
PELIVIHJEET, Turku 24.7.2020 
 
Lähtö 1   A) 4,10,9,1  /  B) 12,6,2,5,3,7  /  C) 8,11 
4 ARCTIC PASTOR ei ollut viimeksi Mikkelissä yhtään voittojuoksujaan huonompi, juoksu vain meni 5. ulkoa 
aika hankalaksi. Nyt Nina-Pettersson Perklenin valmennettava saattaa päästä etenemään johtopaikalle, jolloin 
Miia Salmisen ajokki olisi tässä Amatööriohjastajien SM-karsintalähdössä vahvoilla. 10 UNBOUNDED 
STRIDE on kapasiteetiltaan kova hevonen näihin sarjoihin. Ruuna oli viimeksi Seinäjoella mukana American 
Heron voittamassa Kasvattajakruunu-alkuerässä, missä sijoittui 3. sisältä viidenneksi. 9 HEELYS ANDORRA 
on parantanut kesän aikana tuntuvasti menoaan, ja tällä hetkellä tilanne näyttää jatkonkin suhteen valoisalta. 
Vaikka tamma jäi viimeksi Porissa 4. sisältä neljänneksi, pinkoi se päätöspuolikkaan peräti 10,9-kyytiä. Myös 
1 TESTIMONIAL mahtuu huippupaikalta mukaan A-ryhmään. Tamma avaa reippaasti, ja ideaalijuoksupaikka 
olisi Arctic Pastorin takana 2. sisällä. 12 STONEISLE PASSION on hyvässä vireessä, mutta piippuhyllyn 
lähtöpaikalta se ei pääse hyödyntämään hyvää lähtönopeuttaan ja putoaa siksi haastajaosastolle. 
 

Lähtö 2 Toto4-1  A) 9,10  /  B) 4,6,12,1,3,2,11,5,7  /  C) 8 
Toto4-pelin avauskohde vaikuttaa täysin kahden kaupalta. Siitäkin huolimatta, että molemmat joutuvat 
lähtemään liikkeelle takarivistä. 9 STARDUST COMERY on aloittanut uransa kolmella vakuuttavalla voitolla. 
Ori ei ole käytökseltään sataprosenttinen, mutta oikealla tavalla toimiessaan menestyskulku saa ilman muuta 
jatkoa. 10 ESSIE GONZALES on lähdön toinen kova. Se voitti Riihimäellä johtopaikalta todella helppoon 
tyyliin, ja voimia jäi vielä paljon varastoon. Suosikkikaksikon jälkeen tulee sitten todella tasainen B-ryhmä. 4 
CREDIT TO DREAM olkoon kolmosrankkaus. Se on suorittanut positiivisesti kahdessa viime kilpailussaan. 6 
ROYAL WICTORIA nappasi viimeksi taustalla Stardust Comeryn jälkeisen kakkossijan, kun Blue Patrik 
laukkasi edellä loppusuoralla. Viimeiset 700 metriä Royal Wictoria kulki 15,1-vauhdilla. Mika Taittonen pyrkinee 
suojatillaan alussa tosissaan johtopaikalle. 12 FRIENDLY VISION on kilpaillut urallaan viidesti ja saldo on ollut 
hieno; kolme voittoa sekä yksi kakkossija. Nyt alla on kuitenkin peräti viidentoista kuukauden tauko, ja se 
yhdistettynä piippuhyllyn lähtöpaikkaan ei tee tilanteesta ollenkaan helppoa. Muutenkin vastassa on kaksi niin 
kovaa, joille olisi normaalistikin vaikea riittää. 
 

Lähtö 3 Toto4-2  A) 3,5,1  /  B) 4,10,8,12,6,9,2  /  C) 7,11 
Toto4-pelin toisessa kohteessa suosikki tulee Mika Mäkelän kovakuntoisesta tallista. 3 TOSI VOIMA pääsi 
etenemään Riihimäellä takarivin lähtöpaikasta huolimatta sujuvasti johtopaikalle ensimmäisen kaarteen 
lopussa. Lopussa Vokkeni ja Runoneito vyöryivät edelle, mutta suoritus oli kuitenkin positiivinen. Startti 
kropassa Tosi Voima voi parantaa selvästikin, ja keulapaikalle pääsy vaikuttaa täysin selvältä. 5 EETU ROLS 
oli toissakerralla Vermossa ihmeen vetämätön, mutta viimeksi Turussa Jukka Kauppisen suojatti esitti kyllä 
laukkojensa lomassa kelpo virettä. 1 ROKKOFF ei pysty ottelemaan keulapaikasta, mutta juoksun luontuessa 
se on ehdottomasti riittävä menijä tähän lähtöön. 4 TÄNTTÄRÄ avaa ravilla reippaasti ja voi saada 
nappireissun, jolloin voittokaan ei suuremmin yllättäisi. 10 PILSKERI ja 8 TOHTORI ovat pilanneet juoksujaan 
viime aikoina paljon laukkoihin. Vähintään totosijalle on juoksun luontuessa realistinen mahdollisuus. 12 
MERRAN PETRA ei ole puristanut viime starteissa niin hyvin kuin parhaimmillaan. Voittotaistoon yltäminen 
näistä asetelmista edellyttää selvää parannusta viime startteihin nähden. 
 

Lähtö 4 Toto4-3  A) 11  /  B) 4,2,8,5,10,9,3,6,7,12  /  C) - 
11 BEACH GIRL on loistanut neljässä viime kilpailussaan. Lähtöpaikka mutkistaa tilannetta, mutta siitä 
huolimatta tällä kertaa Seppo Markkulan ajama Harri Koivusen valmennettava on selvä suosikki. 4 I KEEP MY 
WORD esiintyi kesäkuun starteissa edukseen. Ensiksi tamma voitti johtopaikalta, ja viimeksi se hävisi 2. sisältä 
vain kahdelle kovalle. Viime startin lähtönopeuden perusteella I Keep My Word voi päästä nyt keulaan, mistä 
olisi tosi mielenkiintoinen. 2 NEFERNEFERNEFER ei ole onnistunut ollenkaan kesän kilpailuissaan. Tammalla 
on kuitenkin ehdottomasti rahkeita menestyä. Porissa Nefernefernefer olisi hävinnyt vain Galway Girlille, mikäli 
ei olisi laukannut loppusuoralla. 8 MEET ME IN SHADE on huonolla paikalla, mutta alla on kaksi oikein 
positiivista suoritusta. 5 ILO HANGOVER aloitti viimeksi Vermossa uusista käsistä. Voltin kakkosradalta tuli 
ratkaisevan paha lähtölaukka, mutta olemus ennen lähtöä oli moitteeton. 10 GIRL’S WISH on kelpo vireessä, 
mutta kaarteet tuottavat usein hankaluuksia. 9 GOLF WIDOW TEMPLE on menestynyt hyvin, mutta tässä 
lähdössä voittotaistoon yltäminen edellyttää silti tasonnostoa. 
 

Lähtö 5 Toto4-4  A) 7  /  B) 1,2,9,5,11,10,8,6,3  /  C) 4,12 
7 DRIVERLANE toimii Toto4-vihjesysteemien tukipilarina, vaikka kuukausi sitten epäonnistuikin. Jostain syystä 
ravi hajosi silloin loppukaarteessa täysin. Edellisiin startteihinsa Driverlane oli kuitenkin oikein hyvä, sillä niin 
Teivon voitto kuin Lahden kolmas sija tulivat 2. radalta ilman selkää. Lahdessa ruuna joutui kaiken lisäksi 
kiertämään ensimmäiset 800 metriä kolmatta rataa. Lähtö oli kovatasoinen, sillä kärkisijat veivät Always Ready 
sekä Promptus. Eiköhän Driverlane palaa taas tasolleen, jolloin se on vahva voittajaehdokas, vaikka joutuisi 
taivaltamaan johtavan rinnallakin. 1 FULLHAND COMERY on ollut viime starteissaan sijoituksiaan parempi. 
Porissa ruunalta paloi todennäköisesti totosija, kun sillä reviteltiin ensimmäinen puolikas peräti 08-kyytiä, 
ennen kuin paikka suursuosikki Night Guardin takana kelpasi. Vermossa Fullhand Comerylle jäi 6. sisältä 
selvästi voimia varastoon. Tällä kertaa tähtäimessä lienee keulataktiikka, ja Pekka Korven suojatti on suosikin 



ykköshaastaja. Myös 2 KISS OF JUDAS pystyy avaamaan lujaa, mutta keulapaikkaa todennäköisemmin se 
juoksee kuitenkin Fullhand Comeryn takana 2. sisällä. Teivon kesäkuinen kakkossija tuli kylläkin keulapaikalta. 
Silloin Driverlane jyräsi rinnalta ohi. Viimeksi Forssassa Kiss Of Judas laukkasi kokemattomalla kuskilla 
ensimmäiseen kaarteeseen mentäessä johtopaikkaa tavoitellessaan. Nyt ohjiin palaa taas Teivon kakkossijan 
ajanut Antti Teivainen. 9 HIDALGO BOKO ei ollut kesäkuun Vermon startissa tasollaan, joten jotain taisi olla 
pielessä. Normaalisti kyseessä on vahva menijä. Seuraavana rankingissa tulee Suomen uransa avaava 5 
FORMOSA AM. 
 

Lähtö 6   A) 6,3,2,4  /  B) 1,5  /  C) - 
Vaikka viivalla on vain kuusi hevosta, ei lähtö ole helppo arvioitava. A-ryhmään nousee peräti neljä vakavaa 
voitontavoittelijaa. 6 POR NIE ROCK on kirinyt kahdessa viimeisessään niin hienosti ykköseksi, että 
voittokulku voi ihan hyvin jatkua, vaikkei tämä pikamatka ole mikään ruunan bravuuri – viimekertaisesta 
voitosta huolimatta. On täysin mahdollista, että alussa pidetään vauhtia, mikä olisi hitaasti käynnistyvän Por 
Nie Rockin mieleen. 3 RICOCONE hävisi viimeksi Por Nie Rockille sen verran selvästi, että jää rankingissa 
sen takapuolelle. Ricocone pystyy tosin vielä viimeksi nähtyä parempaankin. 2 VAN KRONOS ja 4 WILLIAM 
PINE halunnevat molemmat johtopaikalle, minkä johdosta alkuvauhti voi olla railakasta. Sisemmän 
lähtöpaikkansa ansiosta Van Kronos on ilman muuta todennäköisempi keulahevonen. 1 GLOBAL OPTION ja 
5 SUNDSVIK MAYDAY jäävät tässä kohtaa selkeästi vain haastajan rooliin, voitto yllättäisi aika tavalla. 
 

Lähtö 7 Troikka   A) 2,9  /  B) 12,4,6,5,11,7,3,8,10,14,13  /  C) 1,16,15 
2 BRILJANTTI BUUGI on oikein lahjakas 4-vuotias. Viimeksi Vermossa Briljantti Buugi laukkasi 
ensimmäisessä kaarteessa, eikä enää ehtinyt 4. ulkoa kuin neljänneksi, vaikka kulki päätöskierroksen 26,5-
vauhdilla. Ravilla Jukka Kauppisen suojatti on vahvoilla. On kuitenkin noteerattava, että kyseessä on lähdön 
ainoa 4-vuotias ja muutenkin vielä kokematon kilpailija. Kanssakilpailijoilla on rutiinia selvästi enemmän. 9 
HALLAN POIKA ei vielä laita itseään ihan täysillä likoon, mutta kyseessä on oikein kehityskelpoinen 6-vuotias. 
Villihotin pojalla on hyvät saumat taistella aivan kärjessä. 12 BEBE ehti näyttää viimeksi Forssassa jo täysin 
varmalta voittajalta, mutta hiljensi loppusuoralla rajusti ja putosi neljänneksi. Se ei kylläkään sinänsä tullut 
yllätyksenä, sillä seurankipeä tamma oli joutunut juoksemaan yksin jo useita satoja metrejä. Bebe on 
vauhdikas sekä ravivarma, mutta ei halua jättää kavereita. 4 DELLING taivalsi Porissa 5-vuotiskauden 
avauksessaan johtavan takana. Keulahevonen kuitenkin väsyi loppusuoralla, eikä Delling päässyt näyttämään 
oikeaa osaamistaan. 6 ELEVIS oli viimeksi laukkapäällä, mutta kauden avauksessaan se kiri lupaavasti 
kolmanneksi. 5 VONKARI on kyvykäs, mutta ravin kanssa on ollut jo pidempään ongelmia. 
 

Lähtö 8   A) 8,5,3,6  /  B) 1,4  /  C) 2,7 
Mielenkiintoinen pitkän matkan kilpailu. 8 AMERICAN HERO päätti 3-vuotiskautensa Kymenlaakso-ajon 
kakkossijaan, ja myös 4-vuotiskausi on alkanut lupaavasti, sillä kauden toisessa kilpailussaan Seinäjoella 
ruuna voitti keulapaikalta Kasvattajakruunu-alkuerän. Ikäluokan viime vuoden Kasvattajakruunun voittaja 
Marschall Match ei pystynyt kunnolla edes haastamaan. Ilman muuta American Heron pitäisi jatkaa edelleen 
nousuvireessä. Rutiinia on hurjasti muita vähemmän, mutta varsinkin johtopaikalta kaikki olisi mahdollista. 5 
ROOFER ei ole kovinkaan sulava kaarrejuoksija, mikä on aiheuttanut viime starteissa laukkojakin. Kunto on 
kuitenkin vahvalla tolalla, ja pieni lähtö sekä pitkä matka ovat ruunalle isoja plussia. Voittoonkin on hyvät 
mahdollisuudet. 3 HE IS FELIX vaikuttaa nousuvireiseltä. Ruuna on voittanut urallaan pitkällä matkalla 
aiemminkin. 6 AL E.GADOR ZET sai Mikkelissä säästöreissun jälkeen niin myöhään kiritilaa, ettei enää ehtinyt 
totosijoille. Kuntopuntarin suunta on ylöspäin, joten juoksun luontuessa kaikki on mahdollista. 1 AN-VALPURI 
ja 4 SILVESTER pyrkivät haastamaan kovia suosikkeja. Yksin paalulta lähtevä An-Valpuri on juoksunkulun 
suhteen avainroolissa. Ei olisi mikään ihme, vaikka Jussi Hautanen haluaisi ajaa keulasta. 
 

Lähtö 9 Troikka  A) 6  /  B) 10,12,8,4,1,15,9  /  C) 13,16,3,11,5,14,2 
6 BWT FIRST BLOOD on selvä suosikki, vaikkei vastus ole missään tapauksessa väheksyttävä. Tamman uran 
aloitus oli mallikas ja toi 2. ulkoa kakkossijan. Päätöskierros taittui 14,6-vauhdilla. 10 PLATONIC tuli uran 
avauskilpailun kakkossijassaan päätöskierroksen johtopaikalta 14,6-kyytiä. Viimeksi paha laukka 2. ulkoa 400 
jäljellä pilasi pelin. 12 SWEET THUNDERSTONE sijoittui viimeksi BWT First Bloodin kannoilla kolmanneksi 
johdettuaan alkumatkan ja jatkettuaan avauspuolikkaan kohdalla 2. sisällä. Tällä kertaa lähtöasetelmat ovat 
vahvasti BWT First Bloodin puolella. 8 GAMBLER SISU on toistaiseksi vain laukkaillut, mutta hevosessa pitäisi 
olla kapasiteettia. 4 SAHARA NOMORELIES oli toissakerralla johtopaikalta kelpo neljäs. Viimeksi paikka 2. 
radalla ilman selkää oli liian vaativa. 1 CAPTAIN CLOUD suoritti viimeksi hyväksyttävästi 3. ulkoa. Nyt ruunalla 
on startti alla, ja lisäksi lähtöasetelmat ovat mainiot. 15 BLUE PATRIK laukkasi viimeksi loppusuoralla selvän 
kakkossijan. 
 

Lähtö 10   A) 4  /  B) 5,8,7,6,9,3,1,2  /  C) - 
4 MERRAN JYSKE kilpailee hienossa vireessä, ja juoksun luontuessa toinen peräkkäinen Metsämäen voitto 
on enemmän kuin lähellä. Suosikin jälkeen on tasaista. 5 MELLUN MYRSKY palaa tauolta, joten nykyvire on 
hieman arvoitus. Ori ei ole nopea avaaja. 8 TAHTOVA suoritti Porissa hyväksyttävästi ja sai startin alle. Kenkien 
riisuminen toisi lisätehoja. 7 HOLARI on vaarallinen, mikäli kulkee koko matkan ravilla. 6 KOIVUN TÄHTI on 
epävarma, mutta kuntokäyrä osoittaa ylöspäin. Myös 9 OIVA-SOINTU lukeutuu pelihevosiin. 



 
VIHJESYSTEEMIT: 
 
TOTO4 (lähdöt 2-5) 
 
Pieni systeemi  Suuri systeemi 
 
I 9,10 (4,6)   I 9,10 (4,6)   
II 1,3,4,5 (10,8)  II 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12 (7,11) 
III 4,11 (2,8)   III 2,3,4,5,6,8,9,10,11 (7,12) 
IV 7 Driverlane (1,2)  IV 7 Driverlane (1,2)   
16 riviä*0,20 euroa = 3,20 euroa 180 riviä*0,10 euroa = 36 euroa 
 
TROIKKA (lähtö 7) 
 
Pieni systeemi  Suuri Systeemi 
 
I 2,9   I 2,9 
II 2,4,9,12   II 2,4,5,6,9,12 
III 2,4,5,6,9,12   III 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
24 yhdistelmää*0,50 euroa = 12 euroa 110 yhdistelmää*0,50 euroa = 55 euroa 
 
TROIKKA (lähtö 9) 
 
Pieni systeemi  Suuri Systeemi 
 
I 6 BWT First Blood  I 6 BWT First Blood 
II 8,10,12   II 1,4,8,10,12,15  
III 1,4,8,10,12,15  III 1,4,8,9,10,12,15 
15 yhdistelmää*0,50 euroa = 7,50 euroa 36 yhdistelmää*1 euro = 36 euroa 
 
 
Vihjeet laati: Jouni Toroska 


