
 

 

 

1. lähtö: 

A) 4 B) 2-8-3-6-1 

4 SPINNU on parantanut hirveästi kesän mittaan. Se on nyt ollut hetken aikaa tauolla, 

mutta samanlaisena mitä kesäkuussa Killerillä tamma lienee lähellä uransa toista voittoa. 

2 VUOREN ISOMMUS pilasi viime kisansa laukkoihin, mutta ravatessaan se olisi tähän 

yksi mahdollisista. Hevonen on kuitenkin osoittanut starteissa hyvät vauhtivarat. 8 

KOIVIKON JERRY ainakin starttailee tiheästi. Uran avausvoitto on vielä saanut odottaa, 

mutta eiköhän sekin jossakin vaiheessa tule. 3 VIIRIN VILKAS tekee usein ihan mukavia 

suorituksia, mutta ehkä hieman lisää menoon tulisi rytinää saada, että se tästä voiton 

ottaisi. 

 

2. lähtö: 

A) 1 B) 4-3-2-5 

1 SUNSET SURPRISE teki Loviisassa aivan asiallisen juoksun ollen maalissa kolmas. Nyt 

sillä olisi hyvä sauma uusia Hankasalmen voitto vetämällä juoksua alusta loppuun. 

Tehtävä on nyt tosi sopivan näköinen. 4 JANE BOOST erottuu ensimmäisenä haastajista. 

Lähtöpaikan selvittäessään sillä on hyvä sauma sijoittua totoon. 3 LAKE’S EDINA on 

kehittynyt starttien myötä ja uran avausvoittokin lienee tulossa lähiaikoina. 2 KÖNIGIN 

LUISE on laukkaillut uransa avausstartteihin. Ravatessaan se voisi sijoittua totoon, mutta 

ehjä suorituskin varmasti miellyttäisi tässä vaiheessa taustavoimia. 

 

3. lähtö: 

A) 11 B) 9-7-2-1-6-12-13 

11 RAUTIANNA nostetaan todella hankalasti arvioitavaan lähtöön suosikiksi. Tamma 

meni jo talvella sellaisia aikoja, joilla lienee tässä korkealla ja tauon aikana nuoren 

hevosen luulisi kehittyneen. Lisäksi Mari Rautiaisen valmennettavat kisaa vankassa 

vireessä. 9 KUUSÄLLI voitti uran avausstarttinsa ja tuntuisi, että se pystyy pudottamaan 

ennätystään. Sama koskee 7 KONTAKTIA ja 2 ASESOORIA, mutta ei tasaisessa lähdössä 

muidenkaan voitto ole mahdottomuus. 

 

4. lähtö: Toto5-1 

A) 5-3 B) 8-1-2-7-9 



 

 

 

5 TIMA’S MIRACLE on kyllä kieltämättä tosi hyvä hevonen tähän lähtöön ja nouseekin 

suosikiksi. Cartivet Meetingin finaalissa tamman juoksu ei mennyt mitenkään 

toivotuimman kautta ja hevonen tuli kovassa porukassa aivan mukavasti maaliin. Nyt sillä 

olisi hyvä sauma päästä keulaan. 3 HEIDE K. paikkasi laukkansa Kajaanissa hyvin ja sitä 

kannattaa varoa. 8 BWT GAIA oli Vieremän keulavoitossa hyvä, mutta nyt juoksun 

onnistumisessa on omat riskinsä. 1 MISSION OF SOUL ei viimeksi esittänyt keulasta 

parastaan. Sen palatessa parhaalle tasolleen se riittää tässä pitkälle. 

 

5. lähtö: Toto5-2 

A) 2 B) 4-8-5-1-6 

Toto5-vihjeen varmana toimii 2 WONDER OF YOU, joka saa lyhyellä matkalla moneen 

muuhun pelihevoseen nähden varmuudella tasaisen juoksun. Joensuun pitkä 

maalisuorakin on hevoselle iso etu. Viimeksi se ei ollut ehkä aivan parhaimmillaan, mutta 

juoksukin meni turhan vaikeaksi. 4 ERIK FLASH on kunnossa, mutta juostava matka ei ole 

sille mitenkään etu. Toki juoksun onnistuessa se on yksi mahdollisista. 8 GOING ABOVE 

olisi paremmalta paikalta tosi maistuva, mutta keulasta parhaimmillaan oleva ruuna kärsii 

tosi paljon lähtöpaikastaan, sillä tuolta keulaan pääseminen tuntuu tosi vaikealle. 5 BIG 

CHIP tähdännee keulapaikalle, mutta ei se tunnu siltikään kovinkaan maistuvalle. 

Mikkelissä toissakerralla voitto tuli keulasta, mutta tuossa vastus tuntui tätä 

kevyemmälle. 

 

6. lähtö: Toto5-3 

A) 9 B) 7-4-2-1-8-6 

9 TARALOU POINT kohtaa nyt aiempaa kevyemmän vastuksen ja hevosena se on tähän 

oikein riittävä onnistuessaan. Toki takarivistä juoksun onnistumiseen on aina omat 

riskinsä. 7 TIGER DILLON lähtee reippaasti liikkeelle ja sillä on sauma edetä ulkoakin 

kärkeen. Lieksassa hevonen oli keulasta oikein hyvä kolmas. 4 RIION VALENTINO oli 

Mikkelissä oikeinkin pirteä. Kunto vaikuttaisi olevan ihan mallillaan, mutta ei hevonen 

mikään voittokone ole tavannut olla. 2 BOULDER DREAM sijoittui Vieremällä 

sisäratareissun jälkeen hyvin, mutta sen voitto tuntuisi kaipaavan tässä hieman 

suosikkien epäonnea. 1 AMOUR SONG saa hyvältä paikalta hyvän reissun. 

 

7. lähtö: Toto5-4, Päivän Duo-1, Troikka 

A) 1 B) 8-4-3-2-7-10-6-9 



 

 

 

1 BOULDER ARTEMIS pyrkii paalulta takamatkalaisia karkuun ja sillä onkin hyvä sauma 

onnistua tässä. Se juoksee nyt keulapaikalla, josta tamma on tahtonut olla tosi sinnikäs. 

Muiden takaa puolestaan se ei oikein tahdo innostua aina menemään. 8 HE’S A KEEPER 

kiihtyy voltista livakasti ja Henri Bollström pyrkineekin hevosella vähintään johtavan 

rinnalle, sillä sekin on vapaalta radalta tahtonut mennä parhaiten. 4 MAS DOMINANT on 

hevosena tähän oikeinkin hyvä, mutta pikkaisen sen suoritukset tahtovat ailahdella. 

Kengittä ruuna olisi eittämättä parhaimmillaan. Martti Pellikan valmennettavat tulee 

kuitenkin aina Linnunlahdella huomioida peleissä aikaisin. 3 GODDES DIONE saa paalulta 

mukavan reissun, jollaisella totosija ei yllättäisi. Voitto sen sijaan olisi ehkä pieni yllätys, 

mutta parhaimmillaan hevonen siihenkin pystyy. 

 

8. lähtö: Toto5-5, Päivän Duo-2, Troikka 

A) 10 B) 5-6-4-8-6-7-8-9-3 

10 VÄLKYN TUISKU nousee pitkältä pakiltakin lähdön suosikiksi. Kuninkuuskilvasta 15-

vuotias ori selvisi puhtailla papereilla ja kovaa voltista liikkeelle pääsevänä se havittelee 

kärkijoukkoja jo aikaisessa vaiheessa. Tosin 5 CUPIDO kisaa mahtivireessä ja etenkin 

ravatessaan ei suosikillekaan ole välttämättä helppo ohitettava. Nyt asetelmatkin 

suosivat Cupidoa selvästi viimekertaista paremmin. 6 LIISINKO on myös kunnossa, mutta 

nyt vastus kovenee aiemmista kisoista aika tuntuvasti. Ei hevonen kuitenkaan 

menestyksen suhteen ulkona ole onnistuessaan. 4 RAPSODI juoksee tiiviisti, sillä 

lauantaina se kisaa Savonlinnan raveissa. Vaikea sanoa onko oriin kunto ihan parhaassa 

tikissä, mutta oli tai ei sen riittäminen tässä aivan voittotaistoon asti tuntuisi hieman 

vaikealta. 7 MYRSKYRI ja 8 CALLEX ovat tähän hyviä hevosia, mutta haastavalle tehtävä 

kyllä tuntuu ainakin voiton suhteen näistä asemista. 

 

9. lähtö: Troikka 

A) 9 B) 12-1-2-7-10-8 

9 WOLAND FRIDO on mennyt hyvin ja sillä onkin tosi hyvät näytöt suhteutettuna lähdön 

vastustajiin. Takarivistä juoksun mennessä sujuvasti ruuna on lähellä voittoa. 12 SUBLIME 

SOA kärsii huonosta paikasta. Loviisassa meno oli vakuuttavaa hevosen voittaen varmasti 

keulasta eikä se samanlaisena häpeäisi tässä, mutta kierrettävää voi turhan paljon olla 

luvassa. 1 GAIUS STAR oli Lieksassa nappireissulla hyvä toinen. Vieremällä se puolestaan 

kärsi tietyllä tapaa juoksunkulusta jäätyään matkalla väsyvän taakse, mistä kiri vielä 

mukavasti maaliin tiloja saatuaan. Ykkösradalta juoksulla on hyvä sauma onnistua ja 

hevonen tuleekin huomioida peleissä aikaisin. 2 INCREDIBLE KOKS saa hyvältä paikalta 



 

 

 

hyvän reissun, jollaisella se voisi sijoittua mukavasti. Voitto puolestaan olisi ihan 

jonkinlainen yllätys. 

 

10. lähtö: 

A) 6 B) 3-4-5-9-2 

6 GARCON MERCI tuli Jokimaalla sisäratajuoksun päätteeksi maaliin oikeinkin asiallisesti, 

joten se kiinnostaa tässä pelihevosista ensimmäisenä. Tuohon hevonen palasi vielä 

pieneltä paussilta, joten sen luulisi menneen startista vain eteenpäin. 3 INVIATO on 

tehnyt uransa avausstartteihin oikein mukavia esityksiä. Se palaa tähän paussilta, mutta 

on hevosena lähtöön hyvä. 4 CLUB NOR LOVE oli Lieksassa positiivinen kakkonen. 

Samanlaisena ei sekään ole tässä kärkisijojen suhteen ulkona. 5 KARELA BOKO on 

periaatteessa riviään parempi, mutta aika tasaista työtä hevonen on tahtonut startista 

toiseen tehdä. 

 

Vihjesysteemit 

Toto5 (pieni) 

1. 3, 5 (8, 1) 

2. 2 Wonder Of You (4, 5) 

3. 7, 9 (4, 2) 

4. 1, 3, 4, 8 (2, 7) 

5. 10 Välkyn Tuisku (5, 6) 

16 Riviä = 1,60e 

 

Toto5 (suuri) 

1. 1, 2, 3, 5, 7, 8 (9, 6) 

2. 2 Wonder Of You (4, 5) 

3. 7, 9 (4, 2) 

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

5. 5, 10 (6, 4) 

192 Riviä = 19,20e 



 

 

 

 

Päivän Duo 

1. 1, 8 

2. 10 Välkyn Tuisku 

2 Yhdistelmää 

 

Troikka (7. lähtö) 

1. 1, 8 

2. 1, 3, 4, 7, 8 

3. 1, 3, 4, 7, 8 

24 Yhdistelmää * 0,5e = 12e 

 

Troikka (9. lähtö) 

1. 9 Woland Frido 

2. 1, 12 

3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

20 Yhdistelmää * 0,5e = 10e 

 

Vihjeet: Veeti Suomalainen 

 


