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Rankingin kärkeen kipuava 3 CALLELA IKAROS on tottunut starttailemaan kovissa lähdöissä, tänä vuonna vain 1/9 voittoa, mutta 
silti 14.250 euron tili. Jere Taulio kommentoi 7 oikein -lehdessä ruunan sairastuneen viime startin jälkeen keuhkoputkentulehduk-
seen, jonka parantelemiseen meni kuukauden päivät. Callela Ikaros tuskin pystyy suoraan sairastauolta parhaimpaansa, mutta 
astetta vähempikin riittää tässä korkealle. Sisäradalta matkaan kiihdyttävä 1 QUICK VALD on pilannut tuoreimmat startit laukkoi-
hin, mutta kunto tuskin on kadonnut mihinkään. Ylivieskassa 23.10. Jukka-Pekka Kauhasen valmennettava oli pelattu suosikiksi 
vahvaa kautta tekevää Armani Pressia vastaan, mutta juuri tuossa startissa laukka pilasi pelin. Lähtöpaikka on mielenkiintoinen, 
ravin maistuessa Quick Vald pystyy näistä asemista taistelemaan ilman muuta aivan terävimmässä kärjessä. 7 EXUBERANCE on 
saanut tasaisesta starttirytmistä kiinni. Jyväskylässä lähtölaukka pilasi pelin, tuota edeltäneissä starteissa ruuna teki illasta toi-
seen vahvoja esityksiä. Näistä asemista tuskin panostetaan kiihdytykseen. 6 LOOK COMPLETE palaa tauolta. Esitystä seurataan 
mielenkiinnolla jatkoakin ajatellen.
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3 CREDIT TO EASY valtaa asemat kirkkaimmista parrasvaloista, Joni-Petteri Irrin valmennettavalla on sopivassa tehtävässä hyvät 
mahdollisuudet palata voittokantaan. Toissakerralla Forssassa paluu tauolta, ensin keulaan ja avauspuolikkaan täyttyessä asemat 
2. sisältä. Päätöskierros tultiin todella reipasta vauhtia, ja alla ollut tauko huomioiden tamma saa suorituksestaan täysin puhtaat 
paperit, vaikka totosijat lopulta haaveeksi jäivätkin. Viimeksi Seinäjoella Velvet Goldin voittama Toto75-kohteenakin toiminut 7000 
euron ykkösellä ajettu Kasvattajakruunu-välierä, eli rima oli selkeästi tämän iltaista korkeammalla. Passiivinen sisäratataktiikka 
oli täysin ymmärrettävä ratkaisu, kiriväylät löytyivät 5. sisältä loppukaarteeseen mentäessä, ja tamma tuli kelpo tyyliin sisään. 
Nyt ”kuuluisa” kolmas startti tauolta, vastus on todella sopivaa tasoa, ja kovin haastaja löytyy takarivistä. Vahva suosikki ja sel-
keä varmakandidaatti. Haastajaporukan kärkeen kipuava 10 HOPEFULLY QUICK kilpailee asiallisessa vireessä, mutta lähtöpaikka 
on haastava. Näistä asemista kovakaan suoritus ei automaattisesti kanna mukaan kärkimatsiin. 2 EMILY QUACKFASTER on tehnyt 
kaikissa taulussa näkyvissä Teivon starteissa hyvät esitykset.
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1 SAVON SISU omaa voittosummaansa nähden kovan kapasiteetin, sarjat nousevat tasaisen reipasta tahtia, ja ruuna on vastannut 
uusiin haasteisiin aina hienolla tavalla. Tänä vuonna 9/19 kaksarisijaa, varsin ravi- ja suoritusvarma ruuna on tottunut siis me-
nestymään. Suojattinsa rattaille tänään istuva Teuvo Nikulainen on nostanut määrätietoisen työn tuloksena vahvasti profiiliaan, 
vuosien 2021-22 statistiikat ovat positiivista luettavaa. Valmentajana 290 starttia, totosijat 62-34-39 ja palkintorahoja yhteensä 
156575 euroa. Kuskina 90 starttia, totosijat 18-9-11 ja palkintorahoja yhteensä 31615 euroa. Savon Sisu starttaa suosikkina, mutta 
muitakin hyviä on viivalla. 6 ALPERTTO on osoittanut viime starteissa nousuvirettä, ja Jani Ruotsalaisen ajokki kannattaa huomioida 
aikaisessa vaiheessa pelejä suunniteltaessa. 9 LARVAN IISU on tottunut starttailemaan tasokkaissa tehtävissä, ja vastus on tänään 
sopivaa tasoa. 4 TÄHTIVIILEE on saanut taulunsa toden teolla pelikuntoon, tamma on taatusti riviään vaarallisempi. Seinäjoella 31.10. 
paluu tauolta passiivisten kommenttien saattelemana, ja tuohon suhteutettuna esitys keulasta kelpo tasoa. Viimeksi Kouvolassa 
alun laukan jälkeen etusuoralla parijonosta reissuun, samassa vauhti myös kiihtyi selkeästi, eikä tamma pystynyt parantamaan. 
Nyt kolmas startti tauolta, ja esitystä seurataan suurella mielenkiinnolla.
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9 WONDER OF YOU kadotti heinä-syyskuun starteissa raviaan, 3/4 startissa laukat pilasivat pelin. Noita edeltäneissä tämän vuoden 
13 ensimmäisessä startissa vain yksi laukkamerkintä, ja myös noiden jälkeen ravi on maistunut kolmesti peräkkäin. Kausi on ollut 
menestyksekäs, 7/20 voittoa ja 14/20 totosijaa, sekä voittosumman tuplaaminen 13470 euron tienesteillä. Laukkastarttien jälkeen 
Kajaanissa 18.9. johtavan rinnalle edettyään ruuna oli rehti kolmas, ja kahdessa tuoreimmassa startissa se on kirinyt parijonosta 
hyvällä esityksellä voittoon. Noiden starttien tavoin tälläkin kerralla haastava lähtöpaikka, se tuskin on kuitenkaan este, tai edes 
hidaste, menestykselle. Vahva suosikki.
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1 HADES on rohkeimmille harkinnan arvoinen ideavarmakandidaatti, startista toiseen hyvää työtä tehnyt ruuna palannee väistämättä 
ennemmin tai myöhemmin voittokantaan. Viimeksi Jyväskylässä Esa Holopainen latasi sisäradalta vahvasti alkuun, Hugo Journey 
ei kelvannut eteen, mutta ensimmäisessä kaarteessa Antti Teivaisen aktiivisesti kannustama Marcos Gallon eteni kyselemättä 
keulaan. Loppukaarteessa Marcos Gallon alkoi olla vaikeuksissa, ja Hades menetti voimissaan asemiaan sen takana. Maalisuo-
ralla Holopainen pääsi kääntämään ajokkinsa open strechille, mistä ruuna kiri erittäin hyvällä tyylillä maaliin. Tuossa samaisessa 
lähdössä suosikkina startannut 2 RAHAJAMATCH pilasi itselleen harvinaiseen tapaan laukkaan ensimmäisessä kaarteessa. On 
mielenkiintoista nähdä, pyrkiikö Ari Moilanen tässä aktiivisesti keulaan, ja onko Holopainen paikastaan valmis luopumaan, mikäli 
Hades odotusteni mukaisesti ensimmäiset keulat sisäradalta pitää. Niin tai näin, kaksikko tuntuu erottuvan näiltä lähtöpaikoilta 
varsin selkeästi edukseen, vaikka ne lähdön pienimmillä voittosummilla matkaan starttaavatkin.
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8 KIIKKU’S TROOPER on nauttinut hevosena tämän vihjenikkarin vahvaa arvostusta uran alkutaipaleelta lähtien. Kapasiteetti on 
kovaa kaliiberia, 11/27 voittoa ja yli 1000 euroa/startti -tienestit kertovat hevosen tasosta. Voittosumma on tuplaantunut tämän 
vuoden aikana, mutta sarjat eivät tule jatkossakaan nousemaan vielä pitkään aikaan vastaan. Haastavasta lähtöpaikasta huolimatta 
suosikki. 3 INFINITO oli Lahdessa 6.10. Jokimaa Tekee Tähtiä -karsinnassa pettymys, mutta hevonen osoittautui varsin odotetustikin 
kipeäksi, ja edessä oli pakollinen tauko. Infinito oli muutaman viikon kokonaan ajamatta, ja Jyväskylässä 12.11. starttiviivalle 
tultiin todella maltillisten odotusten saattelemana. Esitys itse kisassa oli kuitenkin positiivinen, ruuna kiri tilaa saatuaan kelpo 
tyyliin. Startti kropassa hevonen petrasi entisestään, sillä alla olevassa Turun startissa loppusuoran alussa tullut laukka saattoi 
hyvinkin vesittää voiton. Tärkeintä tuossa startissa lienee jatkoa ajatellen oli se fakta, ettei kenkäpakko vaikuttanut suoritukseen 
negatiivisesti. Nyt kolmas startti tauolta ja hyvä lähtöpaikka, rohkeimmat voivat harkita jopa vastavarmaksi suosikille. 
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