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Metsämäen 

Tipsit Perjantairavit 16.7.2021 
Lähtö 1   A) 4,11,16,15,8,13  /  B) 2,9,3,14  /  C) 1,5,6 
Perjantai-illan käynnistävä lämminveristen alokassarja on vaikea pelipähkinä. 4 APPLECHEEKBOY olkoon niukka 
ykkösrankkaus, vaikka nykyvire on pelkästään arvailujen varassa. Ruuna on kilpaillut viimeksi tammikuussa, ja silloin ei 
menestystä tullut. Urallaan kolme kertaa kilpailleen ruunan avausstartti lokakuussa Lahdessa toi kuitenkin heti totosijan, 
joskin kanssakilpailijan hylkäyksen avittamana. Joka tapauksessa tehtävä oli ihan tasokas, ja saman tason suoritus riittänee 
tässä pitkälle. 11 ZARA JOSEFINA kilpailee ihan näppärässä vireessä ja kuntokäyrä saattaa olla hieman nousussakin. 
Sunnuntaina Forssassa Zara Josefina laukkasi lähdössä pitkäksi, mutta kiri vielä kärjen tuntumassa viidentenä maaliin. 16 
ENJOY SPEED kilpailee sekin ihan mukavassa vireessä. Sunnuntaina Jämsässä Enjoy Speed seuraili nuorten hevosten 
lähdössä 2. sisältä viidenneksi jääden vähintään tekniseen pussiin. 15 MASTER VICE on ihan kehittyvä 3-vuotias, ja 
kuskikin vahvistuu. 8 OLWING ei säväyttänyt Kokemäen tauoltapaluussaan, mutta ruuna on esittänyt ihan mukavia 
vauhtivaroja. A-ryhmään nostetaan myös keskiviikkona Vermossa kovan täyden matkan volttituloksen 16,4-tekaissut, ja sillä 
ajalla neljänneksi sijoittunut, 13 EVERYDAY JOE. 2 MAGARRI ja 9 BELLO DI JUVENTUS käynnistävät B-ryhmän ja 
kuuluvat nekin pelihevosiin. 
 

Lähtö 2   A) 6,1,2,9  /  B) 8,11  /  C) 5,4,3,12,13,10,14 
Toisen lähdön ykkösrankkaus 6 SIRPAN SIRO aloitti tänä vuonna Turussa uransa mallikkaalla keulakakkosella, mutta sen 
jälkeiset kaksi starttia ovat pilaantuneet laukkoihin. Näistä ensimmäisessä startissa kanssakilpailijan häirintä aiheutti 
epäonnistumisen. Nyt Sirpan Siro on saanut vetää hieman henkeä, ja uran avauskilpailun kaltaisella suorituksella 
menestystä on luvassa. 1 SIPORINKO sijoittui tammikuussa Seinäjoella uransa avauskilpailussa kolmanneksi, vaikka ravi ei 
ollut lainkaan kohdallaan. Eiköhän osaavista käsistä tuleva suvukas 5-vuotias pysty nyt parempaan. Siporinko on 
mielenkiintoinen seurattava. 2 JENNITÄR on nyt kilpaillut urallaan kahdesti ja kehityssuunta vaikuttaa oikealta. Hyvistä 
asetelmista kaikki on mahdollista. A-ryhmään kohoaa myös kesällä suoritustasoaan merkittävästi aiempaan verrattuna 
nostanut 9 NEVAN HURMURI. Suosikkeja lähtevät haastamaan tasavauhtinen ja varsin ravivarmalta vaikuttava 8 TIMON 
TÄHTI sekä viime startissaan Forssassa hyväksyttävästi neljänneksi puksutellut 11 MOIMOI. 
 

Lähtö 3   A) 4,2  /  B) 3,6,1,5  /  C) - 
Kolmannessa lähdössä lähdetään liikkeelle vahvasti siitä olettamuksesta, että 4 NORTH SUNNY juoksee keulassa ja 2 
CARAMANIA tämän takana. Sen jälkeen piikki-selkä –kaksari olisi oikein lähellä toteutumista. North Sunny oli viimeksi 
Vermon 65-lähdössä 2. sisältä pirteä kakkonen vain Lake’s Dianalle häviten. Seinäjoella North Sunny oli keulasta vain 
hyväksyttävä kolmas, mutta kyllä tamman silti pitää olla tässä tehtävässä johtopaikalta erittäin vahvoilla. Tauolta palaava 
Caramania on tauluaan parempi hevonen, ja tämänkertainen lähtö on kaksarisijaa ajatellen oikein sopiva. 3 SHOT ON 
GOAL ei käynnisty kovinkaan rivakasti, mutta tulee aina juosten maaliin asti. 6 REVENANT on ottanut turhia laukkoja. Ori on 
muuten ihan mukavassa vireessä, mutta takamatka vaikeuttaa tehtävää pienestä lähdöstä huolimatta. 1 STEINMETZ PINK 
ja 5 EASY DIAMOND jäävät haastajiksi. 
 

Lähtö 4 Toto5-1  A) 6,7,3,4  /  B) 2,1,5  /  C) - 
Toto5-pelin avauskohteessa A-ryhmään nostetaan neljä hevosta. 6 ROBERT MAGUIRE kohoaa rankingin kärkeen, muttei 
siihen kuitenkaan varauksetta voi luottaa. Ruuna joutui tyytymään sunnuntaina Forssassa suosikkina viidenteen sijaan, 
vaikka pääsi etenemään mielipaikalleen keulaan ennen avauspuolikkaan täyttymistä. Toki avauspuolikas oli 11,5-vauhtinen, 
mutta avauskierros oli enää 15,5, mikä ei todellakaan ole pikamatkalla nopeissa olosuhteissa kovaa kyytiä. Se pitää tietysti 
huomioida, että alla oli kuukauden starttiväli, joten eiköhän ruuna ole nyt parempi. Lisäksi mielipaikalle keulaan pääsy 
vaikuttaa taas oikein todennäköiseltä. Robert Maguiresta lähdetään siis liikkeelle, mutta varmaksi vihjesysteemeihin se ei 
kuitenkaan käy. 7 IRRUTA BOKO on oikein mielenkiintoinen Suomen debytantti, sillä ennakkokommentit ovat olleet 
positiivissävytteisiä. Nina Pettersson-Perklenin tallin kaksikko 3 KNOWWHENTOHOLD’EM ja 4 THAI MING alisuoritti 
Lappeenrannassa, mutta kaikki ei tainnut olla tuolloin kunnossa, sillä tallin hevosia on ollut viimeisen kuukauden aikana 
paljon kipeänä. Kummankin hevosen edellinen suoritus oli paljon parempi, ja kaiken ollessa kohdallaan Pettersson-Perklenin 
kaksikko ottelee tässä porukassa ilman muuta parhaista paloista. Hankosideongelmien vuoksi tauolle joutunut 2 FREDDY K. 
ei todennäköisesti ole suoraan viiden kuukauden tauolta parhaimmillaan ja putoaa siksi B-ryhmään. 
 

Lähtö 5 Toto5-2  A) 9  /  B) 8,6,4,3,1,7,2,5  /  C) - 
9 VILLI VIEKKAUS on hieman ailahteleva 5-vuotias, mutta hevosessa on potentiaalia, ja parhaimmillaan ollessaan Kihiseen 
poika on tässä porukassa vahvoilla. Kesäkuisessa Forssan kilpailussa juoksu meni nappiin ja Villi Viekkaus kirmasi 
loppusuoralla oikein varmaan voittoon. 8 WINETTO on vauhdikas ruuna, joka on suoraan tauoltakin realistinen menestyjä. 
Ainakin etukäteen Kari Lehtonen on kaavaillut tauon vuoksi tällä kertaa selkäjuoksua, ruunallahan on ajettu usein keulasta. 6 
MYRSKIS on valitettavan epävarma hevonen, mutta ravilla tammalla on täydet saumat otella aivan kärkisijoista. 
Sunnuntaina Forssassa Myrskis oli vielä tämänkertaista kovemmassa lähdössä totosijassa kiinni laukatessaan 500 metriä 
ennen maalia. Mikäli Winettolla tyydytään suosiolla selkäjuoksuun, on 4 PYRY VILJAMI lähdön todennäköisin keulahevonen. 
Pyry Viljamin toukokuinen Turun voitto tuli nimenomaan keulasta. Ruuna sai vetää silloin alun maltilla, sillä väliajat olivat 
37,5-36,5-(32,0)-27,0. 3 METKU MAIKKI voi olla lähdön  yllättäjä, mikäli saa rytmistä kiinni riittävän ajoissa. Tamma on ollut 
viime starteissaan sijoituksiaan parempi. 1 VEERAN VIRE otti Porissa uran avausvoittonsa tämänkertaista helpommasta 
lähdöstä. Tamma ei vieläkään kuulu ihan kuumimpiin suosikkeihin, vaikka sinällään viime voitto tuli kyllä vahvalla 
suorituksella. 
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Lähtö 6 Toto5-3  A) 9  /  B) 3,6,8,5,4,1  /  C) 7,2 
Antti Pihlströmin ohjastama 9 LEX LOYALTY nostetaan Toto5-vihjesysteemien tukipilariksi. Pihlström on aloittanut 
ohjastajauransa mallikkaasti, sillä viisi kilpailua on tuonut yhden voiton, kolme kakkossija sekä yhden kolmossijan – kaikki 
startit siis totossa. Näistä yksi kakkossija on tullut Peanutsilla, mutta kaikki muut startit Pihlström on ajanut nimenomaan Lex 
Loyaltylla. Uran avausvoitto niin kuskille kuin hevoselle tuli sunnuntaina Forssassa, kun Pihlström ja Lex Loyalty laskettelivat 
tyylipuhtaaseen voittoon vajaan 700 metrin kirillä 2. ulkoa. Forssan tapaan rasitteena on taas takarivin lähtöpaikka, mutta 
siitä huolimatta kovavireinen valjakko kohoaa selväksi suosikiksi. 3 MY MATCH aloittaa haastajien ryhmän. Se eteni viimeksi 
Seinäjoella johtopaikalle 1400 jäljellä ja voittoakin kyllä tarjottiin, mutta Minneapolis punnersi kalkkiviivoilla selästä edelle. 6 
ZEST BOY on napannut uransa molemmat kakkossijat Maarianhaminasta. Näiden kilpailujen välissä Zest Boy taipui Porissa 
johtavan rinnalta kuudenneksi, mutta kokonaisuus huomioiden suoritus oli kyllä positiivinen. 8 R.R. ELMER kuuluu My 
Matchin ja Zest Boyn kanssa samaan haastajaryhmään. Alla on nyt kaksi totosijaa, ja R.R. Elmer pystyy tekemään vähän 
juoksuakin. 5 MIRACLE MYSTAR nappasi Halsuan voittonsa keulapaikalta. Tätä edeltäneessä Kokemäen kilpailussa laukka 
loppusuoralle tultaessa vei Real Proudin jälkeisen kakkossijan.  
 

Lähtö 7 Toto5-4, Duo-1,Troikka  A) 1,4,7,3,5  /  B) 10,2,9,8  /  C) 6,11 
Mielenkiintoinen lähtö, missä rankingin kärkisijat menevät hevosille, jotka ovat ilman muuta tauluaan paremmassa vireessä. 
1 YPÄJÄ LOUVRE jäi viimeksi Vermossa 2. sisälle umpipussiin, joten kymmenes sija ei anna lainkaan oikeaa kuvaa. Jo 
kesäkuinen Forssan kiri takajoukoista kolmanneksi kertoi nousuvireestä. Nyt Ypäjä Louvrella on hyvä tilaisuus pitää 
keulapaikka hallinnassaan, minkä jälkeen oriin ohittaminen ei ole helppoa. 4 LOSER ON LOSER sijoittui viimeksi Porissa 
neljänneksi, vaikka juoksu meni täysin pieleen. Loser on Loser juuttui kiertämään alussa kolmatta rataa ja peruutteli lopulta 
viimeiseksi 900 jäljellä. Vaikka alkumatka meni siis ihan vihkoon, pujotteli Loser on Loser vielä kärjen tuntumassa neljäntenä 
maaliin, ja voimiakin jäi vielä ilman muuta varastoon. Juoksun luontuessa Loser on Loser on viime startin perusteella 
huippuvaarallinen. 7 THE DUDE on hyvä hevonen, joka on menestynyt tätä kovemmissakin lähdöissä. Viimeksi Lahdessa 
The Dude oli laadukkaassa 75-lähdössä oikein positiivinen kuudes 4./3. ulkoa. Kuntokäyrä osoittanee edelleen ylöspäin, ja 
tehtävä on muuten sopiva, mutta seiskaradalta on juoksunkululliset riskinsä. 3 REDHOT TAP DANCER on jo pitkään 
kilpaillut hyvässä vireessä. Voittoja tulee harvoin, mutta hyviä sijoituksia sitäkin useammin. Seppo Markkula ajaisi varmasti 
mielellään keulasta, mutta lähtökohtainen olettama on, ettei Redhot Tap Dancer pääse kiihdytyksessä Ypäjä Louvren 
etupuolelle. Tasaisen hyvässä vireessä kilpaileva 5 HE IS FELIX on sitten lähdön viides A-hevonen. 10 MESSIAH kykenee 
parhaimmillaan pontevaan loppukiriin, mutta putoaa silti takarivistä B-ryhmän puolelle, koska eturivistä löytyy useita 
hyväkuntoisia menijöitä.  
 

Lähtö 8 Toto5-5, Duo-2 A) 3  /  B) 2,10,8,6,7,11,4,5  /  C) 1,9,12 
Toto5-päätöskohteen itseoikeutettu suosikki on kolme peräkkäistä keulavoittoa napannut 3 ZUMUMAN. Miia Salmisen 
suojatti tekee ehdottomasti parhaat suorituksensa keulapaikalta ja päässee taas mielipaikalleen. Zumumanilla on 
loistosaumat neljänteen peräkkäiseen keulavoittoonsa. Suuressa Toto5-vihjesysteemissä huomioidaan kuitenkin yllätyksen 
toivossa muitakin. 2 GRAINFIELD EMMA on tähän lähtöön hyvä hevonen, mikäli vain Aki Bly saa kaivettua hieman laiskasta 
hevosesta samat tehot kuin vakio-ohjastaja Seppo Markkula. Viimeksi Kaustisella kirivaihe ei mennyt sujuvasti. 
Juhannuksena Kokemäellä Grainfield Emma hävisi vain keulasta voittaneelle Orvar Iverille puurrettunaan viimeiset 1300 
metriä 2. rataa ilman selkää. 10 ANKLE SOCKS ei ollut viimeksi Vermossa yhtään menestysstarttejaan huonompi, vaikka 
seitsemänneksi jäikin. Tammalla on takarivin lähtöpaikasta huolimatta hyvät totosaumat. 8 MICKAN on starttiraketti, joka voi 
värittää kasiradaltakin lähtökiihdytystä. Mickan on myös suurin uhkatekijä sille, että alku menee Zumumanin kannalta liian 
vauhdikkaaksi. Markku Marttilalle kelvannee tosin Zumumanin selkäkin, mikäli sinne vain tulee tilaa. 6 CREATION 
PRIMERO palaa erittäin pitkältä tauolta isona arvoituksena. Toki ruunalla on alla oikein kelpo koelähtötulos, mutta sitä 
edesauttoi Alien Scoutin keulapaikalla kaasuttelu. Creation Primeroa pidettiin nuorena huippulahjakkuutena, mutta ura ei ole 
sittemmin edennyt lainkaan suunnitellulla tavalla. Porissa kuukauden paussilta startin kroppaansa saanut 7 CLAY BRICK 
sekä viimeksi Jämsässä 2. ulkoa 600 metrin kirillä voittanut 11 DARENA ovat revitysmerkkejä. 
 

Lähtö 9 Troikka  A) 9,7  /  B) 2,1,3,5,4,8  /  C) - 
Illan päätöslähdössä A-ryhmään nostetaan kaksi hevosta. 9 REVELATION MAN on aloittanut uransa hienosti kakkossijalla 
sekä voitolla. Vajaa kuukausi sitten Turussa Aripekka Pakkasen valmennettava irtosi 14-vauhtisella päätöspuolikkaalla 
johtopaikalta ylivoimaiseen voittoon. Revelation Manin juoksutyyli on aika raskaan näköistä, mutta tehoja tuntuu kuitenkin 
löytyvän. 7 MACCE ei menestynyt toukokuun Vermon starteissaan, mutta kyseessä on kapasiteetiltaan tällaiseen tehtävään 
ehdottomasti riittävä hevonen. 2 FARFALLONE punnersi Porissa uransa avausvoittoon loppusuoran mittaisella kirillä 2. 
ulkoa. Kolmevuotias Quite Easyn poika on hyvä haastaja. 1 AXEL K.A. epäonnistui pahoin Maarianhaminan vierailullaan, 
mutta tätä edeltäneestä Turun kilpailusta irtosi mallikas keulavoitto. 3 CASH NO MORE onnistuu harvoin, mutta se kulki 
viimeksi Forssassa pahan alkulaukkansa jälkeen mallikkaasti. 5 MAMA’S GOLDEN GIRL palaa tauolta, joten vire on 
arvoitus. 
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VIHJESYSTEEMIT: 
 

TOTO5 (lähdöt 4-8) 
 

Pieni systeemi      Suuri systeemi 
 
I 3,4,6,7 (2,1)      I 2,3,4,6,7 (1,5)   
II 9 Villi Viekkaus (8,6)     II 3,4,6,8,9 (1,7) 
III 9 Lex Loyalty (3,6)     III 9 Lex Loyalty (3,6) 
IV 1,3,4,5,7 (10,2)      IV 1,3,4,5,7,10 (2,9)   
V 3 Zumuman (2,10)     V 2,3,6,7,8,10,11 (4,5) 
20 riviä*0,10 euroa = 2 euroa    1050 riviä*0,10 euroa = 105 euroa 
 

PÄIVÄN DUO (lähdöt 7-8) 
 

Pieni Systeemi      Suuri systeemi 
 
I 1,4,7        I 1,3,4,5,7 
II 3 Zumuman      II 3 Zumuman 
3 yhdistelmää      5 yhdistelmää 
 

TROIKKA (lähtö 7) 
 

Pieni systeemi      Suuri Systeemi 
 
I 1,4,7        I 1,4,7 
II 1,3,4,7       II 1,3,4,5,7 
III 1,3,4,5,7       III 1,2,3,4,5,7,9,10 
27 yhdistelmää*0,50 euroa = 13,50 euroa  72 yhdistelmää*0,50 euroa = 36 euroa 
 

TROIKKA (lähtö 9) 
 
Pieni systeemi      Suuri Systeemi 
 
I 7,9        I 7,9 
II 7,9        II 1,2,3,7,9  
III 1,2,3       III kaikki 
6 yhdistelmää*0,50 euroa = 3 euroa   48 yhdistelmää*0,50 euroa = 24 euroa 
 
 
Vihjeet laati: Jouni Toroska 


