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Greyhound Racing Liiton kilpailukausi 2016 käynnistyi Turun Metsämäessä 7.5. Turun Greyhound
Klubi (TGK) valitsi kauden ensimmäiseksi viikon
koiraksi lähdössään ylivoimaisen voiton juosseen
Paulin.
Alle 2-vuotias Pauli aloitti kisauransa kotiradallaan
Turussa kolmella kisastartilla vuoden 2015
syyskuussa. Niistä tuloksena kaksi voittoa ja yksi
kakkossija kauden viimeisessä kisassa. Voiton vei
silloin Vuoden Sprintterinä palkittu saman kennelin
kasvatti Schroeder.
Pauli jatkoi nyt siitä mihin syksyllä jäi, aikatasoa
myöten.
Odotitko, Maaria, voittoa? Mitkä fiilikset
katsomossa? Entä Heikillä lähtökopin takana?
– Oireilin jo pitkin viikkoa ja koitin peitellä
hermostuneisuutta, jotta se ei tarttuisi Pauliin. En pelkää
tai mieti muuta kuin että kisa menisi hyvin, että kaikki
tulisivat ehjinä maaliin, Maaria kertoo.
– Lähtö meni mallikkaasti ja kun sitten näin, että
Pauli otti nopeasti kaulaa ja myös muu porukka eteni
mallikkaasti, tuli hyvä olo. Kiitollisuus siitä, että saa olla
todistamassa jotain näin uskomattoman hienoa.
Heikki luottaa perinteeseen, ”taika-asuun” ja poikien
omaan juttuun...
– Noudatan startin yhteydessä aina samaa kaavaa:
sama lippis, samat kengät, samat puheet pojalle.
(Viimeinen kuiskaus ennen luukun sulkemista: ”Missä
PUPU? Tule ehjänä takaisin!”)
– Oman koiran lähtökiihdytyksen katsominen kopin
takaa on mieletön kokemus, jossa yhdistyvät riemu ja

jännitys ensimmäisen kaarteen tapahtumista, Heikki
innostuu.
– Ennen kisaa olin luottavainen Paulin
suorituskyvystä ja sanoinkin Maarialle monta kertaa, että
poika hoitaa homman. Hieno juoksu kaikilta, onnittelut
myös kisakumppaneille!
GP-ikäinen Pauli täyttää kolme joulukuussa. Aloititte
pojan uran sooloa lukuun ottamatta lyhyen matkan
kilpailuilla. Kiertääkö mielessä jo lähitulevaisuudessa
kokeilla keskimatkaa?
– Pauli on pupuhullu kuumakalle, joka antaa radalle
kaikkensa - harmillisesti kyllä etenkin ennen itse
kilpailua, treenarit miettivät.
– Meidän on oltava tarkkoina, ettei poika ole
kuuloetäisyydellä vieheestä tai näe rataa. Muutoin alkaa
tolkuton mekastus ja riuhtominen. Nyt näyttää siltä,
että sprintti sopii Paulille. Ajan myötä selviää, mihin
suuntaan poika kehittyy. Kokeilemme varmasti myös
keskimatkaa, kunhan kausi pyörähtää täysillä käyntiin.
Olette uusia harrastajia ensimmäisen greyhoundinne
kanssa tässä lajissa. Viime vuonna Paulin
ensimmäisten kisojen aikaan sinulla löi jännitys
niin yli, ettet pystynyt kopittamaan Paulia. Heikki
hoiti sitten tiiminne hommat, ja mallikkaasti.
Mitalikeikkaa pukkasi.
Pystyitkö silloin edes katsomaan sen lähdön? Entä
nyt kevään ensimmäisen?
– Uhosin hoitavani kilpailurutiinit, mutta roolitus
kävi selväksi juuri ennen ensimmäistä kisaa, Maaria
nauraa.

– Reagoin voimakkaasti jännitykseen, mikä tarttui
tietysti herkästi tuntevaan koiraankin, eikä homma
toiminut. Ensimmäisessä startissa olin hengittämättä
20 sekuntia. Toisessa Hannu vahti, että happi kulkee.
En tiedä muuttuuko se siitä koskaan, mutta pahasti
näyttää siltä, että tämä omistaja ei kestäisi keskimatkan
happivajetta...
– Heikki on kärsivällinen ja rauhallinen treenari,
juuri oikeanlainen Paulin temperamenttiin. Minun
tehtävinäni ovat ruokinta, hölkkälenkit ja Pojun
nukuttaminen Mamman kainaloon yöksi. Työnjako
toimii.
Millainen poika Pauli on treenata? Entä millainen
valkea poika on kotikoirana?
– Pauli on parhaimmillaan parasta mahdollista
lenkkiseuraa, olipa kyseessä nopeat vedot vapaana
tai ravaaminen hihnassa. Huono päivä osuu yleensä
hölkkäpäivälle, jolloin sivulliset saavat ihmetellä, kun
vastentahtoinen grey jolkottaa kiusaantuneen näköisenä
lenkittäjänsä perässä. Aina ei homma voi kiinnostaa.
Varsinkaan jos ei juosta täysillä.
– Kotona poika on kaikkea sitä, mitä rotukuvauksista
voi lukea: sohvaperuna, leikkisä velmu, tarvittaessa
mustasukkainen, omanarvontuntoinen, hellä... ja tietysti
parasta mahdollista uniseuraa.
Miten koette päässeenne mukaan tähän lajiin?
Oletteko mielestänne saaneet riittävästi opastusta
aloittaa ensimmäisenne kanssa?
– Kasvattajat ja Turun fantastinen porukka ovat syy
siihen, miksi nyt olemme tässä!
– Olemme saaneet niin valtavasti tukea ja
kannustusta, että eihän sellaisen jälkeen olisi kehdannut
olla tulematta radalle. Kiitos Fast Friendsin tiivis jengi
sekä omasta kerhosta Iida, Olli, Taru, Petri, Mikko ja
Hannu sekä moni muu!
– Haluaisin vielä uutena välittää terveisiä vanhoille
harrastajille siitä, että meidän kaikkien pitää muistaa
pitää yhtä, jotta laji pysyy elinvoimaisena ja kehittyy,

Maaria vinkkaa.
– Toisen menestys ei ole toiselta pois, päinvastoin!
Yhdessä olemme enemmän.
Teillä on muitakin koiria, miten sujuu yhteiselämä
greyhoundpoika Paulin kanssa?
– Kevät on ollut haikea. Hyvästelimme äskettäin
15 vuotta kanssamme kulkeneen kettuterrieri Viivin.
Kynttilä palaa iltaisin muistuttamassa siitä, kuka on
lauman todellinen johtaja - vaikkakin sitten rajan toiselta
puolen, Maaria huokaa.
– Paulilla on onneksi seuranaan ihanin mahdollinen
velipoika Irlannista Meille muutti reilu vuosi sitten Anun
porukan siellä vierailun seurauksena lurcher Cain eli
Kaitsu.
– Kaitsu on itse asiassa Paulin todellinen valmentaja,
kun päästään juoksemaan vapaana. Vedot ja spurtit ovat
kaksikon välillä aina riemukasta mutta totista tykitystä.
Kumpikaan ei anna periksi ja useampi veto täytyy ottaa,
ennen kuin ihmisvalkkua kuunnellaan edes hieman.
Miten vahvasti Pauli on imaissut teidät mukaan
greyhoundurheiluun? Saako Pauli kenties
tulevaisuudessa laumaanne myös greyhoundkaverin?
– Iltaisin ihmetellään koirajuttuja juutuubista ja
tulevana kesänä reissataan Floridaan Derby Lanen
radalle. Hurahdus on totta. Vaikea kuvitella elämää
ennen tai jälkeen greyhoundien, iloiset treenarit toteavat.
Kyllä se siis näyttää vieneen Heikiltä ja Maarialta
koko käden, mutta...
– Lauma on hetkeksi täynnä, mutta tilauksessa on
yönmusta uros, jolle on sopivasti tilaa vasemmassa
kainalossani, Maaria vinkkaa tulevaisuuteen.
Miten juhlitte Paulin kauden avausvoittoa?
– Pojalle makkara ja omistajille isot lasilliset
kuohuvaa!
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