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Moikka, 

Suur-Hollola -viikonvaihde on käynnistynyt Jokimaalla jo perinteisillä Ascot-henkisillä lounasraveilla. 
Huomenna starttaa itse päätapahtuma lämminveristen Suur-Hollola -ajon karsintojen myötä ja kiihtyy 
kohtti sunnuntain huikeaa finaalipäivää. Ja sunnuntaina on sitten tosi kyseessä Oliviallakin kun parhaat 
nelivuotiaat prinsessat kiihdyttävät Best Princessiin klo 17.15, juuri ennen Suur-Hollola-finaalia..  

Suur-Hollola on suomalaisen hevoskasvatuksen juhlaa. Päälähdöissä kaikki osallistujat ovat Suomessa 
syntyneitä, joten tapahtuma tarjoaa nimensä mukaisesti parasta suomalaista raviurheilua! Säiden 
haltijatkin vaikuttavat suosiollisilta, joten viikonlopun takuulla paras menovinkki on mennä Jokimaalle 
paikan päälle. Raviliigakorteilla sisään pääsee 10 eurolla (norm. 15e) ja alle 16-vuotiaat pääsevät aina 
ilmaiseksi. Kokemuksesta voin kertoa, että Jokimaalla lapset on huomioitu erinomaisesti, joten koko 
pesueen voi huoletta ottaa mukaan. Laittakaa oranssia päälle ja pitäkää ääntä! Itse olen estynyt tulemaan 
paikalle lomamatkan vuoksi, mutta hengessä kannustan mukana TotoTV:n kautta. 

Vaikka 100.000 euron ykköspalkinnolla kruunattu päälähtö on tänä vuonna huikean jännittävä ilman selvää 
ennakkosuosikkia, kiinnostaa meitä raviliigalaisia tietysti eniten 4-vuotiaiden tammojen Best Princess-lähtö. 
Lähtö on todella tasaisen näköinen, joten menestymiseen vaaditaan huippusuoritus ihan jokaiselta lähtöön 
osallistuvalta tammalta. Ennakkospekulaatioissa ykkössuosikkina on oikeutetusti Kuopio Stakesin sankaritar 
Callela Ladyboss ja joissain vihjeissä niin ikään Kuopiossa menestynyt Arctic Helen, mutta mm. 
Hevosurheilun vihjeissä meidän Olivia on sijoitettu kakkossuosikiksi! Paljon on kiinni jo lähtökiihdytyksestä 
ja juoksun kulusta ylipäätään, mutta toivotaan että Olivia on iskussa ja pääsemme fiilistelemään Girl On 
Firea kotiradalla =). 

Pelaajille tiedoksi, että Tommi mielellään riisuisi Olivialta kengät, mutta tekee lopullisen päätöksen siitä 
vasta sunnuntaina. Tommin spekulaatioissa Olivia ottaa alussa keulat, mutta todennäköisesti luovuttaa ne 
jollekin suosikille tai Tommille itselleen, jolloin Olivian kiriruuti säilyy loppuun. Tommi nimittäin meinasi 
kovasti ajavansa itse Proud Sallylla keulasta (kovaa lähtevä Arctic Helen lähtee ulkoradoilta, joten Proud 
Sallylla on lähdön onnistuessa etulyöntiasema Arctic Heleniin nähden), ja psyykkaili Olivialle paikkaa 
johtavan takana, jolloin kiriruuti säilyisi kuivana loppuun. Saa nähdä, sunnuntaina olemme viisaampia! 

Tähän loppuun vielä Jyväskylän ravilligan kimpanvetäjän Miika Lähdeniemen spekulaatiot kaikista lähdön 
hevosista: 

Lahti 3.7. Lähtö 9 Suur-Hollolan Best Princess 

1 Grainfield Fanny eli Vilja on Vermon Raviliiga-joukkueen silmäterä. Se voitti toissa kerralla lounasraveissa 
keulapaikalta oikein varmalla ja hyvällä tyylillä. Viimeksi se avasi kovaa, mutta vetäytyi lopulta 3. ulos ja tuli 
mukavasti maaliin uhkaamatta kuitenkaan kärkihevosia. Viljalla on rutiinia Vermon kovista lähdöistä, mutta 
tehtävä on nyt vielä pykälää kovempi. Lähtöpaikka on kuitenkin optimaalinen, sillä tiedossa on nyt 
sisäratajuoksu kärjen takana. Hyvä sijoitus onkin täysin mahdollinen. 

2 Stone Capes Olive saa kotiradan paineet, sillä Olivia on Jokimaan porukan ylpeys ja Raviliigan kärkinimi. 
Se täytti hienosti paikkansa Kuopio Stakesissa yltäen finaalissa kovalla tuloksella neljänneksi. Viime kerralla 
Turussa se ei ollut aivan terävimmillään, tosin juoksustakin tuli vaikea. Olivia joutui tekemään pitkän kirin 
ulkoradoilla ja oli ihan ok. Kotiradan tärkeässä lähdössä se on todennäköisesti viritelty entistä terävämpään 
iskuun. Kirikyky on Olivian paras ominaisuus ja tässä juoksupaikka löytynee kärkiporukasta. Voittaminen on 
aina hankalaa näissä kinkereissä, mutta sekään ei ole mahdoton ajatus. 
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3 Callela Kailash yllätti Turun Kasvattajakruunu-alkuerässä, jossa Stone Capes Olive ja Golden Luxi eivät 
olleet parhaimmillaan. Se löysi sisäradan jonosta sopivasti tilaa 300 jäljellä ja kiri iloisesti ykköseksi. 
Edelliskerralla se voitti T65-lähdön saatuaan silloinkin sopivan sisäratajuoksun. Juoksun on onnistuttava 
tälläkin kertaa ja voittoputken jatkuminen olisi ehkä edelleen pieni yllätys. 

4 Proud Sally jäi Kuopio Stakesin finaalissa aluksi toiselle radalle ilman selkää ja vaikka Elian Web jatkossa 
tarjosikin vetoapua, tamma ei jaksanut sinnitellä aivan kärkikuvioihin. Karsinnassa se kiri hienosti. 
Toukokuussa Derbyn Tammasuosikissa se oli hyvä kakkonen Backspinille häviten. Hyvänä päivänään Proud 
Sallylla on täydet menestyssaumat. 

5 Roheryn kiersi viimeksi Solvallassa kierros juostuna johtavan rinnalle, mistä sinnitteli kurakelissä ihan 
mukavasti eikä hävinnyt paljoa ulkoa ohitse kirineelle Golden Luxille. Edellisjuoksussaan Roheryn paineli 
terävänä kärkipaikalla ja jaksoi hyvin kolmanneksi. Kyvyiltään Roheryn on tämän lähdön parhaimmistoa, 
mutta se ei välttämättä ole reilun kuukauden paussilta aivan huipussaan. Silti sitä ei kannata unohtaa 
peleistä. 

6 Golden Luxi eli kavereiden kesken Maisa edustaa Killerin Raviliiga-joukkuetta. Maisa oli Turussa selkeä 
pettymys, koska normaalisuorituksella sen olisi kuulunut kestää johtavan rinnaltakin paremmin. 
Lyhyemmällä starttivälillä tamman voi olettaa olevan parempi. Jos Maisalla on jälleen hyvä päivä, se täyttää 
kyllä paikkansa tässä lähdössä. Solvallassa se kiri toivottomista asemista vahvasti loppua. Juoksusta voi tulla 
kuitenkin tällä kertaa hankala, joten rahasijaankin on oltava tyytyväinen. 

7 Arctic Helen hakee tiukasti revanssia, sillä Kuopio Stakesin finaalissa sillä jäi runsaasti jossiteltavaa. 
Tamma nimittäin näytti johtaneen Callela Ladybossin takana todella hyvältä, mutta ei päässyt koskaan 
kirimään täysin vapaasti. On huomioitavaa, että Arctic Helen juoksi tuon kisan ilman kenkiä ja tällä kertaa 
kengät lienee jalassa. Viimeksi Kouvolassa se kohtasi kovia oriita Conny Sisun johdolla ja joutui vielä 
kiertelemään ulkoratoja, mihin nähden suoritus oli vahva. Kuski yrittää varmasti Arctic Helenillä keulaan ja 
jos se onnistuu, tamma on vahvoilla. 

8 Beretta Hoss runnoi Mikkelissä vahvalla ulkoratakirillä ykköseksi tätä helpommassa lähdössä. Vermossa 
se oli odotettua tasapaksumpi 2. ulkoa. Beretta Hoss on lähdön vähiten tienannut ja debytoi nyt 
ikäluokkatasolla. Kun lähtöpaikkakin on surkea, suurempaan menestykseen on vaikea uskoa. 

9 Callela Ladyboss teki Kuopio Stakesissa jo karsintalähdössä hyvän kirin ja löi sitten finaalissa muille luun 
kurkkuun heti lähtökiihdytyksessä. Se täräytti kärkipaikalle ja vei arvovoiton kovalla 11,7-tuloksella. Callela 
Ladyboss on muutenkin ollut ikäluokan tammoissa selvä hallitsijatar. Takarivi lienee pelkkä hidaste, sillä 
huippuhevonen pystyy myös hyvään loppukiriin. Callela Ladyboss on perustellusti ennakkosuosikki. 

10 Angry Lady voitti viime vuonna Tammakriteriumin ja siirtyi loppuvuodesta Juuso Holttisen treeniin. 
Kyvykkään tamman tämä kausi ei ole päässyt vielä kunnolla vauhtiin. Toissa kerralla se oli paha pettymys. 
Viimeksi Vermossa se tuli pienen lähdön perältä juosten maaliin ja oli ok, muttei vieläkään terävimmillään. 
Huippukunto on varmasti tähdätty vasta syksyyn ja tässä vaiheessa kärkisijat lienevät tiukassa. 

11 Lolo Lee kamppaili Mikkelin kurakelissä rehdisti johtavan rinnalta, vaikkei voittajaa kyennytkään 
uhkaamaan. Myös edelliskerralla Vermossa se oli todella sitkeä johtavan rinnalta. Nyt se saa selkäjuoksun, 
mikä on entistä kovemmassa lähdössä hyvä juttu. Aivan kärkikamppailuun ehtiminen on kuitenkin vaikeaa. 
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12 Bean Star näytti viimeksi Solvallassa sisäradalla terävältä, mutta kiritilojen auettua se lähinnä nakkeli 
niskojaan eikä innostunut vaihtamaan rytmiä. Edelliskerralla se piti vauhtinsa 3. ulkoa, muttei saanut otetta 
kärkihevosista. Tamma olisi hyötynyt eturivin paikasta ja äkkiseltään tehtävä vaikuttaa nyt liian kovalta. 

Aurinkoista Suur-Hollola -viikonvaihdetta! 
 
toivottelee, 
 
Johanna 
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