
PELIVIHJEET, Turku 13.7.2020 
 
Lähtö 1   A) 11,2  /  B) 10,7,4,1,8,9  /  C) 5,12,3,6 
Kovasukuinen 11 SUVIN SYKE on tällä hetkellä ihan hyvässä kehityssuunnassa. Sopivassa tehtävässä uran 
avausvoitto on lähellä. Myös 2 PATE POLLEA nostetaan mukaan A-ryhmään. Se aloitti kautensa oikein vaisulla 
suorituksella, mutta paransi alkukauden starteissaan menoaan selvin harppauksin. Tauon aikana Pate Pollea 
on siirtynyt omistajanvaihdoksen myötä Martti Hämäläisen valmennukseen, ja jatkoa odotellaan 
mielenkiinnolla. Kuskikin vahvistuu nyt tuntuvasti, kun Jarmo Saarela ottaa 5-vuotiaan ruunan ohjat. 10 
ISOSALON ISKU palaa päivälleen vuoden tauolta, ja 7 KYNNYS on suorittanut koelähtönsä jo 3-vuotiaana 
viime vuoden joulukuussa – tämän jälkeen valmentajakin on vaihtunut. Kaksikon iskukyky on siis puhtaasti 
arvailujen peitossa. Joka tapauksessa molempien kohdalla suvut ovat sen verran hyvät, että siitä homma ei 
jää kiinni. 4 KIHIN KARKAUS on kärsinyt urallaan isoista raviongelmista, mutta viimekertaisessa Turun 
kakkossijassa ravi oli viimeisen takasuoran laukasta huolimatta kunnollista. Niinpä totosija on nytkin 
mahdollinen. Myös 1 VEKTORIN VALO ja 8 JIRIH ovat nappionnistumisella realistisia totohevosia. 
 

Lähtö 2   A) 1,6,8,7  /  B) 5,9  /  C) 10,2,12,4,3,11 
Illan toisesta lähdöstä löytyy useita mielenkiintoisia 3-vuotiaita, joilla suvut ja taustavoimatkin ovat kunnossa. 
Ykkösvihjeeksi nostetaan 1 CONSALVO. Se laukkasi koelähdössään ensimmäisen kaarteen lopussa 
kolmannelta sijalta pahoin, mutta liikkui loppumatkan hienosti ja ylitti maalilinjan vielä 19,2-ajalla kakkosena. 
Ravilla Ready Cashin poika menestyy. Myös 6 STONECAPES TIFFANY on Ready Cashin jälkeläinen. Se 
siirtyi uran avauksessaan Teivossa 2. sisältä 2. ulos 750 jäljellä, hyökkäsi 300 jäljellä ja riitti 15-vauhtisella 
päätöspuolikkaalla mukavasti kakkoseksi. 8 BWT FIRST BLOOD on kotiradan Harri Koivusen tallin edustaja 
tähän mielenkiintoiseen alokassarjaan. Ride The Nightin tytär pystyy kyllä parantamaan selvästi 
koelähtötulostaan. Myös 7 LEX LOYALTY nostetaan mukaan A-ryhmään. Please Poppyn poika seuraili 
koelähdössä ihan mukavasti kärjen tuntumassa, eikä todellista osaamista vielä nähty. Myös 5 SPIKE’S STAR 
ja 9 SHACKHILLS DESIREE ovat kelpo 3-vuotiaita, mutta aivan voitto tulisi kuitenkin yllätyksenä. 
 

Lähtö 3   A) 12,2,8  /  B) 6,1,4,7,5,11  /  C) 10,3,9 
Kolmevuotias 12 MAKING MATCH aloitti kilpailu-uransa hienosti voitolla. Suvukas ori on oikein 
kehityskelpoinen, mutta tietysti koko paalun kiertäminen ei ole mikään helppo juttu. 2 COOKIE GIRL hävisi 
uran avauksessaan vain Making Matchille, ja 20 metrin etumatkan turvin nopea revanssi on ihan mahdollinen. 
8 RACHAEL on lähdön kolmas A-hevonen. Se käynnistyi Lahdessa ykkösradalta verkkaisesti ja jäi 4. sisälle. 
Loppukiri oli kuitenkin vauhdikas ja nosti tamman kakkoseksi. Päätöspuolikas sujui peräti 13,3-vauhdilla. B-
ryhmäänkin jää hyviä haastajia. 6 THE SANCY pääsee lähdön onnistuessa vauhdikkaasti matkaan ja voi 
keikkua kärkikuvioissa alusta loppuun. 1 EN CANDY TILL aloitti uransa kelpo kolmossijalla, mutta viimeksi 
Vermossa paikka 2. radalla ilman selkää oli nuorelle tammalle liikaa. Edellä mainitun kaksikon kanssa samaan 
kategoriaan kuuluvat myös 4 FINEST CLASS ja 7 SAHARA NOMORELIES. 
 

Lähtö 4 Toto5-1  A) 1,2,5  /  B) 3,4,6  /  C) - 
Vaikka Toto5-avauksessa on viivalla vain kuusi hevosta, ei voittajan nimeäminen ole mikään helppo juttu. 1 
MR BIG STAR on voittanut viimeksi 16.11.2018, nimenomaan Metsämäessä Kasvattajakruunu-välierän. 
Muutenkaan ura ei ole kulkenut 3-vuotiskauden jälkeen ollenkaan suunnitelmien mukaan. Viime juoksujen 
perusteella suunta on kuitenkin tällä hetkellä oikea, ja hiljalleen 5-vuotiaaksi varttunut ori on palaamassa 
takaisin kykyjensä mukaiselle tasolle. Tässä voittokantaan palaaminen voi hyvinkin onnistua. 2 GRAINFIELD 
ACE on parhaimmillaan ollessaan starttiraketti, mutta ei ruunan lähtönopeus viimeksi Vermossa ollut 
parhaiden päivien veroinen, vaikka se Antti Teivaisen hoputtamana 200 metriä juostuna keulaan etenikin. Sand 
Pirate Ås onnistui nimittäin pitämään ensin Grainfield Acea johtopaikan jopa helposti. Niinpä ei tulisi mitenkään 
yllätyksenä, vaikka myös Mr Big Star onnistuisi Grainfield Acen torjumisessa, kun tämä vieläpä kiihdyttää 
matkaan suoraan rinnalta. Vihjaajan papereissa Mr Big Star on ykkösvaihtoehto keulapaikalle, eikä Mr Big 
Star vielä olisi lähtöä hävinnyt, vaikka johtopaikan Grainfield Acelle menettäisikin. 5 QUESTIONMARK ME 
toivoo, ettei edellä mainittu kaksikko pääsisi heti sopuun keulapaikan kohtalosta. Se nostaisi tuntuvasti 
kovakirisen ruunan voittosaumoja. 3 CAROLINE K. hävisi viimeksi Vermossa niin paljon Grainfield Acelle, että 
voittoon asti yltäminen edellyttäisi ainakin pientä tasonnostoa. 4 M.T.LARA CROFT ja 6 HAMIS FAMERAISER 
jäävät voitosta puhuttaessa vieläkin selvemmin haastajan asemaan. 
 

Lähtö 5 Toto5-2  A) 2,1,6,9,7,3  /  B) 4  /  C) 8,10 
Toisessa Toto5-kohteessa A-ryhmään nostetaan selvästi yli puolet lähdön hevosista. Monelle on tullut 
laukkoja, mikä tekee lähdöstä entistäkin haastavamman pelipähkinän. 2 MOTIVATED SECOND ei ole 
onnistunut tänä vuonna vielä ollenkaan, mutta kapasiteetista homma ei jää tässä lähdössä kiinni. 1 MANANA 
ei riittänyt Lahdessa 4-vuotiaiden tammojen avoimessa lähdössä, mutta nyt tehtävä on ihan erilainen. Kaiken 
lisäksi tammalla on nyt starttikin kropassa. 6 GISELLE HALM pystyy ravilla parantaman normaalioloissa 
selvästi ennätystään. 9 ARCTIC DESSERT on vauhtikestävä, mutta erittäin epävarma. 7 TESTIMONIAL kokee 
mielenkiintoisen kuskinvahvistuksen. Kyseessä on nopea avaaja. 3 FIONA NORR on pilannut viime starttinsa 
laukkoihin, mutta on vaikuttanut laukkojen lomassa täysin normaalilta. 



 

Lähtö 6 Toto5-3  A) 6,9  /  B) 14,8,1,15,3,7,5,4,12,16  /  C) 2,11,13,10 
Toto5-pelin kolmannessa kohteessa A-ryhmään erottuu kaksi hevosta. 6 ARKENTTIINA voi laukata, mutta 
fyysisen vireensä puolesta se on vahva voittajaehdokas. Viimeksi Teivossa Arkenttiina laukkasi 
ensimmäisessä kaarteessa selvästä johtoasemasta, mutta eteni uudelleen kärkeen ennen avauspuolikkaan 
täyttymistä ja piti 26-vauhtisessa lopetuksessa oikein varmaan voittoon. 9 HALLAN POIKA on parempi 
hevonen kuin tämän hetken taulusta voisi päätellä. Viime starteissa on ollut epäonneakin. Muutenkaan Hallan 
Poika ei taida laittaa itseään vielä ihan täysillä likoon. Kehityspotentiaalia kuitenkin löytyy, ja ori pystyy 
tekemään myös itse juoksunsa. 14 ANTIN HELMI laukkasi Lahdessa keskijoukoista 1500 metriä ennen maalia, 
mutta paikkasi erheensä mukavasti. Kaustisen kolmossija tuli johtavan rinnalta. Hallan Poika jäi silloin taakse, 
mutta pitää noteerata, että Antin Helmi lähti silloin liikkeelle 20 metriä Hallan Pojan edeltä. Lähtötilanne on siis 
kääntynyt täysin päinvastaiseksi. 8 JYLHÄSÄDE kohdalla takarivin paikka verkkaisen avaajan takana ei ole 
hyvä, mutta tamma on silti perushevosia. 1 EKOSALAMA on tasaisen rehti puurtaja. 15 VIETÄVÄN VIESKER 
on aloittanut Martti Hämäläisen käsistä positiivisesti, mutta suosikkien onnistuessa aivan voittoon asti 
nouseminen on hankalaa. 
 

Lähtö 7 Toto5-4, Troikka  A) 1,3,5,9,8,7  /  B) 10,2,11  /  C) 6,4 
Toisen Toto5-kohteen tavoin myös tässä lähdössä A-ryhmään nostetaan peräti kuusi hevosta. 1 PRODIGY 
SHARK on napannut kolme peräkkäistä kakkossijaa sen verran hienoilla suorituksilla, että ansaitsisi voitonkin. 
Kenkien riisuminen on ollut ruunalle ehdottomasti eduksi. Keulapaikan pitämisen ykkösradalta ei kuitenkaan 
pitäisi onnistua. 3 ERNA’S KING on ollut kesän starteissaan juoksunkulkujen suhteen jatkuvasti epäonninen. 
Nyt ruunalla on loistopaikalta paikka kiillottaa kolhiintunutta mainettaan. Kyseessä on nopea avaaja, jolla Arna 
Ruohomäki päässee valitsemaan, että ajaako keulasta vai selästä. Mikäli Erna’s King ei ole ylienerginen, sopii 
keulajuoksukin hyvin. 9 CAVALIER ei ole noussut odotetulle tasolle. Vaikuttaisi siltä, että kyseessä on hieman 
tarkan juoksun hevonen, joten takarivistä tarvitaan tuuriakin. 8 LANGEN’S CZA CZA on loistovireessä, mutta 
lähtöpaikka on jälleen kerran tympeä. Porin kakkossija tuli 2. radalta ilman selkää vain keulasta hallinneelle 
Gillian Comerylle häviten. Viimeksi tamma laukkasi loppusuoralle tultaessa hyvästä noususta törkeän 
häirinnän seurauksena. Ilman häirintää Olli Lähtisen valmennettava olisi kirinyt ainakin neljänneksi. A-ryhmään 
mahtuu myös jatkuvasti huonoille lähtöradoille joutuva 7 QUATTRO TILLY. 
 

Lähtö 8 Toto5-5, Duo-1 A) 8  /  B) 2,5,6,9,7,4,1,3  /  C) - 
Toto5- sekä Duo-systeemien tukipilarina toimii 8 MERRAN JYSKE. Se on tehnyt viime starteissaan pelkästään 
hyviä juoksuja, eikä kuntokäyrä osoita ainakaan alaspäin. Viimeksi Lahdessa Merran Jyske jäi johtavan 
rinnalle, mistä neljäs sija oli tasokkaassa lähdössä kunniakas saavutus. Kiihdytysvaiheessa voi olla pieni 
laukkariski, mutta alun selvittäessään voiton pitäisi olla tässä porukassa lähellä juoksupaikasta riippumatta. 
Myöskään kengitysbalanssilla ei pitäisi olla tämän tason lähdössä olennaista merkitystä. 2 EETU ROLS hävisi 
toissakerralla Forssassa vain Merran Jyskeelle ja on sen perusteella suosikin ykköshaastaja. Viimeksi 
Vermossa Eetu Rols oli kuitenkin läpi matkan niin vetämätön, että kysymysmerkkejä on ilmassa. 5 INTOIIVARI 
on laukkaillut paljon, mutta ravilla se pystyy ottelemaan ainakin Merran Jyskeen jälkeisistä sijoituksista. 6 
MOPOHEIKKI kohdalla menestyminen on täysin kiinni kilpailuhuumorista. 9 MUISTON PRINSSI voittaa todella 
harvoin, koska hiljentää yleensä loppumetreillä selvästi. Totosija on kuitenkin täysin mahdollinen. Myös 7 
HUVIN VIKU, 4 ROJAALI ja 1 ISOSALON KIIRA ovat täysin realistisia totohevosia tässä suosikin jälkeen tosi 
tasaisessa lähdössä. 
 

Lähtö 9 Duo-2, Troikka A) 4  /  B) 10,7,12,6,8,9,5  /  C) 11,2,1,3 
4 STARDUST COMERY on aloittanut uransa kahdella tyylikkäällä voitolla. Luonteikas ori on itse itsensä pahin 
vastustaja. Oikealla tavalla käyttäytyessään se ei kyllä tätä lähtöä häviä. 10 MAYA EVERWOOD on 
kehityskelpoinen 3-vuotias. 7 BLUE PATRIK nosti viime startissa merkittävästi tasoaan, ja saman tason 
suorituksella otellaan tässä lähdössä totosijoista. 12 UP EASY pystyy menestymään piippuhyllyn paikaltakin, 
mikäli selvittää kaarteet ravilla. Varsinkin ensimmäinen kaarre on ollut ruunalle hankala. Viimeksikin Up Easy 
laukkasi ensimmäisessä kaarteessa, mutta kulki jatkossa taustalla viimeiset 700 metriä 15,2-vauhdilla. 6 BIG 
HEART voi päästä heti hyviin asemiin. Myös 8 HELLO, 9 ROYAL WICTORIA ja 5 YERBA K.A. ovat tässä 
porukassa realistisia totohevosia. Kaikilla on alla hyväksyttäviä suorituksia tätä kovemmissa lähdöissä. 
 

Lähtö 10   A) 10  /  B) 1,2,7  /  C) 8,9,4,3 
10 NIGHT GUARD on voitokas hevonen, joka on vielä kehittynyt kaiken aikaa. Viime suoritukset ovat olleet 
niin jäätäviä, että kaikki muu kuin voitto olisivat isoja pettymyksiä 40 metrin takamatkasta huolimatta. 1 
LANGEN’S MOTÖRHEAD ja 2 BEARWAY kohtasivat toisensa Turussa 26. päivä kesäkuuta. Silloin Bearway 
oli johtopaikalta sitkeä kakkonen, kun taas Langen’s Motörhead oli 3. ulkoa vain hyväksyttävä neljäs tasan 
sekunnin Bearwaylle kilometriajassa häviten. Kenkien riisuminen toi kuitenkin Langen’s Motörheadiin 
lisätehoja, sillä ruuna olisi voittanut Porissa helposti, mikäli ei olisi laukannut johtopaikalta pitkäksi 800 jäljellä. 
Ainakin tällä balanssilla Langen’s Motörhead kohoaa rankingissa Bearwayn etupuolelle, Bearway kun on 
lisäksi aika epäonnistumisaltiskin. 7 FIRST WILD kärkkyy paalun kaksikon epäonnistumista. 
 



VIHJESYSTEEMIT: 
 
TOTO5 (lähdöt 4-8) 
 
Pieni systeemi  Suuri systeemi 
 
I 1 Mr Big Star (2,5)  I 1,2,5 (3,4)   
II 1,2,3,6,7,9 (4,8)  II 1,2,3,6,7,9 (4,8) 
III 6,9 (14,8)   III 1,6,8,9,14 (15,3) 
IV 1,3,5,7,8,9 (10,2)  IV 1,3,5,7,8,9 (10,2)   
V 8 Merran Jyske (2,5)  V 8 Merran Jyske (2,5) 
72 riviä*0,10 euroa = 7,20 euroa 540 riviä*0,10 euroa = 54 euroa 
 
PÄIVÄN DUO (lähdöt 8-9) 
 
Pieni Systeemi  Suuri systeemi 
 
I 8 Merran Jyske  I 8 Merran Jyske 
II 4 Stardust Comery  II 4,5,6,7,8,9,10,12 
1 yhdistelmä   8 yhdistelmää 
 
TROIKKA (lähtö 7) 
 
Pieni systeemi  Suuri Systeemi 
 
I 1 Prodigy Shark  I 1,3,5 
II 3,5,7,8,9   II 1,3,5,7,8,9 
III 3,5,7,8,9   III 1,3,5,7,8,9 
20 yhdistelmää*0,50 euroa = 10 euroa 60 yhdistelmää*0,50 euroa = 30 euroa 
 
TROIKKA (lähtö 9) 
 
Pieni systeemi  Suuri Systeemi 
 
I 4 Stardust Comery  I 4 Stardust Comery 
II 7,10,12   II 7,10,12  
III 7,10,12    III 5,6,7,8,9,10,12 
6 yhdistelmää*1 euro = 6 euroa 18 yhdistelmää*2 euroa = 36 euroa 
 
 
Vihjeet laati: Jouni Toroska 


