
 

 

 

1. lähtö: 
A) 5 B) 6-8-9-3-1-4 
5 KAHAKKA oli Mikkelissä erittäin hyvä kovassa porukassa, eikä päässyt edes kirimään lopussa vapaasti. 
Viimeksi hevonen ratkaisi voiton helposti itselleen loppukirissä. Ravivarmana menijä ori kiertää nyt 
korkealle. 6 PIRTTILÄN MURU voitti pari helpompaa lähtöä ja oli viimeksikin hyvä neljäs kovia hevosia 
vastaan. Samanlaisena tamman tulisi riittää tässäkin varsin korkealle. 8 EKIN HULI ja 9 SOHVIN VINHA 
omaavat hyvät vauhdit, mutta laukat sotkevat menoa. Ravilla niillä molemmilla voisi olla sanansa 
sanottavana tässä. 3 VILLAN HURMURI on hyvä aloittelija, mutta voitto voi olla tiukassa, sillä takaa tulee 
hyviä hevosia. 
 
2. lähtö: 
A) 2-4-8 B) 3-6-9 
2 JANE BOOST puristi viimeksi kirinsä tasaisesti perille. Tuo lähtö ei kuitenkaan jo ennakolta ollut 
hevoselle kovinkaan sopiva, sillä se joutui starttaamaan 20 metrin pakilta. Nyt se pääsee loistoasemista 
liikkeelle ja saa iskeä kirinsä lähempää kärkeä. 4 CLUB NORD LOVE on suosikin kanssa aika tasaväkinen. 
Viimeksi hevonen tuli Joensuussa mukavasti rintaman takana maaliin. 8 IOSCO DU LYS oli viimeksi varsin 
tasainen. Mikkelin voitto tuli tyylikkäästi kärkipaikalta. Sen pitäisi pystyä tässä hyvänä päivänään 
paljoon. 3 CARAMEL’S NUGA kärkkyy suosikkien jälkeen ensimmäisenä yllätystä, mutta laukat sotkevat 
aika paljon hevosen menoa. Toki hevonen tulee kuitenkin osaavista käsistä, kuten edellä mainittu 
tallikaveri. 
 
3. lähtö: Troikka 
A) 10 B) 3-7-4-2-5-6-11-1 
Kiertää kaikki? 10 JOE’S HILDA WHO teki Mikkelissä häiriölaukan jälkeen hyvän juoksun ja tuli vielä 
mukavasti maaliin. Tamma kilpailee sopivan näköisessä tehtävässä ja Joensuun pitkällä maalisuoralla 
rankaisee muita kirissään. 3 RAGING kilpaili läpi syksyn oivassa vireessä. Koelähtö oli hevosella varmasti 
hyvä hiitti ja se kannattaa huomioida aikaisin. 7 HONEY TRIX on saanut ikävän lähtöpaikan, mutta 
tamma jaksaa tehdä töitä. Paikka toisen radan vetojuhtana on tilattu Tuomas Pakkasen ajokille. 4 
MINWAY oli viimeksi aika tasainen sisäratareissun päätteeksi. Nyt hevosella on starttiväliä, joten jännä 
nähdä onko vire vielä parhaimmillaan. 
 
4. lähtö: 
A) 7 B) 6-5-3-1-2-4 
7 HALLAN HUMU debytoi Seppo Suurosen tallista varsin tyylikkäällä esityksellä kiertäessään 
vastustajansa laukasta huolimatta. Hevoselta löytyy hyvä kiri, joten Joensuun pitkästä loppusuorasta on 
tuskin haittaa. 6 FUEGO on vahva junttura. Kahteen edelliseen on tullut kuitenkin laukkaa, mutta ravilla 
hevonen riittäisi tässä varmasti. 5 SATASEN ONNI voisi olla jopa lähdön suosikki, mutta se on todella 
haastava arvioida. Kyvyt hevosella riittää pärjäämiseen, mutta alla on paussin jälkeen vain koelähtö, 
jossa laukat sotkivat menoa. 3 HARLAMOV hyötyy ainakin ravivarmuudestaan. Tasaista työtä tekevä ori 
kärkkyy menestystä, mutta voitot tähän astisella uralla ovat tahtoneet olla tiukassa. 
 
5. lähtö: Toto65-1 
A) 3 B) 7-6-5-1-2-4 
3 CALLELA IKAROS teki todella hyviä suorituksia syksyllä tätä kovemmissa porukoissa, mutta nyt 
starttiväliä on hieman. Mikäli vire on vähääkään samanlainen mitä aiemmin pitäisi hevosen olla lähellä 
voittoa vaikka johtavan rinnalta. 7 EXUBERANCE on hyvässä vireessä. Joensuussa voltin nelosrata koitui 
sen kohtaloksi, mutta Mikkelissä hevonen kiri hyvin loppua. Se tarvitsee menestyäkseen selkäreissua ja 
ylivauhtikaan ei olisi pahitteeksi. Kuntonsa puolesta hevosen pitäisi pystyä pärjäämään. 6 LOOK 
COMPLETE palaa paussilta. Ruuna on tähän porukkaan hyvä, mutta vire ei välttämättä ole vielä ainakaan 
tapissaan. 5 ROYCE ROLLS starttaa toista kertaa Tino Paldanin valmennuksesta. Lahdessa hevonen oli 



 

 

 

varsin tasainen, mutta starttialla voi terävöityä. Aiemmalta valmentajalta viimeisimmät startit olivat 
positiivisia heikosta tuloksesta huolimatta. 
 
6. lähtö: Toto65-3, Toto4-1 
A) 1-9 B) 6-3-4-2-5-7 
1 SAVON SISU kiri Vermossa voittajaksi nappireissulla johtavan takaa. Se lähtee hyvin matkaan ja 
oletettavasti Teuvo Nikulainen yrittää hevosella koko matkan johtoa. 9 LARVAN IISU saa takarivistä 
hyvän juoksun ja on loppukirissään vaikea takana pidettävä. Talvikelien tulo on myös hevoselle vain 
selkeä etu. 6 ALPERTTO on riviään parempi hevonen, mutta sen kunto ei nyt vaikuta olevan ihan 
tapissaan. Kuopiossa hevosen suoritus jäi varsin tasaiseksi. 3 JOSTOIS on hevosena kova tähän, mutta 
viimeisimmästä voitosta on turhan paljon aikaa ja nyt ruuna palaa vielä tauolta, joten jää suosiolla 
ohipeliksi. 
 
7. lähtö: Toto65-5, Toto4-3, Päivän Duo-1 
A) 9 B) 1-4-5-3-6-8-2-7 
Kiertää kaikki. Suosikki 9 WONDER OF YOU on päässyt tosi sopivannäköiseen tehtävään. Kahdessa 
edellisstartissaan hevonen on kirinyt vakuuttavasti ykköseksi ja tekee sen nytkin. Janne Räisänen 
odottaa selissä Joensuun pitkän loppusuoran alkua, jolloin kääntää hevosen ohitukseen muista. 1 
DOWNSHIFTER kesti Kuopiossa keulasta asiallisesti neljänneksi. Keulataktiikka voi olla edessä nytkin, 
mutta hevoselle tahtovat usein olla viimeiset 50 metriä vaikeat. 4 CASH STECCA ei ole onnistunut 
viimeisissään, mutta laukatta orilla voisi olla sanansa sanottavana tässä. Toki voittoon asti riittäminen on 
vaikeaa. 5 ANYTHING GOES juoksi viimeksi T75-lähdössä. Siinä vastus oli turhan kova, mutta nyt se 
kevenee merkittävästi. 
 
8. lähtö: Troikka 
A) 1-5 B) 9-3-2-7-6-4-8 
1 BWT GAIA oli viimeksi turhan vaikean tehtävän edessä Mikkelin T75-lähdössä. Nyt vastus on selkeästi 
helpompi ja samanlaisena mitä esimerkiksi Jokimaalla hevonen on lähellä voittoa. Toki ainakin 
kiihdytyksessä vaikea ulkona pidettävä voi olla 5 HOHO HAHA SISU joka olisi etenkin keulapaikalta 
vaikea lyötävä. Jani Hartikainen yrittäneekin päästä hevosella sinne kaikin voimin. 9 GODDESS DIONE 
voittaa harvoin. Kesällä tamma kisasi erittäin hyvässä vireessä, mutta viimeisissä meno on ollut 
tasaisempaa ja se jää tähän haastajaksi. 3 MISSION OF SOUL omaisi kykyjä parempaa mitä tällä kaudella 
on nähty. Viime vuoden lopulla se voitti Kuopiossa jopa T75-lähdön. Tamma avaa kovaa ja Erkki Lappi 
voisi päästä hevosellaan halutessa keulapaikalle, toki vaikea sanoa halutaanko nyt väkisin ajaa siitä. 
 

Vihjesysteemit 
 
Toto65 (pieni) 
1. 3 Callela Ikaros (7, 6) 
2. 3, 9 (10, 5) 
3. 1, 9 (6, 3) 
4. 1, 2 (7, 9) 
5. 9 Wonder Of You (1, 4) 
6. 2, 3, 6, 8 (7, 4) 
32 riviä = 3,20e 
 
Toto65 (suuri) 
1. 3, 5, 6, 7 (1, 2) 
2. Kaikki hevoset 



 

 

 

3. 1, 9 (6, 3) 
4. 1, 2 (7, 9) 
5. 9 Wonder Of You (1, 4) 
6. 2, 3, 6, 8 (7, 4) 
640 riviä = 64e 
 
Päivän Duo 
1. 9 Wonder Of You 
2. 8 Kiikku’s Trooper 
1 yhdistelmä 
 
Troikka (3. lähtö)  
1. 10 Joe’s Hilda Who 
2. 3, 4, 7 
3. 3, 4, 7 
6 yhdistelmää * 0,5e = 3e 
 
Troikka (8. lähtö) 
1. 1 BWT Gaia 
2. 3, 5, 9 
3. 2, 3, 5, 6, 7, 9 
15 Yhdistelmää * 0,5e = 7,5e 
 
Vihjeet: Veeti Suomalainen 
 


