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Täysiä lähtöjä ei tällä kertaa kokoon saatu, mutta yhdeksän 
tasokasta koitosta torstai-illan ratoksi on tarjolla. 
Kakkosraviprofiililla mennään, joten pääpeli eli Toto4 
ratkeaa lähdöissä 6–9. Varmana toimii viime viikon 
perjantaina Kuopiossa hienon esityksen johtopaikalta tehnyt 
Iikka Nurmosen valmentama Look Complete. 
 

 

 

 

 

 

Lähtö 1 - A: 5, 2, 3 B: 4, 1, 6 

5 Korven Iita on hyvä hevonen tällaiseen lähtöön, ja muutenkin 6-vuotias tamma vaikuttaa menevän kisa 

kisalta eteenpäin. Viimeksi Vieremällä se voitti parastaan antamatta keulapaikalta. 2 Kilihakka on myös 

kivanoloinen aloittelija, jolle niin ikään startit ovat tehneet hyvää ja terävöittäneet otteita. Viimeksi se otti 

hieman yllättäenkin kaksi laukkaa, joiden ohessa meno oli mallikasta. 1 R.R. Muistotar loukkaantui kaksi 

vuotta sitten, ja tekee nyt kisapaluunsa. Siinä on mukavasti kykyjä, mutta ehkä vielä voitto on liikaa 

vaadittu. Koelähdössä se teki 32-lopetuksen, ja siitä on hyvä jatkaa. Kotitreenitkin ovat tässä välissä 

sujuneet mallikkaasti. 

 

Lähtö 2 - A: 4 B: 2, 1, 3 

4 Liisinko on tehnyt vahvan kauden ja oikein tuttu vieras Kajaanissa. Viime viikolla se kilpaili Kuopiossa, 

missä oli hyvä toinen sekä Joensuussa, missä se laukkasi ensimmäiseen kaarteeseen heti, kun 

vastustaja oli tehnyt edellä saman. Kunnossa ei varmasti ole sen kummempaa muutosta tapahtunut, ja 

tuskin ruuna nyt laukkaakaan, joten voittoon on sopivassa tehtävässä oikein hyvä mahdollisuus. 2 Mäen 

Eino on vetreä 12-vuotias konkari, joka kisaa tässä urallaan 104:nnen kerran. 1 Nalli Napero on jo 

ehtinyt 15-vuoden ikään. Sillä on hyvä moottori, mutta tuskin tässä ihan parasta kotiradan kiiturilta yli 

vuoden kisatauolta nähdään. 

 

Lähtö 3 - A: 6, 3, 7 B: 1, 5, 2, 4 

6 Niceman Windcape teki viime sunnuntaina tasokkaassa MAS Dominantin voittamassa lähdössä 

johtavan takaa ja keulan rinnalta mukavan suorituksen ollen viides. Nyt vastus on kevyempi, ja Tuukka 

Variksen ajokki pystyy Juniorilähdön voittamaan. 3 Procyonin kausi on kokonaisuudessaan sujunut 

alakanttiin, mutta viimeksi se oli sisäratareissulla pirteästi hyvä toinen. 

 

Lähtö 4 - A: 3, 1 B: 4, 2 

3 Tinderi on kova tekijä tähän lähtöön. Sillä on nyt kaksi poisjääntiä alla, joten starttiväli on venynyt 

kahteen kuukauteen. Heikki Mikkosen suojatti on vahvoilla, jos malttaa ravata. 1 Vilju oli viimeksi ihan 

asiallinen toiselta ilman selkää ja riitti neljänneksi. Sillä on vähän rajalliset vauhtivarat sarjojensa 

kovimpiin lähtöihin, mutta tässä se ne riittävät voittotaistoon. Paltamolainen 2 Aaprahami on menestynyt 

montéssa hienosti, mutta kärryt perässä taso ei ole viime aikoina riittänyt kärkikahinoihin. 

 

Lähtö 5 - A: 5 B: 6, 1, 7, 3 C: 2 

5 Singin Ruuti oli loistava viime sunnuntaina ilman selkää ja meni uuden ennätyksensä 26,2ke. Se 

viihtyy vapaalla radalla ja on parhaimmillaan reippaalla matkavauhdilla, sillä ei omaa mitään 

huippupätkänopeutta. Vajaa lähtö auttaa 20 metrin takamatkassa, ja Veijo Lipposen suojatilla on mainio 

mahdollisuus tämä lähtö voittaa.  



 

Lähtö 6, Toto4-1 - A: 3 B: 1, 6, 5, 4, 2 

3 Smokin Easy kuuluu kyvykkäiden kilpahevosten (Smokin Ride, Smokin Boy) sisarusparveen. Edellinen 

kisa on vuoden takaa, mutta koelähdössä se kävi reilut pari viikkoa sitten. Se sujui keulapaikalta hyvällä 

otteella, ja sen perusteella Smokin Easyn pitäisi pystyä tässä menestymään. Lähtö on kokonaisuudessaan 

tasainen. 1 Rocker Tie juoksi uransa avauskisassa 3. ulkona ja oli vielä mitalitaistossa laukatessaan 

viimeiseen kaarteeseen. 5 Nice Windcape meni viime sunnuntaina 4. sisältä–2. ulkoa 18,8-tuloksen, joka on 

tässä kovaa valuuttaa, mutta toisaalta se starttaa 40 metrin takamatkalta. 

 

Lähtö 7, Toto4-2, Troikka - A: 2, 8, 7 B: 1, 4, 9, 11 C: 10, 3, 5 

2 Elaine Laurelton napsii edelleen voittoja kivalla prosentilla, vaikka sarjat ovat nousseet menestyksen 

myötä. Viimeksi se juoksi 3.–4. ulkona ja oli maalissa neljäs. 8 Otto Erich oli viimeksi vain tasainen toiselta 

ilman selkää. Huipputasollaan kilpailleessaan 5-vuotias ruuna olisi todella kova sarjoihinsa. 7 Murder Mike 

palasi viimeksi kahden kuukauden tauolta ja oli 5. ulkoa ihan ok, vaikka sijoitus oli vasta kymmenes. 

 

Lähtö 8, Toto4-3, PD-1 - A: 3 B: 1, 5, 6, 4, 2 C: 7 

3 Look Complete oli toissa kerralla tauolta paluussaan vielä tasainen, mutta viime kilpailu viime viikon 

perjantaina oli hyvä ja terävä. Lähtö on ihan laadukas, mutta Look Completen pitäisi sen voitokkaasti 

hoidella. Alussa ei tarvitse hätäillä, mutta mahdollisesti jossain vaiheessa Iikka Nurmonen käy 

valmennettavallaan hakemassa johtopaikan haltuunsa. 1 Enter Mayweather on keskittynyt pitkältä juuri 

näihin kolmen kierroksen kisan kisoihin. Viimeksi se ei ollut johtavan rinnalta parhaimmillaan, mutta tasolleen 

palatessaan ruuna on vahva ehdokas mitaleille. 5 Wheelie Awaken kiri hyytyi viimeksi lopussa, mutta se 

meni ihan asiallisesti 15,4-tuloksen kuitenkin. Sopivalla reissulla loukkaantumisen jälkeen paluuta tekevä 

ruuna pystyy tässä kärkikahinoihin.  

 

Lähtö 9, Toto4-4, PD-2, Troikka - A: 1, 7, 3 B: 4, 2, 6, 9, 5 

Tuomas Pakkasen valmentama sekä ohjastama 1 Lake’s Edina on lahjakas hevonen, jolla alkukiihdytys on 

ainakin vielä haastava. Viimeksi se selvisi lopulta toiselle ilman selkää, mistä voitti vahvalla juoksulla ajalla 

18,1ke. 7 BWT Hangover voitti debyyttikilpailunsa kesäkuussa keulapaikalta. Tehtävä oli silloin sopiva, ja 

siitä kaksi kuukautta myöhemmin, pari viikkoa sitten 3-vuotias ori laukkasi lähtöön, minkä jälkeen se oli 

asiallinen. 3 Naughty Nighthawk on kyvykäs aloittelija, mutta laukkoja on tullut. Vauhdit sillä riittävät oikein 

hyvin tässä tehtävässä menestymiseen. 2 Nemea Jama voitti viimeksi uransa ensimmäisen kilpailun 

johtopaikalta vaivatta. Vastus kovenee nyt, mutta tamman osaaminen riittänee tässäkin seurassa otella 

ainakin himmeimmistä mitaleista. 

 

 

 

 

Toto4 

1) 3, 1, 6, 5 (4, 2) 

2) 2, 8, 7, 1, 4, 9 (11, 10) 

3) 3 Look Complete (1, 5) 

4) 1, 7, 3 (4, 2) 

72 yhdistelmää 0,20 euron 

panoksella 

= 14,40 euroa 

 

Päivän Duo  

1) 3 Look Complete 

2) 1, 7, 3, 4, 2 

5 yhdistelmää 1 euron 

panoksella 

= 5 euroa 

 

Troikka (7. lähtö) 

1) 2 Elaine Laurelton 

2) 1, 7, 8 

3) 1, 4, 7, 8, 9 

12 yhdistelmää 0,50 

euron panoksella 

= 6 euroa 

 

Troikka (9. lähtö) 

1) 1 Lake’s Edina 

2) 2, 3, 4, 7 

3) 2, 3, 4, 7 

12 yhdistelmää 0,50 

euron panoksella 

= 6 euroa 

 

 

 

 


