
 

 

 

JOENSUUN RAVIEN VIHJEET 

 

1. lähtö: 

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

Toinen peräkkäinen? 4 KIHOTTO avasi viimeksi ulkoakin keulaan ja näytti lopussa 

ottavansa voiton marginaalia huomattavasti varmemmin. Hevosena se on kova menijä 

tähän lähtöön ja tehtävä näyttää sellaiselta, että toinen peräkkäinen ykkössija ei 

välttämättä ole kovin kaukana. 7 HISSUN LIISI on oikeinkin riittävä menijä tähän, mutta 

ravaamisen kanssa on usein ollut haasteita. Tammalle voi olla tässä tarjolla paikka toisen 

radan vetojuhtana. 1 RALLI-PIMU oli Jokimaalla hyvä kolmas, eikä samanlaisena häpeä 

tässäkään. Ykkösradalta se saa ainakin varmuudella onnistuneen reissun suosikin 

kannassa. 6 VALTTING tuli viimeksi seuraillen perille tätä kovemmassa tehtävässä, mutta 

aavistuksen puristusta pitäisi löytyä viime aikoja enemmän, jotta hevonen ihan 

kärkisijoille tässä riittäisi. 

 

2. lähtö: 

A) 5 B) 3-2-10-6-1 

5 DANGER ZONELLA on nyt hyvä mahdollisuus ottaa uransa avausvoitto, sillä vastuksen 

puolesta lähtö näyttää oikeinkin sopivalle. Viimeksi se tuli nätin reissun päätteeksi hyvin 

maaliin kärkiparin kannassa. Ruuna kiihtyy auton takaa tarvittaessa oikeinkin hyvin 

liikkeelle, joten juoksupaikka on todennäköisesti keulassa. 3 FIRST BOOST saanee juoksun 

keulahevosen kannassa. Sen suoritukset hieman ailahtelee, mutta parhaimmillaan ollessa 

ei hevosen menestys saisi yllättää. 2 XODOOM on odotuksiin nähden suorittanut 

starteissa tasaisesti. Viimeksi se kamppaili ihan mukavasti kolmanneksi, mutta 

suoritusten tulisi vielä parantua, jotta se suosikin tässä pystyisi kukistamaan. 10 FELICIA 

LABOUR tulee rankingissä seuraavana, mutta kyllähän tehtävä hyvin haastavalle 

vaikuttaa näistä asemista. 

 

3. lähtö: TROIKKA 

A) 11 B) 7-9-3-1-10 

11 FETE DU MONT on kilpaillut urallaan jo peräti 36 kertaa, mutta voittoa se ei ole vielä 

kertaakaan onnistunut nappaamaan. Viimeksi Kouvolassa se kiri mainiosti kakkoseksi 

keulapaikalta voittaneen Solomon Joen kannoilla. Lähtöpaikka ei hurraahuutoja aiheutua, 

mutta hevonen on sitkeä tekemään töitä myös ulkoradoilla ja Joensuun pitkällä 



 

 

 

maalisuoralla se ehtii ohittaa monta. 7 MR JONES nyrkkeili Rovaniemellä komeasti 

ykköseksi johtavan rinnalta. Etenkin sarjamääritys suosii hevosta, eikä sitä sovi unohtaa. 9 

BIG BOWL kiri viime kerralla maaliin asiallisesti, mutta nyt starttiväli on kyllä aavistuksen 

turhan pitkä, joten on vaikea sanoa onko hevonen terävimmillään. Se on myös tavannut 

tarvita tarkan reissun menestyäkseen. 3 NETTIER palaa tähän vielä pidemmältä tauolta. 

Kesällä se kisasi tätä kisaa huomattavasti kovempia hevosia vastaan, ja suoritti usein 

hyvin, joten se tulee huomioida peleissä aikaisin. Hokkikelit eivät ole sille ainakaan haitta. 

 

4. lähtö: 

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

2 MINTO’S DON JUAN oli Kuopiossa oikein hyvä kakkonen saatuaan matkalla keulassa 

kovaa painetta Sahara Sandstormilta. Ruuna lähtee reippaasti liikkeelle, joten 

juoksupaikka lienee taas keulassa, eikä voitto saa olla kaukana. 3 HOPEUSTEPONALEGO 

kiri puolestaan samaisena kilpailupäivänä omassa lähdössään komeaan voittoon. 

Hevosen suoritukset Suomessa ovat olleet nousujohteisia, joten hyvää panosta siltä voi 

odottaa tässäkin, mutta asetelmien ollessa voimakkaasti edellä mainitun puolella ei 

voittamisesta tule nyt helppoa. 5 EXUBERANCE on tehnyt viimeisissään tasaista työtä. 

Hevonen ei ole enää parhaimpien päiviensä vedossa ja voitto olisikin yllätys, mutta voi 

onnistuneen selkäreissun päätteeksi sijoittua hyvin. 1 ELLIOT WEB saa huippupaikalta 

varmuudella hyvän reissun, mutta matkavauhti tulee tässä oletettavasti olemaan 

hiljainen, joka ei Elliot Webille ole eduksi. Killerillä se tykitti vahvasti loppua palaten 

voittokantaan. 

 

5. lähtö: TOTO65-1 

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

3 TIITUKKA otti Kuopiossa voittonsa lopulta ylivoimatyyliin keulahevosen kannasta. Se 

palasi tuohon starttiin pieneltä huoltotauolta, joten voi olla tähän jopa parempi. Etenkin 

keulapaikalta tamma olisi paha kukistettava. 1 ALPERTTO ei toissakerralla vakuuttanut 

taivuttuaan keulapaikalta neljänneksi, mutta viimeksi meno oli selkäreissulla 

huomattavasti parempaa. Jarkko Kervisen taktiikka on mielenkiintoinen, mutta 

todennäköisesti Alpertolla ajetaan keulasta, mikäli se vain pystyy ne alussa 

puolustamaan. 5 LARVAN IISU on hyvä talvihevonen, joten sopivalla juoksulla ei senkään 

menestyminen tässä saisi yllättää. 4 TAISTELU JASKA tekee aina tasaisen varmaa työtä. 

Ruuna kisaa vielä lauantaina Vermossa, mutta lyhyestä starttivälistä ei pitäisi olla haittaa. 

2 HELMEN HUMU voi värittää kiihdytystä, sillä se avaa tarvittaessa tosi kovaa. Hevonen 



 

 

 

olisi keulapaikalta eittämättä paras, mutta viime startit ovat jättäneet toivomisen varaa, 

joten ylisarjassa taktiikka lienee passiivinen. 

 

6. lähtö: TOTO65-3, TOTO4-1 

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

3 JUSTICE WEB palailee starttiin paussilta ja lähtö on ensimmäinen uusista käsistä. Se on 

kuitenkin tähän porukkaan niin hyvä hevonen, että hevosen suorittaessa heti tasollaan ei 

pärjääminen voi olla kaukana. 1 PROCYON puristi Oulussa asiallisesti neljänneksi tätä 

kisaa kovemmassa porukassa. Asetelmat suosivat ruunaa, joten se tulee huomioida 

peleissä aikaisessa vaiheessa. Hyvänä talvihevosena tunnettu 9 NINTH NOBLEMAN tuli 

viimeksi hyvin maaliin kiriväylien avauduttua. Se joutunee takarivistä tekemään töitä 

ulkoradoilla kärkisijoille noustakseen, mutta parhaimmillaan kestää sen. 5 NERJA ja 6 

ANYTHING GOES tulevat rankingissä seuraavina. Molemmat hevosista suorittavat 

starteissa aina tasaisen varmasti, mutta voittaakseen ne tarvitsevat suosikkien epäonnea. 

12 BOULDER ILLUSION olisi tähän paremmalta lähtöpaikalta kiinnostava hevonen, mutta 

tehtävä vaikuttaa nyt liian haastavalta. 

 

7. lähtö: TOTO65-5, TOTO4-3, PÄIVÄN DUO-1, TROIKKA 

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

11 FRANCIS JOURNEY oli viimeksi Joensuussa keulapaikalta ihan hyvä, vaikka kakkoseksi 

jäikin. Se on tähän tehtävään kyllä tosi kova hevonen ja selkeä suosikki, vaikka 

lähtöpaikka ei pikamatkalla suosikkaan. 8 NOPE’S DYNAMITE  otti voittonsa Joensuussa 

täydellisesti menneen juoksunkulun päätteeksi. Viimeksi se suoritti tasaisesti taustalla 

tätä kovemmassa tehtävässä. Ikävältä lähtöpaikalta tarkkaa reissua vaativalle hevoselle 

tehtävä ei ole nyt helppo. 12 MACCABI YOSEF on noussut todella hyvään iskuun. Ruuna 

kärsii myös huonosta lähtöpaikasta, mutta mikäli pääsee käyttämään kirinsä 

maalisuoralle ohittaa se kirissään monta. 7 HE’S A KEEPER polki Jokimaalla 3. ulkoa ihan 

mukavasti perille. Hevonen on vapaalta radalta selvästi parhaimmillaan, joten Heikki 

Laakkonen ajanee sillä heti ulkoakin eteenpäin. 1 I FEEL ON FIRE tykkää juostavasta 

matkasta ja lähtöpaikka suosii sitä, mutta viimeisimmästä voitosta on jo melko paljon 

aikaa. 

 

Vihjesysteemit 

TOTO65 (pieni) 



 

 

 

1. 1, 3 (5, 4) 

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

3. 1, 3 (9, 5) 

4. 1, 2, 3, 9 (6, 8) 

5. 11 Francis Journey (8, 12) 

6. 5 Callela Socrates (12, 11) 

48 Riviä = 4,80e 

 

TOTO65 (suuri) 

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

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

3. 1, 3, 9 (5, 6) 

4. 1, 2, 3, 9 (6, 8) 

5. 11 Francis Journey (8, 12) 

6. 5, 12 (11, 9) 

480 Riviä = 48e 

 

PÄIVÄN DUO 

1. 11 Francis Journey 

2. 5, 12 

2 Yhdistelmää 

 

TROIKKA (3. lähtö) 

1. 11 Fete Du Mont 

2. 3, 7, 9 

3. 1, 3, 7, 9, 10, 12 

15 Yhdistelmää * 0,5e = 7,50e 

 



 

 

 

 

 

 

TROIKKA (7. lähtö) 

1. 11 Francis Journey 

2. 1, 7, 8, 12 

3. 1, 4, 6, 7, 8, 12 

20 Yhdistelmää * 0,5e = 10e 

 

Vihjeet: Veeti Suomalainen 

 


