
13

Tallikommentit

    Hyödyllistä tietoa raveista

7 kysymystä sivulla 2 vastaukset

  1    Härmä PowerPark ja Kokemäki.
  2    50 000 euroa.
  3    Viisi.
  4    Eppu Normaali.
  5    Yli, 118 euroa.
  6   Kuusi.
  7   Broileria.

Lähtö 7, Toto4-4, PD-2, Troikka
Niki Finnström: ”2 SANTO GRIAL on aloittanut 
kautensa hyvin. Ennen toissa kerran starttia se oli 
ollut helpommalla, ja välispurtti näkyi sitten lopus-
sa. Viime Lahden kisaan ruunaa valmisteltiin eri 
tavalla. Se voitti helposti ja varaakin jäi. Mikkelissä 
sille laitetaan korvapallot, mutta muita muutoksia 
ei varustukseen tehdä. Odotan, että Santo Grial 
osallistuu kärkikamppailuun.”
Antti Ripatti: ”8 CIAO FERRARI on ollut virkeä 
treenissä ja kunnon pitäisi olla hyvä. Paikka on 
kuitenkin yönmusta, mikä vie suurimmat menes-
tystoiveet.”
Marko Heikari: ”9 DIFFERENT STEP on erittäin ky-
vykäs hevonen, mutta sillä on ollut paljon jalkaon-
gelmia. Se teki Vermossa tosi pitkältä tauolta hyvän 
esityksen, ja kyseinen startti vei sitä eteenpäin. Olen 
tyytyväinen saamaamme lähtörataan, sillä sieltä ei 
tarvitse ladata kiihdytykseen. Juoksunkulku on rat-
kaisevassa roolissa, mutta mielestäni Different Step 
on syytä huomioida peleissä.”
Mikko Niemistö: ”12 LARRY BELL sai pitää taukoa 
Kuopion divisioonafinaalin jälkeen. Se ei ollut siinä 
sellainen kuin Oulun karsinnassa, ja bensa loppui 
hieman kesken. Pitkät reissut ja lyhyt starttiväli oli-
vat siihen varmastikin syynä. Nyt hevonen tuntuu 
terävämmältä, mutta paikka on haastava, mikä vain 
korostuu Mikkelin pyöreällä radalla. Tosin Larry Bell 
pystyy tekemään myös omaa juoksua. Normivarus-
tuksella päästellään.”

Lähtö 9, Troikka
Ari Kiukas: ”4 JOUTUVA poti pitkään mystistä etu-
polven vaivaa. Se alkoi ontua kilpailuissa puolen-
toista kilometrin jälkeen. Vaikka sitä tutkittiin usean 
eläinlääkärin toimesta, syytä ei löydetty. Joutuva on 
ehtinyt varsoakin, ja siitä on meillä kolmevuotiaaksi 
varttunut vieskeriläinen tamma. Tällä hetkellä sen 
jalka vaikuttaisi olevan kunnossa, ja luulen, että 
luminen viime talvi on ollut avuksi. Ainakin hiiteil-
lä Joutuva on ravannut hyvin. Se on olemassaan 
tosi kyvykäs hevonen, minkä puolesta pärjäämi-
nenkin on mahdollista. Sen lämmitystä kannattaa 
seurata tarkasti.”
Pekka Kontinen: ”7 HALI ROLS on saanut talvehtia 
hyvin. Vanha mies ei vaan enää jaksa ajella niin pal-
jon kuin ennen. En minä avausstarttiin toivonut kuin 
ehjää juoksua. Ihmeen varman tuntuinen tamma 
kuitenkin oli ja sitten tuli voittokin. Ehkä startti vei 
hevosta eteenpäin, joten taas voi tulla uusi ennä-
tys. Silti takamatkalta on tässä lähdössä tulemista, 
joten voitto tulisi jälleen yllätyksenä.”

MIKKELI torstai 20.6. jatkoa sivulta 10 NÄIN PELAAT TOTO-PELEJÄ
TOTO76 / TOTO75
Valitse voittajahevoset seitsemään 
ennalta ilmoitettuun lähtöön. Toto76-
pelissä on kaksi voittoluokkaa (7 ja 
6 oikein) ja Toto75-pelissä kolme (7, 
6 ja 5 oikein). 
Toto76- ja Toto75-pelien pienin pa-
nos on 0,05 euroa. 

TOTO65 / TOTO64
Valitse voittajahevoset kuuteen en-
nalta ilmoitettuun lähtöön. Toto65-
pelissä on kaksi voittoluokkaa (6 ja 
5 oikein) ja Toto64-pelissä kolme (6, 
5 ja 4 oikein). 
Toto65 ja Toto64-pelien pienin pa-
nos on 0,10 euroa.

TOTO5
Valitse voittajahevoset viiteen ennal-
ta ilmoitettuun lähtöön. Toto5-pelissä 
voitat 5 oikein -tuloksella.
Toto5-pelin pienin panos on 0,10 
euroa.

TOTO4
Valitse voittajahevoset neljään ennal-
ta ilmoitettuun lähtöön. Toto4-pelissä 
voitat neljä oikein -tuloksella.
Toto4-pelin pienin panos on 0,20 
euroa. 

TOTO86
Valitse voittajahevoset kahdeksaan 
ennalta ilmoitettuun lähtöön. Toto86-
pelissä on kolme voittoluokkaa: 8, 7 
ja 6 oikein.
Toto86-pelin pienin panos on 0,05 
euroa. 

VOITTAJA
Valitse hevonen, jonka arvelet voit-
tavan lähdön. 
Pienin panos on 1 euro. Voittoina pa-
lautetaan pelivaihdosta 88 %*).

SIJA
Valitse hevonen, jonka arvelet sijoit-
tuvan kolmen ensimmäisen joukkoon. 
Jos lähtölistalla on alle 7 pelihevosta, 
tulee pelatun hevosen sijoittua kah-
den ensimmäisen joukkoon. 
Pienin panos on 1 euro. Voittoina pa-
lautetaan pelivaihdosta 88 %*).

KAKSARI
Valitse kaksi hevosta, joiden arvelet 
tulevan maaliin kahtena ensimmäise-
nä. Hevosten keskinäisellä maaliin-
tulojärjestyksellä ei ole merkitystä. 
Pienin panos on 1 euro. Voittoina pa-
lautetaan pelivaihdosta 85 %*). 

TROIKKA
Valitse kolme hevosta, joiden arve-
let tulevan ensimmäiselle, toiselle ja 
kolmannelle sijalle oikeassa maaliin-
tulojärjestyksessä. 
Pienin panos on 0,50 euroa. Voittoi-
na palautetaan pelivaihdosta 70 %*).

PÄIVÄN DUO
Valitse voittajahevoset kahteen en-
nalta ilmoitettuun lähtöön. 
Pienin panos on 1 euro. Voittoina pa-
lautetaan pelivaihdosta 75 %*).

*) Kotimaisten pelikohteiden palautusprosentti.

VEIKKAUS.FI/TOTO 
Toto-myyntipisteet

YLEISTÄ T-PELEISTÄ
Toto76/75-, Toto65/64-, Toto5-, To-
to4- ja Toto86-peleihin voit osallistua 
myös porukkapelillä tai Salama-pika-
pelillä. 

T-peleissä on välillä tarjolla jackpot-
kierroksia, jolloin aiemmin jakamatta 
jääneet varat lisätään pelin voitonja-
koon.

TARKISTA PELIT
Tarkista aina, että saat haluamasi 
Toto-pelin. Maksettua pelitositetta ei 
vaihdeta toiseen. 

Pelitosite on voimassa kolme (3) kuu-
kautta. Säilytä pelitosite kuumuudelta 
suojassa.

IKÄRAJA 18+ 
Veikkauksen peleihin saavat osallis-
tua vain 18 vuotta täyttäneet henki-
löt. Pyydettäessä ikä on todistettava 
viranomaisen myöntämällä henkilö-
asiakirjalla. 

Toto-pelejä ei voi ostaa velaksi eikä 
luottokortilla.

PELAATKO LIIKAA? 
Pelaaminen on hauska ja jännittävä 
ajanviete – kohtuullisesti harrastettu-
na. Jos epäilet, että pelaaminen hait-
taa sinua tai läheistäsi, ota yhteyttä 
Peluuriin p. 0800 100101 tai peluuri.fi .

Hevosen numero ja nimi sekä paikka kengitystietojen 
merkintään
* ei Suomen kilpailurekisterissä. Suluissa syntymämaa, 
jos muu kuin Suomi (AT-Itävalta, BE-Belgia, CA-Kanada, 
DE-Saksa, DK-Tanska, FR-Ranska, NO-Norja, NL-Hollanti, 
RU-Venäjä, SE-Ruotsi, US-Yhdysvallat)

Juostava matka ja/tai lähtörata

Autolähtöennätys ja matka, jolla saavutettu (ly - 1600-
1999 m, ke - 2000-2599 m, kp - 2600-2999 m, pi - 3000 m ja yli)

Tasoitusennätys ja matka, jolla saavutettu

Hevosen kokonaisvoittosumma

Ikä, väri (rn-ruunikko, mrn-mustaruunikko, prn-
punaruunikko, tprn-tummanpunaruunikko, rnpäis 
- ruunikonpäistörikkö, vrt-vaaleanrautias, rt-rautias, 
prt-punarautias, trpt-tummanpunarautias, m-musta), 
sukupuoli (t-tamma, o-ori, r-ruuna) ja isä

Hevosen tämän vuoden statistiikka: startit, totosijat, 
parhaat ajat ja voittosumma

Hevosen viime vuoden statistiikka: startit ja totosijat 

Hevosen uran kokonaisstatistiikka

Emä ja emänisä

Omistaja ja omistajan kotipaikka

Ohjastajan ajovärit ja kypärän väri
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Näin luet käsiohjelmasivuja
Ohjastaja, suluissa ajolisenssiluokka 
a-ammattivalmentalisenssin haltija, b-kilpailijalisenssin haltija, 
d-ammattiohjastajalisenssin haltija, e - kokelaslisenssin haltija, A - 
ajanut vähintään sata lähtöä Suomessa, saa ajaa kaikissa lähdöissä, 
B - ajanut vähintään 50 lähtöä Suomessa, saa ajaa lähdöissä, joissa 
ykköspalkinto on korkeintaan 20.000 euroa, C - C-ajoluvan haltija, 
joka on ajanut Suomessa järjestetyissä totoraveissa, ravi¬kilpailuissa 
tai paikallisraveissa vähintään 15 lähtöä, saa ohjastaa niissä lähdöissä, 
joiden ensimmäinen palkinto on enintään 2 400 euroa. C-ajoluvalla 
ei saa ohjastaa suurkilpailujen alkukilpailuissa. C-ajoluvan haltija, joka 
on ajanut Suomessa järjestetyissä totoraveissa, ravi¬kilpailuissa tai 
paikallisraveissa vähemmän kuin 15 lähtöä, saa ohjastaa vain niissä 
lähdöissä, joiden ensimmäinen palkinto on enintään 1200 euroa.

Valmentaja ja hänen lisenssissä (A-ammattivalmentaja-, 
B - kilpailija-, C -harrastaja-, E-oppilas-, F - yksityisvalmentaja-, 
S-seniori- ja J - juniorilisenssi) sekä kotirata

Tiedot viidestä viimeisimmästä startista: ohjastaja, paikkakunta, 
päivä, lähdön numero, matka/lähtörata, aika (a- autolähtö), sijoi-
tus, kerroin (*pelisuosikki), jenkkikärryinfo (J=jenkkikärryt) ja ken-
gitystiedot (CC - kengät jalassa, CC - ilman etukenkiä, CC - ilman 
takakenkiä, CC - ilman kaikkia kenkiä) ja lähdön ykköspalkinto.

Ratalyhenteet:  F - Forssa, Hj - Haapajärvi, Hl - Halsua, Hs - Hanka-
salmi, H - Helsinki, Hr - Härmä, Jo - Joensuu, J - Jyväskylä, Jm - Jämsä, 
K - Kouvola, Ka - Kauhava, Kj - Kajaani, Kk - Kaukonen, Kl - Kalajoki, Km 
- Kokemäki, Kn - Kannus, Ko - Kokkola, Kr - Kurtakko, Ks - Kausala, Ku - 
Kuopio, L - Lahti, La - Lappeenranta, Li - Lieksa, Lo - Loviisa, Lp - Lapua, 
M - Mikkeli, Ma - Maarianhamina, O - Oulu, P - Pori, Pi - Pihtipudas, 
R - Riihimäki, Ro - Rovaniemi, S - Seinäjoki, So - Sodankylä, Su - Suo-
nenjoki, T - Tampere, To - Tornio, Tk - Turku, U - ulkomaat, V - Vaasa, 
Vi - Vieremä, Y - Ylivieska
Ruotsi: Ar - Arvika, Ax - Axevalla, Bå - Bergsåker, Sundsvall, Bo - Boden,  
Bs - Bollnäs, Da - Dannero, Es - Eskilstuna, Fä - Färjestad, Gä - Gävle, 
Hd - Halmstad, Hm - Hagmyren, Ht - Hoting, Jä - Jägersro, Malmö, 
Kx - Kalmar, Li - Lindesberg, Ly - Lycksele, Mp - Mantorp, Rs - Romme, 
Borlänge, Rä - Rättvik, Sf - Skellefteå, Sv - Solvalla, Tukholma, Sä - 
Solänget, Ti - Tingsryd, Um - Umåker, Uumaja, Vg - Vaggeryd, Vi - Visby, 
Åb - Åby, Göteborg, Åm - Åmål, År - Årjäng, Ör - Örebro, Ös - Östersund
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 1 SUDBURY (IT) 2100:1 12,1aly 13,2ly 59.389 e
 7 v trn r Infinitif 18: 12 0-1-1 13,2a  4.000 e 17: 23 0-1-1 Yht: 81 7-8-11
Emerald di Jesolo-Supergill E Holo H 17.10 4 1609 8 13,2a 6  611  C C 3000 
JR-Osa Oy, Nurmijärvi J Saar H 31.10 4 2100 9 15,0a 4  511  C C 3500 
sin valk harm-sin valk  H 07.11 6 2100 6 15,3a 2  161 J C C 3000 
JARMO SAARELA (dA)  L 19.11 4 2140 6 15,4a 9  398 J C C 2000 
 Sanna Ylitalo (C) H  H 28.11 8 1609 1 13,5a 4  372 J C C 2500 
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