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Toto75-1 (Kuopio lähtö 6) A) 10,8,3,2,16,6,5,11  /  B) 14,4,7,13,9,15,1,12  /  C) -
Toto75-kierros alkaa tuhottoman vaikealla lähdöllä, missä rankingjärjestyksen muodostaminen on aika lailla arpapeliä. 10 
HISSUN FEENIKS paikkasi kauden avauksessaan laukkansa niin mallikkaasti, että kohoaa rankingin kärkeen. Hissun 
Feeniks laukkasi Oulun 75-lähdössä taustalla keskijoukoissa 1200 jäljellä ja putosi kauas kulisseihin, mutta tykitti lopun 
täysin ylivertaista kyytiä ja ehti vielä kolmanneksi. Toki vastus on nyt kovempi. 8 TINDERI on lähdön ideahevonen. Sen 
kohdalla Kuopion johtavan rinnalta taipuminen on helppo antaa anteeksi, sillä avauskierros meni 60 metrin takamat-
kalta alla ollut tauko huomioiden turhan vauhdikkaaksi. Olemus kuitenkin miellytti, ja nyt ruunalla on startti kropassa. 3 
AIKA-VALTTI suoritti torstaina Lahdessa 2. sisältä muuten mallikkaasti, mutta ravi ei ollut täysin sulavaa. Se toki huoles-
tuttaa, sillä raviongelmia oli ennen taukoakin. Ravin stemmatessa Aika-Valtti pystyy kuitenkin paljoon. 2 SISU-SYKE on 
aloittanut taukonsa jälkeen hyvillä suorituksilla. Ruuna ei ole nopea avaaja. 16 VALTROKS on kulkenut jo pidemmän aikaa 
niin hyvin, että on syytä ottaa vakavasti 40 metrin takamatkaltakin. 6 ALPERTTO omaa täydet voittosaumat, mikäli kuu-
kauden starttiväli ei vaikuta menoon negatiivisesti. 5 IERIKKA on fysiikaltaan riittävä, mutta laukkariski on kyllä valitettavan 
iso. Kuskin vaihtuminenkin on laskettava miinukseksi. 11 VIRIN URHO on kankea kiihdyttäjä, mutta vahva lopuntulija. 
Epäsopivassa sarjassa kilpaileva 14 HIPSUN POJU sekä tauoltapaluussaan tämänkertaista helpomman lähdön voittanut 
4 PIITAIKURI lipsahtavat B-ryhmän puolelle, mutta ei näidenkään voitto yllättäisi. Itse asiassa jokaisella on tässä realisti-
set totosaumat.

Toto75-2 (Turku lähtö 7)Troikka A) 8,6,1  /  B) 12,7,10,11,4,3,9,2,5  /  C) -
Toisen Toto75-kohteen rankingin aloittavat tasavertaisesti oikein kovakuntoiset 8 DEANGELO ja 6 ASTRUM, joilla kum-
mallakin on taulussaan pelkkiä kaksarisijoituksia. Deangelo jäi Porissa johtopaikalta suursuosikkina niukaksi kakkoseksi, 
mutta on otettava huomioon, että sisärata oli paljon muita ratoja pöpperöisempi. Viimeksi Mikkelissä Deangelo nappasi 
keulasta voittaneen Knows Bestin takaa helpon kakkossijan paljon voimia varastossa. Astrum on kilpaillut selvästi tätä 
matalammissa sarjoissa, mutta ruuna on kohonnut todelliseen huippuiskuun. Juoksunkulku tullee ratkaisemaan suosikki-
kaksikon paremmuuden. Kapuloita kovan suosikkikaksikon rattaisiin pyrkii laittamaan erityisesti 1 EXCALIBUR IT, jolla on 
näistä asetelmista täydet mahdollisuudet päästä mielipaikalleen keulaan. Nimenomaan keulasta Excalibur It venyy välillä 
oikeinkin koviin suorituksiin. 12 WAY TO GO on väkevässä vireessä, ja suosikkikaksikon tavoin taulusta löytyy ainoastaan 
kaksarisijoituksia. Asetelmat ovat kuitenkin sellaiset, ettei voiton nappaaminen ole helppoa, vaikka Way To Go vahva 
työmies onkin. Saa nähdä, kiertääkö Way To Go jo matkalla johtavan rinnalle. 7 LINDY POPPINS kiri viimeksi Mikkelissä 
4. sisältä pontevasti kolmanneksi vain Knows Bestille sekä Deangelolle häviten. 10 JUICEMAN kilpailee nousuvireessä, 
mutta vastus on nyt todella laadukas.

Toto75-3 (Ku lähtö 7)  A) 4,16  /  B) 13,2,12,15,7,3,10,5,8,14,6,1,9,11  /  C) -
Lämminveritammojen tasoitusajossa Matti Patrosen käsissä melkoisen muodonmuutoksen kokenut 4 FURIOSA on tiukasti 
kiinni keulavoitossa. Furiosa osaa kiriä hyvin selästäkin, mutta uran kuudesta voitosta viisi on tullut kuitenkin johtopaikalta. 
Viimeksi Vermossa johtopaikalta kakkoseksi sijoittunut 16 LA CERISE taas tuntuisi olevan parhaimmillaan selkäjuoksulla. 
Täydessä lähdössä koko porukan kiertäminen ei todellakaan ole helppoa, mutta mikäli tamma pääsee iskemään kirivai-
heessa vetävistä selistä, on kaikki mahdollista. 13 DAINAMIN on aloittanut kautensa upeasti. Neljä kilpailua on tuonut 
kaksi voittoa ja kaksi kakkossijaa, ja tiliäkin on kertynyt hienosti 12 000 euroa. Furiosan ohittaminen keulapaikalta ei ole 
kuitenkaan helppo juttu. 2 SHELBY RAY on sekin aloittanut kautensa tehokkaasti. Ihannepaikka olisi Furiosan takana 2. 
sisällä. Viimekertainen Porin 75-tammalähdön kakkossija tuli nimenomaan 2. sisältä. Tätä edeltänyt Teivon 75-tammasar-
jan voitto tuli 3. sisältä 300 metrin kirillä. 12 B.G.FRIDA voitti viimeksi Oulussa 75-lähdön keulasta. Selkäjuoksukin sopii. 
15 ENDLESS STORY on tottunut menestymään, mutta nyt tehtävä takamatkan takarivistä täydessä lähdössä ei ole sieltä 
helpoimmasta päästä. Totoputken jatkuminen vaatii onnistumista. 7 CAMELEO PRESS ja 3 SPRITESINE ovat nekin 
täysin realistisia totohevosia. 



Toto75-4 (Tk lähtö 8) Troikka A) 4,3  /  B) 11,7,1,8,2,12,9,6,10  /  C) -
Kylmäveritammojen avoimessa ryhmäajossa A-ryhmään erottuu selvästi kaksi hevosta. 4 HETVIINA joutui tyytymään 
kauden avauksessaan kuudenteen sijaan. Tamma oli vielä selvästi tukkoinen, mutta mikä parasta, ravi oli täysipainoista, 
mikä on Hetviinan kohdalla tärkeintä. Nyt startti kropassa Antti Tupamäen suojatti on jo vahva voitontavoittelija. 3 HUL-
LUDUUNARI on toinen tiukka voitontavoittelija. Pertti Niverin valmennettava on esittänyt viime starteissaan tasaisen 
hyvää kuntoa. Taulussa näkyvä Vermon avoimen tammaryhmän voitto tuli johtopaikalta, ja keulaan pääsy vaikuttaa nytkin 
todennäköiseltä. Myös Hulluduunarin edellinen voitto Turussa 18. päivä joulukuuta tuli Antti Teivaisen ajamana. 11 VEN-
NELMON VARMA ei välttämättä ole suoraan tauolta huippuvireessä, mutta vahvan viime kauden tehnyt tamma aloittaa 
silti B-ryhmän. 7 NAPUTUS on tasaisen vahvassa vireessä ja pystyy ravia polkiessaan ottelemaan ainakin totosijoista. 1 
AUROTAR on vauhdikas tamma, joka kyllä kuskin halutessa pystyy pitämään ykkösradalta johtopaikan. Koska taustavoi-
matkaan eivät ole kuitenkaan selvillä tauolta palaavan tamman vireestä, niin Hulluduunarin selkä tuntuu tähän paikkaan 
loogisimmalta vaihtoehdolta. 8 TUTUN IMPI kohdalla on syytä muistaa, että autolähdöt sopivat sille paljon tasoitusajoja 
paremmin. Taulun ainoassa autolähdössään Vermossa 29. päivä tammikuuta Tutun Impi hävisi vain Hulluduunarille. 

Toto75-5 (Ku lähtö 8) Toto5-1 A) 2,7,6,3,1,8  /  B) 9,5  /  C) 4
Kylmäveristen avoin ryhmäajo suorastaan vilisee realistisia voittajakandidaatteja. 2 NYLAND tekee koko ajan tasaisen 
vahvaa työtä ja kohoaa siksi rankingin kärkeen. Nyland on kiihdytysvaiheessa hieman epävarma, joten Antti Ala-Rantala 
ei satsaa sillä alkuun, vaan panostaa vahvaan loppuvetoon. Tässä avaus voi venyä, mikä tietysti olisi Nylandin mieleen. 
Viime lauantaina Mikkelissä Nyland kohottautui 4. ulkoa Sheikin selässä 3. radalle 800 jäljellä, iski tyhjää 5. rataa vajaat 
400 jäljellä ja kiri mallikkaasti oikein varmaan voittoon ennen Morisonia. 7 KARTIER on kilpaillut pitkän taukonsa jälkeen 
neljästi, ja kuntokäyrä osoittaa vahvasti ylöspäin. Kartier vaikuttaa seiskaradaltakin lähdön todennäköisimmältä keulahe-
voselta, mutta toki räväkkä alku voi näkyä ratkaisumetreillä. Kun vastuskin kovenee entisestään, on päivän vireen oltava 
ehdottomasti kohdallaan, mikäli mielii menestyä. Aikansa Derby-voittaja 6 HERRA HEINÄMIES kilpailee sekin pitkän 
taukonsa jälkeen vahvassa nousuvireessä. Vastus kovenee nyt tuntuvasti viime startteihin nähden, mutta on kuitenkin 
syytä noteerata, että tammikuisessa Kartierin voittamassa Teivon startissa Herra Heinämies tuli maaliin kärjen tuntumassa 
vailla vapaata väylää, ja toissakertaisessa Jyväskylän voitossa kukistui muun muassa Koskelan Akseli. 3 CAIJUS kilpailee 
sekin edellisten tavoin hienossa nousuvireessä. Mika Mäkelän valmennettava pujotteli viime lauantaina Mikkelissä oikein 
mukavasti kolmanneksi. 1 KOSKELAN AKSELI jäi viime lauantaina pussiin suorastaan voimia uhkuen. 8 VIXELI on todella 
kovakapasiteettinen hevonen, mutta tauon jälkeen se on vielä varmasti tukkoinen, minkä vuoksi Tapio Perttusen suojatti ei 
ole heti ihan kuumimpia suosikkeja.  

Toto75-6 (Tk lähtö 9) T5-2, Duo-1A) 4,3,6,7,8  /  B) 1,2,12,11,9,5,10  /  C) -
4 PRETTY VISION on aloittanut kautensa neljällä totosijalla. Viimeksi Lahdessa tamma voitti lopulta johtopaikalta selväs-
ti. Keulapaikka olisi varmasti nytkin mieluisin, mutta sinne pääseminen ei ole pelkästään omissa käsissä. Pretty Vision 
pystyy pärjäämään selkäjuoksullakin, mutta näin kovassa lähdössä juoksun on joka tapauksessa onnistuttava. 3 JEZZET 
SAVOY voitti Vermossa kuukausi sitten keulapaikalta TalviCupin finaalin. Jezzet Savoylla on rutiinia muita tämän lähdön 
hevosia vähemmän, mutta Pekka Korpi voi silti haluta ajaa nytkin keulasta. Jezzet Savoy on vähän omalaatuinen hevo-
nen – joskus sille on jäänyt vaihde päälle, ja joskus taas tamma on ollut kovinkin laiska. Kapasiteetin puutteesta homma ei 
jää kuitenkaan kiinni. 6 SPEEDY NORWEGIAN kiri Jezzet Savoyn voittamassa TalviCupin finaalissa kaukaa takapareista 
hyvin neljänneksi. Lähtönopeutta saisi olla vähän enemmän, mutta juoksun luontuessa Speedy Norwegian on kova tekijä 
tähän(kin) lähtöön. 7 CREDIT TO HOPE aloitti kautensa voittamalla Forssassa vajaan 700 metrin kirillä 3. ulkoa, ja tästä 
vain loppusuora ilman selkää. Tässä tehtävässä vastaavan tason suoritus ei riitä terävimpään kärkeen, mutta kyseessä 
on hyvä hevonen, joka voi parantaa startti kropassa paljonkin. 8 LAPLAND ROYAL on rakentanut komean kolmen voiton 
putken, mutta kasiradalta voittoputken jatkaminen ei ole laatulähdössä helppoa. Voitokas menijä mahtuu kuitenkin viiden-
tenä hevosena mukaan A-ryhmään. Hyviltä paikoilta liikkeelle pääsevät 1 MAS CHILI ja 2 BEAN DEAD CERT aloittavat 
sitten B-ryhmän.



Toto75-7 (Ku lähtö 9) T5-3,Tro,Duo-2A) 8,4,7,3,5 / B) 6,2,11,9,1,12,10 / C) -
Toto75-kierros päättyy urheilullisesti tosi kiinnostavaan lämminveristen avoimeen ryhmäajoon, mutta pelimielessä lähtö 
on todella kimurantti pelipähkinä. 8 NEXT DIRECTION on joukon selvästi rahakkain hulppeilla yli 685 000 euron tie-
nesteillään. Viime vuoden tähtihetket olivat Finlandia-ajon sekä St. Michelin kakkossijat. Next Direction on yleensä ollut 
hyvä suoraan tauoltakin, joten ruuna olkoon ykkösrankkaus, mutta ei hevoseen kuitenkaan tässä kohtaa voi varauksetta 
luottaa. Alkaen jo siitä, ettei taktiikkakaan ole kasiradalta välttämättä tauon jälkeisessä kilpailussa aggressiivinen. 4 MIN-
TO’S DON JUAN ei ole kapasiteetiltaan lähdön parhaiden veroinen, mutta kyseessä on umpirehti menijä, joka tekee aina 
parhaansa. Lisäksi merkittävänä etuna on alla oleva säännöllinen starttirytmi tasaisen vahvoina suorituksineen. Varsinkin 
keulaan päästessään Minto’s Don Juan olisi vakava voitontavoittelija. 7 JUST A FLIRT kokeili Porissa rahkeitaan avoimella 
tasolla, ja tuloksena oli heti niukka voitto ennen Deangeloa. Nyt tehtävä on vieläkin tiukempi, mutta Jasmiina Ahon val-
mennettavaan on syytä suhtautua vakavasti. Just A Flirt pystyy avaamaan reippaasti, mutta voi olla, että Hannu Torvinen 
ajaisi kuitenkin mieluummin selästä. 3 BENJAMIN EVO oli viimeksi sijoitustaan parempi, sillä ruuna ei saanut passiivisella 
taktiikalla mahdollisuutta. Olemus miellytti, ja on tosi mielenkiintoista nähdä suoritustaso nyt startti kropassa. Myös pitkältä 
tauolta palaava 5 DON WILLIAMS nostetaan mukaan A-ryhmään. Sen sijaan Ossi Nurmosen käsistä aloittava 6 MARTIN 
DE BOS jää niukasti B-ryhmän puolelle. Ei kannata kuitenkaan hämääntyä hevosen tämän hetken surkeasta taulusta, 
sillä kyseessä on oikeasti hyvä hevonen. 2 FARZAD BOKO voi saada hyvältä lähtöpaikalta onnistuneen juoksun kärjen 
tuntumassa, jolloin totosija ei tulisi yllätyksenä.

Turku lähtö 1   A) 2  /  B) 5,4,3,6  /  C) -
Ilta käynnistyy aloittelevien 3-vuotiaiden lähdöllä, missä jokaiselle osallistujalle on annettava täysin realistiset voitto-
saumat. 2 CONTADORA aloitti uransa ihan mukavalla suorituksella 2. radalta ilman selkää, ja kun valmentaja Markku 
Nieminen on etukäteiskommenteissaan uskonut startin vieneen selvästi eteenpäin, niin nostetaan nyt Contadora hieman 
muiden yläpuolelle. Ihan yhtä hyvin A-ryhmässä voisi kuitenkin olla mukana lähdön kaikki hevoset. 5 YOYO AVENGER on 
aloittanut uransa kahdella näppärällä kakkossijalla. Kuukauden takaisessa Teivon 3-vuotislähdössä Yoyo Avenger ei voinut 
mitään keulasta voittaneelle Vicky Savoylle, vaikka kulki itsekin 2. sisältä päätöspuolikkaan 13,8-vauhdilla. 4 JULIET RAY 
on parantanut harppauksin startti startilta. Viimeksi Vermossa Olli Lähtisen valmennettava kiri hienosti kakkoseksi, vaikkei 
kirivaihe mennyt ollenkaan jouhevasti. Vielä tätä edeltäneessä Teivon kisassa Yoyo Avenger oli selityksittä Juliet Raytä 
parempi, joten saa nähdä, minkälaiset ovat kaksikon väliset voimasuhteet tällä kertaa. 3 ARCTIC CROWN on todella 
vaikea arvioitava, mutta ainahan Pekka Korven 3-vuotiaat on otettava vakavasti. Express Duon poika suoritti koelähtönsä 
jo elokuussa, ja kulki silloin taustalla päätöskierroksen 21,8-vauhdilla. 6 NOREN LUXI hävisi uran avauskilpailussaan vain 
Corazon Combolle. Kaksivuotiskausi päättyi Kasvattajakruunu-finaalin seitsemänteen sijaan. Kauden avausta odotetaan 
mielenkiinnolla. 

Turku lähtö 2  Toto4-1 A) 4,2,1  /  B) 9,8,11,5,7  /  C) 6,10
4 SLIPPERY RUNWAY revitteli kauden avauksessaan takarivin lähtöpaikasta huolimatta kärkeen jo runsaat 1300 jäljellä 
ja kamppaili Yolo Savoyta vastaan väkevästi niukkaan 75-voittoon. Mikäli energinen ruuna ei käy ylikierroksilla, on keula-
voitto nytkin vahvasti haarukassa. 2 STONECAPES PICASSO avasi kauden avauksessaan ensin keulaan, päästi Vikens 
Energyn runsaat 1500 metriä ennen maalia eteensä ja seuraili tämän vanavedessä kakkoseksi. Ehdottomasti todennäköi-
sin juoksupaikka on nytkin johtavan takana. 1 GAL GADOT RACING saa usein raskaita reissuja, mutta viimeksi Vermossa 
tamma matkasi La Cerisen takana 2. sisällä, mistä nousi johtavan rinnalle 650 jäljellä ja eteni kirisuoralla oikein varmaan 
voittoon. Nyt luvassa voi jälleen olla säästöreissu. Hidastempoisessa lähdössä Gal Gadot Racing tuskin ottelee voitosta, 
mutta mitä enemmän Slippery Runway keulapaikalla riehuu, sen parempi se on Juha Utalan suojatin kannalta. Myös 9 
QUITE A BOY hyötyisi tuntuvasti reippaasta matkavauhdista, sillä vauhtikestävyys on hevosen paras ominaisuus. 8 NO 
LIMIT ROYALTY on vauhdikas ruuna, joka pystyy nappireissulla menestymään. Lähtöpaikka tuo kuitenkin omat haasteen-
sa. 11 BWT DANGER, 5 BWT DEVIL ja 7 COOL ON PHOTOS ovat revitysmerkkejä isoon revitykseen.



Turku lähtö 3 Toto4-2 A) 3,1  /  B) 8,6,10,16,13,7,5,14,15,12  /  C) 2,11,4,9
3 RANNAN SIPI on oikein lahjakas 5-vuotias, ja ravia polkiessaan Teemu Okkolinin suojatti voi hallita lähdön tapahtu-
mia alusta loppuun. 1 SUVIONNI on väkivahva vääntäjä, mutta laukkariski on aina läsnä. Viimeksi Teivossakin Suvionni 
laukkasi 400 juostuna, kun oli juuri edennyt kärkipaikalle. Tämän jälkeen juoksusta tuli paljon vaativampi, mutta voittoa 
sekään ei kuitenkaan estänyt. 8 VARMA-KONSTI on sekin tosi vahva menopeli, mutta voltin viitosrata voi aiheuttaa omat 
haasteensa. Varma-Konsti on osoittanut pystyvänsä kiertelemään, ja nytkin kiertelemistä voi toden totta olla luvassa. 6 
LENNÄTSIE on sen verran vauhdikas tapaus, että edennee kiihdytysvaiheen onnistuessa heti kärjen kantaan. Niinpä ai-
nakin totosijaan on hyvät mahdollisuudet. 10 KOPSU on aloittanut kautensa upeasti, mutta nyt rima on aiempaa korkeam-
malla. Ainakaan voittoon ei ole nyt asiaa, mikäli kuumimmat suosikit onnistuvat. 16 KUUTTI jäi viimeksi Teivossa pussiin. 
13 KRETONKI on sijoittunut kauden jokaisessa kilpailussaan neljän parhaan joukkoon, ja siihen on täydet mahdollisuudet 
nytkin, vaikka asetelmat 40 metrin takamatkalta eivät helpot olekaan.

Turku lähtö 4 Toto4-3 A) 8  /  B) 4,3,9,12,10,1,11  /  C) 2,5,7
8 RED CAVIAR on selkeä varmavalinta Turun Toto4-peliin. Vahvassa nousussa kilpaileva 4-vuotias kamppaili viimeksi 
Vermossa johtopaikalta kärkirintamassa urheasti kolmanneksi, vaikka alku meni aivan liian vauhdikkaaksi. Väliajat olivat 
12,0-14,8-(16,2)-19,0. Ulkona olevasta lähtöpaikasta huolimatta johtopaikka irronnee tällä kertaa maltillisemmalla tempol-
la, ja sen jälkeen Markku Niemisen valmennettavan kukistamisen ei pitäisi onnistua. 4 BLACK REVENGE on sitten selkeä 
kakkosrankkaus. Se laukkasi viimeksi Vermossa lähtösuoralla, mutta pujotteli vielä loppusuoralla mallikkaasti aivan Red 
Caviarin rinnalle neljänneksi. Kyseessä oli uran ilman muuta toistaiseksi paras suoritus, joten suosikin tavoin myös Black 
Revengen kehityskäyrä näyttää ylöspäin. 3 BLUE OCEAN on aloittanut kautensa kolmella kakkossijalla ja lähtee taas jah-
taamaan tiukasti totosijaa. 9 RIVER MIRCH otti toissakertaisen Porin kolmossijansa 75-lähdöstä 900 metrin kirillä 3. ulkoa 
vain piikki-selkä –asetelmassa juosseille häviten. 12 BRILLIANT STRIDE menee starttien myötä kaiken aikaa eteenpäin, 
mutta lähtöasetelmat vaikeuttavat aika tavalla.

Turku lähtö 5 Toto4-4 A) 14,13,15,7,3  /  B) 12,4,1,11,6,5  /  C) 10,9,2,8
Toto5-pelin päätöksessä suosikit lähtevät liikkeelle takamatkalta. 14 ASHLEY FACE ja 13 YOLO SAVOY ovat jo mitelleet 
tänä vuonna tiukasti keskenään. Viimeksi Lahdessa Ashley Face punnersi johtavan rinnalta väkisin niukkaan voittoon 
ennen keulassa juossutta Yolo Savoyta. Vermossa 29. päivä tammikuuta Yolo Savoy oli puolestaan etevämpi ja kiri loppu-
suoralla ykköseksi ohi 5. ulkoa rehdin 700 metrin kirin tehneestä Ashley Facesta. Kaksikosta Ashley Face on väkivahvem-
pi, mutta Yolo Savoy on nopeampi. 15 RARITY RED on sitten kolmas kova takamatkalainen. Kauden seitsemän kilpailua 
on tuonut kuusi totosijaa. Juoksunkulku ratkaisee pitkälti sijoituksen niin Rarity Redin kuin muidenkin kovien takamatka-
laisten kohdalla. Paalultakin A-ryhmään nostetaan kaksi hevosta. 7 THE STORY pystyy onnistuessaan paljoon. Viimeksi 
Vermossa 3. sisällä pullannut ruuna sai myöhään kiritilaa, mutta ehti vielä tulisella spurtillaan aivan voittajan tuntumaan 
kakkoseksi.  Olisi tosi mielenkiintoista nähdä The Storyn juoksevan johtopaikalla. 3 ROCKY COBBLER ei varmastikaan 
ole suoraan tauolta parhaimmillaan, mutta 4-vuotiskautensa avaava ruuna on profiililtaan ehdottomasti ikäluokkahevonen 
(vaikkei toki parhaiden veroinen), mihin nähden voittosumma on vielä maltillinen. Rocky Cobbler muun muassa selviytyi 
Kasvattajakruunu-finaaliin ja sijoittui Kriteriumin lohdutuslähdössä Dusktodawn Boogien jälkeen kakkoseksi. 12 MORRIS 
aloitti kautensa mukavalla kolmossijalla 2. radalta ilman selkää. Startti vei varmasti eteenpäin, mutta vastus kovenee, ja 
aivan A-ryhmään asti ori ei vielä nouse. Revitysmerkkejä ovat myös 4 INTELLIGENT STRIDE ja 1 LAURILA’S HALDIR.



Turku lähtö 6  A) 12,6  /  B) 2,10,9,11,5,4,3,7  /  C) 8,1
12 WUUGA on aloittanut kautensa kahdella voitolla. Muutenkin kyseessä on voitokas hevonen, sillä uran viisi kilpailua on 
tuonut neljä voittoa. Ravilla voittoon on nytkin hyvät mahdollisuudet, mutta laukan uhka on kyllä konkreettinen. 6 PIKKU 
MOSKIITTO on ehdottomasti suosikin kovin vastustaja, mikäli vire on samalla mallilla kuin ennen alla olevaa kahden kuu-
kauden taukoa. Kauden avauksessaan Vermossa Pikku Moskiitto sijoittui 3. ulkoa hienolla tuloksella kolmanneksi häviten 
vain tosi koville Topevalle sekä Rannan Sipille. Suosikkikaksikon jälkeen tulee tasaista. 2 LYSTI ROLS aloittaa B-ryhmän 
siitä syystä, että on nopea avaaja ja hyvällä lähtöpaikalla. Puristusta saisi tosin olla usein hieman enemmän. 10 VIKKEN 
TÄHTI on menestynyt Olli Koivusen ajamana hyvin. Etuna on myös ravivarmuus. 9 SIRPAN SILVER mutkitteli kuukausi 
sitten Teivon loppukaarteessa ja putosi taustalle, mutta esitti sitä ennen kelpo virettä. 11 HEILIS omaa hyvät vauhtivarat, 
mutta on oikein epävarma. 5 PELTOLAN JEKKU on aloittanut kautensa hienosti, mutta saa sitten nähdä, että riittävätkö 
vauhtivarat tässä aiempaa kovemmassa lähdössä.

Turku lähtö 10 T5-4  A) 1,2,7  /  B) 3,5,6,9,4,8  /  C) -
Montélähdössä A-ryhmään nostetaan kolme hevosta. Näistä sekä 1 QUESTIONMARK ME että 7 HE IS FELIX tulevat 
kotiradan Harri Koivusen valmennustallista. Molemmat ovat jo ehtineet näyttää hyvää montéosaamistaan. Questionmark 
Me on osallistunut kuuteen montélähtöön ja tuloksena on ollut upeasti viisi voittoa. Alla olevien kärrylähtöjen perusteella 
ruuna ei ole ainakaan huonommassa vireessä kuin voittostarttiensa aikoihin, joten totutusti Liisa Nummen ratsastama 
Quite Easyn poika kohoaa rankingin ykköshevoseksi. He Is Felix voitti montédebyyttinsä Turussa 18. päivä joulukuuta 
Liisa Nummen ratsastamana. Nyt ratsaille nousee toinen taitava, Jenni Kaija. Koivusen valmennettavien väliin rankin-
gissa asettuu Jaakko Salmisen valmentama 2 LUXORIOUS LORD. Alla on hienot kärrysuoritukset, joten Luxorious Lord 
on tiukka voitontavoittelija. Nelly Korpikosken tähtäimessä lienee keulataktiikka, koskapa keulapaikalta Luxorious Lord 
on tavannut olla parhaimmillaan. Luxorious Lord on jo kokenut montékonkari; uran 25 montéstarttia on tuonut statistiikan 
5-0-2. B-ryhmän avaava 3 LANGEN’S AIRBORNE hävisi Turun montélähdössä 18. päivä joulukuuta vain He Is Felixille. 
Juha Utalan molemmat valmennettavat 5 POETRY IN MOTION ja 9 HILL YES ovat aloittaneet montéuransa positiivisesti. 
6 REDHOT TAP DANCER taisteli Vermon montélähdössä 2. päivä viime kuuta tiukasti totosijoista. 

Kuopio lähtö 10  T5-5,TroikkaA) 10  /  B) 8,3,1,5,4,11,12,9,2  /  C) 7,6
10 RUN AND REPEAT teki viime vuonna Veikko Kotirannan käsistä upean 5-vuotiskauden, ja myös tämä 6-vuotikausi 
käynnistyi viime lauantaina oikein lupaavasti. Run and Repeat suuntasi 6. ulkoa selässä 3. radalle 1300 jäljellä. Selkä ei 
kuitenkaan vetänyt, joten jo 800 metriä ennen maalia oli aika iskeä 4. rataa. Run and Repeat eteni vauhdilla kärkiparin 
rinnalle 600 jäljellä ja pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle 450 jäljellä. Loppusuoralla tauko vielä näkyi, mutta tauko + 
juoksunkulku huomioiden suoritus oli oikein mallikas. Ilman muuta on syytä olettaa, että startti vei vielä hevosta selvästi 
eteenpäin, joten takarivin lähtöpaikasta huolimatta nyt voi jo olla voiton aika. Tänä vuonna pelkästään hyviä juoksuja teh-
nyt 8 Q-REX OAK haluaa varmasti keulapaikalle, mistä osakekurssi olisi ehdottomasti korkeimmillaan. On täysin mahdol-
lista, että keulapaikka lopulta irtoaa, mutta kyllä siinä kasiradan lähtöpaikalta joka tapauksessa hetki kestää. 3 GOOGAL 
on kilpaillut jatkuvasti kovissa lähdöissä. Ruuna on ilman muuta tähän lähtöön kilpailukykyinen hevonen. Viimeksi Vermos-
sa Googal kiri 4. ulkoa mukavasti kolmanneksi vain piikki-selkä –asetelmassa juosseille Rarity Redille sekä BWT Ellos-
pankille häviten. 1 ALLADIN BRO haki viime lauantaina yllätyshyökkäyksellä johtopaikan 900 jäljellä ja piti tämän jälkeen 
asemistaan kiinni maaliin asti. Kunto on kohdallaan, ja paljon ratkeaa siinä, miten juoksu lähtee ykkösradalta luontumaan. 
Myös viimeksi Kuopiossa johtavan rinnalta kakkoseksi sijoittunut 5 VESUVIO WISE L. sekä suoritusvarmassa vireessä 
kilpaileva 4 BENOBI ZET ovat troikkalähdön perushevosia.



viHJesYsteeMit
toto4 (turku läHdöt 2-5)

Pieni systeemi
I 1,2,4 (9,8)
II 1,3 (8,6)

III 8 Red Caviar (4,3)
IV 3,7,13,14,15 (12,4)

30 riviä*0,20 euroa = 6 euroa

Suuri systeemi
I 1,2,4,5,7,8,9,11 (6,10)

II 1,3,6,8 (10,16)
III 8 Red Caviar (4,3)

IV 1,3,4,7,12,13,14,15 (11,6)
256 riviä*0,20 euroa = 51,20 euroa

toto75
Pieni systeemi

I 2,3,5,6,8,10,11,16 (14,4)
II 6,8 (1,12)

III 4 Furiosa (16,13)
IV 4 Hetviina (3,11)

V 2 Nyland (7,6)
VI 3,4,6,7,8 (1,2)
VII 3,4,5,7,8 (6,2)

400 riviä*0,05 euroa = 20 euroa

Suuri systeemi
I 2,3,5,6,8,10,11,16 (14,4)

II 1,6,8 (12,7)
III 4 Furiosa (16,13)
IV 4 Hetviina (3,11)
V 1,2,3,6,7,8 (9,5)
VI 3,4,6,7,8 (1,2)
VII 3,4,5,7,8 (6,2)

3600 riviä*0,05 euroa = 180 euroa

toto5
Pieni systeemi
I 2 Nyland (7,6)
II 3,4,6,7,8 (1,2)
III 3,4,5,7,8 (6,2)

IV 1,2,7 (3,5)
V 10 Run and Repeat (8,3)

75 riviä*0,10 euroa = 7,50 euroa

Suuri systeemi
I 1,2,3,6,7,8 (9,5)
II 3,4,6,7,8 (1,2)

III 3,4,5,6,7,8 (2,11)
IV 1,2,3,5,6,7,9 (4,8)

V 10 Run and Repeat (8,3)
1260 riviä*0,10 euroa = 126 euroa

päivän duo (toto75-6 & toto75-7)
Pieni Systeemi

I 3,4,6,7,8
II 8 Next Direction

5 yhdistelmää

Suuri systeemi
I 3,4,6,7,8

II 3,4,5,6,7,8
30 yhdistelmää



Vihjeet laati: Jouni Toroska

troikka (toto75-2)
Pieni systeemi

I 6,8
II 1,6,8,12

III 1,6,7,8,12
18 yhdistelmää*0,50 euroa = 9 euroa

Suuri Systeemi
I 1,6,8

II 1,6,7,8,12
III 1,3,4,6,7,8,10,11,12

84 yhdistelmää*0,50 euroa = 42 euroa

troikka (toto75-4)
Pieni systeemi

I 3,4
II 3,4

III 1,7,8,11
8 yhdistelmää*0,50 euroa = 4 euroa

 

Suuri Systeemi
I 3,4

II 1,3,4,7,8,11
III kaikki

90 yhdistelmää*0,50 euroa = 45 euroa

troikka (toto75-7)
Pieni systeemi

I 8 Next Direction
II 3,4,5,7

III 2,3,4,5,6,7
20 yhdistelmää*0,50 euroa = 10 euroa

Suuri Systeemi
I 3,4,5,7,8
II 3,4,5,7,8

III 2,3,4,5,6,7,8,9,11
140 yhdistelmää*0,50 euroa = 70 euroa

troikka (kuopio läHtö 10)
Pieni systeemi

I 10 Run and Repeat
II 1,3,4,5,8
III 1,3,4,5,8

20 yhdistelmää*0,50 euroa = 10 euroa
 

Suuri Systeemi
I 10 Run and Repeat

II 1,3,4,5,8
III 1,2,3,4,5,8,9,11,12

40 yhdistelmää*1 euro = 40 euroa


