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K A L L E S I P I L A I N E N 

Ville Koho on 
SaiPan pelaa-
jista ainut ra-
vimies. - Mui-
taeitalla het-
kella ole, Koho 
kertoo. Edessa 
istuu Ravilii-
gan Lappeen-
rannan val-
mentaja Matti 
Nisoneii. 

"Hevoset ovat kuin 
huippu-urheilijoita" 
LAPPEENRANTA I SaiPan kapteenista Ville Kohosta tuli Raviliigan kummi. 
Koho on hevosurheilun ystavana myohaisherannainen. 

K A L L E SIPILAINEN 

S AIPAN liigajoukkueen kap-
teeni Ville Koho on lupau-
tunut syyskuussa alkavan 

Raviliigan Lappeenrannan kum-
miksi. 

Koho tunnetaan innokkaana ra-
vimiehena. Yllattavaa onkin, etta 
han on seurannut hevosurheilua 
aktiivisesti vasta kuutisen vuotta. 

- Rehellisesti voin sanoa, mita is-
kan kanssa aikoinaan Urheiluruu-
tua katsottiin, niin siina vaiheessa 
Ville keksi muuta tekemista, kun 
ravit alkoivat, myontaa Koho. 

Ravien seuraaminen ei ole jaa-
kiekkopiireissa mitenkaan harvi-
naista. 

Esimerkiksi SaiPassakin pelan-
neella Antti Pihlsti omilla on 
kuusi omistusta hevosista. Ruot-
sissa Henrik ja Daniel Sedinin 
Nahar voitti Elitloppetin ja myos 

Peter Forsberg tiedetaan hevds-
mieheksi. 
KIPINAN ravien seuraamiseen Ko
ho sai entisilta pelikavereiltaan Ee-
tu Holmalta ja Petri Koskiselta, 
jonka kanssa hanella on edelleen 
65-kimppa. 

Lopullisesti liekki roihahti vuo-
den 2008Jyvaskylan Kuninkuusra-
veissa. Seuraavana vuonna oli Lap
peenrannan vuoro isannoida suo-
menhevosten mestaruuskisoja. 

-Hevoset ovat kuin huippu-ur-
heilijoita, kun radan vieresta kat-
soo. Viimeisen paalle viritettyja, fii-
listelee Koho ja kertoo katsoneen-
sa juuri netista, kun Pertti Puik-
konen toi LP. Vipotiinan kuninga-
tarkilpailun voittoon Lappeenran-
nassa. 

-Isoissa raveissa tunnelma on 
hieno. Kannattaa lahtea pelkas-
taan sen perusteella. 

HEVOSENOMISTAJAKSI SaiPa-
kapteeni ei ole toistaiseksi ryhty-
nyt. 

-Muutamia on tarjottu, mutta 
en ole lahtenyt. 

Kummin tehtavien myota Kohol-
le lahjoitettiin yksi osuus Raviliigan 
Lappeen Karjala-tallista. 
LIIGASSA 12 suomalaiselle ravira-
dalle kerataan 700 osuuden hevos-
kimppa. Tahan mennessa 100 eu-
ron osakkuuden Lappeenrannan 
tallista on lunastanut reilut 100 
osakasta. 

Keratyilla rahoilla ostetaan syys-
kuun alussa puolitoistavuotias 1am-
minverivarsa Ypajan hevoshuuto-
kaupasta. Nelisvuotiskauden jal-
keen hevonen myydaan ja myyn-
tihinta, palkintorahat ja mahdolli-
sesti saastyneet varat jaetaan omis-
tajaporukan kesken. 


