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TOTO75-VARMAVALINNAT

Kierrokselta  löytyy  kolme  hyvää  suosikkipilaria,  jotka  ovat  erittäin  todennäköisiä  voittajia.  Avauskohteessa  4  THAI
PROFIT täräyttänee keulaan, ja sen jälkeen hurjakuntoinen ruuna ei kyllä terveenä tätä lähtöä häviä. Kimmo Aholan
suojatti on nimittäin menestynyt viime aikoina paljon tätä kovemmissakin lähdöissä. Kolmantena kohteena ajettavassa
St. Michel Tammatähdessä 3 STARO MIAMI on selvä suosikki.  Kyseessä on huipputamma, joka on voittanut kauden
kaikki kolme kilpailuaan. Kolmosradan lähtöpaikka antaa Mika Forssille monenlaisia taktisia mahdollisuuksia. Kyseessä
on monipuolinen hevonen, joka on voitossa kiinni vaikka johtavan rinnalta. Mika Forss ohjastaa kierroksella toistakin
varmaa. Viidennessä kohteessa 1 IN ROYALTY BOKO pääsee matkaan loistopaikalta, mistä 5-vuotiaalla tammalla on oiva
tilaisuus hallita pikamatkalla juoksun jokaista metriä.

TOTO75-VIHJESYSTEEMIT

T75-1: 4 (3,5)
T75-2: 6,11,5,12,9 (10,7)
T75-3: 3 (1,10)
T75-4: 8,6 + 7,9,2,11,5,3 (1,4)
T75-5: 1 (2,9)
T75-6: 3,2,5,1 + 4,9 (6,8) Pieni systeemi 200 riviä, hinta 10 euroa.
T75-7: 5,6,8,3,9 + 7,4,2 (1,12) Suuri systeemi 1920 riviä, hinta 96 euroa.

ABC-RANKINGIT JA ANALYYSIT

Lähtö 1.

A) 3-1-5-4-2-7
B) 6-10
C) 9-8
BIG MAN EV – SUNBEAM – TROT KRONOS – NITRO DIABLO

Superviikonloppu käynnistyy lämminveristen montén SM-finaalilla. Tämän vuoden finaali vaikuttaa etukäteen erittäin
tasaiselta, ja A-ryhmään kohoaa jopa kuusi hevosta. 3 BIG MAN EV nostetaan ideasuosikiksi. Se ehti näyttää Lahden
montédebyytissään päätöspuolikkaalla jo voittajaltakin, mutta joutui lopulta tyytymään tasaisessa lähdössä neljänteen
sijaan, kun ihan viimeinen rutistus jäi uupumaan. Rutistuksen puute on toki ollut ongelmana kärrylähdöissäkin, mutta
silti uskoisi, että yksi montéstartti kropassa ruuna olisi nyt parempi. Kapasiteetista homma ei jää ainakaan tässä lähdössä
kiinni.  1  SUNBEAM on suorittanut montélähdöissä  koko ajan mainiosti  ja  on ilman muuta yksi  suosikeista.  5  TROT
KRONOS on kirinyt  molemmissa montéstarteissaan hyvin.  Tässä juoksusta voi  tulla hyvinkin vauhdikas,  mikä suosisi
kovaa kirihevosta. 4 NITRO DIABLO on kilpaillut tämän ja viime vuoden aikana montélähdöissä kolmetoista kertaa, eikä
ole jäänyt kertaakaan ulos kolmen joukosta. Saldona on viisi  voittoa, kolme kakkossijaa ja viisi  kolmatta sijaa. Tällä
statistiikalla ruuna on tietysti ilman muuta yksi kovista voitontavoittelijoista. Viime vuoden SM-finaalissa Nitro Diablo
sijoittui Magnifico S:n sekä Ranch Newmanin jälkeen kolmanneksi.  2 SOCIAL NETWORK oli  viime Lahden voitossaan
todella urhea, sillä se taivalsi valtaosan matkasta 2. rataa ilman selkää. Startin jälkeen valmentaja on vaihtunut, ja saa
nähdä onko sillä merkitystä suoritustasoon suuntaan tai toiseen. Myös 7 POPE on täysin realistinen voitontavoittelija,
vaikka viimeksi keulapaikalta kuudenneksi taipuikin. Eiköhän ruunalla kokeilla nyt hieman erilaisella taktiikalla.

Lähtö 2.

A) 6
B) 1-5-4
C) 2-3
EL HIGHWAY – ASTRUM – BELLO RAGAZZO – DOWNSHIFTER

Toisen lähdön suosikista ei ole pienintäkään epäselvyyttä. 6 EL HIGHWAY jäi vielä helmikuisessa uran avauksessaan
neljänneksi, mutta kesän kilpailuista on irronnut kolme todella tyylipuhdasta voittoa. Elina Laakkosen valmennettavassa



vaikuttaisi  olevan  valtavasti  kehityspotentiaalia.  Pienessä  lähdössä  alun  voi  ottaa  täysin  rauhassa,  eikä  voittokulun
jatkumiselle  pitäisi  olla  estettä.  1  ASTRUM on aivan yhtä selvä kakkoshevonen.  Astrum on tullut  uransa jokaisessa
kilpailussa maaliin kolmen ensimmäisen joukossa, mutta 8. päivä kesäkuuta Vermossa kakkoseksi kiriminen oli kylläkin
täysin turhaa, sillä hevonen oli jo matkan aikana hylätty alun pitkästä laukasta. Astrum on kehittyvä 4-vuotias, ja kun
vielä ohjastaja vahvistuu Ari Moilaseen, olisi kaksarisijan ulkopuolelle jääminen pettymys. 5 BELLO RAGAZZO nappasi
viimeksi Maarianhaminassa uran avausvoittonsa. Muutenkin ruuna on esittänyt tämän vuoden starteissaan selvästi 3-
vuotiskautta  parempaa menoa.  Kovan suosikkikaksikon lyöminen on kuitenkin  tiukassa.  4 DOWNSHIFTER ailahtelee
selvästi.  Joka  tapauksessa  vastassa  on  nyt  pari  niin  kovaa,  että  niiden  lyömisen  ei  pitäisi  onnistua  huipputason
suorituksellakaan. 2 HALDIAZ ja 3 WICKED WISE WINCET ovat napanneet alla olevat kakkossijansa merkittävästi tätä
helpommasta lähdöstä.

Lähtö 3.

A) 2
B) 3-8-7-5-1-4
AN-DORRA – CALLELA EDITH – NUTCRACKER – MAS EVELYN

Kolmevuotiaiden  tammojen  Kasvattajakruunu-alkuerässä  on  vain  yksi  suosikki.  2  AN-DORRA  on  näytöiltään  tähän
tehtävään  täysin  ylivertainen.  An-Dorra  saatetaan  päästää  sovinnolla  johtopaikalle,  mutta  ei  edes  paikan  johtavan
rinnalla pitäisi olla tässä minkäänlainen ongelma. 3 CALLELA EDITH on ollut kahdessa viimeisessään vähän pettymys.
Vaikuttaisi, että kapasiteettia olisi, mutta tamma ei anna itsestään kaikkea ulos. Uusi kuski voi hyvinkin tuoda hevoseen
uusia tehoja. Callela Edith on sen verran nopea avaaja, että se voi hyvinkin juosta joko keulassa tai suosikin takana 2.
sisällä. 8 NUTCRACKER kohoaa selkeäksi kolmosrankiksi, vaikka lähtöpaikka onkin huono. Tamma on suorittanut uransa
alusta alkaen koko ajan hyvin, vaikkei aivan kärkisijoja ole aina kivikovista lähdöistä irronnutkaan. 7 MAS EVELYN oli
viimeksi todella saamaton, mutta Tapio Perttusen suojatin pitäisi kyllä pystyä selvästi parempaan. Uransa kakkossijalla
aloittanut  5 WAT ARUN AX pilasi  viimeksi  Teivossa  pelinsä  ratkaisevan pahaan lähtölaukkaan,  mutta  kulki  jatkossa
taustalla mallikkaasti. Tamma on lahjakas, mutta rutiinia tällaiseen lähtöön on vielä kovin vähän. 1 ARTFUL DROP ei ole
vaikuttanut starttiraketilta, joten saa nähdä kuinka hyvin se pystyy lähtöpaikkansa hyödyntämään.

Lähtö 4. | Troikka

A) 16-8-11
B) 2-6-15-7-14-10-13-9-12-1
C) 5-4-3
TOKUMENTTI – MOOTSARTTI – BILETTÄJÄ – TVITTERI

Lauantain  ensimmäisessä  troikkalähdössä  A-ryhmään kelpuutetaan  kolme hevosta.  16  TOKUMENTTI  on  asetelmista
huolimatta vahvoilla, mikäli vain laukat eivät sotke juoksua. Kyseessä on väkivahva puurtaja, jolle keskipitkä matka on
ehdottomasti  plussaa.  Viimekertainen  Lahden  kolmas  sija  tuli  todella  vahvalla  suorituksella.  Ori  lähti  nimittäin
kiertämään 6. ulkoa 3. rataa jo 1700 jäljellä ja kiersi koko loppumatkan 3. rataa. 8 MOOTSARTTI on aloittanut kautensa
vuoden tauon jälkeen kahdella hyvällä suorituksella, ja eiköhän kuntokäyrä osoita edelleen ylöspäin. Mootsartillekin
tämänkertaisen matkan pitäisi  olla  pelkästään plussaa.  11  BILETTÄJÄ on menestynyt  kaikilta  juoksupaikoilta,  mutta
parhaimmillaan se on kuitenkin ehdottomasti keulasta. Niinpä takamatkan takarivi ei ole missään tapauksessa paras
mahdollinen alkuasetelma.  2  TVITTERI  pääsee matkaan edullisista  asetelmista,  minkä ansiosta  on täysin  realistinen
haastaja  koville  suosikeillekin.  Kuntopuntarikin  vaikuttaisi  osoittavan  ylöspäin.  6  M.A.  PISTE  on  tauluaan  parempi
hevonen. Viimeksi Vermossa tamma ei päässyt tulemaan kirivaiheessa kiertelemättä täysin vapaasti. 15 NUGA ROLS on
tauluaan epävarmempi, mutta ravilla ruunalla on täydet totosaumat. 

Lähtö 5. | Toto75-1

A) 4
B) 3-5-9-1-7-10-6-2-8
THAI PROFIT – CONNY SISU – WILLIAM PINE – JACK VADER

Toto75-kierroksen avauskohteesta löytyy vain yksi suosikki. 4 THAI PROFIT on jo pitkään tehnyt luotettavaa jälkeä, eikä
sen  tappio  tässä  lähdössä  vaikuta  ollenkaan  todennäköiseltä.  Kyseessä  on  nopea  avaaja,  joka  lähdön  onnistuessa
täräyttää johtopaikalle, mistä ei normaalina ole ohitettavissa. Ei ruuna toki millään tavoin keulariippuvainen ole. Thai
Profit on menestynyt paljon tätä kovemmissakin lähdöissä. 3 CONNY SISU on sekin kelpo vireessä, mutta lähtönopeuden



ei pitäisi millään riittää Thai Profitia vastaan, minkä johdosta suosikin kukistamisen ei pitäisi onnistua. 5 WILLIAM PINE
kohdalla lähtökiihdytys on ratkaisevassa roolissa. Mikäli ruuna jotenkin onnistuisi pääsemään Thai Profitin selkään 2.
sisälle,  olisi  kakkossijaan  tosi  hyvät  mahdollisuudet.  Kyseiselle  paikalle  pääseminen  edellyttää  kuitenkin  alun
tapahtumien  sujumista  todella  nappiin.  9  JACK  VADER  ei  aivan  selviytynyt  Suur-Hollola-ajon  finaaliin.  Takarivin
lähtöpaikka laskee osakkeita, mutta ei kaksarisijoitusta silti yllätyksenä voisi pitää. Viimeistä kauttaan ainakin Suomen
radoilla  kilpaileva  1  BARETTA  BOKO  on  päässyt  unelmapaikalle.  Se  saattaa  pystyä  nappaamaan  juoksupaikan  Thai
Profitin takana 2. sisällä, ja silloin totosija olisi hyvinkin mahdollinen. 7 ORLANDO KNICK ja 10 MR HOT SHOT kohdalla
lähtöpaikat ovat sellaisia, että kaksariin on aika vaikea yltää.

Lähtö 6. | Toto75-2

A) 6-11-5-12-9
B) 10-7-8-2
C) 1-3-4
HERRA HEINÄMIES – KUJANPÄÄN JYRÄYS – RAGGARI – FASTE VIKING

Toisessa  75-kohteessa  A-ryhmään nostetaan  viisi  hevosta.  Voittajan  lipuminen  tämän viisikon  ulkopuolelle  olisi  iso
yllätys. Suosikeista kaksi tulee Antti Ojanperän tallista. 6 HERRA HEINÄMIES on Ojanperän oma ajokki. Viimeksi Lahdessa
Herra Heinämies laukkaili isona suosikkina heti kiihdytysvaiheessa hylkäykseen, mutta ei asiasta sen enempää tarvitse
huolestua. Myös edellisessä Tornion voittojuoksussa kiihdytysvaihe oli kriittinen. Vaikka Santtu Raitala on tällä hetkellä
maamme ehdoton ykköskuski, niin tämän hevosen kohdalla kuskin vaihtuminen valmentajaan ei tarkoita heikennystä,
sillä Ojanperä tuntuisi  taitavan oriilla  lähtötilanteen Raitalaa paremmin. 11 KUJANPÄÄN JYRÄYS oli  viime voitossaan
jättihyvä. Ori on kuitenkin ehdottomasti parhaimmillaan keulapaikalta, joten takarivistä siihen ei voi luottaa varauksetta.
Viimeksihän Kujanpään Jyräys eteni takarivistä huolimatta johtopaikalle jo ensimmäisellä takasuoralla. 5 RAGGARI on
Ojanperän  tallin  toinen  ässä  tähän  lähtöön.  Vahvasti  nousuvireinen  ruuna  kukisti  viimeksi  kirivaiheessa  selityksittä
keulassa juosseen tallikaverinsa Jokivarren Kunkun. 12 FASTE VIKING on harmittavalla lähtöpaikalla, sillä kyseessä on
todella  nopea  avaaja.  Suoritukset  Suomen  starteissa  ovat  kuitenkin  olleet  niin  mallikkaita,  ettei  hevosta  kannata
unohtaa näistäkään asetelmista. Viime lauantaina Kaustisella lähtösuoran pahaan laukkaan pelinsä pilannut 9 VAPPERI
on sitten lähdön viides pelihevonen. Se hävisi  Lahdessa vain hurjan suorituksen tehneelle Kujanpään Jyräykselle. 10
HEVILLÄ on suoritusvarmassa vireessä, mutta voittotaistoa ajatellen puristusta pitäisi löytyä enemmän. Ajotkaan eivät
ole aina oikein onnistuneet.

Lähtö 7. | Toto75-3, Troikka

A) 3
B) 1-10-9-5-2-11-8-6-4-7
STARO MIAMI – WILLOW PRIDE – STONECAPES QUEILA – CLUB NORD ELIT

St Michel Tammatähdessä ainoaksi A-hevoseksi kohoaa 3 STARO MIAMI. Se on aloittanut kautensa kolmella tyylikkäällä
voitolla.  Härmän avoimen tammalähdön sekä Vermon 5-vuotislähdön voitot tulivat 2. radalta ilman selkää. Viimeksi
Kaustisen Isla-ajossa Staro Miami onnistui etenemään johtopaikalle ensimmäisen takasuoran lopussa. Keulajuoksu ei ole
ollenkaan poissuljettu, mutta kolmosradan lähtöpaikalta on juoksunkulun suhteen muitakin hyviä vaihtoehtoja. Staro
Miami  on  itse  asiassa  niin  hyvä  ja  hyväkuntoinen  hevonen,  että  se  olisi  johtavan  rinnaltakin  lähdön  suurin
voittajasuosikki.  1  WILLOW  PRIDE  kohdalla  lähtökiihdytys  ratkaisee  paljon.  Willow  Pride  ei  ole  käynnistynyt  viime
aikoina  niin  lujaa  kuin  parhaimmillaan,  joten  keulapaikan  pitäminen  ykkösradalta  ei  ole  ollenkaan  saletissa.  Mikäli
tamma siinä onnistuu, on se ehdottomasti suosikin ykköshaastaja. Kesäkuussa Härmässä Willow Pride ei kuitenkaan
pystynyt vastaamaan kirisuoralla 2. rataa ilman selkää taivaltaneelle Staro Miamille, vaikka pääsi etenemään sujuvasti
johtopaikalle avauspuolikkaan kohdalla. 10 STONECAPES QUEILA ja 9 CLUB NORD ELIT ovat oikein hyviä tammoja, mutta
kyllä niiden takarivistä on tosi vaikea Staro Miamia kukistaa. 5 SPIRIT SQUAD ja 2 FREE ME kärkkyvät nappijuoksulla
totosijaa.

Lähtö 8. | Toto75-4, Toto4-1

A) 8-6
B) 7-9-2-11-5-3-1-4-10-12
VAPPUÄIJÄ – HUMISEVA – ENON VILPPI – LAKURI



Toto4-avauksessa A-ryhmään nostetaan kaksi hevosta. 8 VAPPUÄIJÄ on huonolla paikalla, eikä pikamatkakaan ole oriille
missään  tapauksessa  bravuuri.  Suoritus  Suur-Hollola-ajon  finaalissa  oli  kuitenkin  niin  häikäisevän  hyvä,  että  Antti
Ojanperän valmennettava nostetaan silti  ykkösrankkaukseksi.  Vappuäijä ylsi  nimittäin 5./6. ulkoa 1100 metrin kirillä
neljänneksi  kulkemalla  koko  päätöskierroksen  kolmatta  rataa  pitkin  hurjasti  20,6-vauhdilla.  Edellä  maaliin  tulivat
ainoastaan Evartti, Lissun Eerikki ja Caijus. 6 HUMISEVA sitä vastoin hyötyy juostavasta matkasta, ja keulaan pääsynkin
luulisi  onnistuvan.  Niinpä voittokantaan paluuseen on tosi  hyvät mahdollisuudet.  Viime kerran keulasta neljänneksi
taipumisesta ei tarvitse olla huolissaan, sillä matkana oli 2640 metriä ja olosuhteet olivat vetiset. 7 ENON VILPPI aloittaa
laadukkaiden haastajien ryhmän. Se tuli viimeksi Kaustisella 4. sisältä tilaa saatuaan loppumetrit pirteästi. 9 LAKURI on
suoritusvarma sekä ravivarma hevonen. 2 VERNANTO on ottanut turhia laukkoja, mutta muuten se kilpailee hienossa
vireessä. 11 JEPULIS on menestynyt viime aikoina hienosti, mutta tällä kertaa lähtöpaikka laskee osakkeita. Missään
tapauksessa totosijaa ei silti  voisi  pitää yllätyksenä. 5 KIHISEE ja 3 ULJAS SUOMALAINEN mahtuvat nekin mukaan T-
systeemien revitykseen.

Lähtö 9. | Toto75-5, Toto4-2, Troikka

A) 1
B) 2-9-6-7-8-11-4-5-12-3-10
IN ROYALTY BOKO – DEANGELO – FAST TIME – RONZON FACE
 
Yhdeksäs lähtö on II-divisioonakarsinta, ja siinä paljon ratkeaa heti lähtökiihdytyksessä. 1 IN ROYALTY BOKO pääsee
matkaan 2 DEANGELO sisäpuolelta, ja näistä asetelmista In Royalty Bokon pitäisi päästä keulapaikalle. Sen jälkeen Mika
Forssin ajokki olisi pikamatkalla tukevasti kiinni voitossa. Kouvolan avoimen tammalähdön voitto irtosi johtopaikalta 09-
vauhtisessa lopetuksessa näytöstyyliin,  eikä viimekertainen pitkän matkan kilpailu tuonut esiin mitään tätä kilpailua
ajatellen huolestuttavia asioita. Deangelo on loistovireessä sekin, mutta In Royalty Bokoa olisi kyllä johtopaikalta tosi
vaikea  kukistaa.  Mikäli  In  Royalty  Boko  juoksee  odotusten  mukaisesti  keulassa,  olisi  paikka  sen  takana  tietysti
optimaalinen vaihtoehto.  9 FAST TIME omaa meriitin,  jota muilta tämän lähdön osallistujilta  ei  löydy.  Se nimittäin
selviytyi upeasti Suur-Hollola-ajon finaaliin. Fast Time juossee joko 2. tai 3. sisällä, minkä jälkeen sillä on pikamatkalla
mainiot totosaumat. 6 RONZON FACE on starttiraketti, mutta näistä asetelmista johtopaikan nappaaminen ei ole kovin
todennäköistä.  Joka  tapauksessa  tämänkertainen  matka  sopii  ruunalle  viimekertaista  pitkää  matkaa  paremmin.  7
GRIMINAL JACK ja 8 EFFRONTE PHOTO kilpailevat tauluaan paremmassa iskussa, mutta lähtöpaikat ovat sellaisia, että
voittotaistoa ajatellen riittävän hyvää juoksua voi olla mahdotonta saada. Muutenkin In Royalty Boko ja Deangelo ovat
niin hienossa iskussa, että niiden kukistaminen olisi joka tapauksessa haastavaa.

Lähtö 10. | Toto75-6, Toto4-3, Duo-1, Troikka

A) 3-2-5-1
B) 4-9-6-8-10-7
EVARTTI – CAIJUS – TÄHEN TOIVOMUS – POLARA

Suurmestaruusajo  on  jälleen  kerran  huippuhieno  kilpailu.  Tuore  Suur-Hollola-ajon  sankari  3  EVARTTI  nostetaan
rankingin ykköseksi, mutta ei sen voitto todellakaan mikään itsestään selvyys ole. Kuninkuuskisankin lähestyessä Santtu
Raitala tuskin haluaa ajaa sillä mitään pitkää kiriä, vaan luottanee vähän tuureihinkin. 2 CAIJUS oli Suur-Hollola-ajossa
johtopaikalta normaalin hyvä kolmas. Keulataktiikka lienee Antti Teivaisen mielessä nytkin, ja koko matkan johto on
täysin mahdollinen. 5 TÄHEN TOIVOMUS joutui taivaltamaan Suur-Hollola-ajossa 2. rataa ilman selkää. Suoritusta ei voi
todellakaan moittia, vaikka ori  kuudenneksi  taipuikin. Pitää ottaa huomioon, ettei alla ole säännöllistä starttirytmiä.
Kaiken  järjen  mukaan  Lahden  startti  vei  Pauli  Raivion  suojattia  eteenpäin.  1  POLARA  tuskin  pystyy  puolustamaan
johtopaikkaa, mutta ykkösradan lähtöpaikka antaa silti hyvät eväät kilpailuun. Alla oleva Porin starttikin on laskettava
plussaksi. 4 VÄLÄHDYS ei kapasiteetiltaan kalpea kenellekään. Tämän vuoden osalta kilpaileminen on kuitenkin ollut sen
verran katkonaista sekä epävarmaa, että poikkeuksellisesti Ville Korjuksen valmennettava lipsahtaa B-ryhmän puolelle.
B-ryhmän puolelle  jää myös Suur-Hollola-ajossa upeasti  kakkoseksi  rynnistänyt 9 LISSUN EERIKKI,  jolle  pikamatka ei
missään tapauksessa ole bravuuri. Luvassa voi kuitenkin olla oikein kovavauhtinen kilpailu, mikä tietysti parantaisi aina
rehdisti maaliin asti tulevan oriin osakkeita.

Lähtö 11. | Toto75-7, Toto4-4, Duo-2, Troikka

A) 5-6-8-3-9
B) 7-4-2-1-12-10-11
MAIN STAGE – INDYANA JONESS – TRUEDREAM A.F. – SKYFALL SHINE



Toto75- ja Toto4-peli päättyvät aika tasaiseen lähtöön. A-ryhmään kelpuutetaan viisi hevosta. 5 MAIN STAGE olkoon
ykkösrankkaus, vaikka todellinen iskukyky onkin vielä hieman hämärän peitossa. Pihtiputaan todella helppo voitto tuli
niin heikkotasoisesta lähdöstä, ettei sen perusteella voi vetää vielä kovinkaan suuria johtopäätöksiä. Joka tapauksessa
hevonen on kyvykäs ja suunta on nyt oikea. 6 INDYANA JONESS on huono kaarrejuoksija, mutta muuten se on esiintynyt
viime  aikoina  vahvasti  edukseen.  Keskipitkän  matkan  luulisi  olevan  pelkästään  plussaa.  8  TRUEDREAM  A.F.  eteni
Lahdessa johtopaikalle 09,5-kyytisen avauspuolikkaan päätteeksi ja oli hyvä kakkonen Glide On Firelle häviten. Porin
voittojuoksussa  taakse  jäi  niinkin  kova  hevonen kuin  Night  Guard,  joka  on  voittanut  toistaiseksi  uran  kaikki  muut
kilpailunsa. 3 SKYFALL SHINE aloitti kautensa kolmella vakuuttavalla voitolla, ja ruuna jatkaa edelleen hyvässä vireessä,
vaikka viime starteissa neljänneksi on jäänytkin. Kolmosradan lähtöpaikka antaa hyvät eväät onnistuneeseen juoksuun.
9  MIGHT  BE  ROMEO  oli  kesäkuussa  Jyväskylän  75-lähdössä  hyvä  kolmas  ja  kohoaa  sekin  mukaan  A-ryhmään.  7
CHARMIKE  jäi  viimeksi  Kaustisella  passiivisella  taktiikalla  pussiin.  Kunto  on  kohdallaan,  mutta  viime  startin  tavoin
asetelmat ovat taas sellaiset, että ihan voittoon asti yltäminen edellyttää hyvää tuuriakin. 4 IL FUNNY LI hävisi Vermossa
3. sisältä vain Joseph Bokolle ja voi taas saada hyvän juoksun. 2 FINSWEDEN mahtuu mukaan revitykseen.

Lähtö 12.

A) 9 
B) 6-4-7-1-11-2-3-8-12-10-5
NAZARETH – MR NOON – DONT PRESS SEND – ARCTIC PASTOR

Lauantain  päätöslähdössä  ykkösvihjeeksi  kohoaa takarivin  lähtöpaikasta  huolimatta  9  NAZARETH.  Se on suorittanut
tasaisen positiivisesti, ja tamma voi saada ysiradaltakin ihan mukavan juoksun. Santtu Raitala palaa vielä vahvistuksena
takaisin  Kimmo  Aholan  valmennettavan  ohjiin.  6  MR  NOON  avaa  niin  lujaa,  että  voi  nappilähdöllä  täräyttää
kuutosradaltakin  keulaan.  Sen  jälkeen  huippukuntoinen  ruuna  pystyisi  pikamatkalla  menestymään.  Vastus  on  nyt
hieman viime Kaustisen kisaa helpompi.  Nina Pettersson-Perklen marssittaa lähtöön kaksi  kovakuntoista hevosta.  4
DONT PRESS SEND voitti Riihimäellä helpon lähdön johtavan rinnalta yläpystyyn. 7 ARCTIC PASTOR taas on napannut jo
kaksi voittoa putkeen. 1 HADES pystyy nappijuoksulla pärjäämään. Viimeksi Vermossa se hävisi  vain nytkin vastassa
olevalle  Arctic  Pastorille.  Tämä  kaksikko  kukisti  lopulta  muun  porukan  selvästi.  11  CAMELEO  PRESS  oli  viimeksi
Kaustisella Avain Säästöpankki Challengen finaalissa takarivistä hyvä kolmas vain Just A Flirtille sekä Yanrulle häviten.
Hyvältä  lähtöpaikalta  Cameleo  Press  olisi  kohonnut  A-ryhmään,  mutta  radalta  yksitoista  tarvitaan  Mikkelissä
pikamatkalla vähän tuuriakin. 

TOTO4-VIHJESYSTEEMIT
Lähdöt 8-11

T4-1: 8,6 + 7,9,2,11,5,3 (1,4)
T4-2: 1 (2,9)
T4-3: 3,2,5,1 + 4,9 (6,8) Pieni systeemi 40 riviä, hinta 8 euroa.
T4-4: 5,6,8,3,9 + 7,4,2 (1,12) Suuri systeemi 384 riviä, hinta 76,80 euroa.

PÄIVÄN DUO 
Lähdöt 10-11

3,2,5
5,6,8,3,9 Yhteensä 15 yhdistelmää.

TROIKKA LÄHTÖ 4

16,8
16,8,11,2,6,15
16,8,11,2,6,15,7,14 Yhteensä 60 yhdistelmää, hinta 30 euroa.

TROIKKA LÄHTÖ 7

3
1,10,9
1,10,9,5,2,11 Yhteensä 15 yhdistelmää, hinta 7,50 euroa.



TROIKKA LÄHTÖ 9

1
2,9
2,9,6,7,8,11 Yhteensä 10 yhdistelmää, hinta 5 euroa.

TROIKKA LÄHTÖ 10

3,2,5,1
3,2,5,1
3,2,5,1,4,9 Yhteensä 48 yhdistelmää, hinta 24 euroa.

TROIKKA LÄHTÖ 11

5,6
5,6,8,3,9
5,6,8,3,9,7,4,2 Yhteensä 48 yhdistelmää, hinta 24 euroa.

Lähtö 1
Asiantuntijan vihje: Sija 3 5 € | Yhteensä 5 €
3 Big Man Ev ehti  jo näyttää montédebyytissään voittajaltakin,  mutta joutui  lopulta tyytymään tasaisessa lähdössä
neljänteen sijaan. Kapasiteetti tähän lähtöön on valtava, ja eiköhän ruuna ole nyt vielä parempi.

Lähtö 2
Asiantuntijan vihje: Sija 6 5 € | Yhteensä 5 €
6 El Highway jäi vielä uran avauksessaan neljänneksi, mutta sen jälkeen se on napannut kolme vakuuttavaa voittoa.
Kehityspotentiaalia löytyy valtavasti, ja voittoputken jatkuminen on lähellä.

Lähtö 3
Asiantuntijan vihje: Voittaja 2 5 € | Yhteensä 5 €
2 An-Dorra on tähän tehtävään ylivertainen hevonen, eikä tamman pitäisi hävitä millään juoksunkululla. Kaiken lisäksi
johtopaikka voi olla suosiolla tarjolla. Suosikkia vastaan pelaaminen ei houkuttele lainkaan.

Lähtö 4
Asiantuntijan vihje: Voittaja 16 5 € | Yhteensä 5 €
16 Tokumentti on laukkaherkkä hevonen, mutta ilman laukkojen sotkemista ori voi kiertää koko porukan. Kyseessä on
väkivahva menijä, joka jaksaa tehdä juoksunsa. Keskipitkä matka on ehdottomasti iso plussa.

Lähtö 5
Asiantuntijan vihje: Kaksari 4/3,5 3 € | Yhteensä 6 €
4 Thai Profit täräyttänee johtopaikalle, mistä ei terveenä häviä. Ruuna on pärjännyt paljon kovemmissakin lähdöissä. 3
Conny Sisu on noussut mukavaan vireeseen. 5 William Pine olisi johtavan takaa mahdollinen.

Lähtö 6
Asiantuntijan vihje: Kaksari 6/5,9,11,12 1 € | Yhteensä 4 €
6  Herra  Heinämies  laukkaili  viimeksi  kiihdytysvaiheessa  hylkäykseen.  Se  ei  kuitenkaan  hevosta  huononna,  ja
kiihdytysvaiheen sujuessa Antti Ojanperän suojatti palannee menestyskantaan juoksupaikasta riippumatta.

Lähtö 7
Asiantuntijan vihje: Kaksari 3/1,10 3 € | Yhteensä 6 €
3  Staro  Miami  on  voittanut  kauden  kaikki  kolme  kilpailuaan,  ja  huipputamma  on  nytkin  vahvasti  kiinni  voitossa
juoksupaikasta riippumatta. 1 Willow Pride kohdalla paljon ratkeaa heti kiihdytysvaiheessa.

Lähtö 8
Asiantuntijan vihje: Kaksari 6-8 5 € | Yhteensä 5 €
8 Vappuäijä sijoittui Suur-Hollola-ajon finaalissa neljänneksi hurjalla suorituksella. Viimeinen kierros sujui 3. rataa pitkin
peräti 20,6-vauhdilla. 6 Humiseva tähtää johtopaikalle. Pikamatka on Humisevalle plussaa. 



Lähtö 9
Asiantuntijan vihje: Kaksari 1-2 5 € | Yhteensä 5 €
1  In  Royalty  Boko  tekee  kovaa  nousua  maamme  kärkitammojen  kastiin.  Tässä  se  on  pikamatkalla  tiukasti  kiinni
keulavoitossa. 2 Deangelo on selvä kakkossuosikki. Paikka suosikin takana 2. sisällä olisi mainio.

Lähtö 10
Asiantuntijan vihje: Troikka 1,2,3,5/1,2,3,5/1,2,3,5 0,50 € | Yhteensä 12 €
Suurmestaruusajossa vedetään troikassa ristiin neljä kovaa hevosta. Samalla kovista haastajista ulos pelistä jäävät tänä
vuonna epätasaisesti suorittanut 4 Välähdys sekä lyhyestä matkasta kärsivä 9 Lissun Eerikki.

Lähtö 11
Asiantuntijan vihje: Troikka 5/3,6,8,9/2,3,4,6,7,8,9 0,50 € | Yhteensä 12 €
A-ryhmään kohoaa  kaikkiaan  viisi  hevosta.  Näistä  joku  on  valittava  troikan  yläriville,  ja  valinta  osuu  5  Main  Stage
kohdalle. Viime voitto tuli heikosta lähdöstä, mutta joka tapauksessa oriissa on kehityspotentiaalia.

Lähtö 12
Asiantuntijan vihje: Kaksari 9/1,4,6,7,11 1 € | Yhteensä 5 €
9 Nazareth kilpailee suoritusvarmassa vireessä. Avauksesta voi tulla oikeinkin vauhdikas, jolloin ysiradan lähtöpaikka on
pikamatkallekin ihan ok. Santtu Raitala palaa vahvistuksena takaisin tamman ohjiin.

Vihjeet Jouni Toroska

OHJASTAJA- JA VALMENTAJAKOMMENTIT

Ari Moilanen

L3/8 NUTCRACKER: Lahdessa ajettiin sisäpareissa.  Tamma punnersi  lopussa tasaisesti  neljänneksi.  Ihan kelpo esitys.
Kovia on vastassa.

L5/3 CONNY SISU: Ori teki keskiviikkona kelpo juoksun. Lähtö oli kovatempoinen ja hevonen tuli hyvin maaliin. Se jatkaa
vireessä.

L5/7 ORLANDO KNICK: Jokimaalla matkattiin johtavan takana. Ei päästy sieltä pois ja hevonen tuli voimia tallella maaliin.
Olisi se otellut ihan kärjessä tilaa saadessaan.

L7/1 WILLOW PRIDE: Lauantain suoritus Lahdessa oli  hyvä. Finaalissa oli  hiljainen matkavauhti,  eikä taaempaa ollut
mahdollista osallistua kärkikamppailuun. Molemmissa lähdöissä tamma teki kelpo esitykset.  Jos kaikki on ok, pystyy
hevonen pärjäämään. Se pääsee kovaa liikkeelle.

L7/3  STARO MIAMI:  Kova  hevonen on  kyseessä.  Ykkössuosikkini  tähän  kisaan.  Juoksupaikalla  ei  ole  tälle  hirveästi
merkitystä. Tamma hallitsee kaikki paikat.

L7/8 ICE WINE: Maili  ja rata kahdeksan on Mikkelissä tosi hankala lähtöasetelma. Aivan hyvässä kunnossa hevonen
kilpailee. Tehtävä on kyllä tosi haasteellinen.

L8/7  ENON  VILPPI:  Ori  oli  hyvä  Kaustisella.  Päästiin  sisältä  vähän  myöhään  kireihin.  Siinä  oli  ihan  ykkössarjalaisia
vastassa.

L9/2 DEANGELO: Lahden karsinnassa oli kehno lähtöpaikka. Finaaliin oli niistä asetelmista aika toivotonta yltää.

L9/11 LOVETOWN: Jäätiin Lahdessa johtavan rinnalle. Vermossa oli hankala lähtöpaikka. Matkattiin siellä takapareissa ja
hevonen kiri aivan asiallisesti. Ihan hyvässä vireessä se kilpailee.

L10/9 LISSUN EERIKKI: Suur-Hollolan finaalin esitys oli  mainio. Saatiin hieman myöhään kiritilaa. Hevonen tuli  kovaa
maaliin. Maili ei ole tämän paras matka. Alussa saatetaan jäädä taustalle. Ei hevosta silti passaa ihan unohtaa.



L11/3 SKYFALL SHINE:  Ruuna teki  kelpo juoksun Kaustisella.  Se oli  tosi  kovavauhtinen lähtö ja  tämäkin meni 1.13-
tuloksen. Jos juoksu lauantaina luonaa, hyvät saumat on sijoittua kärkipäähän.

Antti Ojanperä

L6/5  RAGGARI:  Hyvät  startit  on  ruunalla  alla.  Se  on  noussut  mallikkaaseen  vireeseen.  Todennäköisesti  kokeillaan
Mikkelissä  kokonaan  ilman kenkiä.  Tuo  ehkä  helpottaa  menemistä  entisestään.  Aika  raskaalla  kengällä  on  pääosin
ajettu.  Lahteen  kevennettiin  ekan  kerran.  Mielenkiintoista  nähdä  tuonkin  vaikutus.  Tallin  kaksikosta  ehkä  hiukan
enemmän odotan tältä.

L6/6 HERRA HEINÄMIES: Kunnossa ori kilpailee. Lahdessa viimeksi tuli hyppy. Mikkelissä auto lähtee kohtalaisen hyvin ja
tuskin  siinä  on  laukkariskiä.  Koitetaan  reippaasti  liikkeelle  ja  katsotaan,  kuinka  juoksu lähtee  menemään.  Sopivalla
reissulla on tälläkin paljon annettavaa sisällä.

L8/8 VAPPUÄIJÄ:  Hyvät juoksut hevonen on tehnyt.  Lahden esitys oli  loistava.  Kaikki  on mennyt hyvin tuon startin
jälkeen. Lähtöpaikka on toki haastava. Jos juoksu vähän onnistuu, pystyy ori jotenkin pärjäämään.

L9/6  RONZON  FACE:  Hieman  ruuna  on  ailahdellut.  Oli  virhe  ilmoittaa  se  viimeksi  pitkälle  matkalle.  Hiukan  sitä
pelättiinkin.  Matka ei  sopinut tälle  yhtään.  Hevonen sai  olla  kisan jälkeen viikon helpommalla.  Harjoituksissa se on
tuntunut omalta itseltään.

L10/3 EVARTTI: Ori on tehnyt tasaisen mukavia juoksuja. Se oli hyvä viimeksi ja hevonen on tuntunut kotona asialliselta.
Uskon, että se jatkaa samalla tasolla. Balanssi katsotaan tilanteen mukaan. Välttämättä kaikkia kenkiä ei napata pois.
Hyvin tämä menee kevyessä kengässäkin.

L10/6 JOKIVARREN KUNKKU: Yritetään taas pikkuhiljaa. Ei hevonen ole ihan täydellinen vielä.  Se ravasi Pihtiputaalla
selvästi paremmin kuin kahdessa edelliskilpailussa. Ori myös otti startin hyvin. Vaikeahan siitä on mitään varmaa sanoa
tässä kohtaa. Mikkelin lähtö on armottoman kova tasoltaan. Tämä avaa hyvin. Kyllähän ihan kärkisijat olisi vielä pikku
yllätys.

L11/5 MAIN STAGE: Hevonen oli ihan ok Pihtiputaalla. Se ravasi hyvin ja meni kelpo tuloksen. Mukava startti. Uskon,
että ori edelleen parantaa. Mielenkiintoista nähdä. Ainakin ilman takakenkiä olisi tarkoitus kisata.

Aripekka Pakkanen

L7/3 STARO MIAMI: Tosi hienosti on tamma mennyt. Lähtöpaikka on asiallinen. Pakko on uskoa hyvään voittosaumaan.
Kiva  olisi  joskus  saada  helpompikin  reissu.  Kaikki  on  hevosella  ok.  Jos  rata  sallii,  napataan  kaikki  kengät  pois.
Ikäluokkakisojen finaaleissa mentiin kokonaan ilman kenkiä ja ehkä se hieman helpotti vielä ajamista.

L9/2 DEANGELO: Sijoitus Lahdessa ei ollut hyvä, mutta suoritusta en lähde moittimaan. Ruuna kiersi kuitenkin kaksi
kaarretta  kolmatta  rataa.  Tuskin  vireessä  on  mitään  dramaattista  floppausta  tapahtunut.  Nyt  hevonen  saanee
paremman reissun.  Se  lähtee rivakasti.  Ruuna jaksaa painaa mailin  hyvin.  Kyllä  sen pitäisi  otella  kärkipään sijoista.
Kengät jalassa mennään. Viime startin perusteella niiden riisumisesta ei ollut hyötyä.

L11/12 TREASURE OF PIRATE: Ori oli pikkasen nihkeä viimeksi Vermossa, jos verrataan pariin edellisstarttiin. Kunnossa
hevonen  kuitenkin  tuntuisi  olevan.  Lähtöpaikka  toki  hankaloittaa  paljon.  Jos  kärki  vetää  ylivauhtia,  on  meilläkin
jonkinlainen sauma. Olosuhteiden salliessa riisutaan kaikki kengät. Ehkä tämä vielä hieman pykää ja ravaa paremmin
avojaloin.

Niko Jokela

L5/6 GAMBINO DEGATO: Hevonen on kunnossa. Rima toki nousee nyt korkeammalle. Lähtöpaikka on vähän ulkona.
Ruuna avaa ihan hyvin, mutta on siinä muitakin nopeita lähtijöitä. Miten juoksu onnistuu ratkaisee paljon. Seinäjoen
esitystä ei voi moittia. Keulapaikalta hävittiin Por Nie Rockille. Vahvasti harkinnassa on ajaa ilman kenkiä. Edellisestä
kerrasta on jo aikaa. Tämä kyllä hyötyy siitä.

L8/11 JEPULIS: Ruuna kilpailee hirmu hyvässä vireessä. Lähtörata vie silti suurimmat toiveet. Kärjen läheltä tämä on
parhaimmillaan. Toisten takaa hevonen ei ole ihan yhtä terävä. Aivan kirkkain menestys olisi pieni yllätys.



Christa Packalen

L7/10 STONECAPES QUEILA: Suur-Hollolan välierässä juoksu meni tosi hankalaksi, eikä päästy finaaliin. Suoritus oli ihan
ok. Takarivi mailillakin on ehkä aivan hyvä paikka tähän kohtaan. Tamma on saanut useampia raskaita reissuja. Nyt on
selkäjuoksu pedattuna.  Eturivissä  on kovia  vastustajia  ja  voittaminen on haastavaa.  Kunhan hevonen tulee juosten
maaliin, se on pääasia.

Kommentit Mikko Kuikka


