Vieremä 26.5.2018
Toto76-ravit
TOTO76-VIHJESYSTEEMIT
T76-1: 1,9,2 + 6,10 (12,5)
T76-2: 7,5,8 + 2,4 (6,1)
T76-3: 10,2,5 + 8,7 (1,11)
T76-4: 3 (1,8)
T76-5: 2 (7,10)
T76-6: 1,2,12 + 14,9 (8,13)
T76-7: 6,4,9 + 7,3 (1,8)
Pieni systeemi 243 riviä, hinta 12,15 euroa.
Suuri systeemi 3125 riviä, hinta 156,25 euroa.

TOTO76-ANALYYSIT
Lähtö 5 | Toto76-1
Toto76-kierroksen avauskohteessa A-ryhmään kipuava kolmikko vaikuttaa varsin tasavahvalta. Viimeksi
Teivossa kovan esityksen tehnyt 1 FEELING DREAM on haastavasta lähtöpaikasta huolimatta niukka
suosikkimme. Niko Jokela tuskin mitenkään pystyy ajokkinsa kanssa torjumaan kiihdytyksessä ulkoa tulevaa
uhkaa, eikä Jouko Paavolan ajokkia voi tämän myötä oikein kaavailla varmaksi. Toisaalta on muistettava,
ettei epäonnistumisriskiäkään ei sovi liioitella. Tilaa saadessaan Feeling Dream taistelee varmasti
ykkösrahoista. 9 BOULDER ROCKET on niukka kakkossuosikkimme. Hurjassa vireessä kilpaileva ruuna on
ottanut tuoreet voittonsa väljään tyyliin ja Markus Porukka tuo suojattinsa luottavaisin mielin viivalle. Aryhmän kolmas kova eli 2 LITTLE BOSS on valmiiksi toisella radalla ja lähtöpaikka puoltaa Heikki Pellikan
ajokkia. Viimeksi Joensuussa tauolta paluu pilaantui laukkaan lähtökiihdytyksessä. Kovan perusluokkansa
ruuna osoitti jo viime vuonna voitettuaan viidesti ja tehtyään kovan yli 12.000 euron tilin. Suuressa
systeemissä huomioidaan vielä kovaan avaukseen pystyvä ja mahdollisesti keskeltä rataa keulaan paiskaava
numero 6 UNCOMPARABLE sekä takarivistä hieman juoksunkulunkin armoilla oleva 10 JIMMIGRATION.
Lähtö 6 | Toto76-2
Huippu- vs. Tähtidivisioonakarsinta tarjoaa hienoa sporttia ja toki myös pelillistä haastetta. Viime kesänä
Killerillä Derbyssä neljänneksi sijoittunut 7 CALLEX avasi 6-vuotiskautensa Mikkelissä hyvällä suorituksella
vain Ekosanille häviten. Ori teki Jani Ruotsalaiseen oikein positiivisen vaikutuksen ja kuski luottaa tässä
ajokkinsa mahdollisuuksiin. 5 LISSUN EERIKKI ei taatusti jättänyt viime kauden kovimmissa starteissa ketään
kylmäksi. Pekka Luukkosen valmennettavan kohdalla kauden avauksessa laukkariski lienee läsnä ja toki
myös vire on enemmän tai vähemmän arvoitus. 8 VAELLUS tsemppasi viimeksi jo kykyjensä edellyttämällä
tavalla jäätyään johtavan rinnalle. Esitystä seurataan tässä todella suurella mielenkiinnolla. Kovasta
suosikkikolmikosta huolimatta suureen systeemiin lisätään ideahakuna paalun 2 IIKORI sekä tasaisesta
starttirytmistä kiinni saanut 4 TUULENPOJU.
Lähtö 7 | Toto76-3
Haastajadivisioonakarsinnassa tarjoamme kolmelle valjakolle paikan parhaasta A-ryhmästä ja sen myötä
myös kapeammalta vihjekuitilta. Takarivin lähtöpaikasta huolimatta 10 JUST FOR ME on niukka
suosikkimme. Markus Porukka kommentoi viime kertaisen laukan olleen puhdas työtapaturma. Kaiken

pitäisi olla startin alla kunnossa ja valmentajan mielestä selkäjuoksu sopii ruunalle erinomaisesti, vaikka
tuoreet voitot ovatkin tulleet keulasta. 2 VICTOR FACE hakee kelpo vireessä paluuta voittokantaan. Viimeksi
Joensuussa Maakunnan mestaruusajossa se nappasi kakkosrahat rehdillä esityksellä johtavan rinnalta.
Paikka valmiiksi toisella radalla on selkeä etu. 5 ZIRKON HOSS ansaitsee myös tuoreimpien esitystensä
johdosta paikan kuumimpien suosikkien joukossa. Tuomas Pakkanen panostaa ajokkinsa kanssa varmasti
kiihdytykseen. Suurempaan systeemiin lisätään ideahakuna Jukka-Pekka Kauhasen positiivisesti
kommentoima 8 OH MY GOD S sekä juoksun yhtään onnistuessa vaarallinen 7 MR CHANCE.
Lähtö 8 | Toto76-4, Toto4-1
Toto4-kierroksen käynnistävässä Valiodivisioonakarsinnassa selkeänä suosikkinamme matkaan starttaava
numero 3 TÄHEN TOIVOMUS palasi viimeksi Oulussa ansaitusti takaisin voittokantaan. Ori on ollut viime
aikoina startista toiseen aivan jäätävä mutta Polara tai Costello jäi kolmessa peräkkäisessä kakkosessa vielä
edelle. Tuossa Oulun startissa nämä tykit puuttuivat viivalta ja Tähen Toivomus murskasi keulassa juosseen
Jokivarren Kunkun vastarinnan maalisuoralla aivan näytöstyyliin, vaikka taivalsikin valtaosan matkasta
toista rataa ilman vetoapua. Tässä lähdössä kanuunaiskuun Antti Ojanperän valmennuksessa kohonnut 1
SIIRIN ÄLLI tulee erittäin todennäköisesti juoksemaan keulassa. Se juoksee alustavan suunnitelman
mukaisesti ilman kenkiä ja jenkkikärryt perässä ja tulee varmasti tarjoamaan kovemman vastuksen, kuin
mihin kuntoaan vielä hakeva Jokivarren Kunkku viimeksi pystyi. Silti uskomme Tähen Toivomuksen
vyöryvän lopulta vastustamattomasti voittoon.
Lähtö 9 | Toto76-5, Toto4-2, Troikka
Hopeadivisioonakarsinta tarjoaa riveille toisen piikin, suosikki 2 FIKA saa ”keulaan ja kukat” -psyykkauksella
vahvan luottamuksemme. Matti Riipisen valmennettava on kohonnut starttien myötä todella vakuuttavaan
iskuun ja viimeksi Jokimaalla se oli suorastaan jäätävä. Tuossa startissa Hannu Torvinen eteni ajokkinsa
kanssa kiihdytyksessä keulaan, minkä jälkeen voitto irtosi 09,0-vauhtisesta avauspuolikkaasta huolimatta
aika lailla näytöstyyliin. Tuon startin perusteella tamma pyritään tässäkin varmasti keulajuoksuun ja
uskomme Jani Ruotsalaisen pystyvän torjumaan kiihdytyksessä ulkoa tulevan uhan. Johtopaikalta Fikalla on
kelpo saumat hallita tapahtumia maaliin saakka.
Lähtö 10 | Toto76-6, Toto4-3, Päivän Duo-1
Kuudentena kohteena ravattavassa tammalähdössä 1 AIN’T SHE SWEET on alla olevan vakuuttavan voiton
myötä suosikkimme. Tuossa Joensuun tuoreimmassa startissa Heikki Mikkosen valmennettava hallitsi
tapahtumia keulasta varmaan tyyliin. Ain’t She Sweet parantanee edelleen tähän kolmanteen tauon
jälkeiseen starttiin ja Mikkonen lataa varmasti kovat piipussa kiihdytykseen keulapaikka mielessään.
Sekavaksi päässeestä taulusta huolimatta 2 AIRA CLOC on ilman muuta lähdön kuumimpia suosikkeja. Jere
Taulio on startin alla luottavainen suojattinsa mahdollisuuksien suhteen. 12 RIO CROWE on ideanostomme
A-ryhmän kolmanneksi valjakoksi. Marko Hakkaraisen ajokki teki viimeksi Kuopiossa hyvän lopetuksen.
Startti kropassa lyhyellä starttivälillä tamma petrannee. Startin kroppaansa saanut ja Tuomas Pakkasen
rattailleen saanut 14 STEEL ANEMONE sekä lähdön onnistuessa varmasti vaarallinen 9 BABY FIELD saavat
paikat suuremmasta vihjevirityksestä.
Lähtö 11 | Toto76-7, Toto4-4, Päivän Duo-2, Troikka
Toto76-kierroksen sinetöivässä Pronssidivisioonakarsinnassa suosikki 6 EXUBERANCE yrittää kahden
”epäonnistumisen” jälkeen paluuta voittokantaan. Toissakerralla ruuna tsemppasi oikein rehdisti juostuaan
toista rataa ilman vetoapua, vaikka keulasta voittanut kyvykäs One Break Broline jäikin 09,0-vauhtisella
päätöspuolikkaalla lopulta ohittamatta. Viimeksi Finlandia-raveissa juostussa Atupemin lopulta voittamassa
Klass I -lähdössä jäi sitten jossiteltavaa juoksunkulun suhteen oikein urakalla. Tässä koitoksessa Markus
Dahlströmin ajokki on se hevonen, joka muiden on kukistettava voittaakseen lähdön. Hurjan kyvykkääksi

tiedetty 4 BOULDER CANNON latasi kuitenkin viimeksi Joensuussa tiskiin sen kaltaisen suorituksen, ettei
Markus Porokan ajokkia voi jättää pois yhdeltäkään kuitilta. Samoin rutkasti tauluaan vaarallisemmassa
iskussa kilpaileva 9 JULIET ALE on pakkorasti kapeimmillekin kuiteille. Se teki viimeksi kaukaa 8. ulkoa
urhean esityksen uudella ennätysajallaan.

TOTO4-VIHJESYSTEEMIT
T4-1: 3 (1,8)
T4-2: 2 (7,10)
T4-3: 1,2,12 + 14,9 (8,13)
T4-4: 6,4,9 + 7,3 (5,1)
Pieni systeemi 9 riviä, panos 1 euro, hinta 9 euroa. | Suuri systeemi 25 riviä, panos 1 euro, hinta 25 euroa.
PÄIVÄN PARI LÄHDÖT 5-6
1,9,2
7,5,8
Yhteensä 9 yhdistelmää.
PÄIVÄN DUO LÄHDÖT 10-11
1,2,12
6,4,9
Yhteensä 9 yhdistelmää.
TROIKKA LÄHTÖ 7
2,5,10
2,5,10
2,5,7,8,10
Yhteensä 18 yhdistelmää, hinta 9 euroa.
TROIKKA LÄHTÖ 9
2
4,7,8,10,12
4,7,8,10,12
Yhteensä 20 yhdistelmää, hinta 10 euroa.
TROIKKA LÄHTÖ 11
4,6,9
4,6,9
3,4,5,6,7,9
Yhteensä 24 yhdistelmää, hinta 12 euroa.

ABC-RANKINGIT
Lähtö 1.
A) 9,11,1 B) 4,10,3,2,14,6,5,15,13,16,7,8,12
APARIS - VIVALTSU - LAHJOTTU - TVITTERI
Lähtö 2.
A) 2,5,10 B) 7,1,9,6,4,11,8,3,12
CASPER FROST - GREEDY PEPPER - BLADY SAGA - BLACK BEAN
Lähtö 3.
A) 5,2,7 B) 1,12,8,4,11,9,6,10,3
ROSE'S STAR - KEEP CALM - A NICE OFFICER - KING CASPER
Lähtö 4.
A) 3,12,10 B) 7,14,2,11,16,1,8,9,13,15,5,4,6
LIISAN TULILINTU - MYRSKYN TUULI - TOHARI - NORMIPÄIVÄ
Lähtö 5.
A) 1,9,2 B) 6,10,12,5,4,3,7,8,11
FEELING DREAM - BOULDER ROCKET - LITTLE BOSS - UNCOMPARABLE
Lähtö 6.
A) 7,5,8 B) 2,4,6,1,11,3,9,12,10
CALLEX - LISSUN EERIKKI - VAELLUS - IIKORI
Lähtö 7.
A) 10,2,5 B) 8,1,11,12,4,5,7,6,3,9
JUST FOR ME - VICTOR FACE - ZIRKON HOSS - OH MY GOD S
Lähtö 8.
A) 3 B) 1,8,6,2,7,5,4,9
TÄHEN TOIVOMUS - SIIRIN ÄLLI - JOSVEIS - VÄLKYN TUISKU
Lähtö 9.
A) 2 B) 7,10,12,8,4,1,11,3,9,6,5
FIKA - IDA'S OWEN - REMOTE CONTROL - YPÄJÄ HEREIAM
Lähtö 10.
A) 1,2,12 B) 14,9,8,13,3,6,4,5,7,10,11,15
AIN'T SHE SWEET - AIRA CLOCK - RIO CROWE - STEEL ANEMONE
Lähtö 11.
A) 6,4,9 B) 7,2,5,1,8,10,2,4,12
EXUBERANCE - BOULDER CANNON - JULIET ALE – CAPTIVATE

OHJASTAJA- JA VALMENTAJAKOMMENTTEJA
JERE TAULIO
L5/6 UNCOMPARABLE: Ruuna on tehnyt hyviä juoksuja. Hevonen lähtee hyvin ja saa hyvän juoksun.
Odottelen valmennettavaani kärkikamppailuun.
L10/2 AIRA CLOCK: Tamma teki kovan juoksun Kuopiossa lähtölaukkansa jälkeen. Hevonen jatkaa
vastaavanlaisessa vireessä. Lähtöpaikka sopii ja tamma on mahdollinen menestyjä.
HANNU HIETANEN
L1/9 APARIS: Tamma on ollut hyvä viime starteissaan. Takamatka hankaloittaa nyt hieman tehtävää, mutta
juoksun onnistuessa se on tässäkin mahdollinen.
L2/9 KIARA ALE: Tamma on starttaillut sopivissa sarjoissa ja on ollut asiallinen. Tämä on jaksavan oloinen
menijä. Lähtö on nyt aikaisempaa kovempi, mutta tamma on tässäkin mahdollinen totohevonen.
L6/8 VAELLUS: Ori oli Oulussa oikein hyvä päivän starttivälillä. Hevonen on voltissa hieman hätäinen, eikä
voltin vitosrata ole paras mahdollinen paikka. Alun ravilla selvittäessään ori pystyy nousemaan korkealle.
L11/9 JULIET ALE: Tamman juoksu meni Oulussa hankalaksi, mutta hevonen oli oikein hyvä. Tamma jatkaa
hyvässä kunnossa ja on juoksun onnistuessa mahdollinen totohevonen.
NIKO JOKELA
L4/7 NORMIPÄIVÄ: Tamma on Seinäjoen startin perusteella nopea ja hyväravinen menijä. Juoksuradan
paikka suosii ja tämä on mahdollinen totohevonen.
L7/11 ARMANI PRESS: Ruuna on tehnyt hyvät juoksut viime starteissaan. Lähtö on nyt kuitenkin kova ja
rahasija on sopiva tavoite.
L9/10 REMOTE CONTROL: Ruuna oli Oulussa hyvä keulasta. Tehtävä on nyt erilainen, mutta hevonen
saattaisi olla jopa parempi selkäjuoksulla. Odottelen ajokkiani totoon.
L11/5 GOLD NARVA: Ori oli oikein hyvä maanantaina Seinäjoella ja kiri vahvasti loppua. Hevonen kilpailee
nyt ylisarjassa ja vastus on kivenkova, mutta mielestäni ori ei ole tässäkään aivan ulkona.
JUKKA-PEKKA KAUHANEN
L1/11 VIVALTSU: Ori on ollut hyvä tämän vuoden starteissaan. Hevosella oli ollut viime startin jälkeen pieni
tulehdus jalassa ja kuukauden starttiväli johtuu siitä. Kaiken ollessa kunnossa ori on mahdollinen
totohevonen.
L2/12 RAINBOW CHLOE: Tamma on saanut huonon lähtöpaikan. Tarkoituksena olisi saada nätti juoksu ja
rahasija on sopiva tavoite.
L4/14 JULIANNE DAHLIA: Tamma on tehnyt hyviä juoksuja. Viimeksi Jokimaalla hevonen otti hyvin vauhtia
aukkojen lomassa. Tamma on viime kertaisista laukoista huolimatta varmistunut viime aikoina, Voltin
vitosrata on isokokoiselle hieman hankala paikka. Odottelen ajokiltani hyvää suoritusta, mutta sijoitusta on
vaikea veikata.

L7/8 OH MY GOD S: Ruuna on tehnyt hyvä alkukauden. Harjoituksissa hevonen on ollut hyvän tuntuinen ja
se tuntuu menevän edelleen eteenpäin. Lähtöpaikka on nyt huono, mutta juoksun onnistuessa ruuna on
mahdollinen.
L8/7 KOSKELAN AKSELI: Ruuna on kilpaillut pitkään hyvässä kunnossa, mutta sillä on ollut epäonnea
juoksunkulkujen suhteen. Viimeksi Jokimaalla kiritilaa ei löytynyt sopivasti. Lähtöpaikka on nyt turhan
ulkona ja menestys on juoksunkulusta kiinni.
L10/3 GLOBAL PASSION: Tamma tuli Oulussa päätöskierroksen alle 13-vauhtia ja jätti itsestään positiivisen
kuvan. Tämä on voltissa hieman kuuma ja lähtöpaikka sopii hyvin. Onnistuessaan tamma pystyy kärjen
tuntumaan.
MARKUS POROKKA
L1/2 VIREL: Oriilla ei ole ajettu kovin kovia harjoituksia tauon aikana. Minulla ei ole vielä ensimmäiseen
starttiin kovin suuria odotuksia, mutta tämä on kyvykäs hevonen ja tulee varmasti menestymään jatkossa.
L5/9 BOULDER ROCKET: Ruuna on ollut hyvä viime starteissaan ja sille on jäänyt varaa voittojuoksuissaan.
14-tulos ei tulisi yllätyksenä ja odottelen ajokkiani voittotaistoon.
L6/2 IIKORI: Ori oli Oulussa tekemässä kovaa juoksua johtavan rinnalta, mutta laukkasi pari kertaa
loppumatkasta. Tämä on hieman tarkka juoksustaan ja olisi parhaimmillaan vapaalta radalta. Takamatkalla
on nyt kovia vastustajia ja aivan terävimpään kärkeen voi olla vaikea riittää.
L7/10 JUST FOR ME: Ruuna jatkaa hyvässä kunnossa. Viimekertainen lähtölaukka oli työtapaturma ja
mielestäni startin voi unohtaa. Selkäjuoksu sopii hyvin ja odottelen ajokkiani voittotaistoon.
L8/2 KOIVIKON KALLE: Ori oli sairas kahdessa viime startissaan. Nyt kaikki on taas kunnossa ja hevonen
pystyy parempaan. Odottelen oriitta tässä valmennettavistani korkeammalle, mutta Tähen Toivomuksen
lyöminen on hankalaa.
L8/5 VIXEN: Otan viimekertaisen lähtölaukan omaan piikkiini. Ori juoksi ilman kenkiä ja alku olisi pitänyt
ottaa varman päälle. Nyt hevosella on taas kengät jalassa. Olisin tyytyväinen sijoitukseen neljän sakissa.
L11/4 BOULDER CANNON: Ori oli oikein hyvä Joensuussa ja vastaavalla esityksellä se on tässäkin
mahdollinen voittaja. Hevonen on kuitenkin kärsinyt paljon vaivoista ja ennakkoon on hankala sanoa
pystyykö se lauantaina samankaltaiseen suoritukseen. Oriilla ajetaan kotona hiljaa ja harjoitusten
perusteella siitä on vaikea sanoa mitään varmaa. Päivän tilanne ratkaisee, mutta ori kannattaa huomioida
ajoissa peleissä.

