
TOTO5- RAVIT 20.4.2012 
 

TOTO5-ANALYYSIT 
 
LÄHTÖ 4 
 
Avauskohteen suosikkina starttaa 12 GERONIMO KEMP. Viimeksi Kaustisella ruuna matkasi 2. 
ulkona ja seurasi asiallisesti totoon. Mauri Jaaran ajokki terävöityy starttien myötä ja nousee 
voittotaistoon. 3 STEEL ROBO kiersi kauden avauksessaan Oulussa 3. ulkoa johtavan rinnalle 
etusuoralla, painui keulaan viimeisellä takasuoralla ja kamppaili rehdisti kakkoseksi. Veikko 
Tolkkisen ajokki saa hyvän juoksun ja kamppailee kärkisijoista. 2 CASANOVA HARMI hyökkäsi 
viimeksi 3. ulkoa viimeisellä takasuoralla ja kiri hyvin. Hyviä juoksuja tehnyt Markku J 
Miettisen ajokki jatkaa kunnossa ja on taas kärkihevosia. Suurempaan systeemiin numerot 10 
DA VINCI LAUKKO ja 5 AMETHYST DIABLO. 
 
LÄHTÖ 5 
 
Mirkan Mirrin jäätyä pois nousee toisen kohteen suosikiksi. 7 SULETTI. Viimeksi Vermossa ori 
hyökkäsi 2. ulkoa loppukaarteessa ja kiri suuryllätykseen. Tuomas Pakkasen mukaan tasaisen 
reippaasta matkavauhdista olisi etua ja ohjastajan mielestä 9-vuotias kuuluu tässä 
pelihevosiin. Lahjakas 8 TATSIA avaa kautensa ja on heti huomion arvoinen. 11 HEPOLAN 
NELLI kulki Ylivieskassa taustalla vahvasti lähtösuoran laukkansa jälkeen ja nousi neljänneksi. 
Jani Suonperän ajokki on epävarma, mutta kyvykäs menijä ja nousee onnistuessaan 
ylisarjassakin korkealle.  Suurempaan systeemiin rastaamme lisäksi hyvänä avaajana hyvän 
juoksun saavan numeron 6 MIRANDOS.  
 
LÄHTÖ 6 
 
Kolmannen kohteen suosikkimme 8 G. MOLL eteni Seinäjoella johtavan rinnalta keulaan 
ensimmäisellä takasuoralla ja kamppaili hyvin perille. Reima Kuislan valmennettava saa vielä 
torstaina startin alle ja taistelee voitosta. 6 MONSIGNOR MOMENT hyökkäsi Kaustisella 6. 
ulkoa 800 jäljellä, nousi loppusuoralla neljännelle radalle ja kiri hankalista asemista mukavasti 
rahoille. Veli-Pekka Toivasen ajokki saa juoksuradan paikaltaan hyvän juoksun ja kamppailee 
kärkisijoista. 3 DONAWAY kiersi Ylivieskassa 2. ulkoa keulaan toisessa kaarteessa ja hallitsi 
varmasti maaliin asti.  Kari Alapekkalan ajokki on aloittanut kautensa hyvin ja osallistuu 
tässäkin kärkikamppailuun. Suurempaan systeemiin numerot 7 MICKEY DEAN ja 11 COVER 
CAPITAL. 
 
LÄHTÖ 7 
 
Hienotasoisessa Nuorten Sarjassa rankingkärkeen nousee 8 CHILI CAKE. Viimeksi Jokimaalla 
ori eteni keulaan ensimmäisessä kaarteessa, rauhoitti matkalla vauhtia ja vastasi varmaan 
voittoon 13,5-lopetuksessa. Nyt tehtävästä on tulossa suljetulta lähtöpaikalta erilainen, mutta 
juoksun onnistuessa Jani Ruotsalaisen ajokki taistelee voitosta. 10 ELIT ENRICO hyökkäsi 
Kaustisella 3. ulkoa viimeisellä takasuoralla ja kiri kakkoseksi. Veli-Pekka Toivasen 
valmennettava on tehnyt hyvää jälkeä viime starteissaan ja on taas kärkihevosia. 14 
XCELLENT KEMP kiersi Vermossa 2. ulkoa johtavan rinnalle viimeisellä takasuoralla ja puristi 
lopussa varmaan voittoon. Mauri Jaaran ajokki on kyvykäs menijä ja nousee takamatkaltakin 
korkealle. Suurempaan systeemiin numerot 16 DONNA HOIST, 11 E.V. TOWINE ja 7 LADY 
CHARISMA.  
 
LÄHTÖ 8 
 
Systeemiemme tukipilariksi valitsemme päätöskohteen numeron 5 NORIKO. Viimeksi Suomen 
Cupin finaalissa tamma nousi 2. sisältä päätöskierroksen alussa 2. ulos, hyökkäsi 
loppukaarteessa ja kiri hyvin. Jani Ruotsalaisen ajokki kilpailee hyvässä kunnossa ja pystyy 
ottamaan kauden avausvoittonsa. 
 



TOTO5-VIHJESYSTEEMIT 
 
T5-1: 12,3,2 + 10,5 (14,15) 
T5-2: 7,8,11 + 6 (4,2) 
T5-3: 8,6,3 + 7,11 (5,12) 
T5-4: 8,10,14 + 16,11,7 (12,4) 
T5-5: 5 (6,2) 
 
Pieni systeemi 81 riviä, hinta 8,1 euroa. Suuri systeemi 600 riviä, hinta 60 euroa. 
 

PÄIVÄN TOTOPELIKOHTEET 
 
KAKSARIPELIKOHTEET 
 
LÄHDÖSSÄ 1 teemme pelin numeroon 6 WILLIINA. Viimeksi Ylivieskassa tamma kierteli 
lähtösuoran laukkansa jälkeen kolmatta rataa ja oli tekemässä vahvaa esitystä, mutta 
loppukaarteessa tullut uusi laukka pilasi pelin lopullisesti. Juha-Matti Paavolan mukaan 
kyseessä on kyvykäs aloittelija, joka pystyy hyvissä olosuhteissa 33-tulokseen ja ehjällä 
juoksulla 5-vuotias kamppailee kärkisijoista.    
 
Kaksaripainot 
 
1 AISTIKAS, 8 SUPER MANI, 12 KRIGORI ja 16 DELLAS 25% pelistä. 
 
LÄHDÖSSÄ 11 pelikohteenamme starttaa 4 ROCKING PINE. Viimeksi Vermossa tamma 
kohtasi turhan kovia ja joutui taipumaan 2. sisältä päätöspuolikkaalla. Edelliskerralla 
Kuopiossa 4-vuotias nousi 2. sisältä johtavan rinnalle loppukaarteessa ja puristi varmaan 
voittoon. Tuomas Pakkasen mukaan lähtöpaikka sopii hyvin ja ohjastaja odottaa ajokkiaan 
kärkikamppailuun.      
 
Kaksaripainot 
 
5 PHOTO MACHINE ja 6 WAYHIGH FIRE 30% pelistä. 
3 DISCO DIRECTOR ja 8 KARLA V 20% pelistä. 
 
TROIKKA LÄHTÖ 9 
 
Troikkalähdössä luottamuksemme saa 3 GARY SAKNUSSEN. Viimeksi Jokimaalla ori jäi 
johtavan rinnalle ja joutui taipumaan lopussa. Edelliskerralla Forssassa 5-vuotias hyökkäsi 3. 
ulkoa loppukaarteessa ja kiri hyvin kolmanneksi. Kovissa lähdöissä kilpaillut Sami Vehviläisen 
ajokki kohtaa nyt sopivan vastuksen ja on lähellä voittoa. 
 
Troikkavihje 
 
3 
1,2,4,7,12 
1,2,4,7,12 
 
Yhteensä 20 yhdistelmää, hinta 10 euroa. 

 



VIHJEET LÄHDÖITTÄIN 
 

 

Lähtö 1. 
12,6+,16,1,8,9,14 
KRIGORI – WILLIINA – DELLAS - AISTIKAS 
 
Lähtö 2. 
1,7,11,3,6,5,8 
MATT SMITH – MR TANGO – BESSIE LOVE – LISA MARINE 
 
Lähtö 3. 
2,12,1,6,8,4,11 
SONG OF RIVER – ROBERT SAM 
– CHOCO MOMENT – JEWEL JOKER LI 
 
 
Lähtö 4. 
12,3,2,10,5+,14,15 
GERONIMO KEMP – STEEL ROBO 
– CASANOVA HARMI – DA VINCI LAUKKO 
 
Lähtö 5. 
7,8,11,6,4,2 
SULETTI – TATSIA – HEPOLAN NELLI – MIRANDOS 
 
 
Lähtö 6. 
8,6,3,7,11,5,12 
G. MOLL – MONSIGNOR MOMENT 
– DONAWAY – MICKEY DEAN  
 
Lähtö 7. 
8,10,14,16,11,7,12 
CHILI CAKE – ELIT ENRICO 
– XCELLENT KEMP – DONNA HOIST 
 
Lähtö 8. 
5,6,2+,11,7,8,3 
NORIKO – SUIVIKAS – KIRMON VIRE – MOKOMANI 
 
 
Lähtö 9. 
3,1,7,2,4,12 
GARY SAKNUSSEN – MEO MODO 
– NELLA’S SWEET – NICK THE BEST 
 
Lähtö 10. 
2,10,14,13,9,4,12,7 
VÄLKYN TUISKU – P.S. ROTULI 
– TUIKUN POJU – TUTU-JUSSI 
 
Lähtö 11. 
4,6,5,3+,8,12,1 
ROCKING PINE – WAYHIGH FIRE 
– PHOTO MACHINE – DISCO DIRECTOR 



OHJASTAJA- JA VALMENTAJAKOMMENTTEJA 
 
PASI VAITTINEN 
 
L2/12 CAMELEON: Oriilla on erittäin huono paikka, sillä hevonen tarvitsisi paikan keulaporukan 
tuntumasta. Enemmän tämä on vielä ainakin sellainen seurailija, joka ei tykkää kierrellä. 
Rahasija olisi jo todella hyvä suoritus. 
 
L4/14 MAGIC FLY BY: Ruunaa ei voltin viitosrata haittaa, sillä tämä kääntyy hyvin. 
Aikaisemmin on keskipitkää matkaa ajettu hyvällä menestyksellä, joten kolme kilsaakin 
sopinee. Näkisin, että totossa meidän pitäisi kyllä olla. 
 
L6/5 BEQUEST: Ruuna on parhaimmillaan sopivan selkäreissun jälkeen. Viitosrata on tälle, 
isokokoiselle hevoselle miinusta. Voi olla, että ihan herkkuasemia ei alussa saada. Jos juoksu 
onnistuu, niin toton tuntumaan pitäisi pystyä nousemaan. 
 
L7/1 MACK SWINDLER: Ruuna teki pitkältä tauolta kohtuullisen esityksen. Ykkösrata sopii 
hyvin. Vastus on varmasti viimekertaista kovempi, mutta hevonenkin menee eteenpäin 
saatuaan startin alle, joten miksei totoon olisi taas saumoja. 
 
JUHA-MATTI PAAVOLA 
 
L1/6 WILLIINA: Tamma on ihan mukava aloittelija. Viimeksi Ylivieskassa lähtö uusittiin ja 
hevonen hätääntyi laukalle uusitulla kerralla. Juoksuradasta ei tällaiselle aloittelijalle ole etua, 
sillä pääasia on päästä vaan rauhassa matkaan. Hyvällä kelillä tamma pystyy 33-34-ajan läpi 
menemään ja se sitten riittää, mihin riittää. 
 
L4/11 NOUS ESPERONS: Tammalle sopii pitkä matka hyvin. Tasainen matkavauhti on plussaa, 
sen sijaan jos matkalla on välillä repivä tempo, se on selkeä miinus, sillä koviin 
rytminvaihdoksiin hevonen ei pysty. Hyvällä juoksulla totosijojen tuntumaan voidaan yltää. 
Tamma kiri lupaavasti kaudenavauskisassaan. 
 
TERHO RAUTIAINEN 
 
L1/1 AISTIKAS: Ori on ihan kehittyvä hevonen, joka menee pikkuaskeleita kerrallaan 
eteenpäin. Ori jäi Ylivieskan laukassaan sen 20 metriä ja teki sen jälkeen hyvän esityksen 
raskaalla radalla. Vaikea verrata tämän sarjan hevosia keskenään, mutta uskoisin, että 
paalulta pystytään pärjäämäänkin. Ainakin 35-ajan ori pystyy läpi polkemaan, riippuen tietysti 
missä kunnossa rata on. 
 
L5/5 MIRKAN MIRRI: Tamman viime kisa Vermossa meni piloille kiiman takia. Hevonen ei 
silloin pysty täysillä juoksemaan, kun kiima vaikuttaa. Nyt sille on annettu kiimalääkettä, 
mutta vaikea sanoa, kuinka hyvin ja nopeasti lääkkeet vaikuttavat. Varaus pitää muutenkin 
laittaa koko osanotolle, koska keskiviikkoaamuna hevonen vietiin klinikalle ilmeisesti paiseen 
takia. Jos sitä ei saada hoidettua kuntoon ajoissa, niin emme tietenkään Kuopioon lähde. 
 
L8/6 SUIVIKAS: Ori palaa tähän tauolta ja ihan kohtalaiselta hevonen on treeneissä tuntunut. 
Mitenkään lujaa ei matkaan päästä, mutta eteenpäin on tarkoitus heti ajaa, sillä vapaalta 
radalta tämä tekee parhaat esityksensä. Siinä on Janilla (Ruotsalainen) tosi kovassa kunnossa 
oleva hevonen (Noriko), jolle emme varmaan ainakaan pärjää. Toivoisin oikein raskaita 
olosuhteita, jolloin meidän osakkeemme nousisivat. Kova rata taas olisi selkeä miinus. 
 
TUOMAS PAKKANEN 
 
L1/10 PANTSA: Ori menee pikku hiljaa eteenpäin. Viimeksi Kouvolassa hevonen harppoi ja 
haki vähän askeliaan, mutta vauhtia tuntuisi oriilta löytyvän ja uskon hevosen pystyvän 
menemään jotain ehkä 33-kyytiä läpi ehjällä juoksulla. Sillä voisi jopa totoon asti vaikka ehtiä. 
 



L4/4 MARION WEST FOX: Tamma tarvitsee tarkan sisäratareissun, mutta pitkä matka sopii 
hyvin. Muutama kova on vastassa ja olisin tyytyväinen sijoitukseen viiden parhaan sakissa. 
Heppa on tallissani parisen kuukautta ollut ja sille on ollut vaikeaa löytää sarjoja, kun hevonen 
on slovakialainen syntyperältään. 
 
L5/7 SULETTI: Ori teki viimeksi vahvan esityksen Vermossa ja kamppaili voittoon pitkällä 
matkalla. Matka saisi olla nytkin pidempi, mutta toivotaan, että pojat pitävät matkalla reipasta 
tempoa yllä, että meillä olisi taas lopussa saumoja nousta kärkeen. Kyllä ori ilman muuta yksi 
pelihevosista on. 
 
L7/10 ELIT ENRICO: Ruuna on hyvässä kunnossa, mutta porukka on tosi kova tähän Nuorten 
Sarjaan ja olisin tosi tyytyväinen, jos neljän joukkoon noustaisiin. 
 
L8/3 SOPUN HAASTE: Oriille tuli tämä startti vähän liian äkkiä, mutta koelähtöuhka alkoi 
painamaan päälle ja ajetaan nyt sitten kokeilumielessä tämä kisa. Vasta jatkossa on tarkoitus 
ajaa paremmista sijoituksista. 
 
L10/16 RIIKKERI R: Ori hätäili itsensä laukalle viimeksi Vermossa. Nyt on tarkoituksella haettu 
pitkä takamatka, josta hevonen todennäköisemmin pääsisi ravia matkaan. Jos ravi maistuu, 
niin en ihmettelisi, vaikka heppa ehtisi totomatsiin mukaan. 
 
L11/4 ROCKING PINE: Tamma on kyvykäs menijä. Lähtörata on ihan sopivan näköinen ja 
onnistuneella juoksulla meillä on mahdollisuuksia nousta kärkiporukoihin mukaan. 
 
IIKKA NURMONEN 
 
L2/11 BESSIE LOVE: Tammalle on osunut huono paikka, mutta vastus on onneksi vähän 
helpompi kuin viimeksi. Juoksusta ei välttämättä tuolta kovin helppoa tule ja nuorella varsalla 
ajaisin kyllä mieluummin helpompia reissuja kärjen tuntumasta. Hevonen varmasti taas vähän 
parantaa ja ehkä meillä totoon voisi olla onnistuneella juoksulla saumoja. 
 
L3/4 NEMEA EXIT: Oriitta mailin matka kyllä suosii eikä paikassakaan ole valittamista. Tauko 
on pitkä ja sen takia en oikein ihan kärkisijoihin jaksa uskoa, sillä yleensä hevonen on ainakin 
sen pari kisaa tarvinnut alle ennen kuin alkaa pärjäämään. Yllättävän kova porukkakin tässä 
on. 
 
L8/4 EETU-KEVÄTÖN: Ruuna on mukana ylisarjassa ja vastus on kovan näköinen. Lähtöpaikka 
suosii, sillä hevonen lähtee lujaa. Ruunalle on sopivampi lähtö kohta tulossa ja pitää saada 
startti alle, ettei starttivälistä tule liian pitkää. Rahasija olisi jo hyvä suoritus. 
 
MAURI JAARA 
 
L2/9 KIIRA V: Tammalla olen kerran ajanut ja silloin pärjättiin hyvin. Hevonen on asiallinen 
menijä ja takarivin ysi sopinee hyvin. Mikä ettei tässäkin voitaisi vähän pärjätä, jos juoksu 
vaan onnistuu. 
 
L4/12 GERONIMO KEMP: Ruuna sai nyt startin alle pikkutauon jälkeen ja se vei varmasti 
hevosta eteenpäin. Pakki on aina paha, mutta lähtö on aika tasaisen näköinen ja meilläkin voi 
olla ainakin totoon saumoja. Kolmoselta hevonen päässee hyvin matkaan. 
 
L5/9 TEODOR: Ruunalla en ole aiemmin ajellut. Vastus on tasaisen kova, mutta ysipaikka 
lienee sopiva. Vähän on taukoa takana, joten ihan kärkeen on ehkä paha kiilata. 
 
L6/1 MILLSTONE'S GAINER: Ori on pystyvä, mutta vähän on huilitaukoa tälläkin ja laukkoja 
taulussa. Hevonen on Suomen nopeimpia avaajia, mutta nykykunnosta en osaa sanoa. Paikka 
ainakin näyttää hyvältä ykkösradalla. 
 



L7/14 XCELLENT KEMP: Tamma teki tosi hyvän esityksen viimeksi Vermossa. Aiemmin en ole 
tälläkään ajanut, mutta meillä on hyvä juoksupaikka ja jos hevosella on kaikki mallillaan, niin 
mikä ettei pystyttäisi kärkikahinoihin nousemaan. 
 
L9/1 MEO MODO: Ruunan pari viime kisaa meni piloille pienten jalkavaivojen takia. Niitä on 
nyt hoideltu, mutta taukoa on tietysti kertynyt. Ykkösrata ei ole paras mahdollinen, koska 
hevonen ei ensiaskelillaan ole niitä nopeimpia. Troikkakupongille kannattaa ainakin alariveille 
hevonen mukaan ottaa. 
 
L11/11 LES AMIGOS: Ruuna on minulle uusi tuttavuus. Rutiinia puuttuu ja sitähän tulee 
kisojen myötä lisää. Paikka on hankalan näköinen takarivissä ja tuuria tarvitaan, että tuolta 
pystytään rahoille asti nousemaan 
 
VELI-PEKKA TOIVANEN 
 
L6/6 MONSIGNOR MOMENT: Ori on hyvässä kunnossa. Voltista hevonen pääsee autolähtöä 
paremmin matkaan, joten juoksurata sopii varmasti hyvin. Juoksunkulusta riippuu, kuinka 
korkealle pystytään nousemaan. 
 
L7/10 ELIT ENRICO: Ruunasta puuttui viimeksi Kaustisilla selkeästi jotain. Mielestäni hevosen 
olisi pitänyt se lähtö voittaa, mutta kaveri tuli heittämällä ohi. Mitään syytä ei ole pieneen 
vaisuuteen löytynyt, joten pienenä kysymysmerkkinä nyt startataan. 
 
 
L7/11 E.V.TOWINE: Tamma on hyvässä kunnossa ja nyt hevonen saa väkisin selkäreissun, sillä 
sellainen juoksu sopii sille parhaiten. Hevonen on vahva, joten se pystyy pakiltakin kiertämään 
ihan kärkikahinoihin mukaan. 
 
 


