
1. lähtö: 

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

2 HISSUN KALLE avasi uransa näppärästi kakkossijalla, mutta ei pystynyt 

haastamaan ylivoimaisesti voittanutta Somessaa. Startin saatuaan ruuna meni 

varmasti eteenpäin ja pystynee paalulta haastamaan takamatkan kovat 

menijät. 3 TÄHTITYTTÖNEN joutui viimeksi taivaltamaan toista rataa pitkin 

ilman vetoapua, eikä hävinnyt maalissa paljoa edellä mainitulle. Esitys oli hyvä, 

eikä samanlaisella suorituksella voi olla kaukana nytkään kärkisijoista. Toki 

varmasti tällä kertaa selkäreissu olisi mieluisempi vaihtoehto. 4 JUSSIX oli 

viimeksi hyvä neljäs laukattuaankin pariin otteeseen. Startti vei varmasti 

lapsellista hevosta eteenpäin. 10 TOPORI palaa tähän tauolta, joten on 

jonkinasteinen arvoitus. Vauhtiensa puolesta se riittää tässä pitkälle, mutta 

hevosen ravi ei tahdo kestää aina kasassa maaliin asti. 

 

2. lähtö: 

A) 2-5 B) 4-10-13-14-12-6 

2 EBREZZA kadotti viimeksi rytminsä viimeiselle takasuoralle kaarruttaessa ja 

laukkasi. Hevonen jätti kuitenkin muuten hyvän vaikutelman itsestään ja 

tuntuisi olevan pärjäävä menijä näihin sarjoihin palasten loksahtaessa 

paikalleen. 5 FRANCIS COCCOLA antoi kyllä tosi hyvän kuvan itsestään 

koelähdössä. Osaavista käsistä aloittava ori on kyllä heti huomioitava peleissä 

aikaisessa vaiheessa. 4 COMPLICATED laukkasi viimeksi hylkyyn heti 

lähtösuoralla. Valmentaja Timo Hulkkonen kuvaili 4-vuotiastaan vielä 

lapselliseksi, joten voltin nelosrata lähtöpaikkana voi tuoda hieman haasteita. 

10 BOULDER SELENE oli Seinäjoella kärkipaikalta ylivoimainen, mutta nyt 

tehtävä on muiden takaa hieman erilainen. 13 NASTY HABITS jätti uransa 

avauskisoissa aika hyvän vaikutelman itsestään, mutta nyt tehtävä tuntuu 

ainakin voiton suhteen aika haastavalle takamatkan takarivistä. 

 

3. lähtö: 

A) 9 B) 1-3-10-8-7 

9 KIHOTTO teki viimeksi työt johtavan rinnalta, josta kesti neljänneksi. 

Kihotolta löytyy tähän porukkaan hyvät vauhdit, joten takarivistä ruuna nousee 



nyt korkealle. 1 VAPASSI sai viimeksi nauttia keulan vetoavusta ja 

loppusuoralla spurttasi ohitse. Uran ensimmäinen autolähtö kyllä aiheuttaa 

pieniä kysymysmerkkejä, mutta samanlaisena mitä viimeksi Vapassi nähdään 

tässäkin korkealla. 3 MULORI on tasaisen varmassa kunnossa, mutta kahdessa 

viimeisessä laukat ovat sotkeneet menoa. Ravilla se on tähän yksi 

mahdollisista. 10 KARJALAN ILONA tulee rankingissa seuraavana. Hevosena se 

on tähän ihan riittävä ja voi juoksun luonatessa nousta takaakin korkealle. 

 

4. lähtö: TOTO5-1 

A) 13-12-11 B) 3-6-9-2-1-8-10-7-5 

Takaa tullaan? 13 VALIANT DREAM on tähän tosi kova tekijä ja tuleekin 

huomioida aikaisin lapulla, vaikka lähtee matkaan pitkältä takamatkalta. 

Vermossa se eteni hyvän juoksun päätteeksi tätä huomattavasti kovemmassa 

lähdössä aivan toiseksi tulleen kanssa samaan rintamaan. Janita Antti-Roikon 

valmennettavat on jo ylipäänsä huomioitava aikaisin montelähdöissä. 12 

DREAM DIVINE palaa starttiin pidemmältä paussilta, joten vire on arvoitus. 

Viime kaudella se suoritti montessa hienosti. 11 ORNSTEIN ei hevosena häpeä 

tässä kyllä juuri kellekkään, mutta sen onnistumiset ovat Suomessa olleet 

kieltämättä harvassa. Viime startin kiri oli kuitenkin asiallinen. 3 CHOCOLETTE 

on eittämättä paalun kiinnostavin osallistuja. Lappeessa se oli omaa 

luokkaansa. 

 

5. lähtö: TOTO5-2 

A) 7-10 B) 8-12-11-9-3-5 

7 KUUSELAN WINNERI kisaa ennätyksensä puolesta todella sopivassa sakissa ja 

pitkästä tauosta huolimatta heti hyvänä ollessaan ei voi välttyä menestykseltä. 

Jani Ruotsalainen ajanee hevosella aikaisessa vaiheessa eteenpäin, mutta 

Kuuselan Winnerin kohdalla etenkin lähtölaukan suuri riski huolettaa. 10 I.P. 

SISU on kyvykäs viisivuotias. Sekin palaa pitkältä tauolta, mutta viime kaudella 

se oli heti kauden avauskisassa hyvä, joten hyvää panosta siltä voinee odottaa 

nytkin. 8 SINKUN CUNKKUA ei kannata täysin unohtaa. Katkonaisesti 

kilpailemaan päässyt ori voi starttirytmiin päästessään riittää jo tässä korkealle. 

12 FRANSUA teki hyvän viime kauden. Ruuna on parhaimmillaan tosi hyvä ja 

voisi nousta takaakin tässä korkealle, mutta nyt tauolta jää haastajaosastoon. 



 

6. lähtö: TOTO5-3 

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

1 BENOBI ZETIÄ ei suosi lähtöasetelmat, eikä kyllä myöskään juostava matka, 

mutta se on niin kovassa kunnossa, että nousee ennakolta selkeäksikin 

suosikiksi. Lappeessakin ruuna kiri kaukaa takaa hyvin viidenneksi. 6 BRISENDA 

on tosi pystyvä hevonen, mutta on päässyt kisaamaan katkonaisesti. 

Parhaimmillaan se voisi voittaa tällaisen tehtävän jopa helposti, mutta on nyt 

tietynlainen kysymysmerkki. 5 FAKIR NYXIN tulee pärjäkseen parantaa tähän 

edellisstartistaan, mutta tauon jälkeen startin saatuaan se voi tehdäkin sen. 

Lyhyellä kirillä hevonen on parhaimmillaan. 4 OTHELLOS MAGI teki kesällä 

vakuuttavaa jälkeä, mutta vaikuttaa ettei se ole hokeista parhaimmillaan, joten 

jää yllättäjän rooliin. 

 

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

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

10 WONDER OF YOU vakuutti Joensuun voitossaan ja viimeksi jäi voimat 

tallella pussiin. Takarivistä se tulee kiertämään korkealle. 8 DOWNSHIFTER 

jatkaa tasaisen varmassa kunnossa, mutta voitot tahtovat kiertää sitä. 

Kasiradalta tehtävä ei ole helppo ja juoksun tulee onnistua, jotta kauden 

avausvoitto voisi tulla tässä. Jorma Tiilikainen ajanee jo heti kiihdytyksestä 

hevosellaan rohkeasti eteenpäin. 11 DAZZLING PRESS on myös hyvä menijä 

tähän, mutta takarivistä tehtävä voi voiton suhteen tulla turhan vaikeaksi. 9 

HELLO KENT omaa parhaimmillaan vahvan loppuvedon, mutta senkin vire 

tauolta on arvoitus. 1 ANYTHING GOES saa huippupaikalta varmasti hyvän 

juoksun, mutta puristusta tulisi löytyä lopussa lisää, jotta voittoon asti 

yltäminen olisi mahdollista. Viimeksi hevonen oli kuitenkin hyvä 

sitkastellessaan johtavan rinnalta kolmanneksi. 

 

8. lähtö: TOTO5-5, PÄIVÄN DUO-2 

A) 4 B) 3-6-10 

Jatkaa tappioitta. 4 CALL IT FIGHTER on tehnyt urallaan tähän mennessä 

täydellistä työtä, eikä tappio ole vieläkään näköpiirissä, vaikka tauolta hevonen 



tuleekin. Janne Räisänen pyrkinee hevosen kanssa reippaasti matkaan ja 

valjakko edenneekin nopeasti keulapaikalle, josta tulisi vetää loppuun asti. 3 

FU KING FAB PRESS on suosikin selkeä ykköshaastaja. Se oli viimeisimmässään 

voitossaan oikein hyvä rutistaessaan johtavan rinnalta ykköseksi. Samanlaisena 

se antaa ainakin vahvan haasteen suosikille. 6 GODDES DIONE jäi viimeksi 

vaille kiritilaa. Hevonen on kyllä kunnossa, mutta ulkopuolelta suosikkien 

lyöminen tuntuu turhan haastavalle tehtävälle. 10  NATALIE RAY palaa tauolta. 

Kesällä se suoritti hyvin, mutta näistä asemista tuntuisi olevan ulkona 

kärkisijojen suhteen. 

 

9. lähtö: TROIKKA 

A) 3-5 B) 6-1-4-2-9 

3 HONEY TRIX ylitti Joensuussa maalilinjan ensimmäisenä, mutta hylättiin 

murtautumisesta. Viimeksi taas se oli maalissa kolmas, mutta peri voiton, kun 

kaksi edellä tullutta hylättiin radalta poistumisesta. Tamma on ollut kunnossa 

pitkään ja jatkaessaan samanlaisena se pärjää kyllä tässäkin. 5 KARELA BOKO 

on todella mielenkiintoinen seurattava. Se on tähän asti kilpaillut Tuomas 

Korvenojan valmennuksesta, ja tekikin usein rankkoja esityksiä, mutta laukat 

ovat sotkeneet menoa. Tamma vaikuttaa aika kuumalle luonteeltaan, mutta 

mikäli on uusissa käsissä yhtään rauhoittunut se voi pärjätä tässä heti. 6 CALL 

IT DOOHAN on parhaimmillaan esiintynyt positiivisesti, mutta nyt on täysi 

arvoitus pitkän tauon vuoksi. 1 LAST GUNSLINGER saa hyvältä paikalta 

varmuudella ainakin hyvän juoksun, mutta voittoa ajatellen muutama liian 

kova saattaa olla vastassa. 4 MOUNTAIN MADDOX oli kyllä hyvä voittaessaan 

uransa avauskilpailun. Tokikaan vastus ei ollut tuossa yhtä kova mitä nyt. 

 

VIHJESYSTEEMIT 

TOTO5 (Pieni) 

1. 3, 11, 12, 13 (6, 9) 

2. 7, 10 (8, 12) 

3. 1, 5, 6 (4, 2) 

4. 8, 10 (11, 9) 



5. 4 Call It Fighter (3, 6) 

48 Riviä = 4,80e 

 

TOTO5 (Suuri) 

1. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13 (10, 7) 

2. 7, 8, 10, 12 (11, 9) 

3. 1, 5, 6 (4, 2) 

4. 8, 10, 11 (9, 1) 

5. 4 Call It Fighter (3, 6) 

324 Riviä = 32,40e 

 

Päivän Duo 

1. 10 Wonder Of You 

2. 4 Call It Fighter 

1 Yhdistelmä 

 

Troikka (7. lähtö) 

1. 10 Wonder Of You 

2. 8, 11 

3. 1, 5, 7, 8, 9, 11 

10 Yhdistelmää * 0,5e = 5e 

 

TROIKKA (9. lähtö) 

1. 3, 5 

2. 1, 3, 4, 5, 6 

3. 1, 3, 4, 5, 6 



24 Yhdistelmää * 0,5e = 12e 

 

Vihjeet: Veeti Suomalainen 


