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LÄHTÖ 4 2100v Toto5-1 A) 9 B) 11,10,6,2,8,4,1,4,7 C) 3,5

!!
Pikkupelimannin kolmossija, Oulu Expressin karsintavoitto sekä Satakunta-ajon karsintavoitto ja finaalin kolmossija siivittivät 
numeron 9 TARUNLENTO vuonna 2017 eli 4-vuotiskaudella yli 25.000 euron ansioihin. Tuon jälkeen pari seuraavaa vuotta sujuivat 
tasapaksuissa merkeissä mutta viime kuukaudet ovat kyllä osoittaneet, että suunta on oikea ja Tarunlento kantaa kyllä rahansa. 
Vaikka voittokantaan paluu onkin edelleen antanut odottaa itseään, on Arto Laaksosen valmennettava kilpaillut jo jonkin aikaa 
tasaisen vahvassa vireessä. Lähdöt ovat olleet tasaisen kovaa kaliiberia, taulussa näkyvien starttien voittajia mm. Alvar Hem, 
Syneri ja Eeti eli kovia hevosia sarjoihinsa. Nyt heti ensi silmäys tänään viivalla oleviin kertoo, ettei saman kaliiberin hevosia 
ole vastassa. Viimeksi Vermossa jäi jossiteltavaa, kiritilat olivat 3. sisällä väsyvän takana pitkään ummessa mutta vapaan ladun 
löydettyään tamma esitti oikein pirteän loppuvedon. Tarunlentoa on selkeästi rakennettu pidemmällä tähtäimellä, eikä Laakso-
nen varmastikaan yltiöpäisen aktiivisesti lähde takamatkalta tätäkään starttia ajamaan. Eiköhän Tarunlento saa kuitenkin täydet 
mahdollisuudet taistella voitosta. Haastajien analysointi tuottaa hieman haastetta. 11 ESKEL nostetaan B-ryhmän kärkeen. Janne 
Länsimäen suojatti on tehnyt tasaisen varmaa työtä tämän vuoden starteissaan. 10 LILY väsyi toissakerralla Lahdessa pahoin jäätyään 
johtavan rinnalle. Viimeksi Teivossa Seppo Kankaisen valmennettava palasi pieneltä tauolta mutta todellinen vire jäi arvoitukseksi 
tamman jäätyä vaille kiritilaa. Ari Moilanen palaa numeron 6 VENLAN VEKKULI rattaille. 2 VILLIHIISI on tauluaan vaarallisempi.

LÄHTÖ 9 2100a Troikka A) 3 B) 7,9,12,8,1,6,11,2,4,5,10

LÄHTÖ 5 2100a Toto5-2 A) 1,8,10,9,7,4 B) 6,3,5

!!
Toisessa Toto5-kohteessa kaksi vaihtoehtoista juoksunkulkuskenaariota nostavat päätään lähtöä analysoitaessa. Ykkösradalta 
matkaan kiihdyttävä 1 STEP BRAVE ottanee ulkoa tulevasta paineesta huolimatta lähdön ongelmitta komentoonsa. Hanna Kor-
hosen valmennettava otti uransa toistaiseksi ainoan voittonsa Kouvolassa 10.2. keulasta varsin varmaan tapaan, vaikka askel 
alkoikin loppua kohden painamaan, väliajat 13,0-17,5-18,5-20,5. Viimeksi Lahdessa ori oli keulasta matkalla kohti voittoa numero 
kaksi, mutta tällä kerralla maalisuoralla tapahtunut pieni hyytyminen maksoi ykkössijan ja Step Brave joutui tyytymään lopulta 
kakkosrahoihin. Aika näyttää, vetääkö keula tässä perille asti (skenaario 1), vai kääntyykö kenttä lopussa (skenaario 2). Suosikki 
saa A-ryhmään kaveriksi neljä haastavilta paikoilta starttaavaa haastajaa. 8 MON PROPRE osoitti Mikkelissä kunnon pitävän. Tapio 
Perttusen suojatti pystyy tekemään töitäkin menestyksensä eteen, eikä lähtöpaikka vie mahdollisuuksia. 10 ARTSI on ottanut 
alkuvuoden seitsemästä startista viisi totosijaa ja tätä statistiikkaa lienee syytä tässä porukassa kunnioittaa. Mikäli kenttä kääntyy, 
on Jere Kiveisen ajokki yksi mahdollisista voittajakandidaateista. 9 ANGRY BEAT taipui viimeksi jäätyään hieman raskaissa olosuh-
teissa johtavan rinnalle. Ruuna aloitti kuitenkin Antti Veteläisen valmennuksesta positiiviseen tapaan, ja sitä kohtaan oli viimeksi 
odotuksiakin. Viime kertainen dödsistä taipuminen kannattanee unohtaa, eikä näillä voittosummilla rahallisesta ylisarjastakaan 
tarvitse suuremmin säikähtää. 7 HEELYS ANDORRA on yksi perusvaljakoista. 4 BWT DICTATOR on sekavaa tauluaan kyvykkäämpi. 
Toki onnistumiset ovat olleet todella tiukassa.

LÄHTÖ 6 2100a Toto5-3 A) 6 B) 4,8,3,1,7,5,2 

!!
Kolmannessa Toto5-kohteessa ja samalla Päivän Duon käynnistävässä koitoksessa on monta realistista kandidaattia ykkösrahoille, 
mutta me nostamme näistä numeron 6 JOYRIDE LUXI kirkkaimpiin parrasvaloihin A-ryhmän ainoaksi hevoseksi. Harri Koivusen 
valmennettava on kilpaillut läpi talven tasaisen vahvassa vireessä ja vaikka voitot loistavatkin taulussa poissaolollaan, ei ruunan 
suorituksia voi kylläkään moittia. Lähdöt ovat olleet tasokkaita ja juoksunkuluissakin on omalta osaltaan ollut aina jossiteltavaa. 
Pienessä lähdössä reissu ei voi mennä suuremmin pieleen ja Olli Koivusen ajokki on tässä nähdäksemme se valjakko, mikä muiden 
tulee kukistaa voittaakseen lähdön. B-ryhmän kärkeen kipuava 4 BEAT OF LOVE kilpailee nousuvireessä ja arvostamme Anna Sulinin 
valmennettavan tauluaan vaarallisemmaksi. Nousuvireessä kilpaileva 8 AXEL FOLEY on mielenkiintoinen seurattava. Kiihdytyksen 
kannalta lienee olennaista, kuinka kovaa aktiivisena kuskina tunnettu Erkki-Pekka Mäkinen lataa numerolla 7 AL E.GADOR ZET 
alkuun. Sisäpuoleltakin päästään juoksemalla matkaan ja keulaan pääseminen taitaa olla vaikeaa.

LÄHTÖ 7 2100a Toto5-4 A) 10,11 B) 7,3,2,9,12,4,8,6,5,1

!!
Neljännessä Toto5-kohteessa A-ryhmän kaksikko starttaa matkaan takarivistä, ja ne saattavatkin hyvinkin reissuttaa kirivaiheessa 
peräkkäin parijonosta kohti kärkeä. Rankingin kärkeen kipuava 10 GILLIAN COMERY on starttaillut läpi talven kelpo menestyksellä. 
Toissakerralla Teivossa Olli Koivunen ei nostanut ajokkiaan 3. sisältä toiselle radalle ilman vetoapua, vaikka Gillian Comery nauttikin 
tuossa startissa pelikansan vahvaa luottamusta. Tuossa startissa suojajuoksun hakeminen kostautui, eivätkä kiritilat sitten koskaan 
auenneet. Viimeksi suoraviivainen keulajuoksu tuotti varman voiton. Eiköhän Gillian Comery saa sinänsä haastavasta takarivin 
paikasta huolimatta tässä reilun mahdollisuuden taistella voitosta. 11 FEELING DREAM palasi viimeksi varsin maltillisten odotus-
ten siivittämänä tauolta mutta teki laukan jälkeen ihan kelpo suorituksen. Startti kropassa ori varmasti terävöityy ja odotamme 
Jouko Paavolan menestymään tottuneelta suojatilta vahvaa panosta. Hyviä haastajia jää B-kategorian puolelle. 7 QUATTRO TILLY 
taistelee juoksun onnistuessa kärkisijoista. 3 TORNAPULL jatkaa selkeästi nousuvireessä ja on tässä mielenkiintoinen seurattava.

LÄHTÖ 8 2100a Toto5-5 A) 9,1,5 B) 8,7,12,10,11,3

!!
Toto5-kierroksen päätöskohteessa suosikkina starttaava 9 QUEEN OF PIRATES on aloittanut vuoden positiivisella tavalla ja Aripekka 
Pakkasen valmennettava on takarivin lähtöpaikasta huolimatta oikeutetusti lähdön suosikki. Suoraan tauolta Vermossa 29.1. se jäi 
pussiin mutta viimeksi tamma kiri 2. ulkoa kauden avausvoittoon. Kuntonsa löytänyt 1 LANGEN’S GREYHOUND saa Olli Lähtiseltä 
IS Ravit -sivustolla ihan ansaitut kehut. Jarmo Saarela lataa varmasti hyvältä paikalta kovat piipussa alkuun. 5 FUSION SCOOP on 
Suomen debyytissään mielenkiintoinen seurattava. Timo Korvenheimo kertoo IS Ravit -sivustolla 3-vuotiaana Tanskassa hyvin 
menestyneen ruunan menneen tuon jälkeen käytännössä starteissa pelkkää laukkaa mutta kapasiteetti on treeneissä tullut sel-
väksi. Kolme poisjääntiä helpottaa tuolta palaavan numeron 8 MASTERSTROKE ARIA tehtävää.

!!
Illan toisessa troikkalähdössä tarjoamme voittoisasti uransa alkutaipaleella esiintynyttä numeroa 3 KUKKAROSUON VEERA pelien 
piikiksi. Jari Kinnusen suojatti palasi viime tiistaina ihan kelpo suorituksella tauolta. Startti kropassa tamma terävöitynee ja mikäli 
paalulta starttaava suosikki pääsee keulaan, sen ohittaminen lienee haastavaa.


