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Le Cannibale aloittaa siitosuran Suomessa

Margit Ticklen

Ravikatsaus
Raviurheiluun erikoistunut
Margit Ticklén kertoo
tuoreimmat paikalliset
ravikuulumiset.

Margit Ticklén

HIFK:n Roope Talaja (vas.) jäi Ilveksen Turo Asplundin alle ottelussa, jonka HIFK voitti 2–1.

HPK rynni päätöserässä
TPS:n ohitse
Helsinki | Pelicans, HIFK ja
HPK ottivat torstaina merkittävät otteluvoitot jääkiekkoliigassa. Pelicans ja HIFK parantelivat asemiaan pudotuspelikilvoittelussa.
HPK:n pudotuspelihaaveet
säilyivät 3–2-voitolla TPS:stä.
Voitto vaati kolmen maalin
rynnistyksen kolmannessa
erässä. Juha Kiilholma, Teemu Rautiainen ja Aleksi Laakso syytivät HPK:n maalit reilun kahdeksan peliminuutin
sisään.
Pelicans oli terävä etenkin
erien alussa KalPaa vastaan ja
voitti 4–2.
Jesse Niinimäki kiepautti
avausmaalin ylivoimalla neljännen peliminuutin alkajaisiksi. Timo Pärssisen 2–0 syntyi, kun toista erää oli takana
22 sekuntia.
Tyler Redenbach viimeisteli
kolmannen ajassa 23.34. KalPakin osasi nopeat.
Tomi Körkkö kavensi 2–4:ään
kolmannen erän toisella peliminuutilla.
Viime aikoina raahustanut
HIFK kellisti Ilveksen 2–1. Juuso Puustinen ohjasi voittomaalin toisen erän alussa.
Voitolla HIFK kampesi Ilvek-

sen ohi yhdeksänneksi.

Tapparan Olli Palola vankisti

maalipörssin kärkipaikkaansa
kahdella täysosumalla Jokereita vastaan.
Sarjakakkonen Tappara siirtyi johtoon Palolan ylivoimaosumalla. Steve Moses tasoitti
avauserän lopussa niin ikään
ylivoimalla.
Erikoistilannemaali oli myös
Tapparan 2–1-osuma. Jukka Peltola hilpaisi alivoimalla
hyökkäykseen, hassutti jokeripuolustuksen ja sivalsi kiekon
ohi huonosti sijoittuneen Leland Irvingin.
Janne Lahti kuittasi 2–2:een
napauttamalla kiekon ylänurkkaan väkivahvan rynnistyksen
päätteeksi.
Vahva oli Palolankin esitys
3–2-alivoimaosumassa. Vasta
jäähyltä päässyt Palola survoi
kiekon Irvingin nenän edestä
sisään.
Jokerit nousi jälleen rinnalle, kun Antti Tyrväinen napautti 3–3 Niko Peltolan esityöstä.
Kamppailu venyi voittomaalikilpailuun asti. Esa Lindell
ratkaisi voiton Jokereille.
Runkosarja päättyy viikon
kuluttua. – STT

KESKI-UUSIMAA | Tuusulalaisen
Seppo Ranta-Ruonan osaomistama ori Le Cannibale palasi
keskiviikkona Ranskasta Suomeen. Samalla päättyi Suomessa syntyneen Le Cannibalen viisi vuotta kestänyt menestyksekäs kilpaura. Sen aikana ori ehti
ansaita kuudelle omistajalleen
yhteensä 535 000 euroa.
Tunnelma Orimattilassa,
missä Le Cannibalen saapumista odottivat keskiviikkona omistajista Ranta-Ruona sekä oriin
kasvattaja, kalajokelainen Mika
Harjuoja, oli suorastaan harras.
Le Cannibalesta on tulossa niin
Harjuojan kuin Ranta-Ruonan
hevosenomistajahistoriassa ensimmäinen oma siitosori.
Uuden, oman karsinan Le
Cannibale sai Jarkko ja Taru
Ristimäen luona Orimattilan
Hevoskylässä. Orimattilassa se
myös siementää.
Muita käytännön asioita on
vielä selvittämättä.
– Ennen siitoskauden aloitusta täytyy tutkia ainakin
sperman liikkuvuus ja käyttää
ori Suomen Hippoksen yksityisessä orinäyttelyssä Vermossa,
Ranta-Ruona luetteli.
Orinäyttely pidetään tämän
kuun lopussa. Siihen mennessä Ranta-Ruona uskoo oriin
saaneen takaisin pyöreyttä, joka siitä oli yli kolme vuorokautta kestäneellä kotimatkalla kadonnut.
– Hevonen on täysin kilpailukunnossa. Pitkä matka kuljetusautossa vaatii aina veronsa.
Uskon, että Jarkko ja Taru hoitavat sen nopeasti komeaan kuntoon.
Komeutta tai pikemminkin
ylväyttä Le Cannibalen ensiaskelista Suomessa ei tosin erik-

Le Cannibalen liikutuksesta Orimattilassa vastaa kokenut ravivalmentaja Jarkko Ristimäki.
seen tarvinnut etsiä. Ori kantoi
päänsä korkealla ja halusi uteliaana tutkia ”uusia nurkkia”.
Varsin äkkiä tehty päätös
siirtää Le Cannibale Ranskasta
Suomeen ja siitokseen on herättänyt hevospiireissä huomiota.
Faktaa on se, että viime heinäkuun jälkeen Le Cannibale
on nähty radalla vain kerran. Se
juoksi Vincennesissä Pariisissa
joulukuun lopulla 2875 metrin
matkalla volttiajan 1.13,8.

– Tuli pieniä hengitystietulehduksia, joista selviäminen vei
aikaa. Ehkä joku muu olisi vielä yrittänyt, mutta meistä tämä
tuntui oikealta ratkaisulta, Ranta-Ruona kuittasi.
Le Cannibalen ennätys on
tammikuussa 2013 Vincennesissä juostu 1.11,1 / 2100 metriä. Ennätystä enemmän Ranta-Ruona arvelee kasvattajien
kiinnittävän huomiota siihen,
miten kovia nimiä ori jätti Ranskassa taakseen.

Kolme suomalaista
Trondheimin mäkikisaan
Trondheim | Kolme suomalaista mäkihyppääjää pääsi Trondheimin maailmancupissa torstain karsinnasta perjantain kilpailuun.
Anssi Koivuranta hyppäsi
130,5 metriä, millä hän oli karsinnan viides. Hän hyppää kisassa numerolla 33.
Lauri Asikaisen hyppy kantoi
126 metriä ja hän oli 29:s. Ville Larinto ponkaisi 121 metriä
ja oli 38:s. Larinto hyppää perjantaina numerolla viisi ja Asi-

kainen numerolla kymmenen.
Sami Niemen 122,5-metrinen ei riittänyt kilpailuun pääsemiseen, vaan hän jäi ensimmäisenä kilpailijana sen ulkopuolelle.
Karsinnan pisimmän hypyn leiskautti Saksan Severin
Freund, jonka 141,5-metrinen on myös uusi mäkiennätys. Varsinaisista karsijoista pisimmälle lensi Japanin Reruhi
Shimizu, joka hyppäsi 136 metriä. – STT

Paras muisto omistajille on
jäänyt Le Cannibalen ensimmäisestä Vincennesissä juoksemasta voitosta vuonna 2011.
Tilille kilahti 60 000 euroa. Periksi juotuivat antamaan sekä
ruotsalainen Oracle että hollantilaisten Main Wise As, nelivuotiaiden Eurooppaderbyn
ykkönen.
– Ikävähän meidän porukan
yhteisiä Ranskanmatkoja tulee,
myöntää Ranta-Ruona.
Jännittävä yksityiskohta asiassa on, että edellä mainittu
Oracle on jokin aika sitten siirtynyt Reima Kuislan omistukseen. Se aloittaa kilpailemisen
uudessa kotimaassaan huomenna Mikkelissä.

FAKTA
Ori Le Cannibale

Tutustutaan: Seppo Ranta-Ruona (oik.) pitää kiinni, kun Mika Harjuoja antaa oriin haistaa kättään.

Syntynyt 2006 Kalajoella
Kasvattaja Mika Harjuoja
Omistaja Ecurie Bon Appetit
Isä Jag de Bellouet, emänisä
American Winner
Ennätys 1.11.1a
56 starttia, joista 17 voittoa.
Voitoista 3 juostu Timo Salmelan, 9 Stig H Johanssonin ja 5 Fabrice Souloyn valmentamana.
Voittosumma 535 609 euroa

Celtic ja Leverkusen kohtaavat
Olympiastadionilla Eloklassikossa
Helsinki | Helsingin Olympiastadionille tulee tänäkin kesänä näytille kaksi jalkapalloilun
kansainvälistä suurseuraa. Teemu Pukin Glasgow Celtic ja Sami Hyypiän valmentama Bayer
Leverkusen kohtaavat stadikalla 2. elokuuta Eloklassikoksi nimetyssä tapahtumassa. Viime
elokuussa Olympiastadionilla kohtasivat englantilaiset Arsenal ja Manchester City.
Eloklassikon järjestäjänä toimii virolainen jalkapalloseura
FC Santos suomalaisten kumppaniensa kanssa.
– Santos on perustettu vuonna 2006, ja meillä on kaikkiaan 800 junioria edustusjoukkueen lisäksi. Järjestämme Virossa useita junioriturnauksia
vuosittain, ja mukana on vuosien varrella ollut toistasataa
suomalaisjoukkuettakin, taustoittaa Santosin hallituksen jäsen Leino Lonsu.
Suurtapahtuman järjestämiselle Suomessa on Lonsun mukaan selvät syyt.
– Virossa ei ole vastaavankokoista stadionia kuin Olympiastadion, ja toinen syy ovat
tähdet. Molemmissa joukkueissa on mukana suomalaisille
faneille todella tärkeä hahmo,
meiltä ei ihan vastaavia Virosta
löydy. Olemme ylpeitä siitä, että

voimme olla tuomassa tällaista
suomalaisille varmasti kiinnostavaa ja tunteita herättävää ottelua Helsinkiin.

Eloklassikko toimii tavallaan
avauspotkuna jalkapallosyksylle, johon kuuluvat tärkeänä
osana alkavat miesten EM-karsinnat.
– Kymmenen viikkoa tämän
jälkeen avataan EM-karsinta
kotiotteluiden osalta. Jalkapallon arvostus Suomessa on jatkuvasti kasvussa ja tällaiset tapahtumat ovat omiaan vain tukemaan sitä, sanoo Palloliiton
apulaispääsihteeri Timo Huttunen.
– Palloliiton puolelta emme
ole tapahtumaa organisoimassa, mutta meillä on konsultoiva rooli, kuten kansallisella liitolla aina tämän luokan kansainvälisissä otteluissa. Lisäksi
meidän tehtävämme on koordinoida kansallisten huippusarjojen otteluita tällaisten tapahtumien kanssa hyvässä yhteisymmärryksessä.
Pääsylippujen myynti otteluun alkaa maanantaina 10.
maaliskuuta.
– Kaikki liput tulevat myyntiin kerralla ja kaikkien kanavien kautta, kertoo Sami Verno
Lippupalvelusta. – STT

Lehtikuva / Carmen Jaspersen

Le Cannibale asteli korskein askelin Juho Raskun autosta kotimaan
kamaralle.

URHEILUSSA TAPAHTUU

Lehtikuva / Giuseppe Cacace

KIEKKO-VANTAA
VS

LeKi
LEMPÄÄLÄ

Lauantaina 8.3.
KELLO 17.00
TRIO Areena

Ovet, lipunmyynti ja kahvilapalvelut aukeavat kello 16.00.
Aikuiset 13 €, Lapset 8 € (7-15 v). Eläkeläiset, varusmiehet, työttömät,
invalidit, opiskelijat 10 €
(Huom! varaudu esittämään asianmukainen todistus ovella)
VIP-KLUBI -lippu 80 € (sis. pääsylipun otteluun, ruoan ja juomat Vip-klubilla)
Aitio (Hinta neuvotellaan erikseen)

Sami Hyypiän (vas.) valmentama Bayer Leverkusen kohtaa Teemu Pukin Glasgow Celticin Helsingin Olympiastadionilla elokuussa.

Perhelippu 1: Kaksi aikuista ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 35 €
Perhelippu 2: Yksi aikuinen ja kaksi alle 12-vuotiasta lasta - 22 €

