Ylikertoimia
- Nyt kun Nenänvalkaisun osanottajat alkavat olla selvillä, niin suurimmat
vedonlyöntitoimistot ovat julkaisseet kertoimiaan eri sarjojen voittajista. Me
olemme saaneet haastateltavaksi Laitila Pettinkin ylikertoimenlaskija Viliveikko
Veikkovilisen, tervetuloa.
- Se kirjoitetaan pehmeällä B:llä, Laitila Betting.
- Niinhän minä sanoin, Laitila Pettink. Mikä ongelma tässä nyt on?
- Ei mitään, paitsi että kerroin sille, että saat turpiisi haastattelun jälkeen
tipahti juuri 1,0001:een.
- Kuulostaa lupaavalta. Mutta asiaan, olet tutkinut muutamien toimistojen
kertoimia Nenänvalkaisun sarjavoittajiksi ja löytänyt sieltä mielenkiintoisia
asioita.
- Joo, ensinnäkin vaikka miesten sarjasta. Heinäsen veljekset Masa ja Tepu
saavat Veikkaukselta voittokertoimeksi vain 12,5, minun mielestäni se pitäisi
olla 6,4.
- Ja miksi?
- No, Heinäsen veljeksethän ovat jo yli 30 vuotta joka ainoa aamu menneet
seitsemäksi tallaamaan näitä polkuja, alkaa siinä olla peruskunto kohdallaan.
Kaiken lisäksi näiltä poluilta löytyy se viimeinen rasti.
- Aivan, aivan. Entäpä muuta.
- Sekaparien sarjassa on mukana yllätyspari, Pasilan Mies ja Malmin Nainen.
Heihin Veikkaus uskoo, kerroin on alle 7:n, mutta...
- Mutta mitä?
- On totta, että jos he pääsevät karkuun, on heitä lähes mahdoton saada
kiinni, kuten olemme viime aikoina nähneet. Se mutta tuleekin Pasilan Miehen
ongelmista.
- Jotka ovat?
- Niitä tyypillisiä suomalaisen miehen ongelmia. Hänellä on tullut virkavallan
kanssa vaikeuksia maksamattomien prepaid-liittymien takia ja se takuulla
heikentää suoritusta.
- Se on totta. Löytyykö vielä jotain?
- Toki, koukkupolvien sarjassa mukana on Taavetti Luupää. Kova kaveri mutta
ei tule lauantaina pärjäämään.
- Mikä estää.
- Taavetti on koukkupolvi, sen lisäksi lättäjalka, länkisääri, möhömaha,
vääräleuka, ristihuuli, hörökorva, liuskaotsa, hänellä on myös tenniskyynerpää
ja hilsettä...
- No ei takuulla kyllä pärjääkään.
- Siis nämä luettelemani ominaisuudet eivät toki estä Taavettia menestymästä,
mutta olen saanut tietooni, että torstaina, vain kaksi päivää ennen kisaa,
Taavetti matkustaa Tallinnaan kirurgista toimenpidettä eli kosmeettista
operaatiota eli kauneusleikkausta varten.
- On miehellä valinnanvaraa, mitä leikellään.
- En ota kantaa, mutta torstaina Taavetilta poistetaan vasemmasta kainalosta
karvoitusta.
- Vasemmasta?
- Niin, Nenänvalkaisun osanottomaksun jälkeen Taavetille jäi rahaa vain toisen
kainalon operointiin.

- Mutta eihän kainalokarvaoperaatio ole niin suuri juttu, että se estäisi
menestymisen.
- Ei sinänsä, mutta Taavetti on ylivilkas narsisti ja operaation jälkeen hän ei voi
olla ihailematta leikattua kainaloa aina viiden minuutin välein ja se hidastaa
vauhtia lauantaina aivan liikaa. Olenkin laskenut Taavin voittokertoimeksi tasan
50.
- Siinäpä sitä tulikin vinkkejä jo ihan tarpeeksi. Kiitokset Viliveikko ja hän on
siis Laitila Pettinkin ylikertoimenlaskija.
- Se kirjoitetaan pehmeällä B:llä.

