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Tasokkaat taistot ovat jälleen luvassa! Avauslähdössä Mauri 
Jaaran valmentama kolmevuotias Forgetmenot Sisu hakee 
huippuasemista uran avausvoittoaan. Toto4-pelin ankkuri 
on kovavireisen Marko Hakkaraisen tallin Replay Pellini. 
 
 
Kun Kajaanissa ravataan, niin siellä me tavataan! 
 
 

 
 
 
 
 
Lähtö 1 - A: 1, 12 B: 5, 6, 11, 3, 7, 2, 9, 4, C: 10 
 
1 Forgetmenot Sisu on lahjakas aloittelija. Hyppyjä on vielä tullut, mutta mikään laukkuri ei pitäisi 

kyseessä olla. Tamma pitänee keulapaikan hallussaan, ja sillä on hyvä mahdollisuus hallita lähdön 

tapahtumia loppuun asti. 12 Davy Tresasure on ollut uransa alusta asti kyvykäs hevonen, mutta 

raviongelmat ovat estäneet menestyksen. Viimeksi ravi maittoi koko kisan ajan ja tuloksena oli heti hallittu 

ykkössija. 5 I Believe You laukkailee, mutta vauhdit ja voimat riittävät menestykseen. Erityisesti 

ensimmäinen kaarre on ollut sille hankala. 6 Credit Line laukkasi viimeksi debyytissään loppukurviin, mihin 

saattoi mennä totosija. 11 Metafora pystyy vauhdikkaaseen kiriin, jos ravi vain maittaa. 

 

 
Lähtö 2 - A: 1 B: 8, 5, 4, 2, 6, 7, 3   

 
1 Moro Mustang teki viimeksi hyvää kiriä, kunnes kolmannen radan vetoapu laukkasi viimeisessä 

kaarteessa ja häiritsi samalla senkin laukalle. Loppuveto jäi näkemättä, mutta ruuna näytti 

hyvävoimaiselta. Nyt on sauma kokeilla keulasta. 8 Kice malttoi mennä viimeksi ravia ja pärjäsi heti. 

Ravilla se tekee niin tässäkin. 5 Birthday Cloud otteli viimeksi johtavan rinnalta mukavasti ja kohtaa nyt 

sopivan vastuksen. 4 Doreeta on mennyt mukavasti, eikä vuoden avausvoitto ole tässä seurassa 

utopiaa. 2 Kiss Sånna laukkasi viimeksi ensimmäiseen kaarteeseen. 

 

 

 
Lähtö 3 - A: 10, 11, 13 B: 9, 3, 6, 7, 12 C: 8, 5, 2, 1 

 
10 Uusi-Tuikku on hyvässä vireessä ohjastavan Heikki Mikkosen kanssa mielenkiintoinen. Laukatta 

lahjakas aloittelija taistelee voitosta. 11 Säpin Suhina avaa kesäkautensa. Se väläytteli viime vuonna 

kapasiteettiaan ja on tähän tehtävään riittävä hevonen. 13 Markin Satulla on 40 metriä takamatkaa, 

mutta sekin on pystyvä hevonen ja jaksaa tehdä töitä ulkoradoilla. 9 Hilpukka on mennyt hyvin ja pystyy 

jatkamaan menestysputkeaan. 3 Tuittura tuskin on peleissä pohjakertoimissa. Se on epävarma, mutta 

ravilla tasaisessa lähdössä täysin mahdollinen totohevonen. 6 Herttanen oli Sodankylässä positiivinen ja 

petrailee pikku hiljaa, mutta ykkössija olisi nyt pieni yllätys.  

 



Lähtö 4, Toto4-1 - A: 11 B: 4, 9, 5, 3, 1, 10, 2 C: 8, 6, 7 
 
11 Kojamo jatkaa edelleen suosikkina, vaikka tehtävä ei ole takarivistä koskaan yksinkertainen ja 

vastustakin on riittämiin. Kahdeksanvuotias on päässyt nyt mukavaan starttirytmiin ja parantaa koko ajan. 

Ruuna runttaa ulkoradoilla kierroksen kirin ja on maalisuoralla vahvoilla. 4 Sisu-Syke on erittäin lahjakas, 

mutta hyppyjä tulee vielä. Se olisi viime syksynä mennyt 26,8-ajan täydellä matkalla ilman maalilaukkaa. 

Laukkariski on huomattava, mutta ravilla ori pärjää raskaammallakin reissulla. 9 Raama on aloitttanut 

voitokkaasti ja tappelee jälleen kärkisijoista. 5 Hillervo teki viimeksi hyvän juoksun keulasta, vaikka 

Kojamo ja Raama pyyhälsivätkin ohi. Mahdollinen jättiyllätyshaku voisi olla viimeksi laukkaan pilannut 1 

Alman Into, josta tulee ajan myötä hyvä kilpahevonen. 

 

 
Lähtö 5, Toto4-2 - A: 6 B: 1, 2, 7, 4, 3, 5 
 
6 Replay Pellini oli viimeksi keulasta hyvä ja voitti tasaisesti vauhtia kiristäen hallitusti. Ruuna avaa 

reippaasti ja pääsee keulaan, jollei 4 Astaire Americalle haluta sieltä toista kertaa ajaa. Se taipui viimeksi 

keulasta, mutta avaus oli 08,5-vauhtinen. Suoritus oli hyvä ja ruuna pärjää tässä. Ossi Nurmosen 

valmentamat 1 Texas Gel ja 2 M.T. Kitty ovat aika tasaväkiset. 7 Archie Press on kaiken ollessa 

kohdillaan hyvä loppukirihevonen. 
 
 
 
Lähtö 6, Toto4-3 - A: 9, 3 B: 5, 4, 2, 7, 1, 8 C: 12, 11, 6 
 
9 Kurir Brodde on mennyt hienosti ja osaa voittaakin, vaikka kakkossijoja on nyt alla neljä putkeen. Pitkä 

loppusuorakin sataa Asko Myllymäen valmennettavan laariin. 3 Filius Felix palaa huoltotauolta. Se on 

luokaltaan hyvä nelivuotias, ja keulasta ruuna pystyisi ainakin tiukasti haastamaan suosikin. 5 Drop Of 

Love on lahjakas tamma. Viimeksi se pilasi lähtölaukkaan, mutta mikään laukkuri kyseessä ei ole. Voittoon 

asti yltäminen olisi pieni yllätys. 4 Mister Bean oli talven tauolla, kuten Mauri Elfvingin hevosilla on tapana. 

Se on perushyvä hevonen ja täysin mahdollinen totoon sijoittuja. 7 Ridgehead Laurette on jättiyllätyksen 

hakijoille harkitsemisen arvoinen merkki. Sillä on voimaa ja vauhtia, ja kun joku päivä palaset loksahtelevat 

kohdilleen, se pärjää näissä lähdöissä. Hyvistä asemista starttaavat 1 Dizebell Gran ja 2 Sunday’s 

Robertta saavat näppärät juoksut ja nähdään totomatsissa.  

 

 

Lähtö 7, Toto4-4, Troikka - A: 9, 11, 3, 4 B: 6, 7, 8 C: 6, 2, 5, 1, 10 
 
9 E.V. Jory ja 11 Ambrogio kisaavat aika lailla tasavahvassa vireessä, joten juoksupaikat ja muutenkin 

reissun onnistuminen ratkaisee niiden paremmuuden. 3 Faith In Life on voitokas menijä ja kuuluu suoraan 

tauoltakin perusmerkkeihin, kun lähtörata-arvonnassa kävi hyvä tuuri. 4 Mr Malcomin ura on ollut 

ongelmien vuoksi katkonainen, mutta aina kun ruuna viivalle asti pääsee, se pitää huomioida peleissä. 

Voiton lipeäminen nelikon ulkopuolelle olisi yllätys. 6 Atlas Bibo oli viimeksi parempi kuin aikoihin ja voi 

vireen pitäessä yllättää kohta. 7 Olimin palaa kahden kuukauden tauolta ja lähtöpaikka hankaloittaa. 8 

X.Factor aloittaa Mika Jauholalta. Sen on pystyvä hevonen, mutta tämä startti antaa enemmän infoa, mikä 

ruunan iskukyky uuden valmentajan alaisuudesta on. 



 
Lähtö 8 - A: 2 B: 4, 1, 6, 5 C: 3 
 
2 Obrigado väsyi viimeksi kolmella kierroksella johtavan takaa pahoin, mutta tahtikin. Se on olemassaan niin 

hyvä hevonen, että todennäköisesti vain parantaa tähän. 4 Dribbling on piristynyt Miika Tehnusen 

valmennuksesta. Viimeksi ori oli 2. sisältä hyvä kakkonen ja hävisi vain Flynn Bokolle. 1 Tip Chip on mennyt 

mukavasti. Viimeksi sen olisi tosin pitänyt napata kakkosrahat. Tallikaveri 6 Riordan Kronos tuli viimeksi 

maililla päätöstuhannen 5. ulkoa kelvollisesti 14,6-vauhtia. 

 

 
Lähtö 9, Troikka - A: 4, 3 B: 14, 15, 8, 12, 5, 9, 7 C: 1, 6, 2, 11, 13 
 
4 Magic Hockenheim on kehittynyt tälle vuodelle. Viimeksi jotain oli pielessä, mutta sitä ennen tamma kulki 

vahvasti. Hyvällä onnistuneella startilla Timo Lahden valmennettava voi hakea 20 metrin takamatkaltakin 

keulapaikan haltuunsa. 3 Dewey Mustang tykitti viimeksi sisäratareissun päätteeksi voittoon. Nyt ori 

pyyhältää keulassa tai 2. sisällä. 14 Fast Icon ja 15 Kingkong Tooma pystyvät nousemaan 40 metristä 

ainakin totosijakamppailuun. Voittaminen vaatii vetäviä selkiä ja suosikkien epäonnea. 8 Caldera Amour 

epäonnistuu välillä laukkailun vuoksi, mutta vauhtikestävyys on hyvää luokkaa. 
 
 

Lähtö 10 - A: 9, 1 B: 7, 8, 5, 6, 10, 2 C: 4, 3 
 
9 Kuurankurvaus on vahvassa iskussa eikä tarvitse selkäjuoksua. Viimeksi ruuna olisi saattanut jäädä 

toiseksi, jos keulassa juossut Riuska-Poju ei olisi maalisuoralla laukannut. 1 Tåga Odin kehittyy pikku 

hiljaa ja vaikuttaa kaikin puolin lupaavalta. 7 Tähtiliisu on kehittyvä hevonen ja suorittaa ravivarmasti. 8 

Marti ei ole maalisuoralla ollut leijona, mutta nopeus ja ravivarmuus on tässä sakissa kova valttikortti. 5 

Ralen Huviri pystyy pärjäämään, jos ravi maittaa. Siitä ei kuitenkaan takeita ole. 6 Neitorillakin on 

kunnossa, mutta epävarma. 

 

 
 
 
 
 

TOTO4-VIHJERIVI 
1) 11, 4, 9, 5, 3, 1 (10, 2) 
2) 6 Replay Pellini (1, 2) 
3) 9, 3 (5, 4) 
4) 9, 11, 3, 4 (6, 7) 
48 yhdistelmää 
0,20 euron panoksella 
= 9,60 euroa 
 

PÄIVÄN DUO 
1) 9, 3 
2) 9, 11, 3 
6 yhdistelmää 
1 euron panoksella 
= 6 euroa 
 

TROIKKA (L7) 
1) 9, 11 
2) 3, 9, 11 
3) 3, 4, 6, 9, 11 
12 yhdistelmää 
0,50 euron panoksella 
= 6 euroa 
 

TROIKKA (L9) 
1) 3, 4 
2) 3, 4, 14 
3) 3, 4, 8, 14, 15 
12 yhdistelmää 
0,50 euron panoksella 
= 6 euroa 
 

  


