruotsi
Miss Creek *) "Pipsa" 
om. Reija & Jouni Kiiski, kasv. Run-Up
2016 Columba *) "Nitro" om. Johanna Jäntti 
& Johanna Kakko, kasv. Fast Friends
2017 Punaluu Black "Petteri"
om. Leila & Keijo Salonen, kasv. Run-Up
*) narttu

EGU-veteraanit

2004 Rittenhouse "Ritsa" 
om. R. Rantanen & J. Kiiski, kasv. Run-Up
2005 Rittenhouse "Ritsa" 
om. R. Rantanen & J. Kiiski, kasv. Run-Up
2006 Hasty Henry "Henry" om. Reija & 
Jouni Kiiski, kasv. M. Woodbridge, Aus.
2007 Isa's Star "Bingo" 
om. Leila & Keijo Salonen, kasv. Top Vision
2008 Radiant Midwife *) "Nekku" 
om. T. & H. Taimiaho, kasv. Parsonage's
2009 Silvereye "Oki"
om. Camilla Kaasinen, kasv. Run-Up
2010 Hasty Night *) "Milia"
om & kasv. Run-Up
2011 Sword Of Light "Tommy"
om. Jussi Loukola, kasv. Eleanora Riley, Irl.
2012 Little Grey *) "Juuli" 
om. Arto Kovanen, kasv. Fast Friends
2013 Kaikias "Casper" 
om. Jonna & Timo Paronen, kasv. Nordic
2014 Herself  *) "Virpi" 
om. Mirja Piranta, kasv. Top Vision
2015 Last Game "Harri"
om. Leila & Keijo Salonen, kasv. Top Vision
2016 Capes' Lee Cooper "Leevi" 
om. Leila & Keijo Salonen, kasv. Top Vision
2017 Vinga *) "Vinga" 
om. Saija Jämsä, kasv. Sjudraget, Ruotsi
*) narttu

EGU-ahkerin

EGU:ssa palkittiin aikoinaan myös ahkeruu-
desta ovaalilla. Palkitsemisten muututtua 
yhteneväisiksi GRL:n kanssa, ahkerimman 
palkinto jäi EGU:ssa pois.

2000 Icetrick ”Norris” 
om. Jouni Kiiski, kasv. Gaxes, Ruotsi
2001 Volare ”Skäbä” om. Meeri Salonen & 
V-M Ojanperä, kasv. Victorious Game
2002 Cypress Night ”Sysi” 
om. Reija Rantanen, kasv. J. Westerlo, Austr.
2003 Cypress Night ”Sysi” 
om. Reija Rantanen, kasv. J. Westerlo, Austr.
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2012 JZ-Tenho
         om. Päivi Manninen (Viinimäki)
2013 CG-Huuli-Veikko 
         om. Kati Hummelin
2014 Hulabaloo *)
           om. J. Jäntti & J. Kakko & Antti Ruotsalo
2015 Hulabaloo *)
         om. Johanna Jäntti & Johanna Kakko 
2016 Meryl Streep *)
         om. Sari Salminen
2017 Funky Fellow
         om. Johanna Jäntti & Johanna Kakko
*) narttu

EGU
2 5
2000 Leevi-Boy
         om. Jouni Koskela
2001 Duracell
         om. Camilla Kaasinen
2002 Duracell
         om. Camilla Kaasinen
2003 Exotic *)
         om. Tony & Marjaana Siltanen
2004 BS-Julius
         om. Julius Uutela
2005 BS-Julius
         om. Julius Uutela
2006 Ei palkittavaa?
2007 Twister *)
         om. Kati Roine (Hummelin)
2008 Twister *)
          om. Kati Roine
2009 Panthera *)
         om. Sari Salminen
2010 Icepower
         om. Aatu & Tea Toivanen
2011 Panthera *)
         om. Sari Salminen

Exotic, EGU-whippet 10-vuotisjuhlavuonna. 
”Exo” Marjaanan kanssa 2003 OAKS-podiumilla.

CG-Huuli-Veikko, EGU-whippet 2013 
venyttäää menemään radalla.

EGU-whippetit
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Ihmiset tuntuivat, ja tuntuvat edelleen läm-
minhenkisiltä ja mukavilta, heidän kanssaan 
on ilo tehdä! Olen saanut monta tärkeää 
ystävää EGU:n riveistä, toivottavasti vielä 
lisääkin. On hienoa, että meillä on oma 
kerho, jota saamme edustaa. 

Hans Weckman:
Vaikee sanoa. Itse koirat on todella 
persoonallisia ja temperamenttia löytyy 

suuntaan jos 
toiseenkin. It-
seäni viihdyt-
tää yksilöiden 
omat tavat, 
esimerkiksi 
Vinga-äiteen 
t w e r k k a u s 
sekä mahas-
ta asti tuleva 
murina nyt jo 
isoja kersoja 
vielä paimen-

taessa. Ihmiset ovat olleet vastaanottavai-
sia, vaikka itse en ole mikään megasosiaa-
linen tapaus.

Timo Paronen:
Kyllä se on tähän vastattava niinkin "tylsäs-
ti" että ihmiset. EGU:ssa on ihan mahtavaa 
porukkaa, joiden kanssa on mukava järjes-
tää tapahtumia ja kilpailuita.

Mikä on parasta EGU:ssa?
Etelän Greyhound Urheilijat, on 
edustamamme kerho, johon liittyy 
monta hyvää asiaa. Yhteisöllisyys, 
yhdessä tekeminen, innokkaat har-
rastajat ja tietenkin ne innokkaim-
mat, eli koirat. Vaan mikä onkaan 
parasta kerhossamme?

Tätä lähdin kysymään alunperin 13 EGU-
laiselta. Vastaukset tuli kahdeksalta, joista 
kuusi myönteisiä ja vastaukset päätyivät 
tähän juttuun. Lisäksi mukana on tietysti 
oma mielipiteeni parhaimmasta asiasta. 

Tahdon kiittää jokaista, joka vaivautui 
miettimään parhaita puolia kerhosta tai 
vastasi edes, ettei tahdo osallistua juttuun. 
Yhdessä me pidämme hengissä harrastus-
ta, josta me kaikki niin tykkäämme. Välillä 
on hyvä miettiä, mikä tosiaan on se kipinä, 
joka saa pysymään mukana toiminnassa.

Toivottavasti kaikki lukijat intoutuvat 
miettimään mikä on parasta tässä lajissa, 
ja kenties keksii myös sen, mikä on parasta 
EGU:ssa. 

Milla Toivanen:
Tuoreena harrastajana voin ehdotto-
masti sanoa 
EGU:ssa ole-
van parasta 
sen jäsenet. 
Vaikka osa on 
vielä minulle 
tuntematto-
mampia, voin 
luottaa, että 
t a r v i t t a e s -
sa heiltä saa 
apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Jo 
ennen kerhoon liittymistä tykkäsin lukea 
EGU-lehtiä paikassa, josta sain kipinän 
greyhoundeihin niitä hoitaessani.
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Aleta Tuomala:
Meistä tuli EGU:n jäseniä 15 vuotta sitten, kun työkaverilta tuli 
greyveljekset ”kotikoiriksi”, eli tietty myös ratarasseiksi, kun 
hurahdettiin lajiin. Koirista kyllä oli kokemusta, vaan ei järjestötoi-
minnasta. Jussi on ollut myös hallituksessa, joten sitäkin on nähty.
Ehkä parasta - ja myös haastavinta - on se, että ihmiset on todella 
täysillä mukana, koiria hoidetaan hienosti kuluista säästämättä. 
Kisoissakin eläinlääkäri on todennut, ettei ole näin hyvin hoidettu-
ja koiria nähnyt. Hyvä niin, kun lukee ison maailman greyhound-
teollisuuden varjopuolista. EGUssa on tutustunut mukaviin 
ihmisiin ja apua on saanut, oli sitten kyse puutarhasuunnitelmasta, 
rakennusongelmasta kuin koirien treenihommista yms.

Vastauksista voimme siis päätellä, että aktiiviset jäsenet ovat kerhomme suola. 
Pidetäänhän asia jatkossakin näin? Juttua tehdessä oli iskeä epätoivo, kun viesteihini 
juttuun osallistumisesta ei vastattu.
Muistetaanhan, että lehteä tehdään ihan meitä kaikkia EGUlaisia varten, ja jäsenten on 
osallistuttava jollain tapaa sen tekoon. Kovin moni lehteä tuntuu odottavan, joten olethan 
osaltasi mukana, jotta lehti jatkossakin kolahtaa postiluukkuihimme!
Aurinkoista kesää ja ehjää kisakautta kaikille kisaaville, letkeää lomailua ei-kisaaville 
pitkäkoiville! 

Toivottaa Milla ja Tyyne, se ei-kisaava sohvaperuna

Arto Kovanen:
Olen miettinyt, mikä on nyky-EGU:ssa hyvää, ja kun 
on nähnyt parempiakin aikoja, on vaikeaa vääntää 
positiivisen puolelle, mutta siitähän on juuri kyse. 
Siis positiiviset ihmiset ja tietenkin maailman hienoin 
(koira), siis hän. Olen onnekas kun saan harrastaa 
lajia kanssanne, kiitos!

Laura Hakala:
Parasta EGU:ssa 
on kivat ja avoi-
met harrastuska-
verit. Into grey-
houndeihin ja 
tieto, joka koke-
neilla harrastajilla 
on, on kullanarvoista.

Mirja Piranta:
EGU:ssa on nyt parasta myönteisel-
lä, toisia kunnioittavalla asenteella 
touhuavat nuoret ihmiset. Viihdyn 
kybällä, upeaa saada tehdä kerholeh-
teä iloiselle EGU:lle.
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Saa kehua  
egulaisen

Kun Suomessa on niin luokattoman huono toiselle ja toisen työlle 
arvon antamisen kulttuuri, EGU:n lehti korjaa nyt tilannetta.
Valitsin satunnaisotannalla täydellisyyden luvun verran, eli seitsemän 
egulaiseksi tietämääni / luulemaani ihmistä täyttämään valtaisaa 
kiittämisen aukkoa.
Pyysin kehumaan jonkun egulaisen pienin perusteluin. 
Useammankin sai kehua, jos oli vaikea valita vain yksi. Seurasi halvaan-
nuttava yllätys!  Piti vaihtaa kehujia, ettei mennyt puihin koko idea. 
Viisi egulaista suostui vastaamaan. Kiitos upea kehujaryhmä!             

MirjaP

Päivi Vähäkoski gaalassa. Salde Koo aka Johanna Kakko gaalassa.

 Kuva: Milla Toivanen  Kuva: Milla Toivanen
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Päivi Vähäkoski:

"Positiivinen Egulainen...
Mieleeni tuli spontaanisti kaksi nimeä: 
nykyinen pj. Johanna Jäntti ja uudel-
leen lajin pariin palannut Markus Laios. 
Henkilökohtainen kokemukseni on, että 
heitä molempia ympäröi tyyneyden aura 
ja heidän seurassa on näin ollen turvalli-
nen olla. Lisäksi mieleeni on jäänyt jostain 
Markuksen ajatukset siitä, miten kaikkien 
kukkien tulee antaa kukkia, erilaiset per-
soonat ovat rikkaus."

"Siinä valintani ja perustelu. Kaikilla 
meillä on oma positiivinen vaikutus jo-
honkin toiseen ja päinvastoin. Itse pidän 
tärkeänä kuitenkin sitä, että erilaisuuksista 
huolimatta pidetään asiat asioina ja tarvit-
taessa suodatellaan. Itse mieluiten toimin 

Tiina Ylänen Kaupin radalla. Milla Toivanen näyttelyssä.

Ulla Bard gaalassa. 

 Kuva: Seppo Mikkonen  Kuva: Tiina Vaittinen
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niin, että hakeudun minua kannustavaan 
seuraan ja pyrin välttämään energiasyöp-
pöjä."

Tiina Ylänen:

"Minun valinta on Jennika Eskola. Olisin 
halunnut kehua kaikkia, yhdessä me tä-
män teemme.  Jennikan mukana tulee ilo, 
aurinko ja rakkaus. Niin odotan näkeväni 
Jennikan mukana tapahtumissa, silloin voi 
olla varma, että kaikki järjestyy aina ja 
ennen kaikkea on hyvä olla."

Salde Koo:

Laji tarvitsee tiukkapipoisten harrastajien 
ja ahkerien puurtajien lisäksi myös näitä. 
Kuuluva ääni, iloinen nauru, hauskat ideat 
ja hulvattomat jutut. Elävä esimerkki siitä, 
kuinka olla aidosti oma itsensä, rehellisesti 
ja kaunistelematta. Juuri tällä tavalla mei-
dän pitäisi kaikkien uskaltaa olla - omina 
persooninamme. Kiitos ilosta ja energiasta 
Leila Salonen!

Milla Toivanen:

Tehtävä kehua sen ansainnutta egulaista, 
ei helppo. Ei siksi, etteikö olisi kehumista, 
vaan koska sitä on niin monessa ja niin 
paljon. Itse kovin tuoreena harrastajana 
ja koiranomistajana olen kokenut olevani 
erittäin tervetullut lajiin. Kasvattajat Saija 
Jämsä ja Joni Tuhkanen ovat olleet us-
komattomia rohkaisijoita ja tsemppaajia, 
tuki joka heiltä on saatu on korvaamatonta. 
Niin koira-asioissa kuin omassa yksityises-
sä elämässä.

Sitten on ne loput, tutummat ja tunte-
mattomammat. Suurin osa egulaisista on 
vastaanottavaisia ja auttavaisia, ei haittaa 

vaikket olekaan mestari siinä mitä ensim-
mäistä kertaa teet, vaan neuvoja saa eikä 
tarvitse pelätä kysyä.

Egulaiset vetävät yhteen hiileen. Väki 
vähenee, pidot paranee kuuluu sanonta. 
Yritys on kova, ja tahdon kiittää ja tsemp-
paa jokaista egulaista, joka kantaa oman 
kortensa kekoon harrastuksen eteen. 
Siitähän tässä kaikessa on kyse, yhdessä 
tekemisestä!

Erityiskehut ja miljoonat kiitokset 
ansaitsee kuitenkin Jenni ja Tarmo Tuo-
mola, jotka minut tutustuttivat greyhoun-
deihin ja racingiin. Ilman heitä olisin tuskin 
koskaan tajunnut rodun hienoutta.

Ulla Bard:

Ilman kasvattajia meillä ei olisi näitä upeita 
kilpureita ja mukavia sohvanvaltaajia. 
Onneksi EGUssakin on useita kasvattajia, 
jotka kaikki neuvovat auliisti pentujen 
omistajia lajin pariin ja elävät hengessä 
mukana niin iloissa kuin murheissa. 
Omasta puolestani haluan kiittää My-
Wildin Johannoja kahdesta mahtavasta 
whippetistä.

Jokainen kisajärjestelyihin osallistuva 
tekee töitä meidän kaikkien yhteisen 
harrastuksen eteen ja he kaikki ansait-
sevat tunnustuksen. Kisoissa eletään niin 
tunteella, että välillä toimihenkilöt saavat 
osakseen turhaa kritiikkiä ja olemme 
niin keskittyneitä koiriimme, ettei aina 
muisteta kiittää toimihenkilöitä hienoista 
hetkistä radalla.

Lehti rakentaa harrastajien keskuuteen 
yhteisöllisyyttä ja myös markkinoi lajia 
uusille mahdollisille harrastajille. Vaikka di-
gitaalisuus valtaa alaa, sohvalla on mukava 
rentoutua lukemalla printtilehteä. Mirja 
on yli 30-vuotisen harrastuksensa aikana 
jaksanut antaa osaamistaan sekä liiton että 
useamman kerhon lehtien toimittamiseen.
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Jonin hienojen kuvien ja videoiden avulla 
voimme elää tähtihetket uudelleen tai saa-
da jopa valmennuksellisia oivalluksia, kun 
voi katsoa juoksua hidastuksena ja vaikka 
miten monta kertaa.

Uusista harrastajista nostaisin esiin Mil-
lan, joka rohkeasti otti tiedottajan pestin 
hoitaakseen. Hienoa saada uusia, aktiivisia 
henkilöitä joukkoomme.

Kisoissa ei paljon ehdi rupatella mui-
den harrastajien kanssa, koska ollaan 
lämmittämässä tai jäähdyttelemässä koiria 
tai toimihenkilöinä. Siksi oli tosi kivaa, 
että Jennika ja Arto kutsuivat egulaiset 
istumaan iltaa kotiinsa loppukesällä. On-
nistunut ilta!
EGUa ei olisi ilman meitä jokaista ja 
meidän EGU-kuonoja. Olemme kaikki 
tehneet hienon laji- ja rotuvalinnan. Ollaan 
siitä ylpeitä ja kerrotaan positiivisia juttuja 
koiristamme ja lajistamme, jotta saadaan 
laji uuteen nousuun. Hyvä me!

EGU:n Greyhound-lehti tarjoaa Sinulle 
mahdollisuuden kirjoittaa omaan lehteen 
juttuja jännittävästä lajista, kerhon 
tapahtumista, ihmisistä, koirista...
Saat opastusta juttujen tekemiseen.

Lisätietoja:

Veturi Mirja Piranta 
mirja.piranta@kolumbus.fi

EGUn lehti hakee juttujen tekijöitä

Tykkäätkö itse kirjoittaa ja ehkä myös kuvata?

Tarjoudu rohkeasti 
kivaan puuhaan!

Kyllästyttääkö sinua, kun Mirja kirjoittaa niin paljon tähän lehteen?

l AUGUST, kerhon musta nopsapoi-
ka juoksi 21.7. Tampereen sprintillä 
greyhoundien kauden kärkiajan 16.79. 
Omille kymmenyksilleen juostu voittoaika 
on samalla "Nopsan" uran ensimmäinen 
1-luokan voitto. 
Viikkoa aiemmin Noora Goutsoulin ur-
heilijapoika otti kakkossijallaan Turussa 
Sprintti Derbyn finaalipaikan.
l JON SNOW juoksi lähtövoiton uransa 
ensikisassa. Tampere 21.7. ja sprintin en-
sivoittoaika 17.03. Jämsän Saijalla ilopäivä 
mallikkaasta uran aloituksesta.
Ygritte-sisko aloitti kisauransa samassa 
lähdössä, mutta kaatui lähtösuoran alussa. 
Onneksi vain säikäytti, tyttö nousi ja jatkoi 
loppuun asti.
l FRIENDLY FACE ”Ludde” jatkoi ko-
measti 1-luokan voittojensa sarjaa 21.7.  
Bardin Ullan urheilijan lähtö oli nyt kateis-
sa, mutta liki neljän kymmenyksen päähän 
poika lähdön kakkosen maalissa jätti.
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Into piukassa Otalammella. EGU järjesti 
toukokuussa harjoitukset niille EGU-
koirille, joilla ei vielä ole GRL-kilpailulupaa, 
eli lisenssiä. Lähtökoppia, kaarrejuoksua 
ja kopista suoralle vieheen perässä am-
paisua harjoittelemaan saapui 11 nuorta 
greyhoundia.

Tealle harjoitus oli ikimuistoinen

"Kiitos harjoitusten järkkääjille ja kaikille 
auttajille neuvoista! Harmi, että harjoi-
tukset jäi meidän kohdalta hiukan kesken. 
Testasin ettei kannata törmätä lähtökopin 
seinään naama edellä, mutta tärkeimmät 

Juniorit kohti kisauraa

Joni, ylimmäinen 
vieheenvetäjä, 
jännittää riittääkö 
vieheessä vauhti.

Ruska ajaa mallikkaasti whirlingissä.
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ehdittiin ottaa ja hammaspäivystyksessäkin 
käytiin."

Tea selvisi ilman murtumaa. Kunnon 
tälli hampaaseen ja naamaan pari näyttävää 
kuhmua. "Hienot treenit", Tea tuumii.

Huima kehitys Hifillä

Ilosilmin olen kevään mittaan seurannut 
Nurmen Leenalinnean Hifiä. Samu kertoi 
viime kesänä, että tuontitytössä oli kovasti 
matoja ja tyttö oli pieni. Mutta Hifi voitti 
madot ja alkoi hiljalleen kehittyä.

"Kun Hifi tuli Suomeen, sillä oli nielu-
tulehdus ja yskä. Kolmas, vai jopa neljäs 
antibiootti osui oikeaan, kiitos Hakalan 
Lauran."

Leenalinnea kertoo Hifin ensimmäisten 
kuukausien olleen lähinnä vain lepoa. Li-
säksi tyttö oli täysin ruokahaluton.

"Matoja häädettiin nenäpunkin ohessa 
ensin kymmenen päivän Axilurilla, kolmen 

Helppoa kuin heinänteko oli Ninalle 
lähtökoppiin tutustuminen.

Hifi kävi Leenalinnean 
kanssa tutustumassa 

Turun rataan. 

Kuva: Virpi Laitamäki
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viikon Milbemaxilla ja sitten vielä jollain, 
en muista millä. Seurauksena tietty ihan 
hirvee ripuli ja mikään ei toiminut", Lee-
nalinnea kertaa. 

"Saatiin Tylosin-kuuri, ja se oli siinä. Sit-
ten alkoi ruokakin maistua. Tässä keväällä 
se muuttui koko koira. Alkoi syödä (jotain 
muuta kun kännyköitä ja huonekaluja) ja 
ottaa edes vähän lihaa luiden ympärille."
Nuorten koirien harjoituksissa Otalam-
mella seurasin Hifin innostunutta toimin-
taa. Eikä jäänyt kirpuksi tyttö.

"Itsekin kyllä oon ollut nyt erittäin po-
sitiivisesti yllättynyt, että kasvoi aika isoksi. 
Hyvä siitä vielä tulee. Olin pentuharkkojen 
jälkeen kyllä niin onnellinen, että Hifistä 
löytyi se palo tohon hommaan!"

Ehdotin aikoinaan päätoimittaja Johanna Tunkkarille 
lapsuudesta tutun ystäväkirjan mukaelmaa EGU-lehteen. 
No Jonnahan syttyi. Kehitin kysymykset ja ensimmäisellä 
kerralla me molemmat teimme Frendikirjan, joka alkoi 
ilmestyä lehdestä 3/2011.
Jonna haastoi silloin lehteen 1/2012 Tarmo ”Ossi” 
Tuomolan ja minä Pekka Karlssonin. Molemmat 
vastaanottivat haasteen. Lehdessä 3/2012 esiintyi 
viimeksi kaksi vastaajaa, sitten Frendikirja siirtyi 
pelkästään yhdelle vastaajalle kerrallaan. Egulaiset 
ovat kiitettävästi tarttuneet vastaushaasteeseen. 
Uudistin nyt juhlavuonna hieman Frendikirjan 
kysymyksiä. Jäsensihteeri Saijan haastamana 
puhiksemme Johanna aloittaa.

MirjaP

Leenalinnea miettii, että olisipa osan-
nut itse olla skarpimpi Hifin tultua. Mutta 
sitä ei aina tule ajatelleeksi, että matoja 
voisi niin paljon olla. "Faija sano silloin 
joskus kasikytluvulla, kun niiden koira tuli 
ruotsista, niin sen kakkakasat liikkui etei-
sessä vastaan, kun oli niin paljon matoja."
Leenalinnea oppi Hifin myötä tärkeän 
seikan ja haluaa muitakin kannustaa. Hifistä 
nimittäin on alun vaikeuksien selättämisen 
myötä tulossa kilpakoira

"Ei sitä ihan heti sovi luovuttaa, vaikka 
monesti onkin käynyt mielessä."

Mirja Piranta
Kuvat: Seppo Mikkonen

Frendikirjan historia
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OMAN KIRJANI NIMI: Vauhti ei kaada 
vaan kompurointi maalisuoralla.
KOSKETTAVIN SAAVUTUKSENI: Näissä 
koirahommissa kennelimme ensimmäisen 
pentueen syntymä ja kehitys pentulaatikon 
mönkijöistä ovaalin juoksijoiksi. 
AINA VARMA ILONAIHEENI: Tämä oma 
sekalainen lauma, sieltä löytyy joka tilan-
teeseen ilonaihe.
ÄÄNISTÄ MIELUISIN:  Tuhina sohvalla. 
Siitä tietää, että päivän lenkit on tehty ja 
sapuskat tarjoiltu.
ESIKUVANI: Oma äitini. Pyrin noudat-
tamaan: "Kunnioitus ei ole lahja, se on 
ansaittava" -ohjenuoraa.

IHAILEN: Jos näen jonkun iloitsevan ja 
aidosti hehkuvan onnistumistaan. Ei yhden 
onni ole toiselta pois. 
PELKÄÄN: Menetystä. Sen monia muoto-
ja, vaikka se lopulta vahvistaisikin.
OLEN HÄVENNYT: Joskus omaa heik-
kouttani, joskus koirieni käytöstä. Vaan 
en koskaan menestystä tai sen tavoit-
telua.
NÄIN MUUTTAISIN LAJIAMME: En 
muuttaisi lajia, juuri lajin takia itse lähdin 
mukaan. Muuttaisin asenteita lajia kohtaan. 
Kello on tuomari, tuomari on lain sana ja 
niillä mennään. Nautin tiukasta kilpailusta 
ja arvostan rehtiä kilpailuhenkeä. 
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: Kisakoirat 
vaihtuvat ja eläkkeelle jäävät ovat ansain-
neet vapaansa. 
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Mustan kaikki 
sävyt ja niitähän riittää. 
ELÄMÄNI PARAS HETKI: Se hetki, kun 
jostain haaveesta tulee totta. Eli useampia 
parhaita hetkiä.
SUUNNISTAN NYT: Iltalenkille - kaurii-
den ja jänisten bongailuun.

Vastaaja: Johanna Jäntti

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN 
KIRJOITTAA: Taru Kiviranta

Frendikirja
EGUlaiset täyttävät edellisen vastaajan 
haastamina vuorollaan lapsuudesta tutun 
frendikirjan Greyhound Racingin lyöminä.
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EGU:n 2018 kilpailut:

La 1.9. 

Su 9.9. 

La 15.9. 

Su 16.9. 

Teemme lajia itse itsellemme. 
Kisapäivät vedetään lävitse yhteistyöllä, 
kaikkien panosta tarvitaan!

EGU:ssa tapahtuu:

Lokakuussa Otalampi Sprint & 
toimaritreeni vol. 2, Otalampi
Marras-joulukuu Syyskokous & 
Pikkujoulut, paikka vielä avoin

Toisessa toimaritreenissä ohjelma 
sama kuin ensimmäisessä: 
Kaikilla mahdollisuus kokeilla 
ajanottoa, vieheenvetoa ja lähetystä.

SYNTYNYT 
Champy Fella - Sonne 
1.5.2018 
Vapaina 2 valkomustaa poikaa
Tiedustelut: Kennel Whiskers
Inari Wallenius
Puh. +358406859977
inari.wallenius@greyhoundracing.fi

Bling It On - Pure Golden
11.5.2018
Vapaina 3 tyttöpentua (musta, 2 brindleä)
Tiedustelut: kennel@run-up.fi
Puh. 0400 916 996
www.run-up.fi

Space Barley - Sjudraget Lilja
17.6.2018 4 + 0
Vapaana yksi musta poika.
Tiedustelut: Top Vision, Laitila
Hannu Niemi, puh. 040 520 0512
hannu.t.niemi@gmail.com
www.kenneltopvision.net

klo 14 JD/GP alkuerät, 
Tampere, Kauppi
klo 14 JD/GP finaalit, 
Tampere, Kauppi
klo 14 EGU Open alkuerät, 
Tampere, Kauppi
klo 14 EGU Open finaalit, 
Tampere, Kauppi

PENTUJA PENTUJA
KANTAVANA
Joe Cool – Columba
Pennut syntyvät heinäkuun lopulla.
Kennel Fast Friends, Hyvinkää
fastfriendsgrey@gmail.com
Arto Kovanen 044-9794969

SUUNNITTEILLA
Champy Fella - Saphira
Seuraavasta kiimasta 2018 - 2019
Tiedustelut:
Racing Dragons, Nurmijärvi
Päivi Vähäkoski
Puh. +35840-5662569
www.racing-dragons.webnode.fi
racingdragonsgreys@gmail.com
Markus Laios, puh. 040 524 3621
markuslaios@gmail.com

Suunnitteilla 2019 -2020
Pigpen - Media Luz
Tiedustelut: Kennel Whiskers
Inari Wallenius
Puh. +358406859977
inari.wallenius@greyhoundracing.fi

Kuva: Reija Kiiski
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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Musta tyttö ja Pesonen.                  Kuva: Reija Kiiski

Tarzan vaanii.            Kuva: Inari Wallenius

Pesonen turvassa. Kuva: Reija Kiiski Bättä & musta poika leikkineet.  Kuva: Reija Kiiski

Kolme suloista tyttöä.          Kuva: Reija Kiiski


