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!
Toto65-kierroksen avauskohteessa nostamme numeron 3 KING KASPER alla olevasta epäonnistumisesta huolimatta rankingin kär-
kinimeksi. Voitokas ruuna on napsinut uransa alkutaipaleella ykkösrahat lähes joka toisella yrittämällä ja vastuksen ollessa varsin 
sopivaa kaliiberia Pentti Veteläisen suojatilta on lupa odottaa tälläkin kerralla menestystä. Tuossa alla olevassa Oulun startissa 
juoksusta tuli vaativa hevosen jäätyä kovassa avauksessa kolmannelle radalle, mistä se pääsi vasta 1. takasuoralla pudottamaan 
parijonoon. Avauspuolikas paineltiin 11,0-kyytiä ja kierroksen väliaikakin oli vielä 13,5. Kun Jorma Hannus sitten käänteli viim. 
takasuoralla ajokkinsa taas kolmannelle, jäi kirivaihe ymmärrettävästi vaisuksi. Tällä kerralla rattaille istuva Ville Pohjola panos-
tanee ajokkinsa kanssa kiihdytykseen. Ykköshaastajaksi nostamme sisäradalta starttaavan numeron 1 FILIUS FENIX. Se palasi 
viimeksi hyvässä kunnossa pieneltä tauolta punnertaen johtavan rinnalta rehdisti perille. Mauri Jaaran suojatti avaa kovaa mutta 
selkäjuoksu saattaa hyvinkin kelvata. 12 WALK OUT oli viimeksi kipeä. Esitystä seurataan tässä mielenkiinnolla.

!
Toisessa Toto65-kohteessa suosikkinamme matkaan starttaava 1 MENOKS starttasi lauantaina Kouvolassa ja tuossa kisassa läh-
tökohdat poikkesivat merkittävällä tavalla tähän tehtävään verrattuna. Kouvolassa juostussa Koverin voittamassa Kyvyt Esiin- vs. 
Nousija- vs. Haastajadivisioonafinaalissa Menoks starttasi matkaan 40 metrin pakilta ja kyllähän tuo asetelma aika mahdottomalta 
vaikutti jo etukäteen. Etusuoralla Juha-Matti Paavola pääsi lopulta etenemään selkeästi pääjoukkoon kiinni 7. ulos ja samassa 
vauhtiruuvia kiristettiin kärjessä. Kelpo tyyliin Menoks sitten päätöskierroksen tuli aika lailla kärjen vauhtia, eikä ori loppukaarteen 
lyhyessä laukassakaan varsinaisesti asemiaan menettänyt. Mikäli sisäradan lähtöpaikka ei muodostu liian kovaksi haasteeksi, 
taistelee Menoks sopivassa tehtävässä voitosta. Toinen kova on pienen tauon jälkeen muutaman startin kroppaansa saanut nu-
mero 8 SÄHKÖAIJÄ. Satu Juntusen valmennettava oli lokakuussa kummassakin Vermossa kakkossijan tuottaneessa startissa hyvä 
ja vireensä puolesta ruuna olisi varmasti valmis palaamaan voittokantaankin. Toki juoksu saattaa näistä asemista mennä tämänkin 
A-ryhmäläisen kohdalla pieleen. Kouvolassa kiihdytyksessä laukkaan pilannut 3 VERMON VOITTO, hieman parasta virettään tällä 
hetkellä hakeva 4 AUROTAR sekä tasaisen varmaa työtä tekevä 6 VARJONOVA käynnistävät B-ryhmän.

!
Kolmannessa kohteessa selkeänä suosikkina matkaan starttaava 4 WILLY WINGSTON vaikuttaa varsin pitävältä varmakandidaa-
tilta Toto65-systeemeille. Kolmatta peräkkäistä voittoaan tavoitteleva ruuna teki viimeksi täällä Oulussa todella kovan esityksen 
voittaen johtavan rinnalta lähes näytöstyyliin. Ville Pohjola piti tuossa lähdössä ajokkinsa kanssa vauhdin tasaisen reippaana ja 
väliajat kellotettiin lukemiin 11,0-13,5-13,0-14,0. Willy Wingston eteni jo viimeisellä takasuoralla keulaan ja jatkoi hyvällä tyylillä 
täysin ylivoimaiseen voittoon. Tuon startin perusteella paikka johtavan rinnalla ei olisi tälläkään kerralla este menestykselle mutta 
toisaalta suosikilla lienee kelpo saumat päästä keulaankin. Ykköshaastaja numero 7 AMBROGIO tekee myös vahvaa kautta mutta 
suosikin kukistaminen tämän ulkopuolelta on varmasti vaikeaa. Maarit Ollikaisen suojatti starttaa optimibalanssissa ilman kenkiä.

!
Neljännessä Toto65-kohteessa rankingin kärjessä on tasainen tungos ja lopulta peräti viisi valjakkoa saa paikan parhaasta A-
ryhmästä. Takarivin lähtöpaikasta huolimatta 10 HEAVY BEAT olkoon niukka suosikkimme. Tuorein Porin voitto irtosi onnistuneen 
reissun päätteeksi. Heavy Beat matkasi 2. sisällä, mistä Olli Koivunen käänsi ajokkinsa päätöspuolikkaan alkaessa toiselle radalle. 
Tämän jälkeen Salla Koskion valmennettava punnersi helpon oloisesti varmaan voittoon. Nyt tiedossa lienee haastavampi juok-
sunkulku. Viimeksi ihan kelpo vireessä tauolta palannut 6 RAINBOW HIGHLIGHT on tähän starttiin mielenkiintoinen seurattava. 
Ismo Rintalan valmennettava terävöitynee startti kropassa ja on sopivassa porukassa pelihevosia. 3 SAHARA MALDONADO on 
saanut syksyllä kaksi starttia kroppaansa ja nyt Jukka-Pekka Hukkanen tuo valmennettavansa viivalle varsin lyhyellä starttivälillä. 
Ori esitti jo viimeksi nousuvirettä uhkuvan lopetuksen. Poisjäännin myötä Tommi Kylliäisen ajokki on valmiiksi toisella radalla. 
Viimeksi johtavan rinnalta taipunut 1 CATAHECASSA ZEST on hyvältä paikaltaan pelihevosia. Se avaa hyvin ja pystyy hyödyntämään 
paikkansa. 8 SUNDSVIK OROFEBBRE on haastavasta lähtöpaikasta huolimatta mahdollinen menestyjä. Ismo Korhosen valmennettava 
tulee kirinsä rehdisti perille. B-ryhmän käynnistävä 11 ELMO EXCEPTIONAL on puolestaan tauluaan vaarallisempi.

!
Viidennessä Toto65-kohteessa rankingin kärkeen kipuaa syksyn myötä hurjaan vireeseen kohonnut ja jo viidettä peräkkäistä 
voittoa tavoitteleva 1 COOL ON PHOTOS. Katja Melkon valmennettava on tehnyt Ruotsin puolella taulun kertomalla tavalla startista 
toiseen vahvaa työtä ja kun kunnosta on tuore positiivinen näyttö, ruunan iskukykyyn on helppo luottaa. Viime maanantaina 
Bodenin lounasraveissa Janne Soronen ajoi kasiradalta aktiivisesti eteenpäin edeten 1. kaarteen alkupuolella johtavan rinnalle. 
Viimeiseen kaarteeseen mentäessä Soronen kiristi sitten lopullisesti vauhtiruuvia, Cool On Photos siirtyi keulaan ja jatkoi tämän 
jälkeen hyvällä tyylillä aika lailla ylivoimaiseen voittoon. Vaikka tilipussin karttumisen myötä sarjat nousevatkin tasaisesti, oli 
alla oleva suoritus niin vahva, että ruunalle on helppo povata menestystä tätä kovemmissakin tehtävissä. Sisäradan lähtöpaikka 
lienee vastusta sinänsä väheksymättä suurin yksittäinen este menestykselle. Uskomme Santtu Raitalan luovivan ajokkinsa kanssa 
kuitenkin sisäradan syövereistä vapaille vesille. Ykköshaastaja 9 KEEP CALM tekee startista toiseen vahvaa työtä. Viimeksi Kuo-
piossa Jasmiina Ahon valmennettava eteni etusuoralla kolmannen kautta johtavan rinnalle ja punnersi hyvin, vaikka jäikin toton 
ulkopuolelle. Suosikin epäonnistuessa muillakin B-ryhmäläisillä on varmasti sanansa sanottavana.

!
Toto65-kierroksen päätöskohteessa sisäradalta matkaan starttaava numero 1 ERGO AM starttaa matkaan selkeä suosikkinamme. 
Ruuna debytoi viimeksi täällä Teivossa Markku Niemisen valmennuksesta ihan kelpo suorituksella, vaikka Pops’ Sunrise lopussa 
ohi kirikin. Nieminen eteni ajokkinsa kanssa tuossa startissa 1. kaarteessa keulaan, mistä valjakko kiristi sitten päätöskierroksella 
vauhdin 13-lukemiin ja alla ollut tauko huomioiden ruuna tuli kyllä oikein hyvällä tyylillä sisään. Startti kropassa Ergo Am varmasti 
vielä parantaa ja on helppo arvioida Niemisen tavoittelevan suojattinsa kanssa sisäradalta ”keulaan ja kukat” -taktiikkaa. B-ryhmän 
käynnistävä 8 T.M. CHAGALL voitti Forssassa vahvan kirin päätteeksi. Antti Teivaisen ajokki on juoksun onnistuessa tässäkin tehtä-
vässä varmasti vaarallinen. Toki lähtöpaikka on äärimmäisen haastava. Numero 11 STAMPEDE ALLEY on palannut pitkältä tauolta 
hyvässä vireessä radoille. Teivossa se voitti hyvän sisäratareissun päätteeksi ja Solvallassa se seuraili 2. sisältä ihan kelpo tavalla, 
vaikka ei keulassa juosseen ylivoimaisen voittajan kyydissä lopulta pysynytkään. Ruuna on näistäkin asemista mahdollinen to-
tohevonen. 2 JOHNNY ENGLISH on tauluaan vaarallisempi. Hyvältä lähtöpaikalta Hannu Torvinen tarjonnee ajokilleen maukkaat 
asemat kärkiporukasta. 3 CHANGEMAN jatkaa tasaisen varmassa vireessä, vaikka voitot taulusta puuttuvatkin.
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