
Suomen upein ravitapahtuma SorSaSaloSSa!
Kuopion kuninkuusravit tarjoavat ainutlaatuisen tapahtuman, jossa yhdistyvät parhaat hevoset, 
urheilun ja pelien jännitys sekä suuren suomalaisen kesätapahtuman tunnelma.

60 000 ihmistä ei voi erehtyä, tulethan sinäkin Sorsasaloon!

 27.–28.7.2013 | KUOPIO | www.kuninkuusravit.fi
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Kuopion ravirata valmistautuu kovalla tohinal-
la vastaanottamaan kymmenettuhannet 
ravivieraat heinäkuun viimeisenä viikon-
vaihteena 27. – 28.7.2013. 

Upeaan kotimaiseen ravitunnelmaan mei-
dät johdattavat ravien päätähtemme – valtakun-
nan parhaat suomenhevoset. On suomenhevosten 
juhlan aika. Helteisen viikonlopun aikana näem-
me kuusi kuninkaallista lähtöä, joiden lisäksi lau-
antaina ajetaan kovatasoiset T75-finaaliravit maus-
tettuna Pikkuprinssi-kilpailulla ja suomenhevos-
ten montén SM-finaalilla. 

Sunnuntaina kilpaillaan mm. Pikkukunkun 
voitosta, ja ravijuhlamme huipentuu vuoden 2013 
kuninkaallisten tunteikkaaseen seppelöintiin. Ra-
vivaltakunta saa hallitsijansa arvostavan yleisön 
edessä.   

Savon vuoden suurimman yleisötapahtuman 
startti tapahtuu perjantai-iltana, jolloin kannattaa 
suunnata Seiskan vauhdikkaisiin Kunkkaribileisiin 
Kuopion satamaan. 

Lauantaina samassa paikassa juhlitaan kesäistä 
Kuninkuusravien Iltajuhlaa, jossa fiilistellään odo-
tettujen Jonne Aaronin ja Katri Helenan johdol-
la. 

Tarkempia tietoja Kunkkariviikonlopun ohjel-
masta löydät osoitteesta   
www.kuninkuusravit.fi 

Toivotan koko  

Kuninkuusravien  

organisaation  

puolesta ravikansan 

lämpimästi tervetulleeksi  
kesäkaupunki Kuopioon!  

Viihtyisää ja ikimuistoista 

kunkkariviikonloppua  

kaikille! 

marita huttunen   
toimitusjohtaja   
Kuopion Ravirata Oy

keSän kuumin ravitapahtuma 
kuopion SorSaSaloSSa!

UUsi ToyoTa RaV4.

sUURempi koolTaan 
ja ominaisUUksilTaan.

RAV4 2.0 D-4D 2WD hinnat alk. veroton hinta 28 110 €,
autovero 7 164 €, arvioitu kokonaishinta sis. tk 35 874 € 
EU-yhdistetty kulutus 4,9-7,3 l/100 km, CO2-päästöt 127-176 g/km. 
Takuu 3 v/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 v.

uusi aURis 
ToURing
spoRTs!

EU-yhdistetty kulutus 3,7-6,1 l/100 km,
CO2-päästöt 86-140 g/km.  Takuu 3 v/100.000 km, 
korin puhkiruostumattomuustakuu 12 v.
Hybridijärjestelmän takuu 5 v/100.000 km.
HSD-akkuturva 8 vuotta/350.000 km.

Auris Touring Sports 1.33 Dual vvt-i Life 
hinnat alk.  veroton hinta 17 790 €,
autovero 4 643,86 €, arvioitu
kokonaishinta sis. tk 23 033,86 € 

nyT meillÄ
ennakkoesiTTelyssÄ
odoTeTTU wagon myös hybRidinÄ
kUninkUUsRaVien RaViToRilla osasTo 57–58

Tervetuloa tutustumaan
ja osallistumaan kilpailuun

ravitorille
osastollemme 57–58

esittelyssä RaV4, 
proace ja

auris Touring sports!

Kallantie 11, Kuopio. Vaihde 017 364 2211.
Avoinna ark. 8–17, kesällä la sulj. 

Huolto 8–17. Pikahuolto 7.30–15.30

Marita Huttunen ja 
Martta-varsa.
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kuninkuuSlähtöjen oSalliStujien eSittely 
Ravikuningatar-ehdokkaat 2013

Ravikuningas-ehdokkaat 2013

vislakka 7-v.
om. Tomi Saarinen & annamari Sipilä 
valmentaja Jouni miettinen  
ohjastaja mika Forss   
Vislakka on kesäkauden todellinen yl-
lättäjä tammapuolella. ensikertalai-
nen ei Sorsasalossa kuvia kumartele.

Wizard Stina 9-v.
omistaja Wizard Stable  
valmentaja Pasi Hirvonen 
ohjastaja Pasi Hirvonen 
epävarma, mutta hyvän kapasiteetin 
tamma etelä-Savosta. Harha-askeliin 
ei nyt Kuopiossa ole varaa.

virijori 8-v.
omistaja Jorma & Tiina naumanen-
valmentaja Jorma naumanen  
ohjastaja Jani ruotsalainen  
Debyytti kuninkuuskilpailussa tapah-
tuu kotiradalla. Vahvuus on valttia, 
onnistuessaan voi olla korkeallakin.

vieskerin valo 9-v.
omistaja Janita Bollström 
valmentaja Pertti niveri 
ohjastaja Pertti niveri 
Kymenlaaksolaisori on mukana ku-
ninkuuskisassa toista kertaa. Omim-
millaan etenkin pitemmillä matkoilla.

turon myrsky 11-v.
omistaja Jussi-Talli 
valmentaja Tero e mäenpää 
ohjastaja Tero e mäenpää 
mäenpään toinen valmennettava ku-
ninkuuskisassa. Viime vuoden kak-
konen, päivän vire pieni arvoitus.  

Sörkän Sälli 7-v.
omistaja Chef  Wotkin’s Stable  
valmentaja Tero e mäenpää 
ohjastaja mika Forss 
Kotiradan Derby-voittajan tulikaste 
kuninkuuskilpailussa. On aina viihty-
nyt missä suurta rahaa jaetaan. 

marat 10-v.
omistaja Tarmo liikamaa  
valmentaja Tarmo liikamaa 
ohjastaja Jarmo Saarela  
Kuninkuuskilpailun pohjoisin edus-
taja tulee Kolarista. Starttinopea, 
uransa kovimman tehtävän edessä.  

i.p. lento 12-v.
omistaja Sivolan Tila   
valmentaja Heikki Parviainen  
ohjastaja Kaarlo ahokas 
Vakuuttavia esityksiä kuninkuuskisan 
päätösmatkoilla viime vuosina. nope-
us rajallinen, voimat ehtymättömät. 

Sirun valpuriina 12-v.
omistaja anu Hyytiäinen  
valmentaja aimo Vuorisalo 
ohjastaja Jouni Törmänen 
Hallitseva ravikuningatar ja kuninga-
tarkilpailun ennakkosuosikki. erityisen 
vahva pitkällä päätösmatkalla.

Saaga S 7-v.
omistaja Ilkka Pyysalo 
valmentaja Ilkka Pyysalo  
ohjastaja matti nisonen.  
lahjakas tamma etelä-Karjalasta. 
rutiinia kovista tammalähdöistä vä-
hänlaisesti, voi venyä yllättävästi.

pelikka 10-v.
omistaja Vesa Kaksonen 
valmentaja Vesa Kaksonen 
ohjastaja markus Dahlström 
Talven Toto75-menestyjä on kunin-
gatarkilpailun ensikertalainen. miten 
tamman vauhti riittää koitoksessa?

kemun tutu 7-v
omistaja Fanfaria Team  
valmentaja Jouni miettinen  
ohjastaja Harri Koivunen  
Vislakan ja rapin aatoksen tallika-
veri on varma rahankerääjä. Kuuluu 
mahdollisten yllättäjien osastoon.

marimin 14-v.
om. Terhi Haukivaara & esa Heikkinen 
valmentaja esa Heikkinen 
ohjastaja arto Hammar   
Ikinuori marimin on kuningatarkisan 
kolminkertainen kolmonen. Kuopios-
sa ”totosija” on jälleen tavoitteena.

i.p. vipotiina 14-v.
om. rip rap Team & Seppo Juvonen  
valmentaja Pertti Puikkonen
ohjastaja Pertti Puikkonen   
Kolminkertainen ravikuningatar ja 
me- tamma. Kunnonajoitus on yleen-
sä ollut kohdillaan.

B. turolii 13-v.
omistaja Talli ranch Oy  
valmentaja reijo Borgström 
ohjastaja antti Teivainen 
Seitsemättä kertaa mukana kamp-
pailemassa seppeleestä! Kuninga-
tarkisan konkari on huippukunnossa.

aino-ilona 12-v
omistaja Kiia-Karoliina nieminen 
valmentaja Jukka rintamäki
ohjastaja Hannu Hietanen  
mikkelin kuningatarkisa jätti viime 
vuonna hieman jossiteltavaa. Saa-
puu Savoon nyt revanssimielellä.

noriko 8-v.
omistaja a. Harmoinen & K. Sirviö  
& T. Vääränen  
valmentaja Timo Vääränen  
ohjastaja Jani ruotsalainen
Kotiradan suuri toivo kuningatar- 
kilpailussa. Valmis haastamaan!

Frans 12-v.
omistaja Jouni Hakkinen   
valmentaja Jouni Hakkinen  
ohjastaja ari moilanen Vuoden 2012 
suurmestari on ollut kolme kertaa 
kuninkuuskilpailun neljäs. Kokemus 
riittää Kuopiossa kolmen joukkoon.

Franko 9-v.
omistaja ravitalli Suuronen Oy &   
reijo Kenttälä  
valmentaja Seppo Suuronen 
ohjastaja antti Teivainen 
Voitot ovat tänä vuonna kiertäneet-
vahvaa oritta. rikkoutuuko kuparinen?

erikasson 14-v
om. Helena Tuikka & Jaakko Varjonen 
valmentaja Bella Varjonen 
ohjastaja Harri Koivunen 
Hallitseva ravikuningas ja suosikki 
Bokerin haastaja nro 1. ”erkissä” 
riittää vielä virtaa!  

Camri 7-v.
omistaja Jani Konnu  
valmentaja Jorma Konnu  
ohjastaja Tuomas Pakkanen 
Tuulennopea ensikertalainen ete-
lä-Savosta. Kyydissä kotiradan mies 
Tuomas Pakkanen ”Pöljän Kontio”. 

Boker 10-v.
omistaja Team Boker  
valmentaja esa Holopainen 
ohjastaja esa Holopainen 
Tuore suurmestari on neljättä kertaa 
Kuninkuusraveissa. Vahvojen esitys-
ten perusteella ennakkosuosikki.  

a.t. visku 10-v
omistaja Katri & Pasi Teini  
valmentaja Pasi Teini   
ohjastaja arto Hammar 
Satakunnasta saapuva ori on yllätys-
osallistujia. Tehnyt uutta tulemista, 
kärkipää olisi silti suuryllätys. 

yllin kyllin 11-v.
omistaja merkkari Talli  
valmentaja Teemu Okkolin 
ohjastaja Teemu Okkolin  
Yllin Kyllin on kyvykäs ensikertalai-
nen Orimattilasta. Tuo mielenkiintois-
ta uutta väriä tammojen kilpailuun.

KUVaT: HIPPOKSen KUVa-arKISTO



kuninkaan uudet vaatteet
Perttusten raviperheen ja-
lokivi Saran Salama on 
yksi kaikkien aikojen me-
nestyneimmistä suomenhe-
vosravureista. Ori jätti ra-
viradoilla 63 kertaa muut 
hevoset taakseen ja voitti 
ravikuninkuuden kolme-
na peräkkäisenä vuonna.  

jutta ikonen

KuninKaan loisteliaalle uralle mah-
tuu tavoiteltujen seppelei-
den lisäksi neljä peräkkäistä 
Suur-Hollola-ajon voittoa ja 

ulkomaisten tupsujalkojen kukistami-
nen Olympia-ajossa. Raviuran jälkeen 
Kuningas riisuttiin valjaista, ja tilal-
le on tullut satula sekä sen myötä uusi 
ura ratsuna ja siitosoriina. Saran Salama 
on monikäyttöisen suomenhevosen pe-
rikuva raviurheilun huipulta.

“Vain sata salamaa iskee tulta, ja ko-
ko elämä räjähtää...”  Tämä Vicky Ros-
tin ikivihreä laulu kaikui monta kertaa 
Saran Salaman uralla voittajaesittelyis-
sä. Räjähtävän nopean oriin fanien suis-
sa se muuntautui muotoon “Vain Saran 
Salama iskee tulta”, jota yleisö lauloi ja 
bailasi runsain joukoin mukana. Sata 
salamaa on liikuttanut tuhansia ja tu-
hansia ravifaneja parhaissa kotimaisissa 
raviurheilutapahtumissa.

Ihmisten mieliin kappale on jäänyt 
erityisesti Kuninkuusraveista, joissa sitä 
soitettiin aina Saran Salamalle, kun Ku-
ningas ja Kuningatarpari astelivat ylei-
sön eteen seppelöitäväksi. Tätä muis-
telee kaihoisasti myös Saran Salaman 

omistaja Sara Perttunen: “Ei sitä tun-
netta voi sanoin kuvailla, kun Salama 
kruunattiin ravikuninkaaksi. Kaikki ne 
Kuninkuudet olivat ikimuistoisia. Kun 
Salama voitti toisen Kuninkuuden, se 
voitti kaikki osamatkat. Kolmannen ra-
vikuninkuuden se teki kokonaisajassa 
kilpailuennätyksen, joten kaikissa Ku-
ninkuuksissa on ollut kyllä ikimuistoi-
sia hetkiä!”

Ravikuninkuuden Saran Salama 
voitti Forssassa 2006, Kouvolassa 2007 
ja Jyväskylässä 2008. Osamatkan voit-
toa Perttuset pääsivät juhlimaan myös 
Oulussa 2010, jolloin kokonaiskilpai-
lun voitti kuitenkin Einari Vidgrénin 
omistama A.T. Eko. 

Loistavan raviuransa jälkeen Saran 
Salama on vaihtanut ammattia ja toi-
mii nykyään Sara Perttusen siskon Su-
vin kouluratsuna. Lahdessa päihdetyö-
tä päivätöikseen tekevä ja Ylen suositun 
Ravisuoran lähetyksissä haastattelijana 
nähty Sara on myös edelleen aktiivisesti 
mukana Saran Salaman elämässä.

Siskoksilla on selkeä työnjako oriin 
viikko-ohjelmassa: “Minä käyn Sala-
malla lähinnä maastoilemassa suunnil-
leen kolmesti viikossa. Suvi vie hevos-
ta eteenpäin kouluratsastuksessa noin 
kolmisen kertaa viikossa”, Sara kertoo.

”Salama asuu isäni Tapio Perttusen 
tallissa Orimattilassa, joten kyllä sitä 
myös välillä ajetaan. Sen entinen hoita-
ja Taina Lehmussaari käy virkistämäs-
sä omaa ja oriin mieltä välillä ajamalla, 
kun omilta töiltään ehtii.”  

ehkä kantakirjaratsuksikin  
Saran Salama on käynyt ratsutettava-
na myös ammattilaisella. Orimattilassa 
asuva ratsuttaja Siiri Kyrö auttoi Sala-

man ratsun uran alkuun, ja ori käy siellä 
edelleen säännöllisesti koulutettavana. 

Komeasti ratsastajankin alla liikkuva 
ori taipuu jo monenlaisiin kouluratsas-
tusliikkeisiin, mutta esteitä se ei ole vie-
lä hypännyt. Sen takia monikäyttöisien 
ravikuninkaan kantakirjaus ratsusuun-
nalle ei ole vielä ajankohtaista.

Saran Salama on kuitenkin kanta-
kirjattu juoksijaksi, joten pakollista sen 
kantakirjaaminen myös ratsuksi ei ole. 
“Ajatus ei ole poissuljettu, mutta ei se 
kantakirjaaminen ihan välttämätöntä 
ole. Ratsastushommaa tehdään vaan 
hevosen iloksi ja lihaskunnon ylläpitä-
miseksi”, siskokset korostavat.  

uusi sukupolvi kasvamassa 
Perttuset ovat tiivis raviperhe. Isä Ta-
pio Perttunen on menestyvä ammatti-
valmentaja- ja ohjastaja. 

Kaikki Perttusten kasvattamat hevo-
set on nimetty perheen vanhempien tai 
lasten mukaan kuten Tapsan Tahti, Sa-
ran Salama, Suvin-Sälli, Antin Ässä ja 
kumppanit. Yli 830 000 euroa urallaan 
palkintorahoja juosseen Saran Salaman 
emä Vipo on jättänyt useita muitakin 
menestyneitä hevosia Perttusten iloksi. 

Saran Salaman veli Kihin Källi ei 
raviurallaan loistanut, mutta osoittau-
tui erinomaiseksi kouluratsuksi sekin. 
Se on jopa kantakirjattu ratsusuunnalle 
korkeimmalla ykköspalkinnolla.

Uuttakin sukupolvea Tapio Perttu-
sen tallissa on kasvamassa, Saran Särmä 
ja Saran Salsa ovat Saran nimikkovar-
soja ja Suvin Sankari taas Suvin tuleva 
tähti. Kaksi näistä ovat Saran Salamasta 
ja yksi Sirpan Sisusta, joka on myös per-
heen kasvatteja, joten kuninkaallisen 
suvun jalostustyö saa jatkua edelleen.

Suuria tunteita  
Kysyttäessä mitä Saran Salama Perttus-
ten perheelle merkitsee, Sara liikuttuu 
kyyneliin. 

“Raviurheilu antaa niin suuria tun-
teita, mitä tämä laji olisi ilman niitä? 
On mahtavaa miten paljon Saran Sala-

ma meille niitä tunteita on antanut ja 
antaa vielä jatkossakin.”

Raviuransa päättäneet ja rakastetut 
ravikuninkaat Saran Salama, A.T. Eko 
ja Santeri Dahlia tullaan näkemään 
myös Kuopion Kuninkuusravien ohei-
sohjelmissa. n

Sara Perttusella on läheinen suhde hänen elämänsä hevoseen.

Mistä 

suomalainen 

ruoka tulee?

www.viljo.fi

www.viljelijankonemessut.fi

Oletko sinä

SUOMEN

VAHVIN 
VILJELIJÄ?

Ilmoittaudu mukaan pian: 

matti.lappalainen
@jyvajemmari.fi

Rehun teon välissä

ODOTETTAVISSA VILKASTA 
KAUPANKÄYNTIÄ 
Kesä, kärpäset ja Viljo ovat pian täällä!

VILJO 
25.-27.7.2013:
- Alan ammattilaisten 

ykköstapahtuma

- Laadukkaat 
näytteilleasettajat

- Messutanssit 

- Suomen Vahvin 
Viljelijä- kilpailu 

- Valio Maitojuoksu ja

Maitomaili

ETÄKOHTEET
Hingunniemen 
hevostalousoppilaitos

-  Nykyaikainen rumpukompostori 

-  Eläinsairaala

Mikko ja Outi Elovaaran 

Naudanlihan tuotantoyksikkö

- Suomen suurin yksityisomisteinen tila

- HK-Agrin sopimustuottaja

- Joka päivä paikalla 

MESSUOHJELMA
Torstai 25.7.2013
Messut avoinna klo 12.00 -17.00

Perjantai 26.7.2013
Messut avoinna klo 10.00 – 16.00
klo 11.00  Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen  

 ja  MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila   

 avaavat messut

klo 14.00 Countrytyttökisa UUTUUTENA!

klo 18.00 – 20.00   Näytteilleasettaja VIP- tilaisuus 

klo 20.00 – 00.30  Messutanssit: Juha Vartiainen 

                  ja Virpi Piippo & Elixir

Lauantai 27.7.2013
Messut avoinna klo 10.00 – 16.00
klo 11.00  Valio maitomaili

klo 12.00  Valio maitojuoksu 13 km

klo 13.00   Suomen vahvin viljelijä -kisa

PÄÄSYLIPUT 
Pääsylippu   15 €

Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat 12 €

Messutanssilippu   10 €

Perhelippu, 2 aikuista ja 

2 lasta (alle 12 v.)    25 €

Ryhmät < 10 hlö & 

yhteistyökumppanit   10 €
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Yli 7000 voitettua raviläh-
töä, yli 50 000 ajettua start-
tia ja seitsemän ravikunin-
gatarkisan voittoa… Antti 
Teivainen tietää mitä kil-
paradalla pitää tehdä. Hän 
elää joka päivä unelmaan-
sa.

tanja kuittinen
  

Jo pienenä poiKana Antti Teivainen 
päätti, että haluaa viettää loppu-
elämänsä työskennellen hevosten 
parissa. Se päätös on osoittautu-

nut vuosikymmenten kilvanajon aika-
na erittäin oikeaksi. Teivainen on Jor-
ma Kontion jälkeen Suomen toiseksi 
eniten voittoja ajanut raviohjastaja ja 
porskuttaa raviurheilun huipulla.

Antti Teivainen jos kuka tietää, mi-
tä Kuninkuusravit merkitsee yleisölle, 
kilpailijoille ja lajille. Hän on voittanut 
tavoitellun ravikuningattaren seppeleen 
peräti seitsemän kertaa. 

”Kuninkuusravit ovat tänä päivänä 
raviurheilun näyteikkuna suurelle kan-
salle, niin kotimaassa kuin ulkomailla-
kin. Tapahtuma on kohtaamispaikka, 
joka kerää suomalaiset ja ulkomaalaiset 
ravifanit yhteen vuodesta toiseen. Me-
diatapahtuma vertaansa vailla”, Teivai-
nen summaa 82. Suomen Kuninkuus-
ravien alla.

”Kuninkuusraveihin osallistuminen 
on niin minun kuin muidenkin ohjas-
tajien uran huippuhetkiä, jotka arvos-
tetaan todella korkealle ammattikun-
nassa. Se on monelle ohjastajalle ja he-
vosten taustajoukoille toiveiden täytty-
mys.”

Kuninkuusravit kokoavat Suomen 
parhaat raviurheilijat yhteen viikonlo-
pun ajaksi. 

”Urheilullisesti se on aina erittäin 
kovatasoinen viikonloppu. Ajaessa kil-
paa voi aistia yleisöstä lähtevän tunnel-
man kärryille asti. Se säväyttää aina ja 
luo fiilistä sekä hyvää tunnelmaa myös 
omiin suorituksiin.”

ravikuningatar valomerkki  
Teivaisen ensimmäinen voitto kunin-
kuusraveissa tuli vuonna 1987 Valo-
merkillä. Se on yksi hänen uransa merk-
kipaaluista. Teivainen muistaa kuin-
ka tunteelliset tunnelmat olivat voiton 
ratkettua.

”Valomerkki oli sellainen hevonen, 
että se juoksi aina vain juuri sen mitä 
tarvitsi. Sillä jäi aina jotain varastoon. 
Tämän takia kuningatar kisat meni-
vät aina sekuntipeliksi, mikä loi oman 
jännityksensä kilpailuihin”, Teivainen 
muistelee.

Oulusta raviurheilun huipulle pon-
nistanut Teivainen on ajanut yhteensä 
seitsemän ravikuningattaren seppelettä 
kolmella eri hevosella. Nämä koostuvat 
peräti neljästä peräkkäisestä kuningat-
taruudesta Valomerkillä vuosina 1987-
1990, kahdesta peräkkäisestä Luisterilla 
1994 ja 1995 sekä viimeisimpänä Velin 
Vinke vuonna 2005. 

”En halua nostaa yhtään kuningat-
taristani toistaan ylemmäs. Kaikki oli-
vat oman aikakautensa huippuja. Näitä 
kisoja ei ikinä voiteta helpolla. Jokaisen 
tamman kohdalla kunnonajoitus taus-
tajoukkojen, omistajien ja valmentajien 
osalta osui täydellisesti nappiin.”

Tämän vuoden Kuninkuusraveis-
sa Teivainen nähdään Reijo Borgströ-
min valmentaman B.Turoliin rattailla. 

Mikkelin Kuninkuusravien 2012 koko-
naiskilpailun kakkonen, Oulun Kunin-
kuusravien 2010 kolmonen ja jo uransa 
seitsemännen kerran kuningatarkisaan 
tähtäävä B.Turolii on nousukunnossa. 
Tämä valjakko on valmis 6809 taktisen 
metrin kokonaiskilpailuun!  n

tanja kuittinen  
 
Pyysimme muutamia ohjastajakol-
legoita kuvailemaan ajomies Ant-
ti Teivaista persoonana ja kilpa-
kumppanina. Lue ohjastajien ku-
vailut ja Teivaisen (AT) kommentti! 
  
tero e. mäenpää   
- valmentaja, ohjastaja  
TEM: Lupsakka  
AT: ”Joo, kyllä tämä pitää paikkan-
sa. En ota kaikkea aina ihan tosissa-
ni. Huumorilla pääsee pitkälle.”  
TEM: Aggressiivinen  
AT: ”En aina, yritän aina saada hevo-
selle hyvän juoksun ja käyttää hyväk-
si sen lähtönopeutta, etenkin mailin 
matkoilla. Juoksupaikalla on suuri 
merkitys ravilähdöissä.”

marKKu nieminen   
- valmentaja, ohjastaja  
MN: Symppis  
AT: ”Vaikea arvioida, voi olla. Jokai-
nen voi muodostaa oman mielipi-
teensä.”  
MN: Kova ja reilu  
AT: ”Peli on raakaa mutta samal-
la reilua. Sääntöjä on noudatettava. 
Tappio on aina tappio. Voitosta aje-
taan aina.”

tapio perttunen   
- valmentaja, ohjastaja  
TP: Mahtava  
AT: ”Tämä tuntuu hyvältä. To-
ki hyvän ajosuorituksen jäl-
keen olo on mahtava.”  
TP: Määrätietoinen ja mukava  
AT: ”Tämä on pitkäjännitteistä työ-
tä. Ilman päämääriä ei tällä alalla 
pärjää. Se on tärkeä osa ohjastajan 
ammattia. On paljon helpompi elää, 
kun tulee toimeen kollegoiden kans-
sa. Kuitenkin lähes joka päivä näh-
dään.”
 
miKa Forss   
– ohjastaja  
MF: Asialleen omistautunut  
AT: ”Se on totta, tästä hommas-
ta olen haaveillut pikkupojasta asti. 
Olen kutsumusammatissani.”  
MF: Voitontahtoinen  
AT: ”Tämä on helppo, pitää olla!”

antti teivainen – ravikuningatarten kuningas
antti teivaisesta  
sanottua

Antti Teivainen on ohjastanut seitsemän tammaa ravikuningattareksi.

Kuninkuusraveihin kuulu-
vat olennaisena osana myös 
jännittävät ponilähdöt.

reetta tiainen

poniraviurheilu on suomalaisen ra-
viurheilun nuorisotoimintaa. 
Kuten Kuninkuusravien tee-

maan kuuluu, myös kunkkarivii-
konlopun ponilähdöt tarjoavat pa-
rasta mahdollista poniraviurheilua. 

Lauantaina juostaan pienempien 
ponien, eli shetlanninponien lähtö klo 
10:05. Sunnuntaina koittaa poniraviur-
heilijoiden suuri päivä, kun Sorsasalon 
radalla ratkaistaan shetlanninponien 
Suomen mestaruus klo 10:30 ja suu-
rempien ponien, B-ponien SM starttaa 
klo 10:45.

Kuninkuusraveihin on alle 16-vuo-
tiaille ilmainen sisäänpääsy ja paikal-
le kannattaakin lähteä hyvissä ajoin 
tsemppaamaan pikkuponeja vauhtiin.

Suurin osa Suomen 400 vuotuisesta 
poniravilähdöstä on A-ponien kärryläh-
töjä, vaikka myös montéssa (raviratsas-
tus) kilpaillaan ja B-ponien määrä kas-
vaa vuosittain. A-poneihin kuuluvat al-
le 107 cm korkeat shetlanninponit. Po-
nikuskeina ravikilpailuissa saavat toimia 
p-ajoluvan suorittaneet 10-19 -vuotiaat 
ravinuoret.

B-poneja ovat puhdasrotuiset yli 
107 cm korkeat ponit, kuten gottlannin 
russit ja ylikorkeat shetlanninponit. n

ponivauhtia!
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Liisa Ihamuotila ja Golda 
Apache. Nykyään siitosponi-
na toimiva Golda Apache alit-
ti vuonna 2007 ensimmäisenä 
shetlanninponina kahden mi-
nuutin rajan kilometriajassa.



LEMMINKÄINEN TALO 0Y
ITKONNIEMENKATU 29E 2.KRS, 70500 KUOPIO

OTA YHTEYTTÄ JA VARAA OMASI:
PETRI KAIKKONEN, PUH. 02071 52130
PETRI.KAIKKONEN@LEMMINKAINEN.COM

KATSO KAIKKI LEMMINKÄISEN TOIMITILAT: LEMMINKAINEN.FI/TOIMITILAT

Kauppapaikka Herman

Kiinteistö Oy TahkoniemiAs Oy Kuopion Turontähti 
ja Turonkulma

Itkonniemenkatu 29 E 
toimistotalo

Kauppapaikka Hermanissa on vuokrattavana 
uutta, avaraa ja valoisaa liiketilaa. Halutessasi 
muokkaamme tilat toiveittesi mukaisiksi. 
Vilkasliikenteisen viitostien ansiosta 
kauppapaikka näkyy yli 40 000 autoilijalle 
päivittäin. Vapaat liiketilat sijaitsevat 
erinomaisilla paikoilla näyteikkunoiden ja 
paikoitustilojen suhteen. Kiinteistössä toimivat 
jo mm. K-Rauta Naumanen ja Hong Kong. Varaa 
liiketoiminnallesi sopiva paikka jo tänään!

Premium-tasoiset loma-asunnot paritalossa 
sijaitsevat omalla tontilla ja palveluiden äärellä. 
Tahkoniemi sopii erinomaisesti edustuskäyttöön 
ja sijoituskohteeksi. Ota yhteyttä ja sovi 
henkilökohtainen esittelyaika!

Tarjolla erikoiskauppaan sopivia liiketilan ja 
toimiston yhdistelmiä. Sijainti katutasossa ja 
hyvä näyteikkuna takaavat huomioarvon. Vilkas 
Niiralankatu puolestaan helpottaa löytämistä.

Vuokrattavana tasokasta, vuonna 2010 
valmistunutta toimistotilaa. Näiden järven 
rannalla sijaitsevien, jäähdytettävien tilojen koko 
yltää jopa 2000 m2 asti. Vain 2,5 km päässä 
keskustasta oleviin tiloihin on myös mahdollisuus 
saada lämpimiä autohallipaikkoja. Tarjolla on 
myös mahdollisuus neuvotella naapurikiinteistöön 
varasto- sekä tuotannollisia tiloja.

LEVÄSENTIE 2, 70700 KUOPIO
lemminkainen.fi/herman

NIEMENKUJA 4, 73310 TAHKOVUORI
asunnot.fi/tahkoniemi

NIIRALANKATU 17 & 19, 70600 KUOPIO
lemminkainen.fi /turontahti | lemminkainen.fi /turonkulma

ITKONNIEMENKATU 29 E, 70500 KUOPIO
lemminkainen.fi/itkonniemi

H.NRO. KRS M2 VH. € ASUNTO OY
LT4 katutaso 83,0 178 035 Turontähti
LT3 katutaso 59,0 124 000 Turonkulma

TYYPPI M2 MH. € VH. €
3h+kk+s 88,0 49 208 384 000
3h+kk+s 88,0 49 208 384 000

17.8.2012
Kauppapaikka Herman /   MK 1:100
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 MYYMÄLÄ
 152,5 m2
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 Puku
 3,0 m2

 140
 WC/S
 4,5 m2
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 Siiv.
 2,0 m2

 LT C
 Kahvila Malmberg

 106d
 Pukuh
 3,5 m2

 106e
 WC/S
 2,5 m2

 106a
 Myymälä
 60,0 m2

 106f
 Var
 3,5 m2

 106b
 Myynti
 20,0 m2

 LT105
 175,5 m2

 145
 WC/sos
 3,0 m2

LT105 1:100
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Kauppapaikka Herman
LEVÄSENTIE 2, 70700 KUOPIO

V
S

3 Seinä h=4000

OIKEASSA TILASSA 
ASIAT SUJUVAT



Vielä reilu vuosi sitten mo-
nikaan ei osannut arvata, 
että Turun kulmilta Rus-
kosta löytyisi pian lempeä ja 
tyyni ravikuningas. Kunin-
gas, joka osaa ottaa yleisön-
sä vastaan hillitysti, nauttii 
huomiosta, antaa kaikkensa 
jokaiseen lähtöön.

Reetta Tiainen

se oli Kyllä huomattu, että ku-
ningas antaa kaikkensa jokai-
sessa ravilähdössä. Mutta ravi-
kuninkuus siltä vielä puuttui.

Kun Turon Myrsky vei kaksi ensim-
mäistä lähtöä Mikkelin kuninkuuskil-
vasta, mutta joutui taipumaan päätös-
matkalla, tasaisesti koko viikonlopun 
ravannut ja alusta asti kärkikahinoissa
tsempannut Erikasson vei kokonaiskil-
pailun voiton.

Kun pitkäaikainen unelma kunin-
kuuskilpailun voitosta kävi toteen, oli-
vat valmentaja Bella Varjosella kyyne-
leet herkässä.

”Väsymys ja tajunnan räjäyttävä on-
nentunne olivat kova yhdistelmä. Tun-
nekuohu oli suunnaton, epäusko pus-
ki väkisin esille ja itku tuli joka kerta 
vilkaistessa sisukasta oria, joka sen oli 
tehnyt”, Varjonen muistelee tunnelmia 
kuninkuuden selvittyä.

juhlan tuntua  
Uuden kuninkaan juhliminen alkoi jo 
kotiinpaluusta, kun kotipihaan oli jär-
jestetty vastaanotto kynttilöin ja ban-
derollein. Lähes 80 ihmistä hurrasi ku-
jana ja Erkki sai ansaitsemaansa kiitosta.

”Maanantaina juhlat jatkuivat Met-
sämäenraveissa haastatteluin, kukkasin 
ja tauluin. ”Erkki” oli saanut väen liik-
keelle raveihin, vaikka itse lepäsi koto-
na!” 

Lukuisten muistamisten ja onnitte-
luiden täyttämän viikon kruunasi Met-
sämäessä ravien yhteydessä järjestetyt 
kuninkaalliset juhlat, joihin Erikasson 

asteli sisälle Turun Toto-halliin ja ihmi-
siä tervehtimään ravien päätteeksi.

Juhlinta päättyi Varjo-tallin Ratsu-
tuvalla lähijoukoille järjestettyyn juh-
laan, jonka jälkeen oli myös kuninkaan 
aika palata normaaliin arki- ja tallielä-
mään.

paluu arkeen  
Kuusi viikkoa Mikkelin ravikuninkuu-
den jälkeen koitti kilparadolle paluu en-
tistä ehompana. 

Loppukauden saldoina oli vielä kol-
mas sija Tähtisprintterissä, toinen sija 
Pohjoismaiden Mestaruudessa ja voit-
toja Toto75-lähdöistä.

Talvitauolle ori pääsi marraskuussa 
terveenä ja treenasi talvitauon hitaam-
malla tempolla. Sykettä nostettiin vä-
lillä korkeassa lumessa ja jarrukärryillä.

Vuoden aikana ravikuningas on 
esiintynyt myös raviratojen ja lähtöjen 
ulkopuolella Ruskon torilla ja Turun ra-
viradalla erilaisissa tilaisuuksissa.

”Erkki on ilmiömäisen fiksu esiin-
tyjä. Se ei yhtään hötkyile eikä hätäile, 
vaan ottaa faninsa tyynenä ja lempeänä 
vastaan. Ja ilolla me fanejamme näem-
mekin, kunhan saamme oman rauhan 
ennen kilpailusuoritusta”, Varjonen 
muistuttaa.

kevättä kohti  
Paluu radoille Mikkelin kuninkuuden
jälkeen tapahtui huhtikuussa kovata-
soisen T75-lähdön voitolla Seinäjoella,
kun Erikasson otti työvoiton Bokerista
ja ruotsalaisvieras Faxen Jr:stä. 

Kaksi viikkoa kului ensimmäises-
tä startista ja Erkon pokaalin Vermos-

sa voittanut Erikasson todisti olevansa 
taas iskussa – kuten aina kilpaillessaan. 

Toukokuun alussa Jyväskylässä vii-
des sija oli epäonnen kauppaa. Ori tun-
tui hyvälle ja ravasi hyvin, mutta mi-
kään ei vain tuntunut juoksunkulussa 
onnistuvan. Voitokkaasti alkanut kevät 
sai uuden käänteen toukokuun lopulla 
Turussa, kun rauhallisissa lämmityksis-
sä ori oli oudon oloinen.

”Esittelyn jälkeisessä pruuvissa ravi 
oli täysin rytmitöntä ja laukkasi. Olim-
me ohjastajan kanssa yksimielisiä siitä, 
että starttia ei ajeta”, Varjonen selventää 
viimehetken poisjääntiä.

”Kiropraktikko Geert Merssemann 
tutki ja käsitteli hevosen heti seuraava-
na ja sitä seuraavana päivänä. Nikamista 
löytyi sanomista, mutta ne saatiin järjes-
tykseen. Myös klinikalla käytiin, pientä 
huoltoa tehtiin, mutta hevonen jatkaa 
edelleen terveenä. Huh helpotus!”

ei enää paineita  
Viime viikonlopun hyvä esitys Mik-
kelissä sen sitten varmisti. Ravikansan 
suuriin suosikkeihin kuuluva ”Erkki” 
ja herrasmiesohjastaja Harri Koivu-
nen nähdään Kuopiossa puolustamas-
sa seppelettään. Mikkelissä Erikasson 
hävisi Bokerille niukasti kiivaan lop-
pusuoran kamppailun jälkeen. Sorsa-
salossa sisupussilla on 6809 metriä ai-
kaa ottaa revanssi. Kuninkaan valmen-
taja ei kuitenkaan enää paineita ota.  
      ”Meillä on jo se mistä aina haaveil-
tiin, Erikasson on ravikuningas!”

erikassonin kuninkaallinen vuosi

Turon Myrsky (nro 7 ) ja hallitseva ravikuningas Erikasson (nro 5) kohtasivat 
jo viime kesänä Mikkelissä.

jutta ikonen, ilkka nisula 

ravihevosen ostaminen, hoitaminen ja 
valmentaminen maksavat. Lisäk-
si nykyään yhä harvemmilla on 

enää mahdollisuutta pitää kilpahevosta 
kotipihassaan, mutta unelma ikiomasta 
pollesta on monella. 

Ravihevosten kimppaomistaminen 
ilmiönä yleistyy nyt vauhdilla, sillä hy-

vällä porukalla hevosen pidosta aiheu-
tuvat kulut voi jakaa yhdessä ja jakaa 
taloudellista riskiä. Onnistumisten elä-
myksiä on myös hienoa jakaa saman-
henkisessä porukassa ja viettää aikaa 
oman kimppapollen kanssa.

Nelivuotias Hymynkare on Kuopi-
on seudun yhteinen ylpeyden aihe. Ra-
viurheilua monille uusille harrastajille 
tutuksi tekevällä oriilla on peräti 500 
omistajaa, ja Hymynkare tekeekin mo-

nesta unelmasta totta kotiratansa Ku-
ninkuusraveissa. Kimppapolle start-
taa lauantaina parhaiden nelivuotiai-
den Pikkuprinssissä. Mikäpä olisikaan 
upeampaa kuin nähdä oma hevosen-
sa kotiradallaan kymmenientuhansien 
katsojien edessä?

Hymynkareen kannustajia tulee var-
masti riittämään. Eivätkä elämykset jää 
nuoren oriin kanssa todennäköisesti 
pelkästään Kuninkuusraveihin.

“Hymynkare on mennyt ihan odo-
tusten mukaan ja kehittynyt nopealla 
tahdilla. Käyrä osoittaa vielä ylöspäin 
joten ensi vuodelta on lupa odottaa he-
vosesta vielä lisää”, valmentaja Tero E.
Mäenpää kertoo ison porukan toivosta.

Hymynkareen kimppa on loppuun-
myyty, mutta kiinnostaako hevosen 
omistaminen isolla porukalla? 

tutustu raviliigaan, www.raviliiga.fi
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Hymynkareen rakenne, 
johon Tero E Mäenpää 
tykästyi jo varsana. 
Linjakasta ja pitkä- 
runkoista oria esittelee 
Kati Mäenpää, joka 
vastaa sen päivittäisestä 
hyvinvoinnista.

”meillä on jo  
se mistä aina 
haaveiltiin,  

erikasson on 
ravikuningas!”

hymynkare 
tekee 
unelmista 
totta



Facebookissa
www.facebook.com/
kuninkuusravit

liput
www.kuninkuusravit.fi
www.lipputoimisto.fi 

Fanituotteet
www.kuninkuusravit.fi  

majoitus
www.saleskeskusvaraamo.fi
puh. 06 8229811

kuopion kuninkuusravien 
kaukobussien reitit ja ravi-
seurojen bussimatkoja löydät 
osoitteesta 
www.kuninkuusravit.fi -> 
liikenne

taksinumerot  
kuopio, Siilinjärvi,  
kiuruvesi, leppävirta:  
puh. 0200 30300
nilsiä, tahko:  
puh. 0100 86000
Suonenjoki:  
puh. 017 106 440
vammaiskuljetukset:  
puh. 017 183 183

tapahtuma-aikataulu
perjantaina 26.7.2013

12:00  alkaen Toto on Tour Kuopion satamassa ravintola Albatrossin edustalla 
17:30  alkaen Iltajuhlat Kuopion tunnelmallisella Satamatorilla

lauantaina 27.7.   

kuninkuusravien ensimmäinen kilpailupäivä

09:00  Portit avataan Sorsasalossa, osa ravintolapisteistä aukeaa
10:05  Ponilähtö
10:30  Tuuli esiintyy Ravitorilla
10:45  Monipuolinen suomenhevonen esitys
11:50  Avajaispuheet
12:05  Maakuntalaulu
12:10  Esittely lähtö 1, Suomenhevosten montén Suomen mestaruus
14:45  Esittely lähtö 6, Toto75-finaalikierroksen avauskohde
16:35  Kuningatarkilpailun avausmatka 2100 m
17:05  Kuninkuuskilpailun avausmatka 2100 m
17:48  Lauantain päätöslähtö, lähtö 13
18:30  Iltajuhlat Kuopion tunnelmallisella Satamatorilla

Sunnuntaina 28.7.   

kuninkuusravien toinen kilpailupäivä

09:00  Portit avataan Sorsasalossa, osa ravintolapisteistä aukeaa
10:30  A-ponien Suomen mestaruus
10:45  B-ponien Suomen mestaruus
11:50  Avajaispuhe
12:00  Maamme-laulu
12:10  Esittely lähtö 1
12:50  Kuningatarkilpailun toinen matka 1609 m
13:19  Kuninkuuskilpailun toinen matka 1609 m
15:30  Porin Kuninkuusravit 2014 esittäytyy
16:27  Kuningatarkilpailun päätösmatka 3100 m
16:59  Kuninkuuskilpailun päätösmatka 3100 m
17:17  Kuninkaalliset seremoniat
18:12  Viikonlopun päätöslähtö, lähtö 12

infoa kuninkuusraveista www.kuninkuusravit.fi

KUNKKAREITA 

KOHTI

               
Kuninkuusravit on kesäkinkerj’ parraen,
sinneppä passoo tulla koko perreen jo varhaen. 
Sielläpä kiäntyy suuntaan jos toeseen piät, 
ja varmasti parraeta suomenhevosia niät.

Kannattaa ihmeessä tottookii koettoo,
suattaa se sinunnii kaaramoottorj´ voettoo. 
Vaekka mänis tällä kertoo toene ohi,
ei sitä kauvvan harmitella tohi. 

Sapuskoita maettavia  
suap syyvvä lokutella, 
ja ravitorille kettää ei  
erikseen tarvihe hoputella.

Pyhänäkkii on kova kutka  
palavelemmaan piällä, 
ja koko Kuopio vorningillaan tiällä.

LÄMPIMÄSTI 
TERVETULLOO!

Illalla pilleet on  
satamassa  
vaella vertoo, 
tänne haluvat tulla 
monta kertoo.  

Runo Allin Media: Mari Kekäläinen & 
Mainostoimisto Sinari: Sari Komulainen
Kuvitus Allin Media: Mari Kekäläinen
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Henkilöautoilla ei ole pääsyä Sorsasa-
lon Kuninkuusravialueen välittömään 
läheisyyteen sujuvan liikennöinnin ta-
kaamiseksi suurtapahtuman aikana. 

Kymmenientuhansien ravituristien 
liikuttaminen Kuopiossa tapahtuu 
non-stop-bussiyhteyksillä. Edestakai-
nen matka linja-autolla maksaa 5 eu-
roa / päivä. 

Muu liikenne linja-auto- ja taksi-
liikennettä sekä erikseen myönnettyjä 
kulkulupia lukuun ottamatta suljetaan 
Virranniementiellä.

Tuleva liikenne opastetaan Kuopi-
ossa ja Siilinjärvellä sijaitseville yhteen-
sä seitsemälle eri pysäköintialueelle. 

Pysäköinti Kuninkuusravien park-
kialueilla on ilmaista ja alueilta lähtevät 
non-stop-bussikuljetukset Kuninkuus-
ravialueelle.

p-alueet
Etelästä saapuva liikenne ohjataan 
moottoritien keskustan liittymästä 
Puijon kisa-alueen pysäköintialueelle 
ja Kelloniemen liittymästä Atrian ton-
tille Likolahdessa.

Pohjoisesta saapuvat ajoneuvot oh-
jataan Vuorelan kiertoliittymän kaut-
ta uudelle rinnakkaistielle ja sitä kaut-
ta Scantarpin, Karelian ja Savon Sellun 
pysäköintialueille. 

Idästä tuleva liikenne ohjataan 
Kuopion lentoaseman lentokenttä-

alueelle ja Vuorelan teollisuusalueella 
olevalle Hydrolinen pysäköintialueelle.

Alueen tuntevien ihmisten toivo-
taan käyttävän erityisesti Atrian ja len-
tokentän tilavia p-alueita. 

Lähestyessänne Kuopiota navigoin-
tilaitteiden avulla sulkekaa navigointi 
ajoissa ja ajakaa P-alueille opasteiden 
mukaan välttääksenne edestakaisin aje-
lu oman mukavuutenne vuoksi.

kuninkuusravien  
non-stop-bussien pysäkit
Non-stop-bussiliikenteestä huolehtii 
Savonlinja Oy. Kuljetukset P-alueilta 
alkavat sekä lauantaina 27.7. että sun-
nuntaina 28.7. klo 08:30. Kuudelta 
Kuopiossa ja Siilinjärvellä sijaitseval-
ta lähtöpysäkiltä liikennöinti alkaa se-
kä lauantaina 27.7. että sunnuntaina 
28.7. klo 09:00.

lähtöpysäkit 
Maljalahdenkatu Kuopion keskustas-
sa (kaupungintalon takana)
Pyörönkaari Petonen
Hotelli Rauhalahti
Satamakatu Kuopio Hotelli 
Scandicin kohdalla
Kunnonpaikka Siilinjärvellä 
Siilinjärven linja-autoasema

reitin varrelta voi 
nousta kyytiin lisäksi:

Hotelli Puijonsarven kohdalta 
Maaherrankadulta
Kuopion linja-autoaseman 
pysäkiltä Puijonkadulta
Pelastusopiston pysäkiltä Hulkontieltä
Leväsentieltä Särkiniemen Nesteen 
 kohdalta
Hotelli Iso-Valkeisen kohdalta ja   
Kallantieltä Päivärannan rampilla  
pohjoisen suuntaan.

Lisäksi Kuopio-hallin edestä lähtee 
kuljetus raveihin klo 10:00, 10:30 ja 
11:00. 
Kukin non-stop-bussireitti on merkit-
ty numeroin ja värein. Bussien tuuli-
lasissa ja sivuikkunoissa ovat pysäkki-
merkkien mukaiset värit ja numerot. 
Raviradan päässä non-stop-bussien 
lähtöpaikoilla jokainen linja lähtee 
omalta merkityltä pysäkiltään.  
Matkustajien paluu ja lähtö tapahtu-
vat samoista pisteistä.

pitkän matkan linja-autot
Pitkän matkan bussit Kuninkuusra-
veihin ajavat Kuninkuusravialueen 
viereiseen tilausajojen bussiparkkiin 
(kts. aluekartta).

liikenne kuninkuusraveissa

p-alueet

ravikatsojan  
muistilista
Yleisen turvallisuuden ja 
kymmenientuhansien kat-
sojien viihtyvyyden kan-
nalta on tärkeää huomioi-
da, mitä alueelle saa tuoda 
ja mitä ei. 

Sallittuja esineitä 
tai aineita
1. Lasten leikkivälineet lapsilla
2. Alle 15 cm pitkät lompakkoketjut
3. Välipalaeväät (voileivät, hedelmät, 
vihannekset, marjat, jogurtit, ym.)
4. Lasten ruuat, myös lasiset lasten 
ruokapurkit
5. Termospullot (teräs, emalinen, 
muovinen). Pistotarkastuksilla voidaan 
tarkistaa sisältö
6. Avaamattomat muovipullot
7. Soittimet
8. Kaikki valokuvauskamerat ja   
videokamerat 
9. Pienet retkijakkarat
10. Sateenvarjot/päivävarjot vain   
sadekelillä

ehdottomasti kielletyt 
esineet ja aineet 
1. Avatut muovipullot 
2. Lasipullot 
3. Päihteet (alkoholi, huumausaineet)
4. Piikit ja injektioneulat, jos ei todis-
tettavasti lääkekäyttöön hyväksyttyjä
5. Mielenosoitukseen käytettävät ban-
derollit
6. Räjähteet (ilotulitteet, soihdut,   
laserit)
7. Käsiaseet (myös kopiot)
8. Teräaseet (myös monitoimityökalut)
9. Muut aseiksi rinnastettavat esineet 
(pamput, putket, pesäpallomailat, 
ruoskat, kettingit, ym.)  
Kuninkuusravialueelle ei ole sallittua 
tuoda koiria tai muita lemmikkejä. 
Ethän jätä koiraa kuumaan autoon ta-
pahtuman ajaksi, vaan huolehdit sille 
asianmukaisen hoitopaikan.

P

P

P

P

P

P

KUOPIO

Mikkeli

Kelloniemi
Atria

Puijo

Savon Sellu

Scantarp/Karelia

RAVIRATA

Sorsasalo

Hydroline

Joensuu

Lentokenttä

Rissala

Vuorela

Siilinjärvi

6

5

4

3

2

1

10

12

15

Lentokenttä

Hydroline

Karelia Scantarp

Savon Sellu

Atria

Puijo

Maljalahdenkatu/
Puijonkatu 

Petonen

Scandic/
Puijonsarvi

Non-stop-bussi reitit on merkitty värein ja numeroin.  
Esim. Punainen 1 kulkee Puijolle ja takaisin.



Yllätysten kesäkaupasta!

2995

Retkijakkara kahvoilla
useita värejä

Näistä myymälöistä löydät nestekaasua:
ALAHÄRMÄ,  ALAJÄRVI, HAAPAJÄRVI, 

HAAPAVESI, IISALMI, JALASJÄRVI, 
KANKAANPÄÄ, KANNUS, KAUHAJOKI, 

KAUSTINEN,KALAJOKI, KEMINMAA, 
KIIMINKI, HHkangas/KOKKOLA, 

KURIKKA,KUOPIO,LAIHIA, LAPUA, NIVALA, 
NÄRPIÖ, OULAINEN,

OULU/Limingantulli, PARKANO, PORI, 
PYHÄJÄRVI, RAAHE, SAARIJÄRVI,SEINÄJOKI
TAMPERE/Kaleva,TORNIO, VÖYRI, YLIVIESKA 

Halpa-Hallista nestekaasua!

11 kg:n teräspullon täyttö

1990

Teltta 3-4 hlölle

Pallogrilli 
43cm à 19,90

Grillihiili 
2kg 15L à 2,45

099

Astianpesuaine 450ml

2,20/L
Lautasliina 200kpl

plo

Makeissekoitus 750/800g 
4,99-5,32/kg

399rasia

250pkt

Kaikkea kesään...

www.HHnet.fi

www.facebook.com/h
alpahalli

Naisten caprilegginsit

800

HINTA 
POMMI!

2 kpl

à 4,95 595

Verkkokauppa on avattu:

www.facebook.com/HHsport.fi

Palvelemme:

8-18La9-21Ark.

Asioimisen helppoutta!
5000m2 suurmyymälä

Kuopion uudesta Halpa-Hallista

1990
YHTEISHINTA

AN!

Tiedätkö, paljonko teillä käytetään sähköä?

Savon Voiman PriWatti on  
kätevä työkalu energiankäytön seurantaan.  
PriWatti-raportointipalvelussa näet oman  
sähkönkäyttösi jopa tunnin tarkkuudella!  

Palvelu toimii kaikilla Savon Voiman asiakkailla,  
joilla on etäluettava sähkömittari.

Käy rekisteröitymässä PriWattiin  
VoimaOnline-palvelussa  

osoitteessa www.savonvoima.fi

 

Asiakaspalvelu 0800 301 40 • asiakaspalvelu@savonvoima.fi

Viimeiset 
vinkit

40 kWh?

Valoa 
kansalle 

120 kWh?

Aikainen 
aamuherätys 

80 kWh?

PYSY  
KÄRRYILLÄ



Puijontie 135, Kuopio
myynti@puijo.com 
p. 044 552 4810

Bussi nro 22 liikennöi Kaupungintalon edestä Puijolle 
3.6.–9.8. ma–pe klo 10.50 ja 12.40.  Paluu klo 11 ja 12.50.

Puijolle!Terve tu loa

Puijon Torni & 
Matkamuistomyymälä

p. 044 552 4887

Avoinna ympäri vuoden
Kesällä 3.6.–31.8.

ma–la klo 10–21, su klo 10–19 
 

Liput:  
Aikuiset 6 €, lapset 3 €, 

Perhe (2 aik. + 2 lasta) 14 €
Ryhmät (yli 10) 4 € /hlö, 

Alennuslippu 4 € 
(opisk., eläkel., työttömät, varusm.) 

Torniravintola
p. 044 552 4882

Lounasmenu 24,50 €
ma–pe klo 11–15

Puijon Maja
p. 044 552 4881

• Hotelli • Ravintola 
• Saunat • Kokoustilat

Lounas 11,90 €
 ma–pe klo 10.30–14

Lue Puijon 

50-vuotistapahtumista

www.puijo.com

Kuninkuusravien pääosan 
esittäjä suomenhevonen on 
oma kotimainen hevosro-
tumme ja yksi maailman 
monipuolisimmista hevos-
roduista. Sen käyttöominai-
suudet ovat jalostuneet vuo-
sien varressa erinomaisiksi 
hevosen rodunomaisen hie-
non luonteen sekä eri jalos-
tussuuntien ansiosta. 

jutta ikonen

alKuperänsä suomenhevonen on 
saanut pohjois-eurooppalai-
sista maatiaishevoskannoista, 
eli eri maiden työhevostyy-

peistä. Niistä pitkällisen jalostustyön 
tuloksena on saatu aikaan oma suo-
menhevosemme.

Suomenhevosten jalostusta ryh-
dyttiin valvotusti edistämään vuon-
na 1907, kun kantakirja perustettiin. 
Kantakirjaan hyväksyttiin vain oriit ja 
tammat, jotka täyttivät tietyt suvun 
jatkamiseen vaadittavat perusteet. Suo-
menhevosesta tehtiin oma rotumääri-
telmä, joka kantakirjattavien hevosten 
tuli täyttää. 

nöyrä työläinen  
Alkuun suomenhevosta käytettiin maa-
tiloilla työhevosena. Nöyrän luonteen ja 
vahvan rakenteensa ansiosta suomenhe-
vonen suoriutui raskaistakin tehtävistä 
aina metsätöistä peltojen äestämiseen. 
1920-luvulla kilvanajo alkoi kehitty-

mään, ja suomenhevosia alettiin val-
jastamaan kevyempien rattaiden eteen. 
Vuonna 1924 Lahdessa järjestettiin en-
simmäiset ravikuninkuuskilpailut, jois-
sa kuninkaaksi seppelöitiin ori Huovi.

Sota-aikana suomenhevonen oli 
korvaamaton toveri ja mahdollisti ar-
meijan liikkumisen vaikeissakin maas-
toissa. Jälleenrakentamisen aikana suo-
menhevonen oli mukana taas nosta-
massa maatiloja jaloilleen, ja mahdol-
listi maa- ja metsätalouden uuden nou-
sun.

Sodan ja jälleenrakennuksen aika-
kauden jälkeen maatiloilla ja metsissä 
alkoivat yleistymään kuitenkin työko-
neet, jotka nopeuttivat ja helpottivat 
monia töitä. Tämän myötä suomenhe-
vosten käyttö maatiloilla väheni, ja alet-
tiin miettiä kuinka hienoa rotua voisi 
hyödyntää. Tässä vaiheessa oli jo käynyt 
ilmi, että suomenhevosen vankka luon-
ne soveltuu lähes mihin tahansa. 

eri jalostussuunnille  
Vuonna 1971 jalostusohjesääntö pistet-
tiin kokonaan uusiksi ja suomenhevo-
selle perustettiin neljä eri jalostussuun-
taa; juoksija- työ- ratsu- ja pienhevos-
suunnat. Näin sai alkunsa nykyaikai-
nen suomenhevonen, joka voi samaan 
aikaan olla kantakirjattu jopa neljään 
eri kantakirjaan. 

Kantakirja ei kuitenkaan tunne täl-
laisia hevosia, mutta mahdollista se oli-
si. Historia tuntee kuitenkin monen-
tyyppisiä suomenhevosia. 

Tällainen oli esimerkiksi pienhevos-
kokoinen (säkäkorkeus enintään 148 
cm) huippujuoksija Liptus, joka pie-
nestä koostaan huolimatta juoksi ural-

laan yli 300 000 euroa ja kilpaili useita 
kertoja Kuninkuusraveissa. Pienhevosia 
on lisäksi myös kantakirjattu työhevos-
suunnalle ja paljon varsinkin ratsuksi.

Lämminverisen ravurin eläke alkaa 
yleensä, kun sen raviura loppuu, mutta 
toisin on suomenhevosella. 

Rodun monipuolisuutta kuvailee 
parhaiten se, että useimmiten raviu-
ran loppumisen jälkeen suomenhevo-
selle löytyy vielä töitä terveyden salli-
essa. Saran Salama ei suinkaan ole ai-
noa, joka on opetellut ratsun aakkoset 
raviuransa jälkeen. Hieno esimerkki on 
myös ravikuningas Pette, joka on kan-
takirjattu juoksijasuunnan lisäksi myös 
ratsuhevossuunnalle.

Monet ravisuomenhevoset toimivat 
ratsuna myös uransa aikana, kuten iisal-
melainen moniosaaja Vektorin Maine, 
Ypäjän Hevosopiston Valvi sekä viime 
aikoina T75-tasolla menestynyt Hur-
ja-Ero. 

Työsuuntaiset suomenhevoset ovat 
kokoajan olleet vähenemään päin, mut-
ta työhevoskilpailut ovat edelleen suo-
sittuja. Entisaikaan raskaat maa- ja met-
sätyöt olivat hyvä treenimuoto ravikil-
pailuissakin juosseelle suomenhevosel-
le. Nykyään treenausmenetelmiä on jo 
muutettu enemmän lämminveristen ra-
vureiden kevyempään treenisuuntaan.

kimppaomistuksia  
Suomenhevosen suosio harrastehevo-
sena on kasvanut tasaisesti osaksi juuri 
sen monipuolisten käyttöominaisuuk-
sien vuoksi. 

Ratsastus on koko ajan kasvava har-
rastus, ja suomenhevonen on nyt ratsu-
na suositumpi kuin koskaan.

Ratsupuolella on tulevaisuutta myös 
kasvatuksessa, sillä ns. värijalostus on 
alkanut yleistymään suomenhevosissa. 
Viime vuosina on kyetty jalostuksel-
la saamaan uudenvärisiä hevosia, joita 
koskaan aiemmin ei suomenhevosissa 
ole nähty. 

Isoin haaste suomenhevosen tulevai-
suudelle on kasvatustyö, joka nykyään 
käy jatkuvasti kalliimmaksi. Hevosen 
pito ja valmentaminen on myös hin-
tavaa, joten varsat eivät meinaa men-
nä kaupaksi kuin aivan huippu-suku-
linjoilta. 

Vain tiettyjen sukulinjojen suosimi-
nen tuo taas haasteena eteen sen, että 
iso osa kantasuvuista on häviämässä ja 
tulevaisuudessa alkuperäisrotumme su-
vut käyvät kokoajan ahtaammiksi.

Vaikka hevosen omistaminen on 
kallista, siitä on tehty nykyään helpom-
min lähestyttävää.

 Ravihevosten puolella ovat yleisty-
neet 2000-luvulla kovasti kimppahevo-
set, eli ravihevoset joita ihmiset omis-
tavat yhdessä jakaen kulut ja elämykset 
porukassa.Useita onnistuneita esimerk-
kejä löytyy myös, joissa omistajia on ol-
lut jopa useita satoja tai tuhat. Suurten 
kimppojen ideana on, että pienellä ker-
tasijoituksella pääsee seuraamaan muu-
taman vuoden ravihevosen kilpauraa ja 
kokeilemaan hevosenomistamista ris-
kittömästi. 

Kimppaomistamisesta ja Kuopion 
seudun ihmisten yhteisestä suomenhe-
vosesta Hymynkareesta voit lukea lisää 
sivulta 7.  n

Suomenhevoselle käy kaikki

Ori Suikun Lukko voitti työhevosten Suomen mestaruuden 2012.

TerTTU PelTOnen



www.expert.fiTarjoukset voimassa 4 päivää, 
niin kauan kuin tuotteita riittää.
Tarjoustuotteita 1 kpl/asiakas, 
ei puhelinvarauksia.

KUOPIO Volttikatu 4, p. 020 7100 790 *, ark. 10–19, la 10–16, su 12–16

*Palvelunumeroihimme soittaminen 
maksaa 8,35 snt/puh + 7,02 snt/min 

lankaverkosta tai 8,35 snt/puh + 
17,17 snt/min matkapuhelinverkosta.

39
LED
"

39FLHY168D 39” LED-TV
- Full HD 1920 x 1080
- digiviritin antenni- ja 
 kaapelitalouksiin
- HDMI, USB 2.0
- Conax-kortinlukijapaikka 
 maksukortinlukijalle

KUNINKUUSRAVIHINTAAN

375€
norm.
499€

Full HD LED-TV

Expert Kuopio myy
Kuninkuusraveissa

viikonloppuna
käytössä olleet koneet 
tiistaista 30.7. alkaen

HINTAAN!
KUNINKUUS

RAVI-

Toimi nopeasti,
avaamme tiistaina 

jo klo 9!

Lisää tarjouksia
myymälässä!

30 KPL ERÄ

25%-25%-

mitä voi pelata  
kuninkuusraveissa?
Kuninkuusraviviikon-
loppuna riittää mo-
nenlaista totottavaa. 
Lauantaina on tarjolla 
13 Toto-lähtöä ja sun-
nuntaina 12 lähtöä pe-
lattavaksi.

ilkka nisula 

Jokaiseen lähtöön pelataan Voit-
tajaa (lähdön voittaja), Sijoitus-
ta (kolmen parhaan joukkoon 
sijoittuva hevonen) ja Kaksaria 
(lähdön kaksi ensimmäistä he-
vosta, keskinäisellä järjestyksellä 
ei ole väliä). Näiden peruspelien 
minimipanos on yksi euro.

Viikonlopun suurinta pot-
tia voi tavoitella lauantain To-
to75-jackpot-kierrokselta.  Lau-
antain lähtöihin 5 – 11 pelatta-
vassa Toto75:ssa kohteena ovat 
seitsemän peräkkäisen lähdön 
voittajat. Seitsemän oikein tu-
loksille jaetaan aiemmilta kier-
roksilta kertynyt satojentu-
hansien jackpot normaalin ja-
kosumman lisäksi. Näin yk-
sin rivin kiinni taituroidessaan 
pelaajalla on mahdollisuus jo-
pa miljoonavoittoon, jollaisen 
työkaverukset saavuttivat viime 
vuonna Mikkelissä saatuaan ri-
vin ainoana oikein. Kuopion ra-
veissa miljoonavoitto maksettiin 
helmikuun 2012 Toto75-finaali-
kierroksella.

Toto75-pelissä voi valita pe-
laavansa joko vain täysosumaa, 
jolloin seitsemän oikein voit-
to-osuuden saa 2,5-kertaisena, 
tai kaikkia voittoluokkia, jol-
loin voittaa voi myös kuusi- tai 
viisi oikein -tuloksilla. Ravipe-
lien vaativimman ja vastaavas-
ti isoimmat voitot mahdollis-
tavan Toto75:n peruspanos on 
0,05 euroa. 

Kuninkuusravien pelimyy-
jillä on tarjolla paljon valmii-
siin osuuksiin jaettuja kimppa-
pelejä ja Toto75-peliä voi myös 
kokeilla tietokoneen laatimal-
la Salama-valmispelillä, jolloin 
hevosasiantuntemusta ei tarvi-
ta peliin osallistumiseen. Hom-
maa kannattaa kokeilla porukal-
la, jolloin panokset yhdistämällä 
voi vaikka kaveriporukan kanssa 
tehdä kimppapelin, ja kohdeläh-
töihin voi laittaa useampia vaih-
toehtoja voittajiksi.

Sunnuntaina pelataan To-
to65-peliä, jossa kohteina ovat 
kuuden peräkkäisen lähdön 

voittajat ja peruspanos on 0,10 
euroa.

Erikseen osoitetuissa läh-
döissä viikonloppuna on tar-
jolla myös Troikka- ja Päivän 
Duo-kohteita. Troikassa pela-
taan lähdön kolmea ensimmäis-
tä hevosta ja peruspanos on 0,50 
euroa. Päivän Duossa pelataan 
kahden peräkkäisen lähdön voit-
tajia ja peruspanos on 1 euroa.

Viikonlopun pääkilpailuihin 
kuningatar- ja kuninkuuskilpai-
luun on tarjolla mielenkiintoisia 
kokonaiskilpailupelejä. 

Ennen lauantain ensimmäi-
siä osamatkoja on mahdollista 
pelata ravikuningasta tai ravi-
kuningatarta, eli kokonaiskil-
pailuiden voittajia. Tammojen 
ja oriiden kilpailuihin on tar-
jolla Troikka, eli kokonaiskilpai-
luiden kolme parasta tamma tai 
oritta oikeassa järjestyksessä. Li-
säksi pelattavissa on kuninkaalli-
nen Päivän Duo eli ravikuninga-
tar ja ravikuningas kilpailuiden 
voittajat.

Kuninkuusravien alueelta 
löytyy ravipelit järjestävän Fin-
toton palvelupisteitä, joissa voi 
opetella ravipelaamisen aakko-
set. Internetistä löytyy myös Sa-
von Sanomien nettipelikoulun 
lisäksi Joanna Kuvajan juontama 
Toto-koulu vaikkapa Fintoton 
sivuilta. Viime vuonna Mikke-
lin Kuninkuusraveissa Toto-pe-
lejä pelattiin Kuninkuusraveissa 
kahden päivän aikana 4,7 mil-
joonalla eurolla.  n

Toimitukset vuoden 2013 loppuun mennessä.

Hirsihuvila
Kalliohovi 2 (parvella)

Hinnat alk.

16.300,-

Haaveidesi huvila, täydellinen puuosatoimitus
- 4” x 7” höylähirrestä  16.300 e
- 113 mm lamellihirrestä  19.000 e
- 134 mm lamellihirrestä  22.900 e

Ota yhteyttä!
Puh. 050 324 1081 / Jani Kareinen
jani.kareinen@stkloghomes.com

Kiviranta 15, 79870 Hiltulanlahti (Kuopio)
Puh. 010 440 7980   Fax 017 362 0398 

Tilaa uusi
huvilaesite!

”yksin rivin kiinni 

taituroidessaan  

pelaajalla on  

mahdollisuus jopa  

miljoonavoittoon.”



Suomenhevoset ovat Kunin-
kuusraveissa pääosan esittä-
jänä monessa muodossa. Yk-
si harrastajien keskuudessa 
suosittu raviurheilun muoto 
on monté eli raviratsastus, 
jonka Suomen mestaruu-
desta suomenhevoset kilpai-
levat Kuninkuusraveissa. 

jutta ikonen

monté on rantautunut Suomeen 
Ranskasta, jossa se on vuosi-
kymmeniä ollut suosittu ja ar-

vostettu laji, joka vaatii niin hevoselta 
kuin ratsastajalta paljon. Lajina monté 
on värikäs ja lähdöt ovat vauhdikkaita. 
Laji iskee moneen ratsastuksen harras-
tajaan. Monté-ratsukot mahtuvat juok-
semaan lähempänä toisiaan, kun radalla 
mennään ilman kärryjä. Urheilullisuut-
ta edellytetään, sillä ohjastajat ovat he-
vosen selässä eivätkä aja niitä kärryiltä. 
Pelkästään pysyäkseen noin 10 kilomet-
riä hevosen selässä ravien aikana, tulee 
ohjastajan kunnon olla rautainen. Myös 
ohjastajan pienestä koosta on lajissa 
hyötyä. 

Suomessa monté-ohjastajat ovat lä-
hes aina naisia, kun taas kärrypuolel-
la nähdään huomattavasti enemmän 
miesohjastajia. Poikkeuksiakin kuiten-

kin on, sillä ensimmäisen suomenhe-
vosten SM:n voitti vuonna 1999 aktii-
vinen miesratsastaja Ari Jääskeläinen. 
Lajin alkuperämaassa Ranskassa taas ti-
lanne on toinen, sillä siellä maan huip-
pu kärryohjastajiin kuuluvat miehet kil-
pailevat myös montéssa aktiivisesti.

Finaali lauantaina  
Finaali Kuninkuusravilauantaina Suo-
menhevosten montén Suomen Mesta-
ruuden finaalin parhaat ratkotaan lau-
antaina 27.7. Kuninkuusraveissa, jol-
loin voittajalle on luvassa 5000 euroa. 
Finaaliin pääsevät hevoset valitaan pis-
tejärjestelmän kautta, johon pisteitä 
kertyy ympäri Suomea ajettavista kar-
sintalähdöistä.  Karsintalähdöt ja finaa-
li ajetaan volttilähtönä eli tasoitusajona. 
Tasoitusajossa vähemmän rahaa tienan-
neet hevoset saavat tasoitusta enemmän 
tienanneisiin nähden, esimerkiksi 20 tai 
40 metriä. Loppukilpailuun pääsee 16 
eniten karsintalähdöistä kerännyttä he-
vosta. Perusmatkan hevoset juoksevat 
finaalissa 2100 metriä. 

Tänä vuonna pistetilaston kärjessä 
ennen viimeistä karsintalähtöä on Su-
velan Tähti, joka on voittanut kaksi 
karsintalähtöä, ja ollut kahdesti toinen. 
Suvelan Tähti valmentautuu suomen-
hevosguru Jouni Miettisen tallissa Po-
rin lähettyvillä, joten hevosella on pitkä 
kuljetusmatka edessään kun se saapuu 
Kuninkuusraveihin finaaliin.  

Hieman lähempää Kouvolasta finaa-
litaistoon saapuu pistetilaston nelonen 
Rojali, hallitseva lajin Suomen mestari. 
Rojali on voittanut karsinnan kahdes-
ti, ja se on yksi suurimmista suosikeista 
myös tämän vuoden finaaliin. 

eveliina kakko ja rojali  
Rojalia ratsastaa kuopiolainen Eveliina 
Kakko, jonka innostus montéen syntyi 
kahden lajin summana. 

“Kiinnostus montén lähti kun siinä yh-
distyy raviurheilu ja ratsastus. Molem-
pia olen aina harrastanut ja pitänyt niis-
tä lajeina.” 

Viime vuoden Suomen Mestaruut-
ta Eveliina ja Rojali lähtevät puolusta-
maan toiveikkaina. 

“Rojali on ollut monté-starteissa 
tosi sitkeä. Toiveita on kyllä pärjäämi-
sestä. Kärrystä ruuna on herkkä lauk-
kaamaan, mutta ratsastaen en ole saa-
nut sitä kyllä laukalle. Rojali ei laukan-

nut viime startissa, vaikka häiriöitäkin 
oli paljon lähdön aikana.” Sorsasalo on 
hammashoitajana työskentelevälle Eve-
liinalle kotirata, ja hän odottaakin in-
nolla Kuninkuusraviyleisön edessä kil-
pailemista. 

“Onhan se ihan eri tunnelma kun 
on isot kisat. Tuntuu hienolta ajaa kil-
paa sellaisen yleisön edessä, varsinkin 
kun nyt ajetaan kotiradalla. Ja olisihan 
se tosi kiva uusia siellä viime vuoden 
mestaruus!”  n

kuninkuusraveissa 
Sm-tason montéa

017 3623 215 • Vehmasmäki

Tervetuloa kukkaostoksille

Ma–Pe 9–18
La–Su 9–16

Katso lisää:
kukkatarha.fi

Kukkasidontatyöt
floristin ammattitaidolla.

Eveliina Kakko ja Rojali lähtevät lauantaina puolustamaan viime vuoden montén Suomen mestaruuttaan toiveik-
kaina.
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Kun kymmenettuhannet ra-
vivieraat bailaavat, ovat sa-
dat talkoolaiset ja toimihen-
kilöt töissä. Kuninkuusra-
vien tekemiseen vaaditaan 
yli tuhannen ihmisen työ-
panosta.

jutta ikonen

hyvä toimihenKilö ei näy roo-
lissaan ravien aikana ulos-
päin, mutta tekee taustal-
la välttämätöntä työtä. Mi-

tä huippu-urheiluviikonloppuun val-
mistautuvat toimihenkilöt tuumivat 
Kuninkuusravien alla?  

Pasi Väisänen, ravituomari 
“Onhan se hieno oma kokemus tuo-

maroida Kuninkuusraveissa. Kyseessä 
on varmasti tuomariurani kohokohta. 
Pitkä viikonloppu on tulossa, aamu yh-
deksästä ollaan iltaan asti raveissa.”

“Kimppahevosellemme Vixenille on 
suunniteltu Pikkukunkkua, joka rava-
taan sunnuntaina. Silloin olen tieten-
kin jäävi tuomaroimaan ja tuomaritor-
nista pitää poistua tuon lähdön ajaksi.” 

Raija Soini, eläinlääkärin avustaja
”Reilun vuoden olen Kuopiossa toi-

minut eläinlääkäriavustajana. Kunin-
kuusraveissa jännittää, että osaako sitä 
tehdä kaiken oikein kun doping-näyt-
teitä tulee paljon.”

”Emme varmaan paljoa ehdi hen-
gähtämään montaa kertaa. Jonkun se 

on tämäkin homma tehtävä ja minä 
tykkään kyllä tätä tehdä Näytteenotto 

ja muutkin varikon tehtävät ovat asia-
kaspalvelutyötä. Kun yhdessä jokainen 
meistä toimihenkilöistä osaa hoitaa toi-
mialansa, niin siitä rakentuvat hyvät ja 
unohtumattomatKuninkuusravit!”

Sari Korhonen, osallistujien sisäänkir-
joitus varikkoalueella

“Vuosi oli 1985, kun pyydettiin 
päiväksi vastaamaan toimistolla puhe-
limeen. Sillä tiellä olen edelleen, joskin 
toimenkuva on muuttunut useaan ker-
taan. Kaikkea muuta olen tehnyt pait-

si totossa en ole työskennellyt. Tässä si-
säänkirjoituksessa olen ollut töissä noin 
20 vuotta. Ihan tarkkaan en muista.”

“1998 Kuninkuusravien jälkeen 
päätin, että lopetan, mutta tässähän sitä 
vielä ollaan. Katsotaan tämän vuoden 
jälkeen, jaksaako sitä vielä kolmansiin 
Kuopion Kuninkuusraveihin asti. Mi-
käli vielä neljänsien aikaan olen Kunin-
kuusraveihin tulossa, niin silloin tu-
len paikalle varmaan rollaattorilla. Ja 
VIP-liput on parempi tulla talon puo-
lesta!”  n

Kengitä voitot kotiin Toto-myyntipisteissä tai toto.fi
TOTO

HEVOSVOIMAT PELISSÄ

KUNINKUUSRAVIT LA–SU 27.–28.7.

PÄÄVOITTO JOPA

1.000.000€

LAUANTAIN TOTO75-PELISSÄ

MAHTI-JACKPOT!

kuninkuusravien tekijät

“onhan se hieno oma 
kokemus tuomaroida 
kuninkuusraveissa. 

kyseessä on varmasti 
tuomariurani 
kohokohta.”

Graafinen suunnittelija  
Mari KeKäläinen palvelee

puh. 050 562 5797 
mari@allinmedia.fi 

www.allinmedia.fi

Rakasta sitä mitä teet,
tee sitä mitä rakastat!

• Graafinen suunnittelu
• Kuvittaminen 
• Valokuvaus
• Tekstin suunnittelu
• Designkuosit



hyvät iltajuhlat täydentävät 
kuninkuusraviviikonlopun
Kuopion Kuninkuusravien iltajuh-
lia vietetään Kuopion tunnelmalli-
sella Satamatorilla sekä perjantai-
na 26.7. että lauantaina 27.7.

tanja kuittinen 

satamatori tarJoaa KesäKaupunKi Kuopion tun-
nelmaa parhaimmillaan ja lavalle nouse-
vat ravikansaa viihdyttämään Suomen etu-
rivin artistit. 

Kuten Kuninkuusraveissa tapana on, kaikille 
katsojille riittää nähtävää. Perjantain Seiskan kunk-
karibileissä on luvassa muun muassa silmän- iloa 
Scandinavian Hunksien muodossa. Lisäksi lavalle 
nousevat Eini, Anniina Mattila, Miss Divet, Res-
su Redford & Jussi ”Neon2” Rainio.

Lauantaina päästään nauttimaan Vain Elämää 
-sarjastakin tuttujen tähtiartistien Katri Helenan 
ja Jonne Aaronin esiintymisistä.

Perjantain iltajuhla järjestetään yhteistyössä 
Seiska -lehden kanssa.

Scandinavian Hunkseista Esko ja Matias ovat 
myös innoissaan esiintymisestä iltajuhlassa. Luvas-
sa on heidän mukaansa massahysteriaa Hunksien 
tapaan. ”Jo pikkupoikana tuli käytyä raveissa, kun 
asuin lähellä Vermoa. Nykyään raveihin ehtii pa-
ri kertaa vuodessa ja nyt on aikataulujen salliessa 
tarkoitus käydä myös Kuninkuusraveissa iltajuhli-
en esiintymisen lisäksi”, Hunksien Esko kaavailee.

Energinen Eini keikkailee puolestaan ahkerasti 
koko kesän. ”Olen esiintynyt useasti eri ravitapah-
tumissa ja päässyt raveissa voittajakehään loimitta-
maan voittajia. On hienoa päästä jälleen mukaan 
iltajuhliin raviyleisön eteen”, Eini odottaa.

Mattilan maineikkaasta laulavasta sisaruspar-
vesta lavalle nousee tällä kertaa Anniina. Hän on 
tutustunut hevosiin perheen ponin kautta ja myös 

ajanut sekä ratsastanut, sekä käynyt raveissa Sol-
vallassakin asti. ”Hevoset ovat hyvä harrastus. Pi-
tääpä muuten itsekin kokeilla, että vieläkö sitä py-
syy selässä. Lupsakkaa sakkia siellä Kuopiossa on”, 
Anniina Mattila tietää aikaisempien Savon keik-
kojensa pohjalta.

Perjantain esiintyjistä dragshow-artisti Miss Di-
vet (Marko Vainio) tuo puolestaan estradille kan-
sainvälisen tason shown, joka vilisee tähtiä meil-
tä ja maailmalta. Lisäksi lavalla nähdään jo vuo-
sikausia suomalaisessa musiikkigenressä vaikutta-
neet Ressu Redford ja Neon2 -yhtyeestä tuttu Jus-
si Rainio.

Lauantain väliyön juhlien suuret tähdet ovat 
Katri Helena ja Jonne Aaron, jotka tullaan näke-
mään lavalla myös yhdessä. Katri Helenan 50-vuo-
tistaiteilijajuhlaohjelmisto koostuu hänen tunne-
tuimmista kappaleistaan aina Puhelinlangoista tä-
hän päivään. Huikeassa nosteessa oleva Jonne Aa-
ron yllättää ja esittää tämän kesän settinsä suomen-
kielellä, Kuninkuusravityyliin sopivasti.

Projektijohtaja Tommi Salmela on tyytyväinen 
paikalle saapuviin artisteihin.

 ”Tarjolla on jokaiselle jotakin. On nuorisobän-
diä, tanssiorkesteria ja ihan kaikkea siltä väliltä. 
Kuninkuusravien yleisömäärän odotetaan nouse-
van viikonlopun aikana jopa 60 000 kävijään, jo-
ten vilskettä ja menoa tullaan näkemään varmasti 
myös kaupungilla. Iltajuhliin kannattaa lähteä pi-
tämään hauskaa ihan kaikkien, läheltä ja kaukaa.”

Elävää musiikkia kuullaan Satamatorin iltajuh-
lien lisäksi myös Kuninkuusravialueella Sorsasalos-
sa. Lauantaina Ravitorilla esiintyy klo 10:30 alkaen 
lasten suosikkiartisti Tuuli.

Iltajuhliin Satamatorilla perjantaina ja lauantai-
na on ikäraja 18 vuotta.

Kuninkuusraveihin Sorsasaloon vaikkapa Tuu-
lia katsomaan on alle 16-vuotiaille ilmainen sisään-
pääsy.  n

Lauantaina Satamatorilla lavan valloittaa myös Jonne Aaron.
KUVa:  WWW.JOnneaarOn.FI

www.kuninkuusravit.fi

Tervetuloa!
Liput 25 €
-K18- iltajuhla

KuninKuusravien

KuOPiOn sataMatOrilla
la 27.7.2013 KlO 18.30

jOnne aarOn
Katri helena

lamourettes
jeZZBand

tuuli
esiintyy
Kuopion
raviradalla
la 27.7. 
klo 10.30

illan juontavat
tiina räsänen
ja joanna Kuvaja

 SEISKAN KUNKKARIBILEET 
 Kuopion Satamatori pe 26.7. klo 17.30 alkaen

Seiskan Kunkkaribileet pe 26.7. käynnistävät Kuopion 
Kuninkuusravien vauhdikkaan viikonlopun

Bileet juontavat Eeva Jaakon-
maa ja Jari Peltomäki

Lavan täyttävät:     Finnhits-tähti Eini
iskelmäsuosikki Anniina Mattila    kuumat miestanssijat 

Scandinavian Hunks     Suomen paras drag-tähti  Divet Show 
by Marko Vainio      huippusuosittu hittikone Ressu&Jussi.

Lisäksi lapsiperheiden suosikki
Tuuli esiintyy Kuopion raviradan ravitorilla

la 27.7. klo 10.30
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BILETYKITYSTÄ
KUOPION
SATAMASSA!

Hunks

Ressu&Jussi

Tuuli

Anniina Mattila

Divet

Eini

Mahtavia esiintyjiä ja iloista bilemenoa, festari- 
ruokia ja -juomia. Liput 19 e. K18

Eeva & Jari



NCC Rakennus Oy, ASUNTOMYYNTI
Avoinna ma–pe klo 8–16
Puh. 040 825 1792 tai 050 520 4840
Asemakatu 7, 3. krs, Kuopio, ncc.fi /asunnot

B-talo

C-talo

A-talo

NCC Tähtikodit tarjoaa kerrostaloasumista moneen makuun ja 
elämäntilanteeseen. Kaikki kohteemme sijaitsevat huippupai-
koilla. Tutustu valloittaviin NCC Tähtikoteihin Kuopiossa.

I-ha-naa! Uuteen kotiin!
Huoli pois 
uuden ostosta:
ncc.fi /
asumisturva

Laadukkaat Ruustinnanpihan kerrostalokodit myydään 
nyt. Kohde valmistuu 27.9.2013. Huoneistoesimerkki: 
Saunallinen kolmio 75,0 m2, 3. krs., mh 139.100 €, vh 
265.700 €.

Ruustinnanpihan avarissa asunnoissa on lasitettu par-
veke. Osassa myös lasiseinin erotettu huonelämpöinen 
viherhuone, jota voi käyttää myös esimerkiksi työhuo-
neena. ncc.fi /ruustinnanpiha

Ennakkomarkkinoinnissa nyt uusi kerrostalo Meijerin 
kortteliin, jo valmiin Satamankulman viereen. Huoneis-
toesimerkki: Saunallinen kaksio 61,5 m2, 2. krs.,  mh 
114.125 €, vh 227.900 €.

Satamanpihassa avaria, valoisia ja nykyaikaisia asun-
toja. Varaa nyt uusi kotisi, niin pääset vaikuttamaan 
sen sisustukseen. Arvioitu valmistuminen joulukuu 
2014. ncc.fi /satamanpiha

Ainutlaatuinen ja suosittu Kuopion Saaristokaupunki 
jatkaa kasvuaan. Asumista järven tuntu massa, kana-
vamaisemissa. Huoneistoesi merkki: Saunallinen kaksio 
53,5 m2, 4. krs., mh 89.287 €, vh 174.208 €. 

Ulkoilumahdollisuuksia, uimarantoja ja puistoja. 
Luonnonläheisyyttä. Varaa nyt oma kotisi, niin pääset 
valitsemaan mieleisesi sisustustyylin. Arvioitu valmistu-
minen 9/2014. ncc.fi /kanavankaari 

Linnanpelto, Pappilanmäki
RUUSTINNANPIHA Ruustinnankuja 8, Kuopio

Kuopion keskusta
SATAMANPIHA Satamakatu 32, Kuopio

Kuopion Saaristokaupunki
KANAVANKAARI Kanavanranta 7, Kuopio

NCC ASUMISTURVA NCC Tähtikotiin saat nyt kaupan päälle maksuttoman vakuutuksen, joka 
suojaa kahden asunnon loukun, työttömyyden ja sairastumisen varalta. NCC Asumisturva korvaa uuden kodin 
asumiskuluja jopa 12 kk:n ajan. Kysy lisää tai katso: ncc.fi /asumisturva

Kanavankaari

Tulossa 
uusi talo

Laivakaari

Keilankaari

27.–28.7.2013 klo 12

KUOPION SORSASALOSSA

Hanki liput, varaa majoitus – www.kuninkuusravit.fi

Kuninkuusraveissa

koet unohtumattomia

elämyksiä!

VuodenykköstapahtumaKuopiossa!
Näe PARhAAt suomenhevoset
radalla kilvoittelemassa mittaamattomasta 
maineesta! Koe urheilun ja pelien
jännitystä! Kannusta yhdessä
kymmenientuhansien muiden kanssa!

KUNINKUUSRAvIt ON perinteikäs ja 
110 %:sti kotimainen tapahtuma, jonka 
keskiössä ovat kotimaisen hevosrotumme 
suomenhevosen uljaimmat yksilöt...
Ja tämän lisäksi tapahtuma tarjoaa
festivaalitunnelmaa iltajuhlineen,
tekemistä ja kokemista koko perheelle, 
markkinameininkiä ravitorilla ja liikuttavia 
urheiluelämyksiä parhaimmillaan!

Meillä mielikuvitus laukkaa!




