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A) 7,5,1 B) 11,3,2,9,6,10 C) 12,8,4

Toto5-4

A) 9,1,7,4,6 B) 5,10,2,3,8,11,12

Toto5-5

A) 1 B) 3,6,4,9,2,8,11,5 C) 7,10,12

Toto5-kierroksen päätöskohteessa suursuosikkina starttaava 1 O.P.ROC on ”keulaan ja kukat” -psyykkauksella tiukasti kiinni lähdön
voitossa. Viimeksi Vermossa paha lähtölaukka pilasi pelin mutta mikäli Matias Salon valmennettava käynnistyy ravilla, pystynee
se hyvänä avaajana torjumaan kiihdytyksessä ulkoa tulevan uhan. Matias Salon valmennettava oli sekä Vermon että Forssan
voittojuoksuissa niin vakuuttava, ettei suosikin epäonnistumisella spekulointi viime startin tapahtumista huolimatta kiinnosta.
Myös vahvan alkukauden tehnyt 3 GIVE ME MATCH joutuu suosikin ulkopuolelta tyytymään nöyrästi haastajan rooliin.
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Toto5-3

Neljännessä Toto5-kohteessa viisi valjakkoa punnertaa tasaisena rintamana parhaaseen A-ryhmään. Rankingin kärkipaikan tarjoamme takarivistä huolimatta numerolle 9 REAL RED. Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettava on saanut nyt tasaisesta starttirytmistä
kiinni ja tamma tuntuu kilpailevan selkeässä nousuvireessä. Sisäradalta kiihdyttävä 1 LOVETOWN teki viimeksi pitkältä tauolta
asiallisen esityksen, vaikka lopulta taipuikin johtavan takaa toton ulkopuolelle. Aika näyttää, saako Hannu Torvinen keulapaikan
puolustettua vai lataako esim. Seppo Markkula numerolla 7 GISELA LUXI alkuun niin kovaa, että pääsisi edelle. Toisaalta Lovetown ei
välttämättä edes keulajuoksua tavoittele. Startin kroppaansa saanut 4 ORLANDO POINT kannattaa huomioida aikaisessa vaiheessa
pelejä suunniteltaessa. Turussa ori kiri loppua ihan mukavalla tavalla. 6 DON CORLEONE TROT ansaitsee myös paikkansa lähdön
perusvaljakoiden joukossa. Tapio Perttusen valmennettava pystyy hyvänä päivänään tekemään töitäkin menestyksensä eteen.
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A) 13,14,15,1,4,3 B) 2,8 16,10,11,6,5,9

Päivän Duon avauskohteessa 7 WIDE GAME valtaa rankingin kärkipaikan ulkona olevasta lähtöpaikasta huolimatta. Matias Salon
valmennettavan debyyttistartti uudessa kotimaassaan meni Kouvolassa laukan myötä pilalle mutta viimeksi Vermossa startin
alla hevosesta saatiin kuulla varsin optimistisiakin odotuksia. Esitys oli lopulta jäätävä ja Karanor Teräsmiesliigan voitto irtosi vakuuttavaan tapaan. Antti Teivaisen ajokki kiri 5. ulkoa viimeiset 700 metriä 10,6-kyytiä ulkoratoja pitkin tykittäen hyvällä tyylillä
voittoon. Kaiken järjen mukaan Wide Game menee vielä starttien myötä eteenpäin. Kyvykäs 5 POPE hakee vuoden avausvoittoaan.
Arna Ruohomäen ajokki on tehnyt startista toiseen tasokkaita suorituksia ja se ansaitsisi jo tuon ykkössijankin. Ruuna päässee
tässä keulaan. 1 VOLUME ACE ei pystynyt viimeksi Vermossa suorittamaan omalla tasollaan mutta vanhan sanonnan mukaisesti
päivät eivät ole veljiä keskenään. Kaiken pitäisi varmastikin olla kunnossa, koska Anssi Nurminen on suojattinsa kanssa viivalla.
B-ryhmän käynnistävä 11 ERGO AM on haastavalta lähtöpaikaltaan juoksunkulunkin armoilla.
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Toto5-2

Toisen Toto5-kohteen suosikki 13 TULIPALLO voitti Kouvolassa vakuuttavaan tapaan vastuksen ollessa astetta sopivampaa kaliiberia, kuin alkukauden kahdessa muussa startissa. Vermon starttien voitot menivät kovavireiselle Hymynvirneelle. Nyt tehtävä
vaikuttaa varsin sopivalta ja Esa Holopaisen ajokki ansaitsee paikkansa rankingin kärjessä. 14 ROJAALI saa taas Niko Jokelan rattailleen. Joulukuussa Jokela ajoi oriilla Kaustisella ykkösen ja Porissa kakkosen. Vaikka tammikuun kaksi Jokelan ajamaa starttia
ei vastaavaa menestystä tuonutkaan, kuski tuntee hevosen. Ilman muuta Veli-Matti Kangasluoman valmennettava on sopivassa
tehtävässä yksi suosikeista. Kovalla voittoprosentilla kilpaileva 15 FIRELLO palaa tauolta ja on luonnollisesti mielenkiintoinen seurattava. Paalultakin löytyy useita potentiaalisia voittajakandidaatteja. 1 VILLIERI on napsinut tänä vuonna jo viisi ykkössijaa, eikä
voitto yllättäisi tälläkään kerralla. 4 JORI POLLEA on peruskyvykäs menijä, joka ei ole kuitenkaan pystynyt toistaiseksi starteissa
ihan kaikkea osaamistaan esittämään. Hyvältä paikaltaan myös 3 VAUHTI ROLS on perusvaljakoita.
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A) 12 B) 3,9,5,7,4,6,11,10,2

Toto5-kierroksen avauskohteen suosikkina starttaava 12 WHOGONOW aloitti Juuso Holttisen valmennuksesta kahdella vakuuttavalla voitolla ja kaiken kaikkiaan lahjakas ori hakee tässä startissa jo viidettä peräkkäistä ykkössijaa. Se palaa nyt sairastauolta ja
viime startin jälkeen ori on joutunut pariin otteeseen jäämään pois. Holttinen kommentoi kuitenkin Hevosurheilu-lehdessä kaiken
olevan taas kohdallaan ja hevosen tuntuneen viimeistelytreeneissä hyvältä. Piippuhyllyn lähtöpaikka on toki hidaste, mutta ei
missään tapauksessa este menestykselle. Hannu Torvinen tuntee ajokkinsa kyvyt ja mikäli matkavauhti menee turhan rauhalliseksi,
pystyy oriilla ajamaan aikaisessa vaiheessa eteenpäin. Toinen vaihtoehto on ajaa takapareista reilun kilometrin mittainen pitkä
kiri, joka saattaa hyvinkin kantaa voittoon saakka. Alla olevasta tauosta ja surkeasta lähtöpaikasta huolimatta haastajat joutuvat
venymään, mikäli ne aikovat katkaista suosikin voittoputken. Haastajaryhmä on toki laadukas ja muista totosijoista nähtäneen
hyvä matsi. 3 AMBRIEL esitti Vermossa sisäratajuoksun päätteeksi hyvän kirin. 9 GLOBAL UNCOMMON saattaa saada tästä hyvät
asemat. Erkki-Pekka Mäkisen suojatti on suorittanut startista toiseen kelpo tasolla. 5 O.F.V.PRINCE teki Seinäjoella kelpo esityksen,
vaikka voittokulku katkesikin.
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Toto5-1
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Troikka

A) 3,6 B) 2,9,8,7,4,1,10,11,5

Illan toisessa troikkalähdössä 3 POIKOLAN NEITO on ideanostomme rankingin kärkeen. Taulun kertomalla tavalla laukka on ollut
pinnassa mutta mikäli Iikka Nurmosen valmennettava malttaa ravata, on siltä lupa odottaa menestystä tässä tammalähdössä.
Kunnostaan Poikolan Neito on antanut tuoreet vahvat näytöt ja ravilla se saa tässä automaattisesti hyvät asemat kärkiryhmästä.

