
R-kioskilla eletään Toto-pelin maailmassa
Viime viikon keskiviikko-
na iltana R-kioskilla Siilin-
järvellä oli raveista ja totos-
ta kiinnostuneille mahdol-
lisuus saada asiantuntevaa 
ohjausta. Ohjastamisen pe-
laamisen saloihin suoritti-
vat Pöljältä tietoa tuova Tuo-
mas Pakkanen ja kuopiolai-
nen Tapio Hoikka sekä sii-
linjärveläinen Rauno Jääs-
keläinen. 

Paikalliset ravimiehet oli-
vat hyvin edustettuina pai-
kalla. Vertailevaa seurantaa 
omien rivien ja ammattivih-
jailijoiden vihjerivien kesken 
tehtiin tarkasti. Lopputulos 
oli tasapeli. Jatkossa paikalli-
set pelimiehet pyrkivät eten-
kin jackpot-jahdin aikaan 
nujertamaan vähävaraisuu-

den porukkapelillä paikka-
naan R-kioski. Jackpot muo-
dostuu edellisen ravikierrok-
seen jakamatta jääneistä voi-
toista jotka lisätään kierrok-
sen voitonjakoon.

Pelaamisen 
anatomia

Illan aikana selvisi, että asi-
aan paneutuminen juuri ra-
viveikkauksessa tuottaa tu-
losta. Mahdollisimman laaja 
tieto kaikesta raviurheiluun 
liittyvästä kasvattaa suhtees-
sa mahdollisuutta voittoihin. 
Monelta jää huomioimatta 
että muuttuvia tekijöitä on 
yhtä paljon kuin yksittäistä 
tietoa. Yhdenkin tiedonjy-
vän kaatuessa käteen jäänyt 

tosite on vain paperia.
Ravirivi laaditaan aina tie-

ten tahtoen taiten. Pelkäs-
tään hyvien hevosten rivi jää 
tuotoltaan laihanpuoleisik-
si, koska kertoimet ne po-
tin pienuuden määrää. Ri-
viin täytyy heittää heikom-
piakin aineksia. Niiden pe-
laaminen on vähäistä ja siksi 
kertoimet ovat pilvissä. Niil-
lä on kuitenkin usein se jo-
kin hyvä ominaisuus, joka 
kaiken muun osuessa koh-
dilleen, tuo ravurin turpa-
karvan verran ennen muita 
maaliviivalle.

Logiikat 
vastakkain

Ei ole mikään yllätys että nai-

set kuittaavat pelaajina usein 
suurimmat potit raveista. 
Miehet nostavat pienempiä 
voittoja, mutta lukumääräi-
sesti enemmän. Selitys siihen 
on, että naiset pelaavat tun-
teella ja miehet taas yrittävät 
kaikella mahdollisella tavalla 
istuttaa rationalismia onnen-
pyörän selkään.

Naisilla riittää usein pelkkä 
hyvä fi ilis hevosesta, mukava 
nimi, tai että sitä hevosta pi-
tää pelata koska kukaan ei sitä 
pelaa. Näillä sekä muilla luke-
mattomilla kriteereillä laadit-
tu lappu on todellinen musta 
hevonen valkoisten tiedolla ja 
taidolla laadittujen rivien se-
assa. Kaiken osuessa kohdal-
leen ja onnen potkiessa rahan 
tulolle ei ole estettä.

Käteen 
jäävät

Elämäni ensimmäisen toto-
lapun pelanneena sekä va-
jaan kympin hävinneenä 
voin vain todeta seuraavaa: 
Ravimaailma on aivan eri 
maailma kuin Kenon netti-
peli. Onnea silti olla pitää ja 
huonoa tuuria jollekin toi-
selle. Kaikki eivät todella-
kaan voi voittaa. Tarvitaan 
noin tuhat häviäjää, että saa-
daan yksi tilintekijä selville. 
Tiedolla voi tuuriaan kään-
tää huonosta hyvään, mut-
ta muuttuvat tekijät määrää 
lopputuloksen.

Uskon, että ehkä noin 20 
vuoden intensiivisen aihee-
seen paneutumisen jälkeen 

olisin paremmin menesty-
vä perusravipelaaja tai sit-
ten en. Tosin totoon vihkiy-
tymättömien maallikkojäse-
nten tilanne on jo huomioi-
tu. Oikopolku on nimittäin 
olemassa.

Ammattimaiset vihjerivi-
en tekijät, joiden laaja koke-
mus ja tieto on tuntien työn 
ohella valjastettu meidän 
kaikkien käyttöön. Ja sellai-
nen asiantuntemus joka ei 
perustu ”hevosmiesten tie-
totoimiston” juttuihin joil-
le hirnuu aidanseipäätkin, 
vaan alan kaiken kattavaan 
tietoon ja tuntumaan.

Kari Keränen
harjoittelija

KARI KERÄNEN

Hamulalainen Seppo Karppinen toi Seppo Hämäläisen tutus-
tumaan Toto-peliin.

Lähtö on tapahtunut ja myös viimeinen ravuri saa huomiota.

Rahalla saa ja hevosella pääsee -filosofiaa toteuttivat Rauno 
Jääskeläinen (vas.) ja Tapio Hoikka.

Keltaista nauhaa vedettiin 
Viitostien varteen
Pöljän Eräveikot ry:n hirvi-
porukkaveti keltaisen nau-
han Siilinjärveltä Alapitkälle. 
Radantauksen yritysalueelta 
Mikalle yltävällä tieosuudel-
la on lähes 14 kilometriä kel-
taista nauhaa. Nauhalla pyri-
tään  estämään liikenteen ja 
hirvien kohtaamisia. 

Ely-keskuksen aloitteesta 
toteutetun projektin avul-
la pyritään estämään hirvi-
eläinten tulo vilkasliiken-
teiselle valtatielle. ”Nau-
ha vähintäänkin pysäyttää 
tielle pyrkivän hirven het-
keksi, mikä lisää kuljettajan 
reagointiaika”, sanoo Pöljän 
Eräveikkojen puheenjohtaja 
Kari Rautiainen.

 Nauhan vetoon ja puihin 
kiinnittämiseen eräveikoilta 
kului kaksi miestyöviikkoa. 
Nauhakokeilu kestää kaksi 
vuotta, jonka ajan Pöljän Erä-
veikot huoltaa nauhoja.

”Ely-keskus saa raportit 

nauhan katkeamista, sillä 
korjauspaikalla käymisestä 
veloitetaan kilometrikorva-
ukset. Lisäksi liikenneonnet-

tomuuksien odotetaan kah-
dessa vuodessa vähentyvän.”

 Rautiainen odottaa nauha-
kokeilun tuovan myönteisiä 

tuloksia, samalla tavoin kuin 
Ysitiellä Kuopion ja Suonen-
joen välillä muutaman vuo-
den takainen kokeilu.

Pöljän Eräveikkojen hirviporukan jäsenet vetivät keltaisen hirvinauhan Viitostien varteen. 
Kuvassa oikealla metsästysseuran puheenjohtaja Kari Rautiainen ja hänen vieressään Esa 
Ruotsalainen, Heikki Jääskeläinen, Risto Lukkarinen, Pekka Saravesi, Markku Puurunen, Matti 
Roivainen, Kauko Hartikainen, Jorma Jalkala, Mikko Jalkala ja Unto Vainikainen.

Keltaista nauhaa vedettiin Viitostien varteen lähes 14 kilo-
metriä.
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