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Ennuste suomalaismenestyksestä kansainvälisillä raviurheilukentillä näyttää paremmalta kuin koskaan 2000-luvulla. Ikäluokkatähti
Brad de Veluwen lisäksi kohti kaikkein suurimpia tähtiä on kapuamassa myös 6-vuotias Le Cannibale. Esimakuna tulevasta saatiin
jo joulukuun alussa Vincennesin avausvoitto, mutta mikäli valmentaja Fabrice Souloyta on uskominen, se oli vasta alkusoittoa.

RAVIT 1-2012

7
antti savolainen

Italia, jonne kuljetusmatkaa kertyi
jopa 1600 kilometriä.
”Roomaan jatkettiin, vaikka ei se
ollut ihan meidän intresseissä. Hevonen oli hyvä kolmas, vaikka Rooman radan viimeinen kaarre ei sopinut sille yhtään. Kaarteen alussa se
oli voittavan Lisa American rinnalla
jo ohituksessa, mutta ajautui kallistamattomassa kaarteessa ulos.”
Viisivuotiskauden päätavoitteeksi Rooman pitkän kuljetuksen tuloknousi Suur-Hollola-Ajo, jossa on sena Le Cannibale sai kurkunpään
tarjolla Suomessa syntyneiden suu- tulehduksen, joka vaivasi sitä seurimmat palkintorahat.
raavassa startissa Pariisissa.
”Suur-Hollolakin meni hyvin. Vaikka finaalissa hävittiin, positiivista Fabrice Souloy on ehtinyt väläyttää
oli se, että hevonen meni hyvin mahdollisuutta Le Cannibalen osalkaksi hiittiä peräkkäisinä päivinä ja listumisesta Finlandia-Ajoon. Mika
Prix´n karsinnat, joista Le Cannibale selvitti tiensä finaaliin Ranskaan, vaikkei ollut enää ollenkaan
parhaimmillaan.
”Olimme UET-finaalissa isolla porukalla. Vaikka hevonen ei menestynyt, kokemus oli upea. Saimme
tuntea, että Ranskassa hevosenomistajaa arvostetaan.”

Mika Harjuoja Tiina Lahden ja Fabrice Souloyn vieraana. Isäntäväki esittelee Kala-Kallen tuotteita, joiden markkinointiasioiden parissa Harjuoja työskentelee.
ilkka lukka

Le Cannibale valittiin Ravigaalassa vuoden 2011 parhaaksi vanhemmaksi lämminverioriiksi.
Omistajaporukan Mika Harjuoja(vas), Antti Savolainen ja Riku Vähätalo juhlivat.
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Jean Michel Bazire on Souloyn tallin hovikuski ja ajaa myös Le Cannibalella. Tyylinäyte avausstartista Pariisissa.

Kansainvälisestä imagostaan huolimatta Le Cannibale on tiukasti
suomalainen hevonen, jonka ura on
vaatinut tietoa, taitoa ja malttia –
sekä roppakaupalla uskoa ja suomalaista sisua.
Le Cannibalen kasvattaja, torniolaislähtöinen mutta sittemmin kalajokelainen Mika Harjuoja, on ollut
vuodesta 1995 lähtien intohimoinen
raviharrastaja. Hänen innostuksensa
kansainväliseen huippuraviurheiluun tuotti aikanaan ensimmäiset
Elitloppet-risteilyt.
”Olin sanonut Leppäsen Jarnolle,
että voisin olla kiinnostunut hyväsukuisesta siitostammasta, jos
sellainen tulee myyntiin. Starosiittola oli sitten myymässä useita
tammojaan. Kävin niitä katsomassa heidän kotisivuillaan ja totesin
kahden olevan minua kiinnostavan
sukuisia. Toinen oli myyty, joten
valinta oli helppo.”
Harjuojan ensimmäiseksi siitostammaksi valikoitui Heart’s Queen(i.

American Winner), jonka emän emä
on aikanaan Suomessa Matti Brännaren valmennuksessa erinomaisesti menestynyt Our Nanny.
”Moni toivoo, että tamma on valmiiksi kantava, mutta minä olin tyytyväinen tyhjään. Sain heti keväällä
lähteä miettimään omia ratkaisuja.
Ranskalaisen ja amerikkalaisen
rodun sekoittaminen on aina kiehtonut. Jag de Bellouet oli silloin
parhaimmillaan, aivan huipulla.
Tamma oli kuljetettava sitä varten
Ranskaan, mutta olin päättänyt panostaa”, Harjuoja muistelee vuoden
2005 tapahtumia.
Jag de Bellouetista kantavaksi tullut Heart´s Queen matkasi uuteen
kotimaahansa ja asettui Kalajoelle
Marianne Vuolletin hoiviin.

kohtutulehdukseen sairastunutta
tammaa ja voimatonta varsaa Kalajoelta Hyvinkään klinikalle. Moni sanoi, ettei olisi lähtenyt, mutta
minä halusin antaa ensimmäiselle
kasvatilleni täyden mahdollisuuden.
Tunnin välein pysähdyin nostamaan
velttoa varsaa nisälle.”
Emää ja varsaa hoidettiin Hyvinkäällä vajaan viikon verran. Varsa
voimistui ja tammankin tilanne saatiin hallintaan.
”Varsa virkistyi viikossa tosi paljon.
Heti näki, että siitä tulee iso ja hieno
hevonen. Ja alusta asti se oli poikkeuksellisen ravivarma, jopa laitumella. Usein hevoset pukittelevat ja
laukkaavat, mutta tämä meni aina
vain ravia.”
Alkuhankaluuksien jälkeen varsa
varttui ongelmitta. Ensimmäisen
talven Le Cannibale vietti pihatosDraamaa...
sa Sahalahdella Annamari Sipilällä.
Varsa syntyi onnellisesti, mutta kau- Vauhdilla kasvava ori sai nimensä,
huskenaariot kävivät toteen ensim- Le Cannibale, kannibaali, Jag de
Bellouetin kutsumanimen mukaan.
mäisen vuorokauden aikana
”Musta isokokoinen orivarsa syntyi
torstaina 4.5.2006 kello 22. Perjantaina 5.5. kello 12 lähdin viemään

”

Tunnin välein
pysähdyin nostamaan
velttoa varsaa nisälle

Valmentajan valinta

”Keväällä alkoi kova miettiminen
valmennuspaikasta. Olin itse tehnyt
jo paljon varsan eteen ja se oli tosi
iso. Halusin sen valmennukseen
paikkaan, jossa hevosta maltetaan
rakentaa rauhassa, koko ja ranskalainen suku huomioiden. Lisäksi
halusin, että se olisi suhteellisen lähellä, jotta olisi helppo käydä katsomassa. Kyseltyäni tuttaviltani nousi
esiin Timo Salmelan nimi ja sinne
Leksaksi ristitty varsa lähti.”
Harjuoja pitää Timo ja Pekka Salmelaa äärimmäisen tärkeinä henkilöinä Le Cannibalen nousujohteisen
uran suhteen.
”Uskon että monessa paikassa sillä
olisi ajettu 3-vuotiaana enemmän

rahaa, mutta Timo Salmela teki sitä
työtä jota me toivoimme ja loi sovitusti pohjaa tuleville vuosille”,
Harjuoja kiittelee.
”Hevosen tietynlainen hyvyys näkyi jo opetuslähdössä Halsualla.
Kaikki paikalla olleet, jotka hevosista ymmärtävät, olivat yhtä mieltä
että kyse on normaalia paremmasta
hevosesta.”
Koelähtöön Le Cannibale tuli kesäkuussa kolmivuotiaana.
”Timolla oli jotain terveysongelmia
ja Holopaisen Esa ajoi. Kommentit
olivat kehuvia. Lähdössä oli kaikenlaista hässäkkää, mutta silti se meni
18-vauhtia.”
Kilpailu-ura alkoi enteilevästi voittoputkella. Vaikka tarkoitus oli ede-

jopa paransi jälkimmäiseen.”

Ranska haaveissa jo kauan
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Irina Keinänen

”

Ranskassa hevosen
omistajaa arvostetaan.

Le Cannibalen
hoitaja on Maiju Petriläinen.
tä hyvin rauhallisesti, kuume nousi
sen verran, että startattiin Kriteriumin karsinnoissa. Juoksusta tuli
kohtuuttoman raskas, eikä tie finaaliin, jälkikäteen onneksi auennut.
”Kolmivuotiskauden päätteeksi Le
Cannibale siirtyi Stig H Johanssonille. Tarkoitus oli siirtää se jo
vuotta aikaisemmin, mutta emme
raaskineet, kun yhteistyö Salmeloiden kanssa sujui niin hyvin.”

Suunnitelma valmentajan vaihdosta
tietyssä vaiheessa kehitystä oli tehty
jo hevosen ollessa 1-vuotias. Samoihin aikoihin Harjuoja myi osan
hevosesta Jari ja Jarno Leppäselle,
Pasi Lukkariselle, Seppo RantaRuonalle, Antti Savolaiselle ja Riku
Vähätalolle. Ajatuksena oli turvata
taloudelliset resurssit hevosen uran
rakentamiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Kimppakaverit tiesivät
mukaan tullessaan, ettei tällä ker-

Le Cannibalen Ranskaan valmennukseen viemisestä oli puhuttu
omistajien kesken koko sen uran
ajan. Viisivuotiskauden lopussa asia
tuli ajankohtaiseksi. Vaikka Le Cannibale oli menestynyt erinomaisesti,
ruotsalainen ravikulttuuri taktiikkajuoksuineen ja lyhyine ratoineen
ei välttämättä ole sille paras mahdollinen.
Lisäksi Ruotsin kultadivisioona,
jonne se oli nousemassa, on erittäin
tasokas. Ranskassa houkuttivat pitkät radat, suoraviivainen ajotyyli ja
suuret palkinnot.
”Edessä oli taas epämiellyttävä
tehtävä: Tallin vaihdoksesta kertominen valmentajalle. Kävimme
Liljendahlin kanssa syistä avoimen
keskustelun.”
”Valmentajavalinta oli helppo,
kun Ranskan kielen taitoa ei ole.
Suomalainen Tiina Lahti, Fabrice
Souloyn puoliso, oli erinomainen
kontakti. Häneltä tiedusteltiin kelpaako tällainen hevonen. Vastaus
saatiin viiden minuutin kuluttua:
Kyllä kelpaa.”
”Heille annettiin samat ohjeet kuin
aiemmillekin valmentajille, ajetaan
mieluummin harvakseltaan ja tähdätään tärkeisiin kilpailuihin.”

taa tavoitella iltaravihevosta. Stig
H Johanssoniin valinta osui osittain
siksi, että hänen talliaan monissa
asioissa luotsaava Reijo Liljendahl
on Harjuojan vanha tuttu.
”Soitin Reijolle ja kysyin kelpaisiko heille tällainen hevonen. Hän
tiedusteli asiaa Johanssonilta ja sai -Ja ääni meni viikoksi
myöntävän vastauksen. Tavoitteeksi
asetettiin jo varhain Suuri Suoma- Le Cannibale tuli Ranskassa startlainen Derby.”
tiin nopeasti, jo reilun kuukauden
kuluttua. Ja heti maan pääradalle,
Le Cannibale palasi radalle nelivuo- Pariisin Vincennesiin.
tiaana Solvallassa. Se ei ollut har- ”Seppo Ranta-Ruona, Savolaisen
Antti ja minä lähdettiin innokkaina
joituksissa vaikuttanut mitenkään
erikoiselta ja valmentajan odotukset katsomaan. Lähtö oli kyllä kova ja
olivat maltilliset.
epäiltiin myös murtomaaradan sopi”Sanoin ennen lähtöä tallin käy- vuutta hevoselle. Valmentaja kyllä
tävällä Stig H Johanssonille, että vakuutti ettei se tuota ongelmaa.”
Leksa on kilpailussa ihan eri hevo- ”Katsottiin siinä lähtöä ja heti lähnen kuin harjoituksissa. Näin hänen döstä näytti, että Leksan ohjastaja
ilmeestään ettei hän uskonut.”
Jean Michel Bazire ajaa voitosta.
Ensimmäinen startti tuotti vakuut- Muita isompi hevonen pääsi kiriin
tavan voiton Solvallassa, samoin maalisuoran alussa ja - viikon oli
seuraava, kolmannestakin tuli voit- sitten ääni kateissa.”
to, tosin Åbysta. Derbyä varten täs- ”Voitto heti ensimmäisessä startissa
mäharjoiteltiin laivamatkan takana oli yllätys. Olimme toki saaneet hevosesta tosi positiivisia kommentteVisbyssä. Harjoitus tuotti helpon
voiton. Derbykarsintansa Le Canni- ja. Fabrice Souloy totesi, että ajetbale voitti Kari Rosimon ohjastama- tuaan tietynlaisia harjoitteita sykena vakuuttavasti ja lähti finaaliin
mittarilla hän tietää minkä verran
niukkana suosikkina. Finaalissa hevosella on sisällään ja Leksalla
Express Type oli parempi, ja Erik ajettuaan hän totesi sen olevan ihan
Adielssonin ajama Le Cannibale
huipputasoa. ”
Vincennesissä voittaminen on
sai muhkeat kakkosrahat.
”Derby meni hyvin, mutta tietenkin huikea saavutus. Le Cannibale on
kakkonen oli ensin pettymys. Toi- kylmäveriottelut pois lukien neljäs
nen oli sinä päivänä parempi. Kun Suomessa syntynyt hevonen, joka
asiaa hetken ajattelin, niin osasin on voittanut Pariisissa ja ensimmäisuhtautua asiaan niin, että meidän nen sitten vuoden 2000. Ne kolme
hevosemme on kehityskaarensa al- aikaisempaa ovat olleet Euroopan
mestari Houston Laukko, Not A
kupuolella.”
Kauden päätavoitteen jälkeen ajet- Spacecase ja Riding Sponsor.
tiin vielä Solvallassa UET Grand Ranskan startin jälkeen vuorossa oli

Harjuojalle se ei ole mitenkään tärkeää, ei edes kovin kiinnostavaa
vielä tälle vuodelle.
”Finlandia-Ajo kerää lentokuljetuksen ansiosta tosi tasokkaat osallistujat. Ja kun Rabide Lebel on
ilmoittanut tulevansa Finlandiaan,
niin kakkosrahoista ajaminen ei niin
hirveästi kiinnosta. Kakkosrahoja
vastaavia palkintoja on Ranskassa
tarjolla jatkuvasti.”
”Mutta jos Fabrice haluaa Finlandian ajaa, niin hän saa niin tehdä.
Hevonen on kyllä nopea, eikä välttämättä ole kaukana.”
Ajatukset Elitloppetista, ainakin
vielä tänä vuonna, ovat suunnilleen samanlaiset. Tosin Solvallan
rata sopii Le Cannibalelle erityisen
hyvin. Huippustatistiikan lisäksi
(12 starttia, 6 voittoa!) siitä saatiin
näyttö Johanssonin tallin viimeisessä startissa: 10,1 aika 1100 metrin kilpailussa, kaikkea muuta kuin
onnistuneen juoksunkulun jälkeen.
Harjuoja ei näe ollenkaan mahdottomana, että Le Cannibale menisi
Solvallassa kesäkelillä ja hyvissä
oloissa samaa vauhtia 500 metriä
pidemmänkin matkan. Omistajien tavoitteet ovat jo kevään kisoja
kauempana, ensi talven Ranskan
talvimeetingissä.
”Sitä ennen pitäisi saada kerättyä
vähän rahaa, jotta se pääsisi kilpailemaan kaikkein kovimmissa kilpailuissa. Minä kyllä uskon, että se
siihen pystyy.”

Huippuhetket edessä
”Hevonen on aina merkinnyt minulle todella paljon ja merkitsee
edelleen. Pelkästään astuttamiseen
liittyvä vaivannäkö ja alun vastoinkäymiset lujittivat suhteeni siihen.
Koen myös tehneeni paljon asioita
oikein ja siksi onnistumisen tunne
on suuri. On ihan uskomatonta, että
se on minun ensimmäinen kasvattini.”
Tietenkin siihen on tarvittu tuuria,
mutta myös osaamista.
”Harjuoja painottaa useita kertoja
haastattelun aikana pitkää tähtäintä
ja korostettua maltillisuutta, jolla
Le Cannibalen uralla on edetty. Hän
näkee, että Jag De Bellouetin poikana Le Cannibale on isänsä tapaan
parhaimmillaan vasta tulevaisuudessa, ehkä 7-8 vuotiaana.
”Mikään yksittäinen startti ei ole
tärkeä ja siitä me kaikki omistajat
olemme koko ajan korostaneet. Me
olemme todella edenneet hevosen
ehdoilla, uskon että sen vuoksi me
olemme nyt Ranskassa. Jos se olisi
nuorena ajettu vaivaiseksi, niin sen
terveydentila ei olisi riittävä Ranskassa kilpailemiseen. Hevonen on
täysin terve.”

