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Tallikommentit

Tallikommentteja ja oheislähtöjä viikon raveihin 
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Matti Matinlauri: ”7 SUNNA LOVE sijoittui viimeksi 
yhdeksänneksi, mutta se teki mielestäni positiivisen 
suorituksen. Siltä oli kurkku laseroitu ja se tuli hyvin 
loppua, eikä kurkku oireillut. Ei se ole pelihevosia, 
kun Amanda Rose on niin kova vastustaja. Olen 
tyytyväinen, kunhan se saa nätin reissun. Sunna 
Love menee vähän kevyemmällä varustuksella, ja 
saatetaan vetolappuja laittaa.”

Lähtö 6, Toto4-3, PD-1

Juha-Matti Paavola: ”2 FIILING on mennyt ihan 
nätisti. Mitään negatiivista kerrottavaa siitä ei ole. 
Toivotaan, että Fiiling malttaa lähteä ravilla liikkeel-
le. Ei tuo pahin paikka ole kiihdyttää, mutta jos vie-
reltä joku oikein rivakasti lähtee, voi jalat mennä 
solmuun. Laukkariski on yhä olemassa. Ravia men-
nessä Fiilingin ei pitäisi kovin kaukana olla. Viimeksi 
oli vetopallot eka kertaa. Niillä luultavasti jatketaan. 
Hevosta ei joutunut viimeksi käskemään niin paljon.”
 ”7 METKUTUS on suorittanut ihan kohtuudella. 
Toivotaan, että tuolla olisi nyt vähän tiiviimpi rata. 
Viimeksi oli aika mureneva rata, jolloin ei pystynyt 
laskemaan ihan sitä, mitä olisi sisässä. Ei Metkutus 
välttämättä hirveän kauas Fiilingistä jää, kun suo-
ritustaso on pysynyt aika stabiilina.”
Jonny Länsimäki: ”9 RYTI-TYTTÖ oli kausiava-
uksessaan odotuksiin nähden positiivinen. Tarkoi-
tus oli ajaa selissä, muttei niitä ollut oikein tarjolla. 
Matalalla profiililla ajellaan alkulähtöjä, ja aletaan 
keskittymään Lahden suuntaan. Nätisti ajeltuna se 
voisi neljän joukossa olla.” 

Lähtö 7, Toto4-4, PD-2, Troikka
Jonny Länsimäki: ”1 JAGGER ZON olisi voittanut 
avauskisansa, jos olisin ajanut järkevästi. Veikkaan 
Jagger Zonin menevän tuosta eteenpäin, kun se ei 
ole mikään virkeä tapaus kotona. Yleensä harmit-
taa, kun tulee rata 8 tai 12. Nyt on vähän sama yk-
köspaikan kanssa, mutta eiköhän sieltä ulos pääse. 
Luulottelen menestystä, kun ei pussiin vain jäädä.”
”4 WAY TO GO ei ollut huono viimeksi. Aikaisemmin 
sillä ei kroppa toiminut muutamaan lähtöön ollen-
kaan. Viime vuonna oli alkukesästä sama homma. 
Way To Go ei lähde miljoonaa, mutta kohtuudella, 
jolloin päässee tuosta ihan pelipaikoille. Jagger Zon 
on tallin ykköshevonen kuitenkin lähtöön.”

Riia Puronvarsi: ”5 M.T. KOPITAR on ollut ihan 
terve. Odotettiin vain, että saadaan hevonen ke-
säkenkään. Hyvin päästiin koko talvi ajelemaan. 
Huhtikuun alussa oltiin harkkareissa Kaustisella. 
Keväällä on kuljettu Seinäjoella hiitillä. Pikkaisen 
reippaampaa on ajettu, muttei mitään kilpailuvauh-
tisia hiittejä kuitenkaan. Hevonen oli viime keväänä 
yllättävän hyvä heti tauolta. Samoilla systeemeillä 
on tänä vuonna menty, ehkä jopa enemmän ajet-
tu. Toki se kysymysmerkki on pitkän tauon jälkeen, 
että millainen on. Lähtöpaikka on ihan asiallinen. 
Aloitusstarttiin toivoisin nättiä juoksua, että jäisi 
hyvä mieli hevoselle ja itselle. Kuski saa toki katsoa 
taktiikan tilanteen mukaan.”
Antti Ala-Rantala: ”6 BASSWOOD GROVE oli vii-
meksi parempikin kuin kuvittelin. Itse kellotin sil-
le lentävästi 1600 metriä 13,6-vauhtia, Matkalla se 
meinasi vähän laiskotella, mutta tuli loppusuoran 
hyvin ja nousi rahoille. Nyt se varmaan parantaa 
aika lailla, kun ei ollut kovin ajettu.”

Lähtö 9, Troikka
Kirsi Huhmarsalo: ”1 MARVEL NEATILLE tuli tal-
vella samaa murhetta kuin aikaisemminkin, kun oli 
kovat radat. Vähän sitä hoidettiin. Normaalisti on 
ajettu, kuten ennenkin. Radalla on muutama kerta 
ajettu, ja puolireipasta vauhtia mentiin. Kierroksen 
verran ajettiin jotain 19-vauhtia, jossa tuntui hyväl-
le. Hevonen on suorittanut yleensä yhtä lailla hyvin 
säännöllisessä starttirytmissä kuin tauolta tullessa. 
Marvel Neat on aika jaksava hevonen. Ykköspaikka 
ei ole maailman paras, kun ulkoa pääsee yleensä 
paremmin liikkeelle. Sopivan näköinen porukka 
on vastassa.”
Jonny Länsimäki: ”2 CAPPUCETTO teki oikeinkin 
hyvän juoksun viimeksi. Tuhat jäljellä oli keulapääs-
sä hässäkkää ja tuli haitariliikettä takaporukoihin. 
Jäätiin sitten todella kauas, josta hevonen teki reh-
din esityksen. En usko matkan haittaavan mitään, 
kun ajelee vain selissä. Pitää toivoa, että hevosella 
pystyy avaamaan rauhassa. Kolmen joukossa sen 
pitäisi mielestäni olla.”
Pirjo Miettunen: ”9 SIMB FULL POINTILLA on 
starttitaukoa melkein kaksi vuotta. Meillä se on 
ollut puolitoista vuotta, ja isoja ongelmia on ollut. 
On koitettu viedä järkevästi eteenpäin. Hevonen 
kulki koelähdössä ihan hyvin hyvällä tyylillä, johon 
oltiin tyytyväisiä. Noin viikko sitten ajettiin Kausti-
sella harkkareissa, jossa hevonen meni 22-vauhtia 
läpi kiltisti ajettuna. Ennen koelähtöä ajettiin myös 
harjoitusravit, jossa meni 26-27-vauhtia. Siinä ovat 
kovimmat ajot. Hevonen ei missään nimessä ole 
vielä startissa terävimmillään, kun on niin pitkä 
tauko takana.”
”En usko, että matka tuo ongelmia. Siinä voitaisiin 
mennä tasaisemmin, ja hevonen on jaksavan oloi-
nen. Simb Full Pointissa on jotain tosi hyvää, siksi se 
on saanut noin paljon aikaa. Starttien kautta lähde-
tään viemään eteenpäin, ja toivotaan sen kestävän 
kilpailurasituksen. Voitto olisi yllätys, mutta toton 
tuntumaan se voisi sopivalla juoksulla tulla. Hevo-
nen kilpailee varmaan samalla balanssilla kuin Ruot-
sissa, eli ilman takakenkiä ja edessä kevyt kenkä.”

TORNIO sunnuntai 5.5. jatkoa sivulta 27

Sanna Sujala: ”4 CHAGIRA CHERICE (2. lähtö) on 
mielenkiintoinen hevonen. Meillä se on ollut kaksi 
vuotta, ja vihdoin saatiin koelähtö läpi kymmenen-
nellä yrityksellä. On ollut tunne, että sillä voisi pär-

jätä. Se on ollut hyvä treeneissä. Tamma on huono 
lähtemään mutta voi olla, että auton takaa lähtee 
paremmin. Auton takaa on hiiteillä harjoiteltu, ja 
paremmin se on lähtenyt kuin voltista. Kun pääsee 
vauhtiin, niin sitten se kyllä menee ihan hyvin. Cha-
gira Cherice on hyvinkin tammamainen eli pienikin 
ongelma näkyy kyllä juoksussa.”

Sami Lokkinen: ”3 LADY SPELL (8. lähtö) ottaa 
turhia laukkoja. Niihin ei ole mitään selitystä eikä 
oikein logiikkaa. Erikoista on, että Lady Spell saat-
taa laukan jälkeen antaa raville ihan muutamaan 
askeleeseen. Fyysisesti tamma on sellaisessa kun-
nossa, että sen pitäisi onnistuessaan ilman muuta 
pärjätä Torniossa. Kapasiteetti sillä riittää, mutta 
onnistua pitäisi.”
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Lähtö 7, Toto4-4, PD-2, Troikka
Juho Ihamuotila: ”2 MASS ATTACK on saanut mah-
tavan lähtöpaikan, josta yritän alussa heti keulaan. 
Jos sinne onnistumme pääsemään, niin uskon sen 
olevan lähellä voittoa. Kärkipaikalta hevonen teki 
Vermossa todella hyvän juoksun ja jaksoi hurjasta 
matkavauhdista huolimatta rehdisti maaliin saak-
ka. Viimeksi oltiin epäonnisia, kun jäätiin lopussa 
pahoin pussiin.”
Heikki Nuutinen: ”3 WINZET kisasi helmi-maa-
liskuussa huippukunnossa, mutta sitten sille tuli 
räkätauti, mikä harmitti paljon. Tauti on ohi, mut-
ta en ole tohtinut treenata ruunaa kovaa, ja se on 
ollut vähällä ajolla. Cartivet Meetingin karsinta on 
mielessä, ja nyt katsotaan, kuinka Winzet suorittaa. 
Itseäni yllättäisi hieman, jos se jo tässä pärjäisi. En 
usko, että ruunan erinomaisesti tunteva Janne (Räi-
sänen) edes yrittää tavoitella keuloja, vaan antaa 
hätäisimpien mennä edelle. Mailin matka on vas-
taan, mutta Winzet tulee kyllä loppua hyvin. Ken-
gät jalassa ajetaan.”

Fiiling on toinen Juha-Matti Paavolan tallin kovista oriis-
ta ykkössarjassa. Niko Jokela ajaa liinakko-oritta.

Roosa Lindholm
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