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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Tulevaisuuden urheilijoita

Hevi & Hugo peuranrangalla.              Kuva: Katri Ilves

Pukin & Sirun urheilijanalku. 

Kuva: Päivi Vähäkoski

Pikku-Nessie & koutsi Nopsa.       Kuva: Anton Goutsoul

Palkintopallitreeni. 
Kuva: Mirja Piranta

Hugon & Hevin kisa. 

Kuva: Milla Toivanen
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Lehden päätoimitti
Mirja Piranta

mirja.piranta@kolumbus.fi

LEHDEN 1/2019 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
Reija Kiiski: 

Egu-narttu 2018, Shout Shout Joy

MEIDÄT LÖYDÄT 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 2019
hallitus@egu.fi

PUHEENJOHTAJA
Saija Jämsä

VARAPUHEENJOHTAJA
Timo Paronen

 
SIHTEERI

Milla Toivanen
sihteeri@egu.fi

JÄSENSIHTEERI
Amanda Haatainen

jäsensihteeri@egu.fi

HALLITUKSEN JÄSENET
Jennika Eskola
Arto Kovanen

VARAJÄSENET
Jari Niiles

Tiina Ylänen

TIEDOTTAJA
Milla Toivanen

sihteeri@egu.fi

RAHASTONHOITAJA
Riikka Kallio

rahastonhoitaja@egu.fi

Otalammen avaimet jennika.eskola@pp.inet.fi,
 yhteyshenkilö Jennika Eskola

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

EGU:N PANKKITILI
FI19 1544 3000 0444 82

Jäsenmaksut 2019
varsinainen jäsen 20e, perhejäsen 5 e.

Viitenumero jäsenmaksulle 19017

Kotisivut: www.egu.fi

Pikku-Nessie & koutsi Nopsa.       Kuva: Anton Goutsoul
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Puhiksen palsta

Intoa ja isoja muutoksia
Vuosi vaihtui ja siinä yhteydessä EGU:n 
hallitus koki myös isoja muutoksia. Saimme 
hallitusporukkaan mahtavan määrän uusia 
ihmisiä, mikä tarkoittaa reilusti uusia ja 
tuoreita ajatuksia sekä ideoita.

Vuoden ensimmäisen, järjestäytymis-
kokouksen, pidimme ennen loppiaista 
ja hallituslaiset äänestivät minut uudeksi 
hallituksen puheenjohtajaksi. Kiitän teitä 
luottamuksesta. Johanna johti aikaisempaa 
hallitusta määrätietoisesti ja hänellä oli 
hyvää kokemuspohjaa hallitustyöskente-
lystä. Hänen saappaansa on vaikea täyttää. 
Onneksi minulla on loistava muu hallituspo-
rukka tukena ja yhdessä heidän, ja ennen 
kaikkea teidän kanssanne saamme toivot-
tavasti hienoja asioita aikaan kaudella 2019.

Hallitus kokoontuu tänä vuonna pää-
sääntöisesti kerran kuukaudessa. Mikäli 
sinulla on mielessäsi asioita tai ideoita, joita 
toivoisit saavasi hallituksen käsittelyyn, niin 
olethan rohkeasti yhteydessä sähköpos-
titse: hallitus@egu.fi. Jäsenistöltä tulleet 
viestit lisäämme aina seuraavan kokouksen 
asialistalle ja tiedotamme päätöksistä sitten 
kokouksien jälkeen.

Vuoden ensimmäinen egulaisille jär-
jestetty tapahtuma, pantakurssi, pidettiin 
26.1. Hyvinkään Kytäjällä. Kurssi järjestet-
tiin nyt kolmannen kerran, ja tänä vuonna 
se oli edellisvuoden tapaan yksipäiväinen. 
Pantakurssi kiinnosti jälleen ja 10 kurssi-
paikkaa saatiin täytettyä ennätysnopeasti. 
Kurssille ilmoittautuminen avattiin viikko 
etukäteen egulaisille ja sen jälkeen muille.
Tänä vuonna mukaan mahtui kaksi ei-jä-
sentä, ja kuka tietää, vaikka greyhoundien 
ja whippetien ilosanomaa oltaisiin saatu 
välitettyä eteenpäinkin. Tunnelma kurssilla 
oli ainakin loistava. Lisää pantakurssista 
voit lukea lehden sisäsivuilta.

Kannattaa seurata EGU:ssa tapahtuvaa 
sekä nettisivuilta että Facebookista. Vi-
rallisemmasta puolesta muistuttelen, että 
sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 
27.4.2019. Varaathan siis ajan jo kalente-
ristasi, odotan näkeväni sinut siellä. 

RotuRace tulee taas vuoden tauon 
jälkeen, se järjestetään Hyvinkään vintti-
koiraradalla 8.-9.6. Varaathan kyseisestä 
viikonlopusta myös ainakin toisen päivän 
yhteisen harrastuksen mahdollistamiseen.
RotuRace on kerhomme suurin varainke-
ruutapahtuma ja sen läpivieminen edel-
lyttää, että mahdollisimman moni meistä 
osallistuu tapahtuman tekemiseen. Uusi 
hallituksemme jäsen, Amanda, on pro-
jektijohtamisen ammattilainen ja olemme 
ideoineet jo uusia kivoja juttuja RotuRa-
ceen. Näiden toteuttamiseksi tarvitsemme 
myös sinun apuasi, joten olethan kuulolla, 
tiedotamme aiheesta tarkemmin vähän 
myöhemmin.

Näitä odotellessa nautitaan tästä tal-
vesta, joka on ainakin täällä Hyvinkään 
suunnalla ollut runsasluminen. Toivottavas-
ti koiranne pysyvät talven terveinä ja ehji-
nä, eivätkä koppurahanget tule kenenkään 
riesaksi ainakaan pitkäksi aikaa.

Tsemppiä kaikille valmistautuessanne 
tulevaan kisakauteen!

Talvisin terveisin
Saija Jämsä
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Mirjan mietteet

Pitkästä aikaa luminen talvi näillä leveyk-
sillä, ja melkein lumiuinniksi meni koirien 
liikunta. Se jumittaa helposti, ja nostattaa 
loukkaantumistilastoja, minkä treenarit 
toivottavasti ovat osanneet ottaa huo-
mioon.

Tein tätä lehteä paineenalaisena. Tu-
levatko kaikki aineistot minulle niin, että 
ehdin viimeistellä ne taittoa varten ennen 
sairaalan kutsua? Tulivat ne, helppo ja pal-
kitseva nakki tämänkin lehden toteutus. 
Lehden vedoksen suunnittelin tutkia sai-
raalassa, tätä kirjoittaessani en vielä tiedä 
onnistuuko...

Lajimme on ollut alamaissa vuosia, 
mutta nyt näen orastavaa valoa. Myön-
teisyys vetoaa etenkin lamatilassa, se 
kannattaa muistaa. EGU:ssa jo oli ja on nyt 
tuoreiden voimien ansiosta niin lupaava 
ilmapiiri, että voi ja kannattaa rakentaa 
hyvää. Se ei suinkaan ole lässytystä eikä 
hempeilyä, vaan joskus kovaakin puhetta. 
Myönteisyys kantaa ja antaa energiaa.

Meillä on vankka kivijalka 25-vuotisessa 
historiassa, sieltä kannattaa ammentaa 
tänään toimivaa ja tarvittaessa jalostaa 
sitä. Pyörää sen sijaan ei koskaan kannata 
yrittää keksiä uudelleen. Mutta, EGU:n 
hallitus ei siis ole museoyhdistyksen, jolloin 
päätehtävä olisi pelkästään pitää huolta 
vanhasta. Vahva kivijalka on ponnahdus-
lauta nykyiseen ja tulevaan.

Hyvä johto luo ympärilleen hyvinvoin-
tia, aina ja kaikkialla. Jäsenistön asema on 
ratkaiseva, jos johto epäonnistuu, jäsenis-
töä on vaikea saada mukaan toimintaan. 
Silloin menee hyvin, kun yhteisössä on 
innostusta ja joukkuehenkeä. Uusi hallitus 
Saijan johdolla panostaa siihen, että olisi.

Vetovoimainen yhteisö kiinnostaa aina. 
Me jokainen osaltamme voimme vaikuttaa 

siihen, että EGU on ja pysyy vetovoimai-
sena. Olkaamme terveesti ylpeitä omasta 
yhdistyksestämme, EGU:sta!

Tähän lehteen toteutti sisältöä kans-
sani loistava tiimi, Milla Toivanen, Jennika 
Eskola, Tiina Ylänen. Tiinaa kannustin ko-
lumnistiksi. Annoin aiheen, Tiina kirjoitti, 
minä julkaisen. Ja mikä parasta, briiffauspal-
kalla sain Tiinan jatkamaan tämän lehden 
kolumnistina.

Lehden vetäminen on mahtavan nau-
tinnollista puuhaa. Kirkkain kruunu tässä 
harrastuksessa.

Tässä lehdessä vielä kerran EGU:n 
2018 palkitut. Muistelun kautta ilopotkua 
kauteen 2019!

Millainen uudesta kaudesta tulee, 
selviää vasta myöhemmin. Mutta sen jo 
tiedämme, että EGU:ssa kilpakausi alkaa 
perinteisellä Kuoppakisalla vappuna.

Mirja Piranta
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EGU:n syyskokouksessa valittiin hallituk-
seen kolme uutta jäsentä, jotka esittelen 
tässä lehdessä. Vaikuttavin muutos halli-
tuksessa on veturin vaihtuminen, puheen-
johtajannuija on siirtynyt Johanna Jäntiltä 
Saija Jämsälle. 
Uusi hallitus järjestäytyi 5.1. 
Millä mielin jätit, Johanna, hallituksen?
"Ihan suosiolla jättäydyin pois ihan siitä 
syystä, että on niin paljon nyt rautoja tu-
lessa ja matka tuonne toiminnan 'ytimeen' 
kasvoi muuton myötä. En tykkää tehdä 
mitään vasemmalla kädellä, ja sellaiseksi 
ois väkisin homma mennyt. Parempi silloin 
antaa tilaa toisille." 

Johanna on siitä superiloinen, että 

Puheenjohtaja vaihtunut
uuteen hallitukseen lähti mukaan uusia, 
innokkaita ja innovatiivisia ihmisiä.
Mikä sinusta oli parasta 
puheenjohtajuusaikanasi?
"Puhiksena on mahdollisuus tarkkailla 
aitiopaikalta kerhon tilaa niin menneessä 
kuin tulevassa, mutta koko ajan täytyy 
pitää kerho tiukasti nykyhetkessä. Va-
lehtelisin jos sanoisin, että helppo nakki, 
mut ehkä kuitenkin just se palkitsevin", 
Johanna miettii.

Minulle lehdentekijänä oli palkitsevaa 
toimia yhteistyössä Johannan kanssa. 

Iso & lämmin kiitos!
MirjaP

Uudet hallituslaiset tutuiksi

Milla perhepotretissa kera Tyynen ja Hugon. 

Milla Toivanen, sihteeri, tiedottaja

Milla on uusi, nuori, innokas harrastaja. 
Hän asuu Janakkalan Tervakoskella 2-vuo-
tiaan greytyttö Tyynen ja kuvausaikaan 
9-viikkoisen greypoika Hugon kanssa. 

Jo viime vuonna Milla toimi EGU:n 
tiedottajana, nyt hän on hallituksen jäsen. 
Miltä pohjalta ponnistat hallitusyöhön ja 
sihteerin tehtäviin? 

"Hallitustyöstä tai sen paremmin sih-
teerinkään työstä minulla ei ole lainkaan 
aiempaa kokemusta. Mutta janoan lisää 
haasteita ja tahdon antaa osani harrastuk-
sen ylläpitoon. Hallitustyö on oiva tapa 
päästä pintaa syvemmälle, näkemään ikään 
kuin kulissien taa", Milla ihan puhkuu intoa.
"Lajimme ja kerhomme tarvitsee kaikki 
ahkerat tekijät niin fyysisesti radan varteen 
kuin taustatöihin, vaikka näin hallituksen 
riveihin." 

Onko sinulla jo ideoita EGU:n toimin-
nan kehittämiseksi?

"EGU vietti viime vuonna toimintansa 
25-vuotisjuhlavuotta. On otettava huomi-
oon entinen hyväksi todettu, mutta uudet 

tuulet ja kehitys ei koskaan ole tarpeeton-
ta. Jos ennen tehtiin näin, se ei tänä päivänä 
ole absoluuttinen totuus, että edelleen 
pitäisi tehdä ihan samoin", Milla miettii.

"Kannustan kaikkia tarttumaan roh-
keasti toimeen, se että teet parissa kisassa 
15 minuuttia buffassa hommia ei haittaa 
kenenkään koiran kisauttamista. Päin-

Kuva: Katri Ilves
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vastoin, autat buffan setää tai tätiä hänen 
oman koiransa kisauttamisessa."

Milla muistuttaa vielä tärkeästä seikas-
ta: "Meistä kukaan ei ole ensimmäisellä 
kerralla osannut, kukaan ei ole seppä 
syntyessään. Iloista lopputalvea egulaisille 
ja superia tulevaa kisakesää!"

Tiina Ylänen, 
varajäsen

Tiina on alun 
alkaen kotoisin 
Keski-Suomes-
ta, Laukaasta. 
V i imeiset  12 
vuotta Rajamä-
en kylä Nurmi-
järvellä toiminut 
hänen kotipaik-
kanaan. Tiinan 
kuonokamuksi 
muutti ensimmäinen whippet vuonna 
2000, ensimmäinen grey (näyttelylinjainen) 
2009 ja ensimmäinen racing grey 2012.
Sinut, monitoiminainen, valittiin EGU:n 
hallitukseen varajäseneksi. Millämielin 
otit paikan?

"Hallituspaikan otin vastaan hyvillä mie-
lin. Kokemusta hallitustyöskentelystä on 
jo joitakin vuosia, ja toki hieman hirvittää, 
kaatuuko kaikki tekeminen hallituslaisten 
niskaan", Tiina pohtii. "Valitettavan usein 
seuraan tai kerhoon katsomatta se menee 
niin."

Tiina on tarmokas, hommiin tarttuva 
ihminen, sen on jo voinut todeta. Onko si-
nulla uutena hallituslaisena ajatuksia EGUn 
toiminnan kehittämisestä?

"Sitä varten on hetki tarkkailtava, että 
mikä meininki", Tiina toteaa. "Minulla on 
paljonkin mielessä, mutta siinäkin on ensin 
mentävä hissunkissun. Onneksi minulla on 
erittäin toimivaa hallitustyötä takana, ja 
paljon onnistumisia, joita varmasti pystyn 
hyödyntämään."

Päsmäröimään Tiina ei halua lähteä, 
sillä "onneksi on muitakin tapoja saada 
homma haluamaansa suuntaan". "Yli 
10 vuoden kokemus esimiestyöstä on 

varmasti opettanut myös näissä asioissa. 
Myös sen, että kuuntelu on yksi tärkeim-
mistä asioista. Myös niiden äänettömien 
viestien..."

Amanda 
Haatainen, 
jäsensihteeri

Amanda on ai-
van tuore kas-
vo niin EGU:ssa 
kuin ylipäänsä 
ratapi ire issä. 
Hän asuu nykyi-
sin Hyvinkäällä, 
mutta ihastui 
lajiin alun perin 
Turussa.

"Pääsin siskoni siivellä vuosina 2002 
- 2007 tutustumaan greyhoundien ja ra-
cingin maailmaan. Siitä asti haave omasta 
greystä on kytenyt, ja vihdoin syksyllä 
2018 päätin laittaa unelmat toteen ja rat-
taat pyörimään, kun perheessämme oli 
paikka toiselle koiralle", Amanda kertoo.

Onko EGU sinulle ennestään tuttu? 
Ellei, mikä innosti sinut EGU:n riveihin? 

"EGU:n riveihin minut innosti puhtaasti 
harrastus itsessään ja halu oppia uutta. Ja 
ihan konkreettinen innostaja oli Saija Jäm-
sä. Hallituksen jäseneksi alkaminen vaati 
vähän suostuttelua, mutta olen iloinen 
että suostuin."

"Kilpailevaa koiraa minulla ei tosiaan 
vielä ole, mutta sellainen on tilattu saapu-
vaksi keväällä. Odotan kuitenkin innolla 
tulevaa kisakautta, vaikka toimitankin vielä 
tämän vuoden ns. penkkiurheilijan paik-
kaa tulevan pennun kasvaessa", Amanda 
sanoo. 

Amanda tarttui rohkeasti EGU:n jä-
sensihteerin hommaan, vaikka "olen vielä 
uusi ja vähän pihalla kaikesta, joten pelotti 
millaisen vastaanoton saisin ja osaisinko 
hoitaa hommia".

"Tähän asti kuitenkin kaikki mennyt 
hyvin, ja olen saanut paljon apua ja tukea 
muilta harrastajilta. Tekemällä oppii!"

Tiina otti selfien.

Amandakin otti selfien.
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Nopurin kennelin kasvattaja on 
Sari Salminen. Kerrotko kuka olet 
ja mikä on historiasi EGU:n kanssa?
Olen lähes viiskymppinen rouvashenkilö 
Nurmijärven Klaukkalasta. Perheeseeni 
kuuluvat mieheni Jyrki ja poikamme Jussi 
ja Jaakko sekä kolme whippettyttöä. En-
simmäinen whippetimme tuli meille 1994. 
Mietimme pitkään koiravalintaa whippetin 
ja greyn välillä, kun Jyrkillä on ollut kaksi 
ratagreytä. Siihen aikaan asuntomme 
pesuhuoneeseen ei olisi grey mahtunut 
suihkuun, joten valitsimme whippetin. 
Olen ollut EGU:n rivijäsenenä ensimmäi-
sen whippetimme tulosta lähtien.

Kuinka kauan olet harjoittanut 
kasvatustoimintaa?
Sain Kennelliiton kasvattajanimen 2009. 
Ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa pen-
tueeni syntyi 2014. Kasvatan siis erittäin 
pienimuotoisesti.
 
Kerro emäkoira Rickestä, 
narttu on tuotu ulkomailta, 
USA:sta, miksi juuri sieltä?
Ricke on yhteisomistuksessa ystäväni 
Annen kanssa. Anne omistaa myös en-
simmäisen pentueeni emän ja teemme 
pentuesuunnitelmia yhdessä. Näimme 
facessa, että Shannon Lyonsilla oli pennut 

3sivun
KOIRA

Firestarter   ”Tundra”

Ricke
Shannon Down Sapphire Isles

Flux Vortex - Talk to the Paw 
s. 12.10.2015, valko-sinibrindle
om. Sari Salminen ja Anne Jokisalo
kasv. Shannon Lyons ja Krystyl Lyons, USA

Vesijuoksu on oivaa treeniharrastusta.                                                          Kuva: Emmi Ventelä
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edellisen pentueeni uroksen siskolla, joka 
on pienikokoinen narttu. Koska olimme 
jo aiemmin tutustuneet tähän sukulinjaan, 
kiinnostuksemme heräsi.

Ricken isänisä on USAn nopeimpia 
whippetejä kautta aikojen, joten ”nukuim-
me” yön yli ja mietimme asiaa. Seuraavana 
päivänä laitoin pennusta viestiä Shannonille, 
ja niin suunnitelmat Ricken muutosta Suo-
meen alkoivat. 

Millainen koira Ricke on ollut 
kotona omassa laumassa?
Ricke asuu pääsääntöisesti Annella ja on meil-
lä kiimojen aikana. Se solahtaa laumaamme 
vaikeuksitta ja Ricke juoksee takapihallamme 
serkkunsa Rilin (Nopurin Meryl Streep) 
kanssa. Se on sellainen herttainen höpsö, 
jolta löytyy myös periksiantamattomuutta.

Olette kisanneet koiran kanssa sekä 
vinttiliiton että GRL:n kisoissa. Kerrotko 
Ricken kisaurasta ja menestyksestä?
Ricke on kisannut aika lailla täydet kau-
det kumpanakin kisavuotenaan. Se on 
pärjännyt erinomaisesti sekä SVKL:ssä 
että GRL:ssä ja se on muun muassa 
vuoden 2017 narttujen Suomen Mestari 
kummankin liiton puolella. Ricke on 

jokaisessa arvokisassaan ollut kärkika-
hinoissa mukana. 

Mitkä ominaisuudet Rickessä ovat 
jalostusta ajatellen parhaita?
Ricke on radalla periksiantamaton eikä 
se hötkyile ennen starttia turhan paljon, 
vaan käyttäytyy rauhallisesti. Sillä on 
hyvä saalisvietti. Kotioloissa se tulee 
toimeen erilaisten koirien kanssa ja on 
aina valmis lenkille, mutta rauhoittuu 
sohvalle, kun ei ole toimintaa. Lisäksi 
sen sisarukset ovat myös osoittautuneet 
toimiviksi kilpailijoiksi sekä rata- että 
maastojuoksussa. 

Kerrotko myös isäkoirasta, kävitte 
Tsekeissä astutusreissulla, miten juuri 
tämä uros valikoitui pentueen isäksi? 
Oletettavasti kisamenestystä on ollut 
kiitettävästi, mitkä muut ominaisuudet 
toivot jalostuvan? 
Toki Fellini löytyi kisamenestyksensä takia. 
Lisäksi se on sopivankokoinen ja viehevar-
ma. Useat sen sisaruksistakin juoksevat 
Euroopan whippetracingin huipulla, mikä 
kertoo pentueen tasaisuudesta. Viehe-
varmuus on itselleni yksi tärkeimmistä 
kriteereistä jalostuksen näkökulmasta. 

Ricke ratavauhdissa. Kuva: Mikko Säe
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Kun koira on viehevarma, helpottuu sen 
ratakoiraksi opettaminen ja koira antaa 
radalla kaikkensa.
 
Minkälaista pentuetta toivot rikastutta-
maan whippeturheilua Suomessa? 
Toivon tasaisen nopeuksista sekä varmasti 
ja puhtaasti juoksevaa pentuetta.

Nopurin kennel on niittänyt paljon 
menestystä radoilla, mikä on menestyksen 
salaisuus? Onko teillä valmennustoimintaa 
kasvateille, hyvien ja nopeiden 
yhdistelmien tueksi? 
Minulla on ollut vain yksi pentue, Nopurin 
Starat ja siinä osuivat geenit siten kohdil-
leen, että ovat olleet kiitettävän nopeita. 
Meillä ei ole varsinaista valmennustoimin-
taa, mutta pentu- ja nuoruusaikana pidim-
me muutaman treenipäivän. Aina olen 
valmis miettimään omistajan kanssa, miten 
edetä, jos siihen on tarvetta. Stara-pentue 
meni niin kokeneisiin whippetkoteihin, 
että kasvattaja on voinut nojata taakse ja 
ihailla omistajien tekemän työn tuloksia.
 
Mitä vaaditaan ratalinjaisen whippetin 
omistajalta, millaiseen kotiin 
Ricken pentu sopisi parhaiten? 
Ratalinjaisen whippetin omistajalta vaa-

ditaan sitoutumista ottamaansa koiraan 
sekä sen hyvinvoinnin turvaamiseen 
seuraavien noin viidentoista vuoden 
ajan. Ricken pentu sopisi parhaiten 
kotiin, jossa ollaan kiinnostuneita kil-
pailuttamaan koiraa ratajuoksukisoissa 
tavoitteellisesti. Sitäkin tärkeämpää on, 
että pentu otetaan osaksi omaa ihmis- ja 
koiralaumaa ja sen yksilölliset tarpeet 
otetaan huomioon. 

Onko Ricke huumorikoiria? Onko jotain 
jekkutarinoita kenties eloon liittyen?
Ricke ei ole varsinainen huumorikoira, 
mutta sillä on muutamia tapoja, jotka saat-
tavat edellyttää omistajalta huumorintajua. 
Se muun muassa innostuessaan kisoissa 
lämmittelyssä saattaa kirputtaa ohimennen 
etuhampaillaan omistajaansa reidestä tai 
käsivarresta. 

Mitä emäkoira kertoisi meille, 
jos osaisi puhua? 
Elämä on laiffii, kun saa juosta kavereiden 
kanssa suolla. 

Kysymykset: Jennika Eskola

Vastaukset: Sari Salminen

Tänä talvena meitä egulaisia on hellitty valtavalla määrällä lunta. 
Se tuo haasteita, mutta myös aivan uusia näkökulmia greyhodin ulkoiluttamiseen. 

Pikkuhiljaa on alettava valmistautua tulevaan kilpakauteen, 
heräiltävä lepokauden herkutteluista kohti timmiä kuntoa.

Ricken sulhanen Fellini z Osirisova Domu 
”Fellini”. Kuva: Kerttu Tuomi

Ricke esittäytyy. Kuva: Kerttu Tuomi
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Mikä onkaan parempi startti kuin EGU:n 
kinkunsulatuslenkki? Eli EGU:n talven 
2019 yhteislenkit ovat alkaneet.

Kinkunsulatuslenkki Töölönlahden 
ympäri Helsingissä järjestettiin perintei-
sesti tapaninpäivänä 26.12. ja sen veti Inari 
Wallenius. Poutainen pikkupakkanen helli 
lenkkeilijöitä, yhdeksää ihmistä ja kahta-
toista koiraa.

Mukana lenkillä oli uunituore egu-
lainen, Niko Virtanen. Helsingissä asuva 
nuorimies odottaa omaa pentua syntyväksi 
helmikuun alussa. Niko nähtiin viime kau-
den loppupuoliskolla parissa kisassa, jopa 
kopittamassa, ja myöhemmin syksyllä 
muissa tapahtumissa. 

Innokas uusi harrastaja on kiertänyt jo 
usean kasvattajan juttusilla.

"Minut on otettu todella lämpimästi 
ja avosylin vastaan, etenkin kun alle puoli 
vuotta sitten en edes kuvitellut hankkivani 
vielä omaa koiraa. Nyt olen ihan täysillä 
messissä tässä touhussa. Kaikki tapaamani 
harrastajat ovat olleet erittäin ystävällisiä 
ja tarjonneet neuvoja ja tietoa rotuun ja 
lajiin liittyen.”

Niko olisi osallistunut myös tammikuun 
20. päivä metsälenkille Rajamäellä, mutta 
lenkki valitettavasti peruttiin liian kovan 
pakkasen takia.

"Yhteislenkillä pääsi tutustumaan uusiin 
kasvattajiin, greyhound- ja whippethar-

Kohti timmiä kuntoa...

Kinkku sulamaan

Tänä talvena meitä egulaisia on hellitty valtavalla määrällä lunta. 
Se tuo haasteita, mutta myös aivan uusia näkökulmia greyhodin ulkoiluttamiseen. 

Pikkuhiljaa on alettava valmistautua tulevaan kilpakauteen, 
heräiltävä lepokauden herkutteluista kohti timmiä kuntoa.

Töölönlahden kierroksella. 
Vetäjä Inari edessä kera kahden puikon. Nikolla remmissä collie. 

Ku
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rastajiin sekä tietysti itse koiriin”, Niko 
perustelee.

"Kaikki tämä yhdessä tekeminen on 
varmaankin se, miksi olen toimintaan 
lähtenyt ja pidän toiminnasta. Kisakauden 
ulkopuolellakin järjestetään ja tehdään 
yhteisiä juttuja.”

Infoa seuraavista EGU:n lenkeistä 
sekä muusta toiminnasta saa tuoreeltaan 
netistä. Kannattaa pitää silmällä www.egu.
fi etusivun kalenteria ja Etelän Greyhound 
Urheilijat -facebook sivua.

Maneesikiitoa

Koska joulukuu ja tammikuun alku vaihte-
livat plussa-asteista pakkaselle oli koiran 
irtipito ajoittain rajoitettua tai mahdotonta. 
Kova lumen kuori kun rikkoo herkät tassut 
tehokkaasti ja kipeästi.

Mieleeni juolahti kotikylän laadukas 
ratsastusmaneesi, olisikohan siellä mah-

dollista juoksuttaa koiria? Jo vain, isäntä 
tosin aluksi oli aivan ymmällään, "siis koiria 
maneesissa, miksi ihmeessä?" Käytyäni 
esittäytymässä Tyynen kanssa hän ym-
märsi paremmin ja lupautui vuokraamaan 
maneesia koirien juoksutukseen.

Ensimmäinen maneesivuoro egulasille 
järjestettiin 19. joulukuuta Turkhaudalla, 
osanottajia kolme koiraa omistajineen. 
Pienellä porukalla oli hyvä aloitella, sillä 
seuraavalla kerralla koiria oli jo kahdeksan 
isäntineen ja emäntineen, jolloin koiria ei 
voinut enää vain laskea kerralla irti.

Koirat juoksivat pareittain tai pienissä 
ryhmissä, uusien ja vanhojen tuttujen 
kanssa. Oli hienoa nähdä erilaisten koi-
rien suhtautuminen toisiinsa. Iloista, että 
kaikki tulivat toimeen keskenään. Koirien 
keskinäinen kemia toimi ja roolit vaihtuivat 
sujuvasti, myös "ainoilla lapsilla”.

Milla Toivanen

Maneesikivaa, nuoriherra Castor, Tyyne 
ja Sinni. Sitten mustat tytöt keskenään.
Kuvat: Milla Toivanen
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Frendikirja
EGUlaiset täyttävät edellisen vastaajan 
haastamina vuorollaan lapsuudesta tutun 
frendikirjan Greyhound Racingin lyöminä.

OMAN KIRJANI NIMI: Nyt on tunnustet-
tava etten ole lainkaan lukutoukka. 
KOSKETTAVIN SAAVUTUKSENI: Voiko 
tätä nyt omaksi saavutukseksi sanoa, mutta 
upeeta on ollut treenata meidän Zeldaa, 
kilpailuissa JZ-Toinina tunnettua, hienoksi 
ratajuoksijaksi.  
AINA VARMA ILONAIHEENI: Ehkä hel-
poin kysymys; tietysti omat koirani. Ne on 
ihan mahtavia!
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Kun uninen koira 
painaa päätä olalle ja päästää tyytyväisen 
yninän.
ESIKUVANI: Voi apua, tähän en osaa 
vastata.
IHAILEN: Ihmisiä, jotka pitävät erityisen 
hyvää huolta lemmikeistään.
PELKÄÄN: Hämähäkkejä.
OLEN HÄVENNYT: Ehkä toisinaan tulee 
kannustettua turhan intensiivisesti radan 
reunalla... 
NÄIN MUUTTAISIN LAJIAMME: Turha 
vakavuus saisi jäädä pois, harrastetaan 
tosissaan, mutta ei hampaat irvessä. Niin 
ja talkoohenkeä toivoisin minäkin näkeväni 
enemmän. 
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: 
Greyhound kiinnostaisi, mutta Whippetit 
tuovat kyllä jo itselleni enemmän kuin 
tarpeeksi jännitystä radoilla. 
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Musta ja 
punainen.

ELÄMÄNI PARAS HETKI: Jos pysytellään 
koiramaailmassa, niin kyllä se on jokainen 
kerta kun on pennun hakenut kotiin. 
Koiristamme nuorin on oman koiramme 
jälkeläinen, joten kyseisen pentueen syn-
tymä oli tietysti erityisen upea hetki.
SUUNNISTAN NYT: Koirauimalaan lau-
mamme kera.

Vastaaja: Noora Säe

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN KIR-
JOITTAA: Sari Salminen

  Kuva: Mikko Säe
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Livahdin EGU:n toimintaan mukaan 
puffan kautta. Siellä toimiminen on 
minulle luontaista, kun olen koko 
aikuisikäni toiminut erilaisissa asiakas-
palvelun tehtävissä, niin grillipihtien 
kuin kahvinkeittimen käyttö onnistuu.
Halusin mukaan keskelle toimintaa, 
halusin tutustua ihmisiin koirien ta-
kana. Mutta ennen kaikkea halusin 
antaa oman osani tämän harrastuksen 
mahdollistamiseksi. Toki työ, puoliso 
ja pienten lasten äitinä oleminen vaatii 
osansa, mutta minä en ole koskaan 
ollut ilmaisten lounaiden perään. 

Sellaisia kun vaan ei ole.
EGU:n tapahtumissa on aina 

ollut mahtava fiilis, olipa sitten kyse 
lapiotalkoista Otalammella tai kilpai-
lupäivistä radalla. Alusta alkaen olen 
tuntenut itseni tervetulleeksi jengiin. 
Lämmin, innostava ja kannustava 
ilmapiiri. Ihania ihmisiä, nopeita koiria 
ja tekemisen iloa. Tapaamisia har-
rastuksen ulkopuolella, jopa yhteisiä 
reissuja. 

Mitä egulaisuus minulle antaa? 
Olen onnekas, kun saan olla osa 
EGU:a. Olen ylpeä siitä. Kiitos!

Tiina Ylänen

Ehdotin Frendikirjaa silloiselle päätoimitta-
jalle, Johanna Tunkkarille. Tein kysymykset 
ja se alkoi lehdestä 3/2011. Alkuun vastasi 
kaksi henkilöä samassa lehdessä. Tässä 
vuosien varrella frendikirjaan vastanneet 
muistilapuksi järjestyksessä alusta nyky-
päivään:

Johanna ”Jonna” Tunkkari / Mirja Piranta, 
Tarmo ”Ossi” Tuomola / Pekka Karlsson, 
Jussi Loukola / Timo Paronen, Aki Rantala 
/ Tuomas Taimiaho, Arto Kovanen, Jari 

Frendikirjan historia

EGU ja minä

Niiles, Camilla Kaasinen, Kati Hummelin, 
Illusia & Suvi Sarvas, Johanna Jäntti, Lotta 
Lostedt (Paju), Leenalinnea Nurmi, Elisa 
Jetsonen, Riikka Kallio, Joni Tuhkanen, 
Jouni Kiiski, Jari Niiles, Saija Jämsä.
Uudistin Frendikirjaa ja uudistetulla aloitti 
lehdessä 2/2018 silloinen puheenjohtaja 
Johanna Jäntti. Sitten Taru Kiviranta, 
Noora Säe...

Mirja



15 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

Teksti: Mirja Piranta     Kuvat: Saija Jämsä

EGU:n kausi 2018 huipentui erähenkisellä 
Solttilan majalla. Marraskuun 24. päivä 
ensin syyskokous ja sitten pikkujoulu, jossa 
palkittiin EGU:n paikalla olleita ansioitunei-
den koirien treenareita henkilökohtaisesti. 

EGU:n palkinnot ovat herättäneet 
ihastusta, niin nytkin. Lasiset, kauniinsiniset 
"liekit" suorastaan hurmaavat. Miten EGU 

taas keksi niin hienot palkinnot?
"Laatupalkinnosta niitä on tilattu ja 

yhteistuumin jotain erilaista ollaan pyritty 
löytämään", kertoo valintoja tehnyt enti-
nen puhiksemme Johanna.

"Periaatteena on mun aikana ollut, 
että ei mitään peruspokaaleja, vaan jotain 
minkä itekin haluaisi laittaa esille."

tunnelmamajalla

Pikkujoulu

Johanna Jäntti, Mikko & Noora Säe, Johanna Kakko, Noora Goutsoul. 
Nämä palkinnot ansaitsivat urheilijat Friendly Face, JZ-Toini, Funky 
Fellow ja EGU:n kirkkain stara August.
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August ”Nopsa” 

Vuoden Egu-koira, sprintteri ja tulokas

Kerholehden tekemisen vuotuinen kohokohta. 
EGU:n tuoreimmat tähdet esiintyvät nyt näillä palstoilla. 
Vielä kerran meillä on liki yhtaikaa mahdollisuus muistella ja 
arvostaa oman kerhomme menestyneitä.   

Bit Chili Corner - Stone 
s. 16.5.2014, musta uros 
Om. & treenari Noora Goutsoul 
Kasv. Beevale 
Kauden startit: 11: 7-4-0

Marraskuun lopun lauantai, kerhon an-
sioituneet koirat palkittu. Kirkkaimpana 
mielissä loistaa Nopsa, joka nappasi kolme 
EGU-palkintoa. Lisäksi kolme valtakunnal-
lista palkintoa tuli myöhemmin.

Miten läikähti rinnassasi, kun Nopsan 
palkintoja Solttilan majalla noudit?

"Nopsa on ensimmäinen harrastuskoi-
rani enkä osannut odottaa näin huikeaa 
menestystä, vaikka upeat vanhemmathan 
Nopsalla on", iloinen Noora miettii.

"Ehkäpä haaveilin, että vuosien saa-
tossa voisi tulla jotain huippuonnistumisia 
meillekin. Nyt tulikin sitten kaikki kerralla. 
Aika hiljaiseksi vetää tällainen ja olen tie-
tysti hirveän iloinen! Kyllä läikähti tosiaan 
ja aika liikuttuneena palkinnot vastaanotin."

Millainen oli mielestäsi tunnelma pik-
kujoulussa?

Vuoden 2018   EGU-palkitut

Palkitut kirjoitti Mirja Piranta

Tyyninä nautiskellen Noora & Nopsa EM-
finaalin esittelyssä.

Kuva: Milla Toivanen
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Vuoden 2018   EGU-palkitut

"Olen aivan tuore harrastaja, joten ihan 
kaikki naamat pikkujouluissa eivät olleet 
tuttuja. Siitä huolimatta oli mukavaa vaikka 
harmittaakin, etten pysty ajanpuutteen 
vuoksi olemaan enemmän mukana seuran 
toiminnassa."

Se on sykäyttävää, kun uusi harrastaja 
onnistuu ensimmäisen urheilijansa kanssa 
niin hyvin kuin Noora onnistui. Noora on 
tiennyt mitä tekee ja tehnyt sen Nopsan 
kanssa.

Nopsa aloitti uransa vasta 3-vuotiskau-
dellaan ja juoksi silloin soolon lisäksi kaksi 
kisaa. Nelivuotiskausi sitten räjäytti pankin. 

Oliko teillä jokin syy siihen, ettei 2-vuotias 
tullut radalle?

"Nopsa palautui kasvattajalle kaksivuo-
tiaana ja muutti meille muutama kuukausi 
tämän jälkeen. Elettiin jo loppukesää eikä 
sen takia ollut mahdollista aloittaa uraa 
aiemmin", Noora kertoo. 

Sitten 3-vuotiaana Nopsa olisi treenien 
puolesta ollut valmis juoksemaan enem-
mänkin kuin kaksi kilpailulähtöä. Mutta, 
mutta, harmittavasti pojan anturan sisällä 
piilossa muhinut fisteli pilasi kisasuunni-
telmat.

Viime kaudella kaikki sitten oli kunnos-

Kausi 2018 sujui egulaisittain loistavasti, kerhoon tuli myös 
valtakunnallisia titteleitä sekä Euroopan mestaruuksia. 

Upeaa egulaiset!

Nopsan kausi alkoi voitolla. Kuva: Tommi Anttila
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sa ja Nopsa pääsi näyttämään potentiaali-
aan. Mikä mielestäsi tekee Nopsasta niin 
hyvän kuin se on?

"Nopsa on varsinainen ammattilainen. 
Se antaa aina kaikkensa ja tekee sen ilolla. 
Nopsa tietää kisapäivän aamuna, että 
tänään tapahtuu, mutta se ei hötkyile", 
Noora luonnehtii tammikuun paksujen 
hankien aikaan. "Kisapaikalla Nopsa makoi-
lee rauhassa auton takaluukussa, kunnes 
on aika mennä." 

"Pientä tärinää voi juuri ennen lähtöä 
olla kun seisoskellaan radan vieressä. 

Kaikki energiat säästetään näin itse suo-
ritukseen."

Nopsa on heti tulevan kauden alussa 
veteraani, nähdäänkö nopsaa, varmaa 
kilpakoiraa vielä ovaaleilla?

"Kyllä varmasti nähdään! Nopsa nauttii 
kisoista aivan suunnattomasti ja olemme jo 
aloittaneet treenikaudenkin. Nyt Nopsalla 
on nopea treenikaveri omasta takaa, kun 
pikkusiskonsa kanssa sparraavat toisiaan. 
Lauman vanhin, mummoikään ehtinyt 
vanha rouva, on kärsinyt jalkaongelmasta 
eikä Nopsa hänestä oikein treenikaveria 
ole saanut."

"Kesällä sitten nähdään, miten Nopsan 
juoksu radalla kulkee!"

Arvokisavoitot & 
meriitit 2018

l I Like Iron Maiden Memorial 
l European Championship Sprint
   Dogs Final 
l EGU Sprint -finaali
l 1-luokan diplomi 2018

Talviulkoilijaryhmä 
Tigra, Nopsa, Nessie 

ja Noora.

Kuva: Anton Goutsoul

Urheilija valmistautuu veteraanikauteensa.

Kuva: Noora Goutsoul
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Bling It On - Joynight
s. 22.10.2015, musta narttu
Om. & treenari Reija & Jouni Kiiski
Kasv. Run-Up
Kauden startit: 10: 8-0-1

Jo alkukaudesta 2018 totesin Tikun kas-
vaneen voittajaksi. Koko 3-vuotiskausi 
osoitti sen täydesti todeksi. Tikku on 
vuoden EGU-narttu ja kärkinarttu myös 
valtakunnallisesti.

Mitä Tikun voittoa kaudella 2018 itse 
arvostatte eniten? Miksi juuri sitä?

"OAKS-voittoa. Kaksi viikkoa aikai-
semmin Tikku kinkkasi radalta EGU 
Sprint finaalin jälkeen kolmella jalalla. 
Silloin OAKS-toiveet oli haudattu", Jones 
kertailee.

Vuoden Egu-narttu

Shout Shout Joy ”Tikku”

"Emälinjassa on monta kakkosta ja 
kolmosta, mutta voitto jäisi taaskin haa-
veeksi. Mutta kahden viikon intensiivinen 
hoito Janina Råstedtin ja laserin avulla teki 
kuitenkin ihmeitä."

Upealla takasuoran ohituksella Tikku 
sitten OAKS:n vei.

"Korkealle meidän arvostuksessa 
nousee myös Ruotsin Vuoden Nartun 
2018, Nobel Gingerin, päänahka NML 
Speed Challengessa Tukholmassa", Jones 
myhäilee.

Mikä ominaisuus omasta mielestänne 
tekee Tikusta hyvän kilpakoiran?

"Cool keskittyminen radalla, ja se ettei 
Tikulla varsinaisia heikkouksia ole", tulee 
treenarilta kuin tykin suusta.

Tikku näytti niin hyvää tasoa viime 

Tikku voittamassa OAKS:n ohituksilla 30.9.

 Kuva: Mikko Säe

Kuva: 
Johanna Kakko
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kaudella, että oletan tytön kisauran jatku-
van kohta alkavalla kaudella. "Jatkuu ilman 
muuta. Ainakin Ruotsissa."

Tikku juoksi hyvällä tasolla sekä lyhyttä 
että keskimatkaa. Mille matkoille treenarin 
mielestä Tikun ominaisuudet sopivat 
parhaiten?

"Lyhyt ja keskimatka menee hienosti. 
Kauden pohjat Turussa 325 metrillä ja 495 
metrillä, sekä  suomalaisista koirista nopein 
Tampereen sprintillä."

Onko teillä kenties tulevaisuudessa 
pentusuunnitelmia Tikun kanssa? Jones 
myöntää, että sukutauluja on kyllä pyö-
ritelty.

"Valitettavasti omasta takaa ei Tikulle 
sopivaa urosta löydy, joten Ruotsia tai 
pakastesatsia maailmalta tutkitaan. Tosin 

laji on kyllä tällä hetkellä Suomessa niin 
heikoissa kantimissa, ettei kovin isoja 
rahoja kannattaisi satsata." 

"Omaa menestyksekästä emälinjaa 
neljännessä polvessa tekee kuitenkin mieli 
jatkaa."

Arvokisavoitot 2018

l European 
   Championship 
   Sprint Bitches Final 
l Golden Eagle 
   Oaks -finaali   

Reija ja Tikun 
vanhemmat 
(vas. Bling It 
On 10,5 v. & 
Joynight 9 v.) 
iloitsevat tytön 
Euroopan Mes-
taruudesta. 

Kuva: Jouni Kiiski
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Sword Of Light - Quickstep
s. 22.5.2013, sin. narttu
Om. Aleta Tuomala & Jussi Loukola
Treenari Jussi Loukola
Kasv. Quickstep

Tytti kävi viime kaudella kilpailemassa vain 
kerran ja se jussikisa tuotti tittelin. Tytti si-
joittui neljänneksi täydessä, nuorten kanssa 
juoksemassaan, I Like Iron Maidenin 
muistokisassa. Vuoden EGU-koira August 
vei silloin muuta joukkoa. Sotkiko kiima 
kenties Tytin osallistumismahdollisuuksia?
"Tytti valmistautui ihan mukavasti viime 
kauteen. Se on vähän hitaasti kypsyvä ja 
pienikokoinen kuten isänsä Sword if Light", 
Aleta kertoo. 

"Kisa meni ihan kivasti ja oli tarkoitus 
kisata koko kausi. Kiima Tytille tulee aina 
talvella kuten äidillään Lyylilläkin meni, 
joten ei ole kiima haitannut."

Mutta sitten...
"Ikävä kyllä harjoitellessa perinteinen 

graciliksen revähdys lopetti meidän kau-
den. Paha se ei ollut, kun on vain osittai-
nen, muttei haluttu ottaa riskejä."

Tytti täyttää toukokuussa kuusi. Emme 
taida enää nähdä veteraania radoilla. Mi-
tenkäs pentusuunnitelmat?

"Tytti on nyt virallisesti eläkkeellä eikä 
pentusuunnitelmia ole", Aleta toteaa.

"Kiva kyllä jos jollain kasvatilla on, ja 
on kiva seurata niiden kisailua. Meillä on 
nyt kolme greytä ja ollaan otettu Kreetalta 
Hard Luck Pawsin kautta kaksi sekaro-
tuista, pientä koiraa. Niitä Tytti leikittää 
hyvinkin energisesti, joten ei ole tylsää sillä 
eläkkeelläkään."

Tytin eläkepäiviin siis ainakin kuuluu uu-
sien pienien laumakavereiden leikittämistä.

Vuoden Egu-veteraani

Yoda ”Tytti”

Jussin kanssa juhannuskisaan.
Kuva: Seppo Mikkonen

Pipo lämmittää vitsikästä Tyttiä.

Kuva: Aleta Tuomala
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Wilson - Hulabaloo
s. 5.2.2016, musta uros
Om. & treenari Ulla Bard
Kasv. My Wild
Kauden startit: 11: 8-1-2

Nappikausi mustalla pojalla. Vuonna 2018 
EGU:n ykköswhippet, kuin myös GRL:n. 
Ludde aloitti menneen kautensa 1-luokan 
voittoputkella. Ykkösluokan voittoja ker-
tyi kaudella seitsemän ja ykkösen aikoja 
yhdeksän. Mikä mielestäsi tekee Luddesta 
niin hyvän urheilijan kuin se on?

"Ludde on perinyt nopeusgeenejä sekä 
emänsä Taigan (MaxWin Hulabaloon) 
että isänsä Supersonic Wilsonin puolelta. 
Koko pentue on tehnyt vakuuttavaa jälkeä 
kisoissa. Ludde on erittäin viehevarma 
ja voitontahtoinen, mikä näkyy varsinkin 
rajussa loppukirissä", Ulla iloitsee.

"Se on ehkä se hieno ominaisuus, mitä 
ei voi koiralle edes opettaa. Aiemmat 
kisagreyni ovat olleet nopeita avaajia, 
joten minulla on ollut vaikeuksia tottua 

Vuoden Egu-whippet

Friendly Face
 ”Ludde”

tähän juoksutyyliin. Muutaman kerran on 
tullut ylimääräistä sydämentykytystä, kun 
olen jännännyt, tuleeko maali liian pian 
vai ehtiikö poika hoitaa homman kotiin."

Kyllä puri mustan urheilijan loppukiri. 
Kun muistelet Ludden nuoruutta, havait-
sitko jo silloin, mitä ehkä tuleman pitää 
mustan pojan kanssa? 

"Pentuna poika oli varsinainen täys-
tuho, mutta hurmaava sellainen. Silloin 
toivoin: kunpa Ludde saisi kanavoitua 
tuon riiviöenergiansa radalla oikein. Se 
oppi ratakäyttäytymisen tosi nopeasti ja 
ekat harjoitukset kertoivat, että luontaista 
vauhtia löytyy. En kuitenkaan osannut ku-
vitella, millaiseen menestykseen se riittää."

Kun GRL oli nuori, sinä kilpailutit Ali-
whippetiä, sitten rotu vaihtui greyhoun-
diin. Millaista oli vuosikymmenten jälkeen 
siirtyä Ludden kanssa takaisin whippetkil-
pailuttajaksi?

"Olen tosiaan ollut mukana vuodesta 
1982, ensin aktiivisesti ja 2000-luvulla 
taustalla, vaikka kotona oli koko ajan 

Ludden kausi alkoi voitolla. 

Kuva: Tommi Anttila
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greyhoundeja", Ulla kertoo.
Viimeisimpien greyhoundiensa kanssa 

Ulla ei valitettavasti päässyt radalle. Niinpä 
1980-luvun koirien, Fireline Furyn ja Go 
Fast Polestarin jälkeen hän oli jo melkein 
luopumassa harrastuksesta.

"Vanhimman greyn siirryttyä vihreäm-
mille niityille, tuli koiran paikka meillä 
vapaaksi. Olin jo aiemmin pohtinut paluuta 
whippetteihin, koska itselle alkaa ikää tulla. 
Alin ansiosta olin tykästynyt myös whippe-
teihin. Kisasin Alin kanssa mm. samassa 
liigajoukkueessa Resslerin Jonkan mustan 
ja nopean Totin (Sopisco Sitot) kanssa."

"Toti teki minuun voimallisen vaiku-
tuksen, ja niinpä päätin, että vielä joskus 
minullakin on musta whippet. Se aika 
koitti helmikuussa 2016. Silloin oli sopi-
vasti syntynyt ratalinjainen pentue My 
Wild –kenneliin, missä oli vapaana yksi 
musta urospentu. Se poika vei sydämeni 
ensi kohtaamisella", Ulla muistelee.

Kisaamisinto palasi

"Ostaessani pennun ajattelin, että ehkä 
silloin tällöin saatamme käydä radalla 
juoksemassa, jos Ludde siitä tykkää. Mutta 
kun poika osoittautui lahjakkaaksi, vanha 
into kisata palasi."

Ludde juoksi jo 1-vuotiskaudellaan 
loistokauden. Millämielin lähdit lahjakkaan 
pojan kanssa 2-vuotiskauteen?

"Debyyttikausi oli ihan uskomaton ja 
saatiin heti ekalla kaudella se 1-luokan 
diplomi, joten kyllähän se toiveita he-
rätti. Mutta huhti-toukokuussa metsässä 
rallatellessaan Ludde loikkasi vauhdissa 
huonosti ja satutti nivusensa ja alavatsansa, 
ja siitä jumi levisi koko kroppaan. Juuri, 
kun olisi pitänyt treenata ja ottaa vetoja, 
Ludde joutui liikkumaan monta viikkoa 
remmissä."

Fysioterapeutti ja osteopaatti onneksi 
saivat Ludden jumin purettua, "mutta 
kyllä kauteen lähdettiin vähän epävarmoin 

ajatuksin, kun treenaaminen ei mennyt 
suunnitelmien mukaan".

Missä viime kauden kisassa Ludde mie-
lestäsi onnistui parhaiten? Mikä mielestäsi 
teki siitä Ludden parhaan?

"En nosta mitään yksittäistä starttia 
toisten edelle, vaan kausi kokonaisuutena 
oli hieno ja ykköspaikka vuoden whippet 
–listalla on haaveiden täyttymys", Ulla 
korostaa.

"EM-kisat olivat tunnelmaltaan ainut-
kertaiset, oli ihan mahtavaa päästä osallis-
tumaan niihin ja saada pronssia Luddelle 
'väärältä', eli sille ihan liian lyhyeltä sprint-
timatkalta. Loppukaudella ekaa kertaa 
kokeillut 480 metrin startit osoittivat, että 
tuo matka sopii hyvin Luddelle."

Millainen treenattava Ludde on? Liik-
kuuko myös ilman houkuttimia? Sinulla 
on ollut kipsi kädessä pitkään, miten olet 
onnistunut liikuttamaan koiriasi? 

"Ludde saa välillä metsässä hepuleita 
itsekseen ja juoksisi kyllä mielellään pik-
kuveljensä kanssa, mutta Linus on ollut 

EM-kisaan menossa.

Kuva: Mikko Säe

Kuva: Tommi Anttila
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loukkaantuneena. Se ei ole voinut toimia 
Ludden personal trainerina."

"Koko loppuvuoden maasto oli niin 
kovaa, että lenkkeiltiin monta viikkoa vain 
remmissä, ja nyt oma murtunut ranteeni 
on hiukan hankaloittanut liikkumista."

Ulla on kuitenkin yrittänyt käydä poi-
kien kanssa säännöllisesti lenkillä. Mustat 
veljekset ovat Ullan mukaan erottamatto-
mia. Hyvin erilaisia, mutta kumpikin upeita 
persoonia.

"Toistaiseksi yhteiselo on sujunut hyvin 
ja tuossa nuo nukkuvat parhaillaan sohvalla 
kylki kyljessä. Ludde otti reilu vuosi sitten 
pikkuveljen hienosti vastaan laumaan, ja 
Linus taisi olla 4-kuinen, kun uskalsin antaa 
niiden juosta metsässä ekaa kertaa yhdessä 
vapaana."

Silloin Ludde näytti pikkuveljelle, miten 
juostaan ja veti Ullan mukaan Linusta niin 
kovaa metsäpolulla, että lumi pöllysi.

"Pikkuveli ajoi sinnikkäästi isoveljeään 
takaa. Mutta nokkela Linus-poika huomasi 
pian, että jos hän juoksee pienempää syhe-
röä, Ludde vetää vauhdikkaampana kurvit 
pitkiksi ja Linuskin pääsee välillä edelle", 
Ulla naureskelee.

Mitä mietit Ludden ensi kaudesta? 

Onko mielestäsi jollakin osa-alueella jota-
kin kehitettävää?

"Kovia nuoria haastajia on tulossa kisoi-
hin, joten Ludde saa pistää parastaan peliin. 
Vaikka kausi on ollut menestyksekäs, aina 
löytyy jotain kehitettävää. Lähtökiihdytys 
voisi olla räväkämpi, jotta koira olisi ekassa 
kurvissa paremmissa asemissa, eikä tulisi 
niin kiire lopussa." 

"Luddesta ei isänsä peruja saa tehtyä 
raileria, joten siinä annetaan tasoitusta 
sisäratojen kiitureille. Koira saisi myös 
matkustaa vähän rauhallisemmin autossa ja 
säästää voimiaan kisaan", treenari toivoo.
"Treenari puolestaan voisi jatkossa olla 
tarkempi koiran lihashuollon kanssa. Viime 
kesänä koira teki voltin pysäytyspaikalla ja 
meni siitä ilmeisesti loppukaudeksi hiukan 
jumiin, ja sen takia ajat ja muutamat sijoi-
tukset eivät vastanneet koiran kykyjä."

"Kokonaisuutena ajatellen Ludde on 
niin lahjakas koira radalla ja aivan mahtava 
tyyppi kotonakin, että on iso etuoikeus 
elää ja harrastaa sen kanssa. Ollaan jo nyt 
saavutettu enemmän, kuin ikinä uskalsin 
ajatella."

Tammikuun pakkashangella sydämen kyl-
lyydestä.

Talvilenkillä posetusta pikkuveljen kanssa.

Kuva: Ulla Bard

Kuva: Ulla Bard
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Rili avasi GRL-kautensa elokuussa Turussa 
sijoituslähdöllä. EGU-whippet Friendly 
Face voitti silloin ja Rili kolmen sadasosan 
erolla toinen. Tyttö tuli ovaalille hyvässä 
kunnossa. Viivästyttikö kenties kiima Rilin 
kauden aloitusta?

"Rilin kiima oli hyvissä ajoin keväällä, 
joten se ei ollut esteenä kisaamisen alka-
miselle viime kaudella. Ongelmana oli kivi 
varpaassa, kuten itse asiassa edelliselläkin 
kaudella. Niiden pirulaisten parante-
lemisessa meni yllättävän kauan", Sari 
harmittelee.

Rili kilpaili koko kaudella kolmasti, SM-
kisoissa menestyminen nosti tytön tittelille 
EGU:ssa. Millämielin lähditte Turkuun 
SM-kilpailuun?

"SM-kisoihin lähdettiin innokkain 
mielin, koska Rili oli osoittanut olevansa 
kunnossa. Arvasin, että vastus on kova 
ja pitää onnistua täydellisesti, jos mielii 
palkintosijoille."

Elokuisissa SM-kisoissa Rili voitti alku-
eränsä ja oli finaalissa veljensä Tony Starkin 
jälkeen toinen. Sen jälkeen Rili ei enää 

kilpaillut GRL:n kisoissa, mutta kilpaili kui-
tenkin loppukauden, SVKL:n puolella, kun 
siellä oli myös kovia arvokilpailuja tarjolla.
Mitkä sinusta ovat Rilin parhaat vahvuudet 
urheilijana? 

"Rilin vahvuudet kilpurina ovat vahva 
saalisvietti ja periksiantamattomuus. Se ei 
pelkää kontaktia ja antaa aina kaikkensa. Sit-
keä muija kuvaa hyvin Riliä", Sari naurahtaa.

Kotikoirana Rili on Sarin mukaan aktii-
vinen. Tytöstä saa aina kaverin, jos haluaa 
jotakin koiran kanssa puuhastella. Pen-
tusuunnitelmiakin Sarilla on Rilin kanssa 
ollut, mutta ainakaan toistaiseksi ne eivät 
ole ajankohtaisia. Mutta radoilla varmasti 
vielä aktiivisen, sitkeän muijan näemme.
"Tarkoitus on, ja aktiivinen Rili osaa kyllä 
myös tarvittaessa rauhoittua."

Kuvat: Johanna Tunkkari

Vuoden Egu-whippet narttu

Meryl Streep”Rili”

Voodoo Talk At Kentfield - Hilton 
s. 2.10.2014, sinivalk. narttu
Om. & treenari Sari Salminen
Kasv. Nopurin

Kuva: Ulla Bard

Mitä Sarilla on taskussa? Kielo, Rili, Peto ja 
greyhound Bobo tarkkoina.

”Katsokaa, olenko
 kaunis ja hyvä?”
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Voodoo Talk At Kentfield - Hilton 
s. 2.10.2014, mv uros 
Om. Johanna Jäntti &
 Johanna "Salde" Kakko
Treenari Johanna Jäntti
Kasv. Nopurin

Rambo juoksi whippet sprintteriksi, millä 
mielin vastaanotit pikkujoulussa palkinnon?
"Ihan iloisin mielin. Yllätyin, että myös 
whippetsprintterit huomioitiin, aivan 
kuten greytkin. Positiivinen ylläri", Salde 
hehkuttaa.

Miten koet tunnelman siellä pikku-
joulussa?

"Pikkujouluissa on mukava Tunnelma." 
Ihan isolla T:llä oli. Mutta ennen kauden 
huipentumaa tapahtui paljon.

Rambo tuli GRL-ovaalille heinäkuun 
lopussa ja juoksi sitten kauden loppuun oi-
valla tasolla. Kuusi starttia, kolme voittoa, 
kolme hopeaa. Kolme ykkösen aikaa, kol-
me kakkosen. Kaikki kilpailut Tampereella, 

mukana yksi keskimatka. Onko Tampere 
hyvä rata Rambolle?

"Ei. Rambo ole aina ollut onnekas 
Tampereen radalla, mutta lähdemme sinne 
kyllä aina mielellämme kisaamaan", Salde 
paljastaa.

Entä mikä Rambon viime kauden kilpai-
lu saa kotona eniten arvostusta?

"Kyllä Rambon yllättävä EM-hopea oli 
iloinen yllätys. Koppiarvonnassa onnetar 
hylkäsi Rambon kyllä kokonaan, joten 
juoksu mustassa manttelissa meni ihan 
nappiin."

Reportteri on pannut merkille Rambon 
oivan juoksupään. Se on sellainen vahvuus, 
että sitä luonnollisesta arvostavat myös 
treenarit. 

"Rambo on jo kokenut koira ovaalilla. 
Kaudelta lähdettiin hakemaan loppuja 
ykkösluokan voittoja diplomia varten, ja 
voisi melkein sanoa, että ilman Rambon 
hyviä startteja ja lähtökiihdytystä tavoite 
olisi jäänyt saavuttamatta," toteaa Salde.

Vuoden Egu-whippet sprintteri

Sylvester Stallone ”Rambo”

Kauden viimekisa, Rambo (1) ykkönen myös pupulla. 

Kuva: Joni Tuhkanen



27 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

Jykä - Zaphira 
s. 11.4.2011, fawn narttu 
Om. Noora & Mikko Säe
Treenari Mikko Säe
Kasv. Weikotin

Heti kauden alussa seitsemän täyttänyt 
Zelda-veteraani on huima mimmi. Kovilla 
suorituksilla sekä whippetveteraani että 

"Kilpailutilanteissa Rambo on mel-
koinen sähkösukka, joten sen kanssa on 
pakko keskittyä oleelliseen. Luonnonmul-
listukset tai muut kilpailua viivästyttävät 
tekijät aiheuttavat Rambon kanssa aina 
lisää sydämentykytyksiä."

Kaudella 2018 Rambolla täyttyivät 
1-luokan diplomin kriteerit. Uralla siis 
voitettuina viisi starttia ykkösen ajoilla.

Tällä talvikaudella on ollut lunta. Miten 
Rambon lumitalvi on sujunut?

"Tuttuun malliin on sujunut, ulkoillen ja 
koirakavereiden kanssa leikkien."

-tulokas. Mikä mielestänne tekee mim-
mistä niin kovan?

"Zelda on meidän muskelimimmi! Fyy-
siset edellytykset on siis kunnossa, mutta 
lisäksi henkinen puoli on terästä ja radalla 
ollaan omassa elementissä. Lähtökiihdytys 
on aina ollut Zeldan erikoisalaa. Siihen yh-
distettynä pitkä loikka, niin suorituksesta 
tulee melko tehokas", Noora kuvailee heti 

Vuoden Egu-whippet veteraani ja tulokas

JZ-Toini ”Zelda”

Kuva: Joni Tuhkanen

Luminaamariaikaa. 
Kuva kotialbumista

Seitsenvuotias whippet Zelda venytti vuoden EGU-tulokkaaksi.
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palkitsemisen jälkeen. 
Miltä tuntuu vastaanottaa GRL:n jäsen-

kerhon palkinnot veteraanille?
"Erittäin hienolta tuntuu tämä tupla-

kunnia! Olemme tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa kilpailleet GRL:n puolella, ja meidän 
perheestä debytoi kolme koiraa EGU:n 
riveissä. Palkinnot tulivat osaksi yllättäen, 
sillä startteja ei saatu Zeldalle alle niin 
paljoa kuin oli suunniteltu."

"Kyllähän sitä tulokaspalkinnot mieltää 
usein nuoremmille koirille, niin erityisen 
hauska oli veteraanin temppu viedä pysti 
itselleen", Noora miettii.

Zelda juoksi kolme GRL:n kisaa, ja 
kaikki niin laatua, että tuli omassa kerhossa 
tuplatitteli. Vuosi vaihtui, tuli oikea talvi. 
Mitä Zeldalle kuuluu nyt talvella? Vipat-
taako menojalka yhä?

"Zeldalle kuuluu oikein hyvää. Meno-
jalka vipattaa tuttuun tapaan, vaikka lumi 
ei ehkä ole se Zeldan mieluisin elementti. 

Mutta kyllä Zeldalle talvisinkin lenkkeily 
maistuu, ja superia on kun pääsee lenkin 
jälkeen piipahtamaan saunan lauteilla."

Oho, mestarityttö tykkää lämpimästä! 
Entäs huipputytön eläkepäivät? Ovatko ne 
nyt edessä?

"Jos Zeldalta kysytään, niin eläke ei tuli-
si kuuloonkaan, mutta kyllä se valitettavasti 
on viimeinen kausi edessä. Kilpailu-uran 
päätyttyä Zeldalla on sitten edessä nuorten 
mentorointihommia."

Kuvat: Mikko Säe

Vuoden veteraanitittelin kruunaa veteraanien Euroopan Mestaruus.

Arvokisavoitot 2018

l European Championship 
   Bitches Veteran Final
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Joe La Bello - Joynight
s. 9.2.2017, brindle narttu
Om. & treenari Reija & 
Jouni "Jones" Kiiski
Kasv. Run-Up

Gloria täräytti keväällä EGU:n Kuoppa-
mestariksi. Oliko yllätys, vai tiesikö tree-
nari tytön räjähdyslähdöstä?

"Kyllä se peltorevittelystä oltiin nähty, 
että voimaa ja vauhtia löytyy. Toki noin 
nuori ja kokematon, eikä koskaan kelloa 
vastaan juossut tyttönen pääsi yllättä-
mään", sanoo ylen tyytyväinen Jones. 

Nuori Gloria ei kilpaillut ovaalilla vielä 
viime kaudella. Huonoon aikaan tullut 
kiimako sotki, vai totesitteko ettei tyttö 
ole vielä 1-vuotiskaudellaan riittävän kypsä 
kisaamaan?

"Joo, raakilehan tuo vielä oli. Pari 
handslippiä ehdittiin radalla vetää ja sitten 
alkoi kiima."

Nuori tyttö kuitenkin ehti näyttää 
jotakin mahdollisesta tulevasta. Millaista 
potentiaalia itse näette Gloriassa? Eli mitä 

tytössä arvostatte ja miksi?
"Kunhan ratarutiinit saadaan kuntoon, 

niin kaikki on mahdollista. Lähtönopeus 
on jo todistettu ja kestävyyttäkin näyttäisi 
löytyvän", Jones tuumii. 

"Lienee yksi nopeimpia koiria mitä 
meillä on ollut. Vapaana revittelystä tulee 
mieleen iso-mummi Joyful Hawk."  

Yrittääkö Gloria kenties tuplaa Kuop-
pakisassa? 

"Se jää nähtäväksi keväällä. Odotellaan, 
jos ensimmäisen EGU:n himoituimman ki-
san voittodiplomi saataisiin ensin seinälle."

Kuvat: Reija Kiiski

Kuoppamestari 2018

Glossy Gloria ”Gloria”

Hanki pölyää, kun Gloria lähtee.

Hankiralli maistuu, moi!



30ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                   EGU

Kajanos - Apache
s. 16.11.2015, mv uros
Om. & treen. Maarit Parkkinen
Kasv. Apache Nation's

Whippetsarjan Kuoppakisan voittanut 
Meeko oli reportterille aivan vieras koira. 
Ihan rautalankaa piti Maaritilta kysyä, esi-
merkiksi että mistä Meeko tulee?

"Meeko tulee Kärkölästä Apache 
Nation's kennelistä, jonka takana on mies 
nimeltä Janne Lehtikangas", Maarit kertoo. 
"Pentue on sen kennelin ensimmäinen. 
Meekon vanhemmat ovat juosseet Vintti-
koiraliiton puolella, kuten myös nyt nämä 
pennelit."
Yllättikö Meekon Kuoppamestaruus sinut?

"Sinänsä kai Kuoppamestaruuden 
voittaminen ei pitäisi olla yllätys, sillä kyllä 

Meeko ihan kivaa vauhtia pinkoo. Mutta 
kyllähän se kuitenkin vähän yllätti, kun osaa 
ne muutkin kovaa juosta."

Meeko ja Maarit ovat tottuneet ole-
maan kärkikahinoissa Vinttikoiraliiton 
puolella, "mutta ihan kaikkein kirkkain tähti 
Meeko ei kuitenkaan yleensä ole".

Meeko ei ole vielä kisannut GRL-
ovaaleilla, aiotteko tulevaisuudessa? Entä 
Kuoppamestaruuden puolustaminen, 
onko ohjelmassa tänä vuonna?

"GRL-ovaalit olis kiva käydä katsomas-
sa myös", Maarit miettii. 

"Joskus, joskus tullaan. Asustetaan 
Nummelassa, joten Kuoppamestaruuteen 
on niin lyhyt matka, että yritetään päästä 
puolustamaan mestaruutta. Vuorotyö 
tekee kuitenkin omat haasteensa."

Mitä ominaisuutta itse arvostat eniten 
Meekossa? Miksi juuri sitä?

"Meekossa arvostan eniten sen teke-
misen intoa ja monipuolisuutta. Se mah-
dollistaa harrastusmaailmassa niin paljon."
Maarit harrastaa Meekon kanssa myös 
vesipelastusta ja agilityä.

"Lajeja on niin monta, että joutuu 
kesäisin vähän tasapainottelemaan, että 
myös Meekon lepopäivät toteutuvat. 
Kesälle 2019 meillä painotetaan vepeä 
ja agilityä, juoksuhommat ajattelin jättää 
vähemmälle."

Kuoppamestari whippet 2018

A HardNutToCrack ”Meeko”

Monipuolisesti harrastava Meeko ratatöissä. 

Kuva: Terhi Paavola

Meekolla oli 
tunnelmallinen 

joulu.

Kuva: Maarit Parkkinen
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Aloitetaan perinteisesti, miltä nyt tuntuu?

Kuin housut kintuissa yllätetyltä. En ikinä 
olisi uskonut valinnan kohdistuvan minuun. 
Mutta järkytyksestä toinnuttuani voin 
tunnustaa, että tuntuu tosi hyvältä. Tosi 
kiitollinen olo.

Tiedät paljon kaikesta, mitä lajin ympärillä 
on tapahtunut ja tapahtuu sekä muun 
muassa tilastoit. Mistä tiedonjano ja 
into tehdä pulppuaa?

Olen perusteellinen persoona, en osaa 
oikein mitään tehdä huitaisten. Tähän 
ominaisuuteen liittyy se, että haluan tietää 
ja harrastaa enemmän kuin oman koiran 

kisat ja harkat. En pysty hylkäämään kisoja 
enkä kausia unhon yöhön niiden mentyä. 

Haluan siis seurata muitakin kuin omia-
ni, ettei torsoa harrastaminen olisi. Into 
seurata syttyi jo ensimmäisen greyhoun-
dini ollessa puolivuotias. Omaksi ilokseni 
tilastoin, joskin ihan viime vuosina on 
tapahtunut löystymistä...

Ja nyt me halutaan tietää sinusta. 
Vuodesta 1984 olet omistanut grey-
houndin. Kuinka monta heitä on kaikkiaan 
ollut ja keitä he ovat? 

Omalla sohvalla on makoillut 10 greytyt-
töä. Siis vain nartuilla olen harrastanut ja 
harrastan. Rotu on ja pysyy: greyhound. 

EGU Special 2018

Mirja Piranta

Kun en terveydentilani vuoksi päässyt pikkujouluun, Tiina luovutti palkintoni joulun alla 
Riihimäen Cittarissa.                                                                                          Kuva: SeppoM
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Paria poikaa olen aikoinani silloin 
tällöin kilpailuttanut, ei hyvä. Nartut 
ovat.

Rakkaat ystäväni ikäjärjestyk-
sessä: Lili 5/84, Nina 10/87, Heta 
5/91, Hilma 10/94, Lempi 5/99, 
Pusu 4/02, Kumu 6/06 ja nykyiset 
kamut Virpi 3/09, Mojo 8/11 ja 
Sinni 11/16.

Suurin saavutuksesi greyhound 
racingissa?

Se, että jokaisesta greytytöstäni 
on tullut kilpakoira. Toiset ovat 
pärjänneet paremmin, ihan hui-
pulla, toiset hieman heikommin. 
Kiimojen ajankohta vaikuttaa 
paljon. Jokaisen kanssa kui-
tenkin olen voinut harrastaa, 
ja ilolla. Sitten aina terveinä 
eläkkeelle.

Olet ollut monessa mukana. 
Kerrotko hieman siitä, mitä 
kaikkea 
vuosiin on mahtunut?

Menetin sydämeni greyhoun-
durheilulle heti ensimmäiseni 
kanssa. Alkuvuosina ei vaan oikein mei-
nannut aika riittää, oli niin monenmoista 
tekemistä. Leipä toimittajan työstä, si-
vuleipää teatterin lavalta ja opetustyöstä 
ilmaisutaidon saralla. Lisäksi oman harras-
tajateatterityhmän toiminta ja minulla siinä 
myös tiedotusnakitukset, käsiohjelmien 
teot sun muut.

Greyharrastuksessa toimin Hyvinkään 
radan GRL-kilpailuissa maalisihteerinä, 
kuuluttajana, toimistossa, buffassa, ahke-
rasti talkoissa, osallistuin lehtien tekoon...

Ja kyllä, greyhoundini kilpailivat silti. 
Sen verran kuntoon ehdin saada, että 
saivat kokeensa kerrasta lävitse ja kestivät 
kilpailemisen.

Ensi vuoden EGU Specialin valinta on 
sinun. Millaisella fiiliksellä tulevaan 
kauteen?

Otan vakavasti tarkkailutehtävän, ei hu-
taisten edes EGU Special valikoidu. Tuleva 
kausi on minulle täysi arvoitus. Miten 
toivun toisesta vaarallisesta leikkaukses-
ta? Sitä ei kukaan tiedä, pystynkö enää 
greyhoundia kilpailuttamaan. Varmimmin 
siis seurailulinjalla tämä reportteri. Jos kä-
teni ja pääni yhä toimivat, ette voi välttyä 
kisajutuiltani EGU Greyhound -lehdessä.

Kysyi: Tiina Ylänen
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Porvoolainen Hans kilpailutti viime 
kaudella ensimmäistä greyhoundiaan 
Ygritteä, tuttavallisemmin Ninaa. 
EGU-henkilövastauksia miettiessään 
Hans teki talokaupat, ja nyt hän asuu 
Ninan kanssa omakotitalossa maaseu-
dun rauhassa, päättyvän metsätien 
varressa. Edelleen Porvoossa.

Nina juoksi viisi kilpailua debyyttikaudel-
laan, millaisen vaikutelman sait lajista? 
Mikä teki sinuun suurimman vaikutuksen?

Ilahduin kuinka paljon lajin turvallisuu-
teen on kiinnitetty huomiota. Varsinkin 
greyhoundien lähdöt olivat todella jän-
nittäviä, ja niitä oli upeaa katsoa. Myös 
whippetit päästelevät yllättävän lujaa 
kokoonsa nähden. Koirat kisaavat ihan 

tosissaan ja radalla annetaan kaikki mitä 
kropasta lähtee.

Onko sinulla aikaisempaa vinttikoira-
taustaa? Kerro lukijoille, miten löysit 
greyhoundin? Miten juuri Ninan?

Nina on ensimmäinen vinttikoirani. Sis-
koni hankki cirneco dell'etnan ja kävin 
katsomassa sitä muistaakseni Hyvinkään 
radalla, siitä se sitten lähti. Olin jo aiemmin 
katsonut greyhoundia, koska halusin ison 
vinttikoiran.

Ensimmäiseksi otin yhteyttä kasvatta-
jaan, joka ei suostunut myymään koiraa 
kerrostalokaksioon, jossa tuolloin asuin. 
Seuraavaksi kysyin Peuranmäestä ja kas-
vattajat sanoivat, ettei kerrostaloasuminen 
ole mikään ongelma. Vielä tuossa vaiheessa 

HENKILÖ

EGU

Hans 
Weckman

Hans, uusi harrastaja ensimmäisen greyhoundinsa kanssa valmistautuu ensimmäiseen 
ovaaliharjoitukseen. 

Kuva: Seppo Mikkonen
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en miettinyt kuuluisiko koirani olla rata- vai 
näyttelylinjainen.

Kävin Peuranmäessä katsomassa 
Vingan pentuja ja päätin heti, että täältä 
haluan pennun. Muistan aina sen, kun istuin 
lattialla ja Vinga tuli eteeni seisomaan ja 
tuijotti minua rauhallisesti suoraan silmiin. 
Siinä sitten kävin läpi äiteen upeita lihaksia 
ja olin täysin myyty.

Ensin valitsin pennun, joka jouduttiin 
lopettamaan juuri ennen luovutusta sy-
dämen vajaakehityksen takia. Nina olisi 
alun perin jäänyt kasvattajalle, mutta sain 
onneksi sen.

Kerropa vähän, millainen tyttö Nina on? 
Millainen kotona, millainen urheilijana?

Kotona Nina haluaa välillä omaa tilaa ja 
aamuisin aamulenkin ja ruuan jälkeen pai-
nuu yleensä makkariin takaisin unille. Kyllä 
Nina osaa olla myös halinalle, yöt nukutaan 
vieretysten ja välillä jaetaan sama tyyny.

Asioita pitää pyytää eikä käskeä, muu-
ten neiti laittaa jarrut päälle. Tähän asti 
on pärjätty ilman minkäänlaista tapakou-
lutusta. Tosin olen oppinut, ettei pöydille 
kannata jättää leivonnaisia tms. sillä ne 
menee muuten hyvin kaupaksi.

Oletko jo löytänyt Ninan saloja urheilijana?

Olen itsekin vielä niin uusi lajissa, etten 
osaa vertailla eri koiria. Ninan ensimmäi-
nen kisastartti ei mennyt ihan putkeen. 
Kylkikosketuksen seurauksena tyttö kom-
pastui omiin jalkoihinsa ja lensi voltin heti 
lähdössä. Päättäväisesti Nina nousi ylös ja 

jatkoi maaliin, ero lähdön voittaneeseen 
Nuoskaan oli vain vajaa kaksi sekuntia. Tuo 
kertoo mielestäni kovasta periksiantamat-
tomuudesta. Joka lähdön jälkeen tyttö on 
ollut täyttä hymyä.

Missä olet pystynyt juoksuttamaan Ninaa? 
Onko teidän lähellä oivallisia, turvallisia 
juoksutuspaikkoja?

Kaupungissa asuessa on ollut juoksutus-
paikkana lähellä oleva koirapuisto, sekä 
yhden golfradan vieressä oleva iso metsä. 
Siellä riittää paljon pitkiä polkuja. Talviai-
kaan ollaan käyty myös golfradan kentillä. 
Kesäaikaan käydään koirarannalla, jossa on 
kunnon hiekkaranta.

Olen bongannut sinut EGU:n hommissa 
mm. Otalammella. Mitä tuumit 
osallistumisen tärkeydestä?

Ilman tekijöitä ei mitään pystytä järjestä-
mään, kisat ja tapahtumat ei nouse ihan 
itsestään. Itselläni menee Tampereelle ja 
Turkuun tultaessa jo pelkkiin ajomatkoihin 
melkein viisi tuntia päivässä, minkä takia 
kynnys olla toimihenkilönä on vähän suu-

Pikku-Nina miettii nenä 
vinksallaan minne säntäisi.
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rempi. Mukana olevasta koirastakin pitäisi 
ehtiä huolehtimaan, mutta koitan silti aina 
autella, jos vaan ehdin ja jaksan.

Välillä sitä voisi tulla kisoihin ilman 
koiraa ja hoitaa parikin tehtävää kunnolla 
alusta loppuun.

Oliko sinun helppo uutena jäsenenä 
solahtaa EGU:n riveihin? Mihin kaikkiin 
EGU:n tapahtumiin olet osallistunut? 
Millainen fiilis jäi?

Peuranmäkeläisten kautta olen mukaan 
tullut. En pyöri facebookissa, joten puska-
radion kautta olen tähän asti tapahtumiin 
mukaan lähtenyt. Olen käynyt ainakin 
pantakurssilla, sekä kimppalenkeillä. 
Mukavaa ajanvietettä nuo tapahtumat 
ovat olleet.

Loppiaisena kävit Ninan kanssa Hämeessä 
maneesissa. Oletko ennen juoksuttanut 
maneesissa? Ellet, millaisena koet loppiais-
kokemuksen?

Ollaan käyty ennenkin maneesissa, joka on 
tosi hyvä paikka talvella. Kovassa ja jäisessä 
lumessa Ninan tassut aukeaa helposti, 

mutta maneesissa tätä ongelmaa ei synny 
kunnon treenistä huolimatta.

Yleensä juoni lajissamme menee niin, että 
otat yhden greyhoundin... eikä aikaakaan, 
kun alkaa tehdä mieli toista. Onko ensi 
syyskuussa kolme täyttävä Nina kenties 
saamassa kaverin? Jos niin milloin? 
Tyttö- vai poikakaverin?

Olen varannut Peuranmäestä toisen 
pennun. Näillä näkymin se tulee olemaan 
yhdistelmästä Canis Majoris – Sjudraget 
Vinga. Ninan juoksujen suhteen tyttö olisi 
helpompi kaveri, mutta rataharrastukseen 
uros voisi mennä ehkä paremmin, kun ei 
ole riskiä tulla juoksuun kisakauden aikana.

Millaisia terveisiä haluat lähettää näin 
kevään korvalla muille egulaisille?

Pienikin osallistuminen toimihenkilöteh-
täviin on tärkeää, ja muistakaa kilpailla 
koirien ehdoilla.

Kysyi: Mirja Piranta
Vastasi: Hans Weckman
Kotikuvat: Hans Weckman

Nina virkistäytyy 
mielellään vedessä.
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Mukana oli yhdeksän egulaista ja yksi 
kerhoon kuulumaton, ensikertalaisia seit-
semän, konkareita minä ja kaksi muuta.
Minulla taustaa on ihan ihkaoikean am-
matin kautta, olen valmistunut hevosva-

rusteiden valmistajaksi hevosenhoitaja-
tutkintoni ohella. Nahkatöitä on siis tullut 
tehtyä, samalla koulutuksella kuin valjas-
seppämme, joskin itse olen tehnyt niitä 
huomattavasti vähemmän aikaa.

Valjasseppä Pia Sandberg selittää kurssilai-
sille työvaiheita. 

Valjasseppä leikkaa mattopuukolla 
remmiä.

Pantakurssi täyttyi nopeasti
Tammikuun hyisessä pakkasessa, tuulen ja tuiskun keskellä kokoon-
nuimme opettelemaan nahkapantojen tekoa. Valjasseppä Pia Sandberg 
veti EGU:n tilaaman pantakurssin Hyvinkäällä kolmannen kerran. Kau-
nis kiinnostaa, kurssi tuli ennätyksellisen nopeasti täyteen, kaksi päivää 
ilmoittautumisen aukeamisen jälkeen paikkoja oli vapaina enää kolme. 
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Visio ensin

Koska enemmistö oli ensikertalaisia, Pia 
aloitti aivan alusta. Hän kertoi kattavasti 
nahkavuodista ja työkaluista. Nahat tulevat 
Ruotsista, ruotsalaisista naudoista ja ne on 
värjätty kasviparkkiväreillä - käytössämme 
oli siis orgaanista nahkaa.  

Ensin pitää olla visio, mitä on tekemäs-
sä, minkämittaista ja -väristä. Ennen nahan 
työstöä piirretään kaava, etenkin kun 
suurin osa tekee vinttikoiramallin pantoja, 
joissa on leveä muotoiltu keskiosa. Kaava 
piirretään nahkaan, ja ei kun leikkaamaan. 
Voimasanojakin kuultiin, paksu nahka ei 
ole ihan helppoa leikattavaa. Etenkään 
jos käytössä on vähänkin tylsä puukko. Pia 
käyttää nerokkaasti mattopuukkoja, en tie-
dä kuinka monta sormea olisi haavoittunut 
nahkapuukoilla.

Mukavuus on ensiarvoisen tärkeää 
nahkapannassa. Siispä pannan reunat 
käsitellään kanttiraudalla, joka pyöristää 
nahan terävät reunat. Reunat käsitellään 

Kaava ensin. Jari ja Hannamari tuumivat toteutusta.

Millalla menee leikkaus putkeen.
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myös maalilla tai liisterillä, esimerkiksi 
upea smaragdinvihreä nahka käsiteltiin 
liisterillä.

Maali hangataan puuvillaliinalla "myö-
täkarvaan" kiiltäväksi ja suojaamaan 
reunaa. Tällöin leikattu, käsittelemätön 
kohta nahassa säilyy ehjänä ja kestävänä 
vuosien ajan. Tätäkään vaihetta ei kan-
nata oikaista, sillä se todella lisää pannan 
kestävyyttä.

Seuraavaksi katsottiin soljelle paikka, ja 
vuorossa oli sen kiinnitys niiteillä. Ylväällä 
työkalulla, nimeltään nahkapaska, tehtiin 
reiät soljen sekä hihnaa varten tulevan 
D-renkaan molemmin puolin, ja niitti nap-
sautettiin paikalleen. Muutama napakka 
isku vasaralla, ja niitti on ja pysyy.

Minä en käyttänyt niittejä, vaan ompe-
lin soljen ja D-renkaan paikalleen. Reikien 
teon ja niittien sijaan siis tein ompelu-urat 
omalla työkalullaan, panta kiinni ompelu-
poniin ja ompelemaan. Ompeluponi on 
teline, jonka päällä istutaan kuin ponin 
selässä, tosin pään tilalla on leuat joiden 
välissä on työ.

Ompelussa käytetään naskalia, jolla 
tehdään ompelu-uran myötäisesti yksitel-
len reiät. Langan molemmissa päissä on 
neulat, ja ne menevät aina saman reiän 
läpi kumpikin. Vahalanka kulkee reiän 

sisällä ristikkäin, ja näin syntyy nahkaan 
napakka ommel. Pia ei tätä kuitenkaan 
opeta pantakursseillamme, koska se on 
työkalujen puitteissa vaikea toteuttaa, eikä 
kovin nopea ja helppo opettaa kerralla 
kymmenelle kurssilaiselle. 

Loppusilaus kruunaa

Loppusilausta ei sovi unohtaa. Pialla oli ai-
van ihana valikoima erilaisia strassitimant-
teja ja koristeita pantoihin kiinnitettäviksi. 
Lisäksi häneltä löytyi nahkaan hakattavat 
kirjaimet, joilla sai kirjoitettua vaikka 
koiransa nimen pantaan. Timanteilla sai 
tehtyä vaikka kuinka överin koristelun, 
mm. keltaiseen nahkaan kolmea eriväristä 
helmikoristetta.

Kurssilla valmistui muutakin kuin 
pantoja. Yksi kurssilainen teki unkarin-
vinttikoiralleen slipperin pitkällä hihnalla. 
Slipperi siis on lukoton ja soljeton panta, 
jolla on helppo lähettää koira vaikkapa 
maastoradalle, miksei ovaalillekin.

Moni teki myös nahkaremmejä, jotka 
valmistuvat pääasiassa samoilla työvai-
heilla kuin panta. Hihnaa tosin ei tarvitse 
muotoilla, vaan valmiiksi leikataan oikean 
levyinen piuha. Lukon saattoi laittaa kiinni 
niitillä tai punomalla. 
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Kun remmi on kantattu ja maalattu, 
mitataan lukon ja käsilenkin mitta kum-
paankin päähän. Puukolla tehdään viilto 
keskelle piuhaa, ja piuha pujotellaan itsensä 
läpi. jolloin syntyy punos. Se pitää lukon 
paikallaan ja muodostaa käsilenkin.

Tuo vaan ei olekaan ihan helppoa, sillä 
nahka tunnetusti on vahvaa, etenkin käyt-
tämätön sellainen. Niinpä turvauduttiin 
vetämään nahkaa oman jalan alla pideltynä 
tai ovenkahvaan renkaan avulla pujoteltu-
na, jolloin saa vetoon enemmän voimaa. 
Tunnelma pysyi hilpeänä koko kahdek-
santuntisen kurssin ajan. Toisia autettiin 
ja yhdessä ihmeteltiin. Miten tämä vaihe 
tehtiinkään, mitä seuraavaksi?

Iloinen lopputulos, kaikki me olimme 
ehdottoman tyytyväisiä aikaansaamiimme 
varusteisiin. Taisipa joillain kipinä syttyä 
enemmänkin, kenties vielä kuulemme 
siitä.

Teksti: Milla Toivanen
Kuvat: Joni Tuhkanen
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Treenarin tietolaari

Koppivalinta

Mahdollisimman oikea lähtökoppiva-
linta on tärkeä. Se takaa lähdön koirille 
esteettömän startin sekä vaikuttaa tur-
vallisuuteen. Meillä ilmoitetaan koiran 
koppitoive sisä, keski, ulko tai ei toivetta. 
Erityistilanteissa koiran voi ilmoittaa wi-
der- tai railer-tarkkailuun. Ohjeet löytyvät 
kilpailukutsusta.

Joskus oikean kopin valinta on helppoa, 
kun koira näyttää jo harjoitusstarteissaan 
miten kopista lähtee. Joskus taas joutuu 
kokeilemaan monta kertaa, ennen kuin 
oikea koppivalinta varmistuu.

Eli, tarkkaile miten sinun urheilijasi 

kopista lähtee. Jos lähtee sisältä suoraan, 
ulospäin kampeamatta, on sisälaituri. Jos 
lähtee keskeltä suoraan, on keskikoppien 
koira. Jos lähtee ulkokopeista suoraan 
eteenpäin, sisään kampeamatta, on ul-
kolaituri.

Erityisen ulkona juokseva koira on wi-
der. Jos koira kampeaa hyvin voimakkaasti 
sisälle, se on raileri. Rakensin tästä Joni 
Tuhkasen kuvasta viitteellisen havainne-
kuvan. Raileri (2) on joutunut ulommas 
kuin kuuluisi. Koira yrittää päästä kiskoa 
nuollen ajamaan. 

On myös koiria, jotka lähtevät suoraan 
kopista kuin kopista. Itselläni on ollut sel-
lainen sisälaituri.

Ensin peruskunto, sitten kestävyyttä ja 
voimaa. Kun on hankittu kuntotreenillä 
riittävästi voimaa, voidaan aloittaa lajihar-
joitukset. Olipa laji mikä tahansa, voimaa 
tulee olla riittävästi ennen lajiharjoituksia. 
Perusteet ihmisurheilijalle, mutta pätevät 

sovellettuina myös racingissa, olen sen 
itse kokenut.

Huomaa myös: Harjoituksella kunto 
laskee, levolla nousee. Mutta menestyäk-
seen pitää harjoitella. Muista siis rytmittää 
harjoitus ja lepo! 

MirjaP
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Kirjoitushetkellä pieni joukko harrastajia 
on lähdössä katsomaan Irlannin derbyä. 
Tapahtuu ensi syksynä, matkaan lähdem-
me keskiviikkona 18.9. kello 8:15 Finnairin 
lennolla kohti Dublinia. Paluu maanantaina 
23.9. niin ikään Finnairin sinivalkoisin siivin.
Tarkoituksemme on suunnata ensin Li-
merickiin, joka sijaitsee Länsi-Irlannissa, 
reilut 200 km Dublinista. Kilpailut siellä 
ovat Greenparkin radalla torstai-iltana. 
Rata on valmistunut vuonna 2010 ja siellä 
juostaan mm. Con & Annie Kirby Me-
morial 525y/480m, joka on tarkoitettu 
kaksivuotis-kauttaan juokseville koirille. 
Juostavat matkat sillä radalla vaihtelevat 
350y/320m – 800y/732m välillä.

Limerickistä teemme retken Abbey-
fealeen Greyhound & Pet Worldiin. Sieltä 
löytyy kaikkea mitä rakkaat puikkonok-
kamme tarvitsevat, tai ainakin mitä me 
kuvittelemme heidän tarvitsevan!

Limerickistä matka jatkuu 
perjantaina noin sadan kilometrin 
päähän Corkiin, Etelä-Irlantiin. 
Cork on Irlannin toiseksi suu-
rin kaupunki ja sen satama on 
yksi maailman suurimmista 
luonnonsatamista.
Perjantai-iltana juostaan 
kilpaa Curraheen Parkissa. 
Curraheen Park ”peri” 
Harold´s Crossin sulkeu-
duttua Irish Grand Na-
tional -kilpailun, Irlan-
nin suurimman este-
juoksukilpailun. Juos-
tavat matkat radalla 
ovat 330y/302m 
– 810y/686m:iin. Este-
juoksun RE 525y/480m matkalla 

on 28.75 s. Vertailun vuoksi sileän RE 
27.85 s.

Lauantaina aamupäivän aikana siirrym-
me Dubliniin ja illalla on retkemme koho-
kohta, Irlannin derby -finaali Shelbourne 
Parkissa.

Dublinissa olemme kotiinlähtöön 
saakka, eli sunnuntaina ehtii hyvin 

shoppailla matkamuistot, 
käydä paikallisilla 
Oktoberfesteillä, 

kierrellä pubeja tai 
vaikka nauttia iha-

nasta Dublinista.
Mukaan reissuun 

saa ehdottomasti läh-
teä, joukossa on mo-

ninverroin mukavam-
paa. Jos kiinnostuit, niin 

ota rohkeasti yhteyttä 
Tiinaan tai Jennikaan.

Tunnelmakuvin & sanoin 
          Tiina Ylänen

Irlantiin syksyllä?
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SYNTYNYT 

Champy Fella - Saphira
Syntynyt 31.12.2018  2 + 6
Vapaina kaksi narttupentua
Racing Dragons, Nukari
Päivi Vähäkoski
Puh. +358 40 566 2569
racingdragonsgreys@gmail.com
http://racing-dragons.webnode.fi
www.facebook.com/greydragons

Canis Majoris - Sjudraget Vinga
3.2.2019  5 + 4
Väreinä: valkosin, sinivalk, 
mustavalk, fawn, sinifawn
Peuranmäki Greyhounds 
Saija Jämsä, Hyvinkää
saija.jamsa@gmail.com
Puh. 044 3031 031
Facebook: Peuranmaki greyhounds
www . peuranmakigreyhounds . com  

EGU:ssa tapahtuu:

Etelän Greyhound Urheilijat ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous la 27.4. 
Hyvinkään ABC:llä. Kellonaika kutsussa ja 
netissä lähempänä kokousta. Tervetuloa 
kokoukseen!
 
Otalammen suosittu Kuoppamestaruus-
kilpailu pidetään vappupäivänä 1.5. 
Seuraa netistä lisätietoja lähempänä tapah-
tumaa. Tervetuloa tavoittelemaan EGU:n 
himoituinta titteliä!

PENTUJA PENTUJA
PENTUJA

EGU:ssa otetaan taas kaudella 2019 
käyttöön aktiivisuustaulukko. Aktii-
visia palkitaan ja eniten pisteitä EGU:n 
tapahtumatöistä saanut palkitaan special-
palkinnolla. EGU:ssa on myös suunnitteil-
la hankkia kerhotekstiilejä, joita jäsenet 
voivat tilata.

Suosittu Roturace tapahtuu Hyvinkään 
radalla 8.-9.6. Roturace-päällikkönä toimii 
Amanda Haatainen.

Whippet
Fellini z Osirisova Domu - 
Shannon Down Sapphire Isles
Syntynyt 18.2.2019 4+5
Väreinä: mustavalk, ruskeavalk, bdvalk.
Nopurin kennel, Klaukkala
Sari Salminen
Puh. 045 657 1595
sari.salminen@fimnet.fi

SUUNNITTEILLA

Whippet
Oochigea’s Q For Azorg - 
My Wild Firestarter
Keväällä 2019
Tiedustelut:
kennelmywild@gmail.com

PENTUJA
Kuva: Ulla Bard

Ludde 7 kk.
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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Tulevaisuuden urheilijoita

Pensseli, Hanska, 
Aarre, Suti. 
Kuva: Reija Kiiski

Kuva: Ulla Bard

Castor ja naiset. Kuva: Milla Toivanen

Linus & koutsi 
Ludde levolla. Aku napittaa. 

Kuva: Jennika Eskola


