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JOENSUUN RAVIEN VIHJEET 

1. lähtö: 

A) 12-2 B) 3-4-7-5-11 

12 CALL IT DOOHAN hallitsi Vieremällä vuorenvarmasti keulasta lähtöä maaliin saakka. 

Nyt tehtävä on hyvinkin erilainen 40 metrin pakilta, mutta hevonen on tähän porukkaan 

hyvä. 2 MILL DIVA parantaa koko ajan ja voi paalulta riittää pitkälle. 3 BOULDER SELENE 

on pitänyt taukoa ja alla onkin peräti kaksi poisjääntiä. Hevosen tarkka vire on nyt 

arvoitus, mutta uran avauskisa oli lupauksia herättävä. Tamma kiihtyy matkaan 

asiallisesti, eikä keulapaikalle pääseminen ole mahdotonta. 4 SILICA ODDS palaa myös 

tauolta. Viime kaudella se teki muutaman oikeinkin hyvän suorituksen, vaikka 

kirkkaimmat sijat jäikin saavuttamatta. 

 

2. lähtö: 

A) 4 B) 10-9-7-1-3 

4 PINK LADY on mielenkiintoinen aloittelija. Kuopiossa se kiri kärjen takaa hyvin toiseksi, 

eikä nyt uran avausvoitto liene kaukana. 10 HUGO ARTIST tuli Vieremällä hylättynä 

viidentenä maaliin. Ravilla ruuna on takarivistäkin tähän yksi mahdollisista. 9 STONEISLE 

TWILIGHT teki samaisessa lähdössä myös hyvän juoksun alun laukan jälkeen. 

Huomioitavaa myös on, että Miika Tenhusen valmennettavat kisaavat kautta linjan 

huippuvireessä. 7 DETROIT DUCHESSE on siirtynyt Esko Majalan valmennukseen. Tähän 

astisen uran startit ovat menneet laukkojen vuoksi pahasti pieleen, mutta 

mielenkiintoista nähdä mihin hevonen pystyy uusista käsistä. 

 

3. lähtö: 

A) 2-5 B) 6-4-1-3 

Pieni, mutta mielenkiintoinen lähtö. 2 HIPSUN POJU oli mainio Vermon voitossa, eikä 

samanlaisena voi välttyä nytkään menestykseltä. Olettaisi Heikki Mikkosen pyrkivän 

nopealla avaajalla jälleen kärkipaikalle, mutta kovan haasteen sille kiihdytyksessä voi 

antaa 5 CALLEX, joka kiihtyy auton takaa myös kovaa. Tosin vaikea sanoa miten sillä 

halutaan ajaa pitkältä tauolta. Joensuun harjoitusraveissa Callexilla ajettiin 1.30-

vauhtisessa sarjassa keulasta, josta hevonen pinkoi viimeisen puolikkaan 22-vauhtia. 6 

VENNELMON VARMA on tehnyt tammalähdöissä jatkuvasti tasaisen varmaa jälkeä. 

Keulasta se lienee kuitenkin ihan parhaimmillaan, eikä sinne ole nyt asiaa. Pärjääminen ei 

silti hirveästi yllättäisi, vaikka vastassa pari kovaa oria onkin. 4 PISKON POUTA tulee 

rankingissä seuraavana. 
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4. lähtö: TOTO5-1 

A) 6-10 B) 1-11-2-7-9-5-12-8 

6 JUSSIX esitti viimeksi Oulussa vahvan loppukirin ehtien vielä laukan jälkeen aivan 

voittajan rinnalle. Hevonen on kehittynyt jatkuvasti ja sen nykyisten vauhtien luulisi 

riittävän paalulta melko pitkälle. 10 POMMINPURKAJA oli Vieremällä tauolta paluussaan 

hyvä kolmas. Startin saatuaan ori voi vaikka parantaa ja kierrellä 20 metrin takamatkasta 

huolimattakin korkealle. 1 VARMANPÄÄLLE lähtee reippaasti matkaan ja saa 

varmuudella hyvän reissun kärkiporukoissa. 4-vuotias on näyttänyt jo radoilla ihan 

lupaavia otteita, eikä uran ensimmäisen totoravivoiton saamisessakaan enää varmasti 

kestä kauvaa. 11 TOSITOIMI riittää vauhtiensa puolesta pitkälle, mutta tehtävä on toki 

haastava noin pitkältä takamatkalta. 2 HOVILAN VALTTI ja 7 SÖRKÄN JÄTKÄ ei ole 

kumpikaan ulkona, mikäli ravi maittaa läpi matkan. 

 

5. lähtö: TOTO5-2 

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

9 NETTIER nousee tasaisen tammalähdön niukaksi suosikiksi. Kevättalvella se suoritti 

hyvin, mutta on nyt pitänyt muutaman viikon taukoa. Takarivistä se saa selkäreissun, 

jollaisella on tavannut olla parhaimmillaan. 1 GODDDES DIONE on myös pitänyt viimeajat 

taukoa. Se lähtee ihan mukavasti liikkeelle ja mahdollisesti voi pystyä puolustamaan 

kärkipaikan. 7 SAINT SALME oli viimeksi tätä kovemmassa tehtävässä aavistuksen 

tasainen, mutta nyt siltä raavitaan ennakkotietojen mukaan kengät pois, joka on ollut 

hevoselle tavallisesti suuri etu. 3 KWAKIUTI BOKO jatkaa asiallisessa vireessä, mutta vielä 

tässä vaiheessa urallaan ilman voittoa kisaava tamma ei ole innostavin pelikohde. 

 

6. lähtö: TOTO5-3 

A) 6-5 B) 10-1-3-7 

6 ASHLEY FACE on menestynyt hienosti Toto75-tasollakin, joten hevosena se on tähän 

todella kova. Janita Antti-Roiko ottanee oriilla alun rauhassa, mutta ratkaisuja hän ei 

varmasti jätä loppukiriin, vaikka tauolta hevonen tuleekin. Joensuun pitkällä 

maalisuoralla valjakko jyrää voittomatsiin. 5 RALLSTON on myös kova hevonen. Se lähtee 

reippaasti matkaan ja on suosikki tuulenhalkojaksi, josta menestys ei yllättäisi. 10 

JONATHAN BOKO kärsi Vieremällä epäonnistuneesta juoksunkulusta, mutta hevonen sai 

tuossa kuitenkin startin kroppaansa tauon jälkeen. 1 HE’S A KEEPER oli sitkeä neljäs 

Oulun T75-lähdössä. Hyvältä paikalta se voi venyä korkealle. 3 ALLADIN BRO ei 



 

 

For Internal Use Only 

parhaimmillaan ollessaan ole tähän mitenkään nolo menijä, mutta ruunan 

suoritusvarmuus ailahtelee. 

 

7. lähtö: TOTO5-4, PÄIVÄN DUO-1, TROIKKA 

A) 9-2 B) 7-5-6-1-8-11-10-12-4-3 

9 EDGEUPTOTOP esiintyi Ylivieskassa edukseen voitettuaan ensimmäisen starttinsa 

uusista käsistä. Maili ja takarivi ei ole mitenkään houkuttelevin yhdistelmä, mutta tamma 

osoitti viimeksi pystyvänsä pärjäämään myös kiertelemällä. 2 DAZZLING PRESS on ainakin 

saanut parhaat mahdolliset asetelmat. Siltä löytyy todella lennokas loppukiri, jolla se voi 

maalisuoralla ohittaa kaikki kuten viimeksi Joensuussa nähtiin. 7 BRIBES joutui viimeksi 

tekemään työt johtavan rinnalta, josta taipui lopussa. Hevonen tulee tähän poisjäänti 

alla, joka kyllä aiheuttaa kysymysmerkkejä. 5 WONDER OF YOU laukkasi viimeksi kesken 

kirinsä, mutta nyt sillä olisi oiva sauma päästä sisäradalle jopa keulaan, josta se on ollut 

tavallisesti parhaimmillaan. 

 

8. lähtö: TOTO5-5, PÄIVÄN DUO-2 

A) 5 B) 1-11-4-2-7-9-10-3-12-8-13-14 

5 FRANSUA voitti Vieremällä keulapaikalta helposti. Ruuna on kisannu jo pidemmän aikaa 

hienossa kunnossa, eikä voittotehtailulle näy loppua. Sen kuuluu olla tässäkin selkeä 

suosikki. 1 LENTO-LIISA on kuitenkin loistoasetelmista suosikin ykköshaastaja. Paalulta 

sillä olisi nyt hyvä sauma päästä keulaan, josta tamma on tavannut olla parhaimmillaan. 

Keulasta se voisi vetää tätä lähtöä tasaisen reippaalla vauhdilla pitkään. 11 ESSIN SÄVÄYS 

tekee usein tasaisenvarmaa työtä, jollaisella nousee tässä 40 metrin pakiltakin korkealle. 

4 VIHJEEN VINHA palailee tähän pikku paussilta. Ennen taukoa ruunan vire oli hieno ja 

sellaisenaan se ei häpeäisi kellekkään. 2 VERÄJÄN VARTIJA saa paalulta hyvän reissun, 

mutta kyllä voitto silti olisi yllätys. 7 SINGIN RUUTI ja 10 TUULI-EIKKA ovat molemmat 

ihan mukavassa kunnossa, mutta kirkkaimmat onnistumiset tahtovat kiertää. 

 

9. lähtö: TROIKKA 

A) 3-5 B) 1-10-6-8 

3 KAI GREENWOOD kesti viimeksi keulasta kolmanneksi ja vastaava suoritus riittänee 

tässäkin pitkälle. 5 GONJAMIN epäonnistui laukkojen vuoksi viimeksi, mutta sai kuitenkin 

startin kroppaansa pikku tauon jälkeen. Ennen taukoa se oli starteissaan niin hyvä, että 

samanlaisena pärjää varmasti tässäkin. 1 BRAVISSIMO KESS saa huippupaikalta hyvän 
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reissun, jollaisella voi yltää totoon. 10 BLACK SWAN ei päässyt viimeksi kirimään vapaasti 

3. sisältä. Asetelmat ovat nyt melko haastavat, mutta nyt juoksunkulussa hieman 

enemmän tuurien käydessä tamma kirinee matsiin kärkisijoista. 

 

10. lähtö: 

A) 10-4-6-3 B) 7-9-2-8-12 

4-vuotiskautensa avaava 10 KUNGEN on takamatkan osallistujista mielenkiintoisin 

menijä. Se esiintyi lupauksia herättäen uransa avauskisoissa ja on varmasti vain 

kehittynyt talven aikana. Sukunsakkin puolesta hevonen on mielenkiintoa herättävä. 4 

VAPASSI voitti joulukuussa helposti, mutta viimeksi laukka yllätti sen. Ravilla se on 

suosikin kova haastaja. 6 SISSI DAHLIA otti avausvoittonsa ylivoimatyyliin. Tamman tyyli 

oli erityisen miellyttävä. 3 SOMESSA esitti talvella omaavansa hyvät vauhtivarat näihin 

lähtöihin, ja on huomioitava nytkin aikaisin. 7 JOCKAS CARMEN voitti viimeksi keulasta, 

mutta nyt juoksusta tulee hyvin erilainen, joka luo omat kysymysmerkkinsä. 

 

VIHJESYSTEEMIT 

TOTO5 (pieni) 

1. 6, 10 (1, 11) 

2. 1, 7, 9 (3, 2) 

3. 5, 6 (10, 1) 

4. 9 Edgeuptotop (2, 7) 

5. 1, 5 (11, 4) 

24 Riviä = 2,40e 

 

TOTO5 (suuri) 

1. 1, 2, 6, 7, 10, 11 (9, 5) 

2. 1, 7, 9 (3, 2) 

3. 5, 6 (10, 1) 

4. 2, 9 

5. 1, 4, 5, 11 (2, 7) 

288 Riviä = 28,80e 

 

PÄIVÄN DUO 
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1. 9 Edgeuptotop 

2. 1, 5 

2 Yhdistelmää 

 

TROIKKA (7. lähtö) 

1. 9 Edgeuptotop 

2. 2, 5, 7 

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

24 Yhdistelmää * 0,5e = 12e 

 

TROIKKA (9. lähtö) 

1. 3, 5 

2. 1, 3, 5, 10 

3. 1, 3, 5, 6, 8, 10 

24 Yhdistelmää * 0,5e = 12e 

 

Vihjeet: Veeti Suomalainen 

 


