1. lähtö:
A) 3 B) 4-5-1-9-7
3 FAKE polki Teivossa keulapaikalta tähän porukkaan suhteutettuna hyvän tuloksen,
mutta kangistui hieman lopussa. Meno vaikutti silti ihan asialliselta ja sillä on hyvä
sauma päästä tässä taas keulapaikalle, josta se voisi vetää lähtöä ihan maaliin asti. 4
HONEY TRIX on jo sukunsa puolesta tähän mielenkiintoinen menijä. Rovaniemellä se
laukkasi pahoin alussa ja hylättiin, mutta tuli vielä taustalla hyvin maaliin neljäntenä.
Paalulta se saa hyvän reissun, jollaisella sen tulisi kamppailla voitosta. 5 ENCRYPTED
on tehnyt välillä ihan hyviä juoksuja tätä kovemmissakin porukoissa, mutta nyt
taukoa on alla, joten sen tarkka vire on jonkinasteinen kysymysmerkki. Tamma
saanee tässä tasaisen reissun, jollaisella se pystyy olemaan mukana ihan
kärkitaistossa. 1 BACKSLIDER laukkasi Lappeessa hyvän sijoituksen viimeiseen
kurviin. Ravilla se on tähän yksi mahdollisista.

2. lähtö:
A) 5 B) 9-4-1
5 MULORI palailee tähän tauolta, mutta se meni jo kesäkuussa hyviä vauhteja ja
samanlaisena sen tulisi olla korkealla tässäkin. Tauon aikana ruuna on voinut vielä
vain kehittyä. 9 VIIRIN VILKAS on vauhtiensa puolesta tähän kova menijä, mutta
laukkaa kyllä usein. Viimeksikin se teki hyvän juoksun ehtien laukan jälkeen
kolmanneksi. 4 MANISTERI on myös ihan hyvä aloittelija, joka on myös huomioitava
aikaisessa vaiheessa. 1 SOHVIN MIINA otti voittonsa paikallisraveista, mutta nyt
ennätyksen tulee toki parantua, jotta se tässä aivan kärkeen saakka yltää.

3. lähtö:
A) 9 B) 16-14-10-12-13-7
9 LA DONNA PERFETTA saa mukavasti etumatkaa koviin takamatkalaisiin, joka voi
sen siivittää tässä voittoon saakka. Se oli Lappeen montéstartissa täysin
ylivoimainen ja Vermon kärrylähdössä tamma joutui tekemään työt johtavan
rinnalta kovatempoisessa juoksussa, joten lopun pieni kangistuminen oli aivan
ymmärrettävää. 16 DREAM DIVINE on menestynyt hyvin montéssa ja samanlaisia
suorituksiaan jatkaessa se pitkältä takamatkaltakin kiertää korkealle. 14 VALTER
L.P.C. on tehnyt myös montéssa vahvaa jälkeä, mutta nyt tehtävä on hyvin erilainen

mitä edellisissä starteissa, sillä pitkän takamatkan myötä kierrettävää riittää.
Ruunalla on myös poisjäänti alla. 10 GAMBLING FACE on tähän hyvä hevonen ja
samanlaisia suorituksia jatkaessaan se nähdään taas korkealle. Vahvalla hevosella
Martta Smura ajanee suoraviivaisesti eteenpäin.

4. lähtö: TOTO5-1
A) 9-7 B) 1-3-10-4-8-5-6-2
9 MINBRISK jäi viime kerralla väsyvän taakse loppukaarteessa ja kiritilojen löydyttyä
tuli vielä hyvin maaliin. Nyt vastuksen puolesta sopivassa tehtävässä siltä voi odottaa
vahvaa panosta, eikä matkankaan pitäisi olla haitaksi. 7 LEEMARK’S HECTOR on ollut
jo pidemmän aikaa tasaisen vahvassa kunnossa. Heikki Laakkonen ajanee ruunalla jo
heti alussa eteenpäin, sillä juostavan matkan pitäisi olla vain etu. 1 KILLING
WINDCAPE sai sille parhaan mahdollisen lähtöpaikan, josta se saa hyvän reissun
kärkiporukoissa. 3 RIM BAY GIFT on suorittanut pitkän taukonsa jälkeen starteissaan
tasaisesti. Hieman menon tulisi edellisistä starteista vielä terävöityä, jotta se tässä
ihan kärkimatsiin riittää. Vastus on nyt ainakin viimekertaista sopivampi. 10 AUSTIN
aloitti Kuopiossa pitkältä tauolta vaatimattomasti, mutta tuo taipuminen vaikutti sen
verta roimalle, ettei hevosella tainnut olla kaikki kunnossa. Se on tähän ennakkoon
iso kysymysmerkki

5. lähtö: TOTO5-2
A) 5-4 B) 2-8-3-1-6-7-9
5 EMPIRE SHARK on ottanut laukat kahdessa edellisessä kisassa, mutta ravin
läpimatkan maistuessa se avaa lujaa ja edennee keulapaikalle, josta voitto olisi
lähellä. 4 EPIC debytoi Suomessa. Se on mielenkiintoinen seurattava ja ainakin
statistiikan perusteella vaikuttaa pärjäävälle hevoselle. 2 HARD CHIP kisaa vahvassa
vireessä, vaikka Kuopiossa epäonnistuminen tulikin. Tosin mailinmatka ei suosi sitä,
mutta etenkin raskaissa olosuhteissa ruuna olisi lähes elementissään. 8 PAM
HALLOVER ei Kuopiossa löytänyt kiritilaa 3. sisältä. Se kisaa hyvässä kunnossa, mutta
tarvitsee pärjätäkseen todella tarkan juoksun, joka on eturivin uloimmalta
lähtöpaikalta melko vaikeaa.

6. lähtö: TOTO5-3

A) 7 B) 1-9-11-5-6
7 SATASEN ONNI on päässyt ainakin vauhtiensa puolesta todella sopivaan joukkoon.
Viimekertainenkin voitto tuli todella varmaan tyyliin 26,5-lopetuksessa. Ori lähtee
voltista hyvin matkaan askelien osuessa lankulle ja ravatessaan sen ei tätä lähtöä
pitäisi hävitä. 1 HUIHARI on paalulta suosikin ykköshaastaja. Sillä on nyt ihan reilu
starttiväli, mutta hevosen ollessa parhaimmillaan sen hyvä sijoitus ei yllätä. 9 SIIRIN
LIISI laukkasi viimeksi heti alkumatkasta. Ravilla se olisi tähän ihan hyvä menijä,
mutta ei tehtävä takamatkalta helppo ole. 11 CUPIDO teki viimeksikin hyvän juoksun
laukan päätteeksi. Ori on kehittynyt hienosti starttien myötä, mutta tämän
kertainen tehtävä vaikuttaa turhan vaikealle ainakin voiton suhteen.

7. lähtö: TOTO5-4, PÄIVÄN DUO-1, TROIKKA
A) 5 B) 8-1-3-12-2-9
5 JASMINE ZON on päässyt sopivan näköiseen tehtävään. Viimekerralla varmasti
voittaneella tammalla voi tässä ajaa lähdön monella tapaa, eikä voiton tulisi olla
kaukana. 8 MAS DOMINANT epäonnistui viimeksi, mutta se ei tässä häpeä hevosena
kellekään, mikäli suoritus on samanlainen mitä Oulussa. Hevosen balanssia
kannattaa tarkkailla, sillä kengittä se on ollut ehdottomasti parhaimmillaan. 1
BOULDER ARTEMIS ei pystynyt viimeksi pärjäämään johtavan rinnalta, mutta
toissakerralla sen voittoisa kiri oli todella hieno. Tamma lähtee voltista hyvin
matkaan ja on suosikki puolustamaan alussa keulapaikan. 3 ANYTHING GOES lopetti
viimeksi pirteästi aloittaessaan uusista käsistä. Janne Räisänen pyrkinee pääsemään
hevosella sisäradalle, josta se voisi olla lopussa korkeallakin. 12 DETROIT ROCK SISU
kiri viimeksi hyvin viidenneksi. Tehtävä ei nyt kuitenkaan ole helppo, sillä
kierrettävää riittää jälleen ja vastuskin on hyvää tasoa.

8. lähtö: TOTO5-5, PÄIVÄN DUO-2
A) 5 B) 7-3-9-6-4
5 ULJAS SUOMALAINEN lähtee tavoittelemaan maakunnan mestaruutta ennakkoon
selkeänä suosikkina. Se oli viimeksi kovatasoisessa lähdössä hyvä neljäs saamatta
kunnon mahdollisuutta kirimiseen. Ori kiihtyy voltista hyvin ja Tapio Perttunen
ajanee sen aikaisessa vaiheessa kärkipaikalle. 7 CALLEX taipui selkeästi Kuopiossa,
mutta tuli tuohon starttiin sairaspaussilta maltillisin valmisteluin. Selkäjuoksulla
hevonen vaikuttaisi olevan parhaimmillaan, mutta paljon pitää edellisistä parantaa,

jotta se suosikin tässä pystyy kukistamaan. 3 LIISINKO on tehnyt jo pidemmän aikaa
vahvaa jälkeä, mutta nyt vastus on viime startteihin nähden aivan eritasoa, joten jo
totosija olisi sille hyvä saavutus tässä. 9 VIXEN on suorittanut viimeisissään vain
tasaisesti, joten mitään suurempaa siltä ei voi tässä odottaa.

9. lähtö: TROIKKA
A) 5 B) 3-7-4-10-6-9-12
5 PATE’S BOY ON EDGE ei ole vielä urallaan kertaakaan voittanut, mutta nyt siihen
olisi oiva sauma. Ori kisaa hyvässä kunnossa ja vastuksenkin ollessa viime kertaa
helpompi sillä on hyvä sauma tässä kärkisijaan. 3 WILDEST DREAMS kamppaili
viimeksi hyvin maaliin asti, eikä samanlaisena ole ulkona tässäkään. Nyt se on saanut
pitkän tauon jälkeen muutaman startin kroppaansa, joten paras vire alkanee löytyä.
7 LIVI OFELIA H.M. on juossut myös viimeisissään tätä kovemmissa tehtävissä. Se ei
ole mitenkään voittokone, mutta nyt juoksun onnistuessa pärjäämiseen olisi
mahdollisuus. 4 LAIFFII kisaa elämänsä kunnossa, eikä senkään pärjääminen tässä
kaiken onnistuessa olisi mikään mahdottomuus. Se tarvitsee kuitenkin pärjätäkseen
hieman muiden apuja juoksunkulkuun.

VIHJESYSTEEMIT
TOTO5 (Pieni)
1. 7, 9 (1, 3)
2. 4, 5 (2, 8)
3. 7 Satasen Onni (1, 9)
4. 5 Jasmine Zon (8, 1)
5. 5 Uljas Suomalainen (7, 3)
4 Riviä = 0,40 euroa

TOTO5 (Suuri)
1. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 (2, 6)
2. 4, 5 (2, 8)

3. 7 Satasen Onni (1, 9)
4. 5, 8 (1, 3)
5. 5 Uljas Suomalainen (7, 3)
32 Riviä = 3,20 euroa

PÄIVÄN DUO
1. 5 Jasmine Zon
2. 5 Uljas Suomalainen
1 Yhdistelmä

TROIKKA (7. lähtö)
1. 5 Jasmine Zon
2. 1, 8
3. 1, 3, 8, 12
6 Yhdistelmää * 0,5e = 3e

TROIKKA (9. lähtö)
1. 5 Pate’s Boy On Edge
2. 3, 7
3. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12
12 Yhdistelmää * 0,5e = 6e

Vihjeet: Veeti Suomalainen

