
 

 

 

1. lähtö: 

A) 3 B) 6-7-4-2-1-5 

3 YPÄJÄ PÄIVI avasi Lappeessa heti kiihdytyksessä keulapaikalle, josta hallitsi kisaa 

vaivattomasti maaliin saakka. Nyt se lähtee matkaan 20 metrin takamatkalta, mutta 

pienen paalun vuoksi tamma voi olla taas aikaisinkin kärkipaikalla, eikä sen uran toisenkin 

kisan päättyminen voittoon liene siitä kaukana. 6 RENKI ROLS on ihan pystyvä menijä, 

mutta laukkoja tahtoo tulla joka kerta. Vieremällä se teki aikalailla tasavahvan 

suorituksen 7 HELMEN VIOLAN kanssa ja asetelmat ovatkin taas samanlaiset. Ne 

erottuvat suosikin haastajaosastosta ensimmäisinä, mutta ei lähdössä silti sovi täysin 

muitakaan unohtaa. 4 TUUSA on näyttänyt vauhtiensa puolesta riittävän lähdöissä 

pitkälle, mutta viimeiset satametriä tahtovat olla sille usein haastavat. 2 VEKTORIINA 

avasi uransa ihan mukavalla kakkossijalla, eikä paalulta saman sijoituksen nappaaminen 

ole mahdottomuus. Voitto olisi kuitenkin pienehkö yllätys. 

 

2. lähtö: 

A) 2 B) 8-5-7-12-9-3-11 

2 HOVILAN VALTTI lähtee reippaasti voltin ykkösradalta liikkeelle ja ravilla ruuna olisi 

lähellä koko matkan johtoa vastuksenkin puolesta sopivassa tehtävässä. Lisäksi hevosen 

kuski on taidoiltaan aivan kisan eliittiä. 8 KARJALAN KEISARI omaisi kyllä kykyjä pärjätä 

tässä, mutta laukkariski hevosella on armoton. Lisäksi mietityttää miten uusi kuski pärjää 

hieman haastavan oloisen hevosen kanssa. 5 SIRKAN SULO voitti Lieksassa varmasti, eikä 

viimeksikään esitys heikko ollut. Tuon lähdön kärkipari olisi nimittäin tähänkin lähtöön 

kovia menijöitä. Onnistuneella reissulla sen menestyminen ei tässäkään ole poissuljettua. 

7 KATIN MESTARI ei myöskään ole sopivalla juoksulla ulkona kärkikamppailusta, mutta 

ehkä menon tulisi hieman terävöityä, mikäli voitosta tamma haaveilee. 12 VEEMAX 

suoritti viimeksi laukan jälkeen taustalla asiallisesti. Tasavauhtinen menijä pystyy 

jumputtamaan tässä 40 metrin takamatkaltakin ravatessaan korkealle. 

 

3. lähtö: 

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

9 LILY-ANN POOF oli Teivossa hyvä viides sisäratareissun päätteeksi. Tuo lähtö oli 

huomattavasti tätä tasokkaampi ja mikäli hevonen suorittaa nyt samalla tavalla mitä 

viimeksi ei uranavausvoitto liene kaukana. 2 LOUIS BOURBON suoritti koelähtönsä 

huhtikuussa kivalla tyylillä ja voi paalulta riittää pitkällekin. 6 BORDER BOSS ravasi 

Kuopiossa johtavan kannassa, josta oli lopulta maalissa asiallinen neljäs. Se lähtee 



 

 

 

reippaasti matkaan ja saa tässäkin väkisin hyvän juoksun, jollaisella ei olisi ulkona 

kärkisijojen suhteen. 1 NIKY BOY saa paalulta varmuudella hyvän reissun ja tulee 

rankingissa seuraavana. 

 

4. lähtö: Toto5-1 

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

Tasaista. 4 AMILAKVARI taisteli ihan sitkeästi Kokemäellä johtavan rinnalta kolmanneksi. 

Samanlaisena ruuna riittää tässäkin korkealle. 11 CLUB NORD PRO on epävarma, mutta 

se omaa näihin sarjoihin hyvän moottorin. Viimeksi se esitti tosi vahvan kirin ulkoradoilla 

kierrellen 1200 metrin kirillä ykköseksi. Nyt vastus on viime kertaa kovempi, mutta ei 

voitto silti yllättäisi. 7 PEAK C.R.SEVEN otti viimeksi laukan heti kiihdytykseen. 

Toissakerralla se pystyi kamppailemaan mukavasti neljänneksi, eikä samanlaisena olisi 

ulkona tässäkään. 8 BLACK SWAN punnersi viimeksi toiseksi, mutta juoksun onnistumisen 

suhteen on omat riskinsä voltin vitosradalta. 3 RAGING kisaa epäpasselissa sarjassa, 

mutta paalulta hyvällä reissulla se voi riittää yllättävänkin pitkälle. 

 

5. lähtö: Toto5-2 

A) 10 B) 1-5-2-6-7-8 

Voiton paikka. 10 CALLELA IKAROS lähtee tavoittelemaan kärkeä 40 metrin takamatkalta, 

mutta lisämetrien luulisi olevan hevoselle vain hidaste, sillä vastuksen puolesta kisa on 

todella sopiva. Pitkän matkankin uskoisi olevan hevoselle jopa etu, joten Callela Ikaros on 

Toto5-pelin selkeä varma. 1 NINTH NOBLEMAN on esittänyt viimeisissään mukavia kirejä 

ja kunto hevosella on hyvällä mallilla. Nyt sillä on sauma päästellä matka keulasta, mutta 

ei myöskään keulapaikan luovuttaminen ole varmasti poissuljettua, sillä 5 HE’S A 

KEEPERILLA tuskin lähdetään alussa pakittelemaan. Keulaan päästessään hevonen osaa 

olla hyvänä päivänään tosi sitkeä. 2 TOM BOY POOF voisi suojaisalla juoksulla sijoittua 

hyvin, jollaisen se paalulta myös saa. 

 

6. lähtö: Toto5-3 

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

1 WONDER OF YOU on aivan erinomaisessa vireessä. Viimeksikin hevonen tuli 5. ulkoa 

tosi hyvin maaliin, eikä hävinnyt kuin keulasta hallinneelle Smokin Ridelle. Ruuna ei pysty 

alussa puolustaman keulaa, mutta kyllä se löytänee matkalla väylät vapauteen. 8 ERIK 

FLASHILLA tuskin lähdetään pakittelemaan kasiradalta. Heimo Hämäläisellä voikin olla 



 

 

 

mielessä paikka toisella ilman vetoapua. 2 CURAKAO singahtanee ainakin alussa 

kärkipaikalle. Todennäköisesti keula kuitenkin luovutetaan pois, sillä matkan aikana 

tiedossa on varmasti painetta. 3 UNCOMPARABLE jäi Kuopiossa voimat tallella pakettiin. 

Sekin lähtee hyvin liikkeelle, mutta tuskin hevonen ainakaan omin avuin pääsee alussa 

tuulenhalkojaksi. 

 

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

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

Etumatka riittää. 7 RAPSODI on noussut vaikeuksien jälkeen aivan järisyttävään iskuun. 

Lieksassa hevonen laukkasi alkuun lyhyesti, mutta hoiti leiviskänsä vielä varmasti. Rapsodi 

saadessa vielä 40 metriä etumatkaa takamatkalaisiin, se lähtee starttiin suosikkina. 10 

TÄHTISEKKI oli sitkeä Härmässä. Se kisaakin mukavassa vireessä, mutta ei tehtävä 

takamatkan vuoksi helppo ole. 11 HISSUN TURBO pärjäisi heti, kun malttaisi ravata koko 

matkan, mutta ravaaminen on ollut sille viime aikoina turhan haastavaa. 12 MYRSKYRI oli 

Killerillä odotettua tasaisempi. Toissakerralla meno oli parempaa ja sille tasolle palatessa 

ei senkään menestys ole poissuljettua. 9 PONTRIOT on tottunut pärjäämään Joensuussa. 

Lisämielenkiintoa starttiin tuo, että ennakkotietojen mukaan ruunalta riisutaan kengät 

pois. Voitto olisi kuitenkin silti yllätys.  

 

8. lähtö: Toto5-5, Päivän Duo-2 

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

Kiihdytys ratkaisee. 2 MAS FELIPE ei varmasti ole vielä lunastanut odotuksia, joita 

hevoseen on asetettu. Nyt se aloittaa kilpailemisen Kimmo Kärkkäisen valmennuksesta, 

eikä koko matkan johto ole välttämättä kaukana. 1 SURPRISE DAISY pyrkii varmasti 

puolustamaan alussa keulapaikan. Siinä onnistuessaan tamman voitonsaumat nousevat 

merkittävästi, sillä keulasta se on tavannut olla parhaimmillaan. 7 QUEEN’S VISA jäi 

Kajaanista kertaalleen pois saatuaan ähkyn. Hevonen ei tuon jälkeen ole varmasti 

parhaimmillaan, jonka uskoisi näkyvän myös taktiikassa. 3 MR MIDNIGHT meni viime 

kaudella hyvin, mutta etenkin viimeisin kisa oli menemisen puolesta tahmeampaa. 

Tauolta hevonen kuuluu haastajaosastoon. 9 ANYTHING GOES tarvitsee tarkan reissun, 

mutta näistä asemista se on saamassa sellaisen. Kiriväylien sopivasti avauduttua totosijan 

saalistaminen ei sen kohdalla mitenkään yllättäisi. 

 

9. lähtö: Troikka 

A) 5 B) 8-9-4-2 



 

 

 

5 BOULDER ARTEMIS ei viimeisissään ole onnistunut toivotusti, mutta nyt siihen olisi 

hyvä sauma. Hevonen avaa reippaasi liikkeelle, joten Elmeri Pussilla olisikin mahdollisuus 

päästä sen kanssa keulaan. 8 ONE QUICK kehittyi todella paljon kevään aikana. Nyt 

kuitenkin alla on parin kuukauden tauko, joten tarkka vire on pieni arvoitus. Osaavista 

käsistä kilpaileva ruuna lienee kuitenkin heti tauoltakin aika hyvä. 9 TARALOU POINT on 

tähän lähtöön vauhdikas menijä ja se takarivistä nyt saakin jättää kirivoimansa loppuun. 

Ravilla tamma riittää varmasti pitkälle. 4 DREAM TOGETHER on tauluaan parempi menijä. 

Viimeksi tehtävä meni vaikeaksi, sen yritettyä parannella asemiaan ulkoradoilla 

reippaassa lopetuksessa. 

 

10. lähtö: 

A) 6-5 B) 2-4-7-1-3 

6 PRINCESS’S VISA on aloittanut uransa kahdella komealla voitolla. Sillä on hyvä sauma 

jatkaa nytkin voittotehtailua. 5 DREAMS kesti viimeksi kovatasoisessa lähdössä hyvin 

kolmanneksi, eikä se hävinnyt kakkossijastakaan paljoa. Paljon lähdössä ratkeaa, kumpi 

suosikeista ravaa lähdössä keulapaikalla. 2 EXPRESS END tuli Kajaanissa kirinsä mukavasti 

maaliin. Se voi sijoittua hyvin, mutta suosikkikaksikon lyöminen olisi jo melkoinen yllätys. 

4 OLIVIA WINDCAPE taistelee seuraavana tiukimmin totosijoista. 

 

Vihjesysteemit 

Toto5 (pieni) 

1. 4, 7, 8, 11 (3, 6) 

2. 10 Callela Ikaros (1, 5) 

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

4. 7 Rapsodi (10, 11) 

5. 1, 2 (7, 3) 

48 Riviä = 4,80e 

 

Toto5 (suuri) 

1. Lähdön kaikki hevoset 

2. 10 Callela Ikaros (1, 5) 

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



 

 

 

4. 7, 10, 11 (12, 14) 

5. 1, 2 (7, 3) 

432 Riviä = 43,20e 

 

Päivän Duo 

1. 7 Rapsodi 

2. 1, 2 (7, 3) 

2 Yhdistelmää 

 

Troikka (7. lähtö) 

1. 7 Rapsodi  

2. 10, 11, 12 

3. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14 

18 Yhdistelmää * 0,5e = 9e 

 

Troikka (9. lähtö) 

1. 5, 8, 9 

2. 5, 8, 9 

3. 2, 4, 5, 8, 9 

18 Yhdistelmää * 0,5e = 9e 

 

Vihjeet: Veeti Suomalainen 

 


