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Lähtö 5, Toto5-2
Terhi Vanhala: ”2 FRANSTER on startannut edellisen
kerran maaliskuussa. Ruuna pysähtyi kyseisessä kisassa melko pahoin ja osoittautui jälkeenpäin kipeäksi.
Hieman kaksijakoisin mielin aloitellaan jälleen kilpaileminen. Nyt on kuitenkin kesäkengät alla, mikä auttaa Fransteria, ja ainakin ravi on sulavampaa. Uskon
hevosen etenevän vauhdikkaana avaajana keulille,
mistä se on tehnyt parhaat juoksunsa. Eteen ei oikein
voi laskea ketään, sillä silloin ruuna lopettaisi yrittämisen. Se on iso ja lapsellinen rontti, joka ei oikein vielä
ymmärrä, mikä on homman nimi. Franster ei ole vielä
lähellekään valmis, ja sitä rakennetaan starttien myötä.”
Seppo Suuronen: ”8 VIESTINVIEJÄ on hakenut
vähän itseään, kun laukkoja on tullut. Se on hyvässä kunnossa ja menee ennätyksensä pintaan koko
ajan. Se voisi välillä ravatakin, ja odotuksia on, että
sen pitäisi Lappeenrannassa pärjätä.”
Tapio Perttunen: ”9 VEXI on treeneissä tuntunut
paremmalta kuin aikaisemmin, ja katsotaan, miten sen kanssa onnistutaan. Hyviä hevosia siinä on
kuitenkin vastassa, ja rahasija olisi hyvä saavutus.”

Lähtö 6, Toto5-3
Tuomo Määttänen: ”3 VINCENT CROFTIA on treenattu talvi, ja nyt sitten aloitellaan. Vaikka paikka on nopealle avaajalle hyvä, se tuskin menestyy vielä. Hiittejä on
ajettu vasta vähän, joten ruuna tarvitsee startteja alle.”
Tapio Perttunen: ”9 MASK OFF aloitti aivan hyvin
kautensa, kun meni hyvän ajan. Ajetaan tässä vielä
rauhallisesti menemään, kun seuraavaksi meillä on
Kuopio Stakes tähtäimenä.”
Matias Salo: ”12 O.P.ROC teki Vermossa hyvän kirin, mutta takajoukosta vaan oli mahdotonta nousta kärkisijoille. Tässä on sama juttu. Kyllä tuollaiset
lähtöpaikat laskevat menestysodotuksia.”

Lähtö 7, Toto5-4, Duo-1, Troikka
Timo Tuominen: ”2 PIIRRON TUISKUN viime kausi
käynnistyi hienosti, kun se nappasi kaksi T75-voittoa. Hyvän alun jälkeen vuosi oli kuitenkin pieni
pettymys, kun pyörä ei oikein enää pyörinyt, ja
syksyn viimeisimmissä starteissa myös ravi hukkui
jonnekin. Oritta on treenattu läpi talven, ja nyt se
ravaa moitteetta. Paikka on mainio vauhdikkaalle
avaajalle, mutta näin alkuun totosija olisi pikkuyllätys, kun vastassa on hyvin menneitä hevosia.”
Heimo Mäkäläinen: ”8 NUGA ROLS oli yli-innokas
kauden avauksessaan Joensuussa, ja laukkahan siitä sitten seurasi. Ruunan talvitreenit sujuivat hyvin,
ja se on erinomaisessa kunnossa, joten uskon sen
pystyvän kolmen joukkoon. Janille (Ruotsalainen)
täytyy vain sanoa, että hän ottaisi alun varovaisesti.”

Lähtö 8, Toto5-5, Duo-2
Matias Salo: “2 PUKETORPS JULIUS palaa pitkältä tauolta. Siltä leikattiin operaatiossa irtopala pois.
Ruuna vaatii nyt startteja alle, ja kyllä tässä voitto
tulisi yllätyksenä.”
Roi Iltanen: “7 NIGHT HALL teki Vermon avoimessa
viisivuotislähdössä mukavan lopetuksen. Oritta on
sen jälkeen vaan treenattu. Lappeenrannassa lähtöpaikka on niin ulkona, että rahasijaan varmaan
pitää olla tyytyväinen.”
Terhi Vanhala: ”9 FINEST CHOCOLATE on vanhana herrana jäähdyttelemässä. Se tekee kuitenkin
edelleen parhaansa ja voi yltää ysipaikalta saamansa sisäratajuoksun myötä yllättävänkin korkealle.
Kurakelistä se ei tykkää.”

Tapio Perttunen: ”11 FRANKENSTEIN AMILLA on
ollut huonoa tuuria. Viimeksi lähtö oli otettu takaisin, mutta Holopaisen Olli-Pekan kanssa ajettiin 500
metriä täyttä, ennen kuin huomattiin, että lähtö oli
palautettu. Siinä paloi voimia, mutta hyvän startin
hevonen teki. Aivan parhaimmillaan se ei vielä ole,
mutta selvästi tauluaan parempi.”

Lähtö 9, Troikka
Timo Korvenheimo: “4 ALMA COTTER on oikein
hyvä varsa. Se oli viimeksi kipeä, mutta nyt ollut taas
normaalitreenissä. Lähtöpaikka tuo omat haasteensa, mutta uskoisin tamman pääsevän ravilla matkaan. Odotukset ovat korkealla.”
Christa Packalén: ”5 MAS FLASH teki viime syksyn
koelähdössään todella positiivisen suorituksen. Jätimme tarkoituksella 2-vuotiskisat väliin, ja varsaa treenattiin talvi. Se on isokokoinen hevonen eikä lähellekään
valmis, vaikka onkin mennyt paljon eteenpäin. Ratahiitillä päästelin sillä 1.21-vauhtia. Saa nähdä, kuinka
ori taipuu voltin vitosradalta liikkeelle.”
Tapio Perttunen: ”7 LAKE’S DIANA teki aivan hyvän juoksun avauksessaan laukan jälkeen. Kyllä minä siitä tykkäsin, eli aivan kehityskykyinen varsa on,
kun startteja saa alle.”
Roi Iltanen: ”10 TARALOU POINT oli viimeksi kovassa kiimassa. Lahdessa se teki vahvan juoksun
lähtölaukan jälkeen. Lappeenrannassa on mukava
lähtöpaikka, enkä unohtaisi tammaa troikasta pois.”

Muut lähdöt
Timo Tuominen: ”11 VILLIVISA (1. Lähtö) oli viimeksi ihan hyvä, kun se voitti keulajuoksulla. Nyt lähtöasetelma on päinvastainen ja pitkältä takamatkalta
ykkössijan uusiminen on vaikeaa. Toki ruuna petraa,
mutta parannettavaa taitaa olla liian paljon tätä tehtävää ajatellen. Asiallinen, ehjä startti on tavoitteena, ja
koetetaan pärjätä niin hyvin kuin vain on mahdollista.”
Timo Korvenheimo: “4 STARRYLLE (2. lähtö) kuuluu hyvää. Se tuli viimeksi aivan voimissaan maaliin,
mutta rytminvaihtokykyä ei oikein löytynyt. Sillä on
varaa mennä kovempikin tulos. Lähtöpaikka on hyvä, kunhan hevonen vaan menee siipeen kiinni, se
on jo paljon. Viimeksi auto hieman pelotti sitä. Jos
se sujuu ja kaikki muukin toimii normaalisti, ei hevonen saisi kovin kaukana voitosta olla.”
Matias Salo: “6 MAGIC ALE (2. lähtö) sairasteli
tässä välissä ja tuskin on tauolta parhaimmillaan.
Kun lähtöpaikkakin on ulkona, tuskin ruuna tässä
on ykkösenä maalissa.”
Christa Packalén: ”7 LOVE’N CASH (2. Lähtö) otti viimeksi lähtölaukan, ja kun se yritti paikata sitä, tuloksena
olikin paha hyytyminen. Sitä tutkittiin, mutta mitään
vikaa tai sairautta ei löytynyt. Ori on treenannut kotona
hyväntuntuisesti, ja se pärjää kyllä, kunhan vain tekee
ehjän juoksun. Laukkariski on edelleen olemassa, minkä vuoksi päänvehkeisiin tehdään pieniä muutoksia.”
Erkki Tulla: ”8 ZAPON (2. lähtö) lähtöpaikka on ulkona, mikä tekee pikkuisen hankalammaksi. Juoksunkulku on paljon muista kiinni. Jos juoksu onnistuu, odotan kohtuullista esitystä ja rahasijaa. Viimeksi Zapo teki
hyvän ajan, ja se on normaalissa kunnossa.”
Tapio Perttunen: ”3-vuotias 9 ZOLEI (10. lähtö)
aloitti Lappeessa kautensa hyvin, kun oli hyvä kolmas. Olisi ollut hyvä, kun olisi ollut vähän parempi
lähtöpaikka, mutta tuolta yritetään kuitenkin sitten.”
”10 OKAY FRANK sai viimeksi hyvän juoksun ja oli
aivan hyvä. Se teki tasaista juoksua ja on keskeneräinen vielä. Se tarvitsee paljon painoa eteen, ja
viimeiseen kurviin se on epävarma.”

21

Tallikommentit PORI 7.5.
Jatkoa sivulta 16

Lähtö 4, Toto5-1
Armas Palmroos: ”10 DUST COLLECTOR on tosi hyvässä kunnossa, kun vaan tuurit olisivat juoksunkulussa mukana. Hevonen pystyy näissä lähdöissä pärjäämään. Sillä on ravi vähän hajonnut lopussa, mutta
senkin suhteen se on mennyt parempaan suuntaan.”

Lähtö 5, Toto5-2
Armas Palmroos: ”5 GRANDE DRAGON on kyvykäs hevonen ja ravuri. Tuntuu, että se on parantanut
joka starttiin. Voittoa on sen kanssa lähdettävä aina
yrittämään, jos vaan esitykset pysyvät tuollaisina.
Ei tehdä muutoksia tähän starttiin. Hevosella on
pumpulit ja huput, ja korvat kiinni starteissa. Vermossa se lähti yllättävän hyvin ulkoradoilta ja oli
heti alussa kärkikahinoissa mukana. Sanoin silloin
Jukalle (Torvinen), että ei ole mikään pakkomielle
saada keuloja tai sellaista, koska se jaksaa voimillaan tulla. Grande Dragon on vielä tässä vaiheessa
enemmänkin riski kuin nopea. Se tuntui hyvältä
jo 3-vuotiaana, mutta laukkaili parissa startissa ja
syytä etsittiin. Onneksi syy löytyi, ja hevoselta leikattiin sitten vasen kinner.”

Lähtö 7, Toto5-4, Duo-1, Troikka
Jouni Kivelä: ”4 DAISY NASHIN Forssan startin väsyminen tuli täytenä yllätyksenä, kun siitä ei huomannut etukäteen mitään sellaiseen viittaavaa.
Daisy Nash käytettiin sen jälkeen lääkärissä. Lääkäri sanoi, että siinä oli käynyt virustautia, kun tulehdusarvot näyttivät samalta kuin viruksen jälkeen.
Jälkeenpäin hevosessa kävi vähän kuumettakin.
Vähän aikaa annettiin sen vaan olla, kun se on ainoa lääke toipumiseen. Hevonen on tuntunut nyt
pirteältä. Se on aika innokas menemään treeneissä,
ja olen antanut sen mennä reippaasti. Lähtöpaikka on hyvä, ja siitä saa todennäköisesti joko keulat tai selkäjuoksun. Daisy Nash voi alussa vähän
viedä, eikä siitä voi siksi sataprosenttisesti sanoa,
mutta selkäjuoksua luultavasti yritetään. Selkään
se kyllä rauhoittuu hyvin. Toivottavasti kaikki sujuu nyt ok. Treenien perusteella tammalla pitäisi
olla kaikki hyvin.”
Stefan Westerlund: ”6 NEO SÅNNALLA oli Forssassa huono lähtöpaikka ja se sai aika kovan juoksun, joten väsähti viimeisessä kurvissa. Ensimmäiset
sadat metrit Neo Sånna oli kolmannella radalla, ja
avasivat siinä 13. Se oli vähän liikaa, mutta muuten
tämän pitäisi olla kunnossa. Neo Sånna on mennyt
pikkaisen huonoa ravia kurveissa, mutta Forssassa
ravi näytti aika hyvältä. Ruuna voi pärjätä, jos kaikki
menee hyvin. Se on tosi nopea lähtijä. Suomessa
sillä ei ole ajettu startista täysillä, ja paljon riippuu
siitä, miten muut avaavat. Toivon selkäjuoksua, mutta Neo Sånna on kyllä voittanut Ruotsissa keulasta.
Se menee kengillä ja samoilla varusteilla.”
Dimitri Palmroos: “10 CANARSIE palaa pitkältä
tauolta. Sillä oli minulle tullessaan tosi paha hankkarivika. Se on kahlannut meressä, ja nyt se ravaa
hyvin ja on terveen tuntuinen. Omistajien kanssa
sovittiin, että kokeillaan Porissa, miltä hevonen
vaikuttaa ja millaiset askeleet se ottaa. Se on tosi
hyväsukuinen tamma ja menossa astutettavaksi.
Mutta jos se pelittää hyvin, sitten kokeillaan ajaa
vähän kilpaa, kun ollaan saatu se kantavaksi. Tässä
olisin tyytyväinen, jos se saisi rahaa, siitä olisi hyvä
parantaa. Ajetaan köykäisellä balanssilla eikä mitenkään kaasu pohjassa.”

