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Aneliatar-Suikun Ero M Fors L 05.07 6 2140 2 24,9x 3  40 C C 25000
 Svart Stable, Tampere  H 15.07 8 1609 3 20,9a 1  27 C C 10000
 musta valk pun-musta pun  Jo 02.08 6 2140 9 25,6ax 2  *15 C C 10000
 MIKA FORSS (dA)  J 20.08 4 2140 7 26,3a 1  *13 C C 3000
 Jalmari Svart (C) T  J 29.08 10 2140 1 24,4a 1  *17 C C 30000

Hevosen numero ja nimi
* ei Suomen kilpailurekisterissä
Suluissa syntymämaa, jos muu kuin Suomi 
(AT-Itävalta, BE-Belgia, CA-Kanada, DE-Saksa, DK-Tanska, 
F-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 viime vuoden statistiikka: startit, totosijat, 
parhaat ajat ja voittosumma

Hevosen tämän 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, d-ammattiohjastajalisenssin 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 paikal-
lisraveissa vähemmän kuin 15 lähtöä, saa ohjastaa vain niissä lähdöissä, 
joiden ensimmäinen palkinto on enintään 900 euroa.

Valmentaja ja hänen lisenssissä (a-ammattivalmentaja, H-
harrastajavalmentaja, OP-oppilas, SE-seniori) sekä kotirata

Tiedot viidestä viimeisimmästä startista: ohjastaja, paikkakun-
ta, päivä, lähdön numero, matka/lähtörata, aika (a- autolähtö), 
sijoitus, kerroin (*pelisuosikki) ja mahdolliset kengitystiedot (CC 
- kaikki 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, Bor-
länge, Rä - Rättvik, S - 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

NÄIN PELAAT TOTO-PELEJÄ

toto.fi | Toto-myyntipisteet

TOTO4
Valitse voittajahevoset neljään ennal-
ta ilmoitettuun lähtöön. Toto4-pelissä 
voittaa neljä oikein tuloksella.
Toto4-pelin pienin panoskoko on 0,20 
euroa. Voittoina palautetaan pelivaih-
dosta 65%. 

YLEISTÄ
Toto76, Toto65, Toto5 ja Toto4-peli-
en voitot ilmoitetaan euroina. T-pele-
jä voi pelata myös Salama-pikapelinä. 
T76 ja T65-peleihin järjestetään jack-
potkierroksia, jolloin pelien voittopo-
tit ovat normaalikierroksia suurempia.  

VOITTAJA
Valitse hevonen, jonka arvelet voittavan 
lähdön. Pienin panos on 1 euro. Voit-
toina palautetaan pelivaihdosta 85%.

SIJA
Valitse hevonen, jonka arvelet sijoit-
tuvan kolmen ensimmäisen joukkoon. 
Jos lähtölistalla on alle 7 hevosta, tu-
lee pelatun hevosen sijoittua kahden 
ensimmäisen joukkoon. 
Pienin panos on 1 euro. Voittoina pa-
lautetaan pelivaihdosta 85%.

TOTO76
Valitse voittajahevoset seitsemään en-
nalta ilmoitettuun lähtöön. Toto76-pelis-
sä on kaksi voittoluokkaa: 7 ja 6 oikein. 
Halutessasi voit osallistua vain ylim-
pään voittoluokkaan, jolloin mahdol-
linen voitto maksetaan 2-kertaisena. 

Toto76-pelin pienin panoskoko on 
0,05 euroa. Voittoina palautetaan pe-
livaihdosta 65%. 

TOTO65
Valitse voittajahevoset kuuteen ennalta 
ilmoitettuun lähtöön. Toto65-pelissä on 
kaksi voittoluokkaa: 6 ja 5 oikein. Ha-
lutessasi voit osallistua vain ylimpään 
voittoluokkaan, jolloin mahdollinen voit-
to maksetaan 2-kertaisena. 

Toto65-pelin pienin panoskoko on 
0,10 euroa. Voittoina palautetaan pe-
livaihdosta 65%. 

TOTO5
Valitse voittajahevoset viiteen ennal-
ta ilmoitettuun lähtöön. Toto5-pelissä 
voittaa viisi oikein tuloksella. 
Toto5-pelin pienin panoskoko on 0,10 
euroa. Voittoina palautetaan pelivaih-
dosta 65%. 

KAKSARI
Valitse kaksi hevosta, joiden arvelet tu-
levan maaliin kahtena ensimmäisenä. 
Hevosten keskinäisellä maaliintulojär-
jestyksellä ei ole merkitystä. 
Pienin panos on 1 euro. Voittoina pa-
lautetaan pelivaihdosta 79%. 

TROIKKA
Valitse kolme hevosta, joiden arvelet 
tulevan ensimmäiselle, toiselle ja kol-
mannelle sijalle oikeassa maaliintulo-
järjestyksessä. 
Pienin panos on 0,50 euroa. Voittoina 
palautetaan pelivaihdosta 70%.

PÄIVÄN DUO
Valitse voittajahevoset kahteen ennal-
ta ilmoitettuun lähtöön. 
Pienin panos on 1 euro. Voittoina pa-
lautetaan pelivaihdosta 75%.

PELAATKO LIIKAA? 
Pelaaminen on hauska ja jännittävä 
ajanviete – kohtuullisesti harrastet-
tuna. Jos epäilet, että pelaaminen on 
muodostunut sinulle tai läheisellesi 
ongelmaksi, ota yhteyttä peliongel-
mista kärsivien omaan puhelinpalve-
luun, Peluuriin.
www.peluuri.fi, puh. 0800 100 101

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

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

TOTO-PELIT 18+ 
Toto-peliin saavat osallistua vain 18 
vuotta täyttäneet henkilöt. Pyydet-
täessä ikä on todistettava viranomai-
sen myöntämällä henkilöllisyystodis-
tuksella. 

Toto-pelejä ei voi ostaa velaksi eikä 
luottokortilla.

Tallikommentit

Muut lähdöt
Hannu-Pekka Korpi: “11 DIAMOND DUO (3. lähtö) ilmoi-
tettiin monteen, sillä hevosella on pisteet vähissä, ja niitä 
yritetään saada tätä kautta lisää. Hevonen teki oikein hy-
vän juoksun Vermossa toissa kerralla, mutta Kuopiossa ori 
oli liikaa menolla. Vaikea on sanoa, kuinka hevonen suorit-
taa ilman kärryjä, kun sillä ei ole ajettu edes paljoa selästä. 
Mielenkiinnolla katson, kuinka ori suorittaa ilman kärryjä.”
Tommi Ala-Nikkola: “15 TORPPARIN SISUN (9. lähtö) Sei-
näjoen esitykseen olin ihan tyytyväinen pitkältä tauolta. 
Ruuna menee varmasti startti startilta eteenpäin.”
Lähtö 4, Toto5-1
Tapio Perttunen: “9 MR EXQUISITE teki asiallisen juoksun 
helpossa lähdössä viimeksi, vaikka ori ei ole parhaimmillaan 
tällä hetkellä. Hevonen on tarkka hyvästä juoksusta, jonka 
saadessaan se pystyy nousemaan totosijoille. Voitto hieman 
yllättäisi tässä vaiheessa. Samoilla varustuksilla jatketaan.”

Lähtö 5, Toto5-2
Timo Korvenheimo: “10 SABACAN SAVAGELLA on ennen 
Forssaa pitkä starttiväli, ja veikkaan että tulee Teivossa ole-
maan paljon parempi. Sabacan Savage on hidas startista, eikä 
kymppirata sitä hirveästi haittaa. Ihan hyvin on treenannut. 
Jos on jonkinlainen Forssassa, niin odotan hyvää suoritusta 
Tampereella. Se on lyhyellä starttivälillä parhaimmillaan.”
Erkki-Pekka Mäkinen: “11 LISBETH tuntui sunnuntaina 
tosi hyvältä, kun ajoin sillä vetoja. Se on nyt terve ja hyvällä 
mallilla. Forssassa kävi itselleni moka varusteiden kanssa. 
Silat hajosivat ensimmäiseen kurviin. Tamma pelästyi sitä 
ja laukkasi, mutta ei se yleensä laukkaa kovin herkästi. Lis-
beth oli hyvän tuntuinen sielläkin ja olisi ollut korkealla il-
man sitä sählinkiä.”
Lähtö 6, Toto5-3, PD-1
Tommi Ala-Nikkola: ”3 ZUMURELLA ei ole hirveän kaukana 
siitä tasosta mitä hevonen oli loppukaudesta. Vuodenvaih-
teesta lähtien on ajettu normaalisti, ja tamma tuntuu tree-
neissä hyvältä. Zumurella on keskimääräistä lahjakkaampi 
hevonen, ja minulla on siihen hyvä luotto. Täytyy silti muis-
taa, että tämä ei ole kauden tärkein lähtö ja pitkä kausi on 
edessä. Kauden avausstartti, niin ei haittaa vaikka jäisi pus-
siinkin. Zumurellalla ei ole ajettu kauhean kovaa, mutta te-
räviä vetoja ja hiitillä reippaampia lopetuksia.”
Tapio Perttunen: “6 SARA’S STAR laukkasi aívan yllättäen 
viimeksi, kun yritin avata kovaa. Hevonen on kohtuullisessa 
kunnossa, ja mielestäni se on hieman taulua parempi täl-
lä hetkellä. Alku on otettava varman päälle, jotta päästään 
ravia matkaan. Onnistuneella juoksulla tämä on yksi mah-
dollisista. Ei muutoksia tähän starttiin.”
Timo Korvenheimo: “7 MARYLAND ROSE on hyvässä kun-
nossa, mutta 90% sen lähtöradoista on täyttä kuraa. Heti jos 
saisi hyvän numeron ja hyvän juoksun kärjen takana, niin 
pitäisi pärjätä. Kun ajetaan kevyillä balansseilla, niin mel-
kein kaikki lähtevät kovaa ja silloin huonojen lähtöratojen 
haitta korostuu.”
Irina Sarin: “11 AESTER VON BENTZILLÄ on mielestäni 
paras mahdollisuus pärjätä tällä viikolla meidän hevosista. 
Tamma on talven aikana kasvanut olemukseltaan. Se on ko-
tona Tammelassa ja on tosi hyvän tuntuinen ollut harjoituk-
sissa sekä mennyt hyvällä tyylillä. Yleensä se peitsaa kotona 
mutta on nyt ollut tosi hyvän tuntuinen. Se on aiemmin kär-
sinyt lihasongelmista. Tamma on viettänyt pihattoelämää. 
Paljon on ajettu hiittiä mutta ei älyttömän kovaa. Teivaisen 
Antti on ajanut sitä aiemminkin ja tietää sen. Olettaisin Ae-
ster von Bentzin pärjäävän, mutta tiistaina sitten nähdään 
osuuko veikkaukseni oikeaan.”
Lisää tallikommentteja sivulla 6

Mr Exquisite.

Anu Leppänen


