
Vihjeet 26.6.2020 
Valtimolaisen Martti Pellikan treenaama MAS Dominant on 
kisannut radallamme kolme kertaa ja niistä voittanut 
jokaisen. Tälläkin kertaa lahjakas ruuna on suosikki, mutta 
Toto4-pelissä se saa varmistuksia. Pääpelin ulkopuolisissa 
lähdöissä Victory Bonsai tekee mielenkiintoisen paluun 
kilpaluihin. 
 
Ravit alkavat klo 17.30. Toto4-peli ravataan lähdöissä 2–5. 
 

 

 

 

 

Lähtö 1 - A: 6, 4 B: 2, 5, 3, 1 

6 E.V. Arto teki kelpo 1300 metrin kirin viimeksi taustalta. Takamatkaa on 40 metriä, mutta pieni kuuden 

hevosen lähtö helpottaa asiaa. 4 Likusteri kesti viimeksi ennätyksellään mukavasti kolmanneksi. Se 

edennee lopulta jälleen johtopaikalle ja pystyy kirkastamaan viime sijoituksensa. 

 

Lähtö 2, Toto4-1, Troikka - A: 6, 8, 9 B: 5, 15, 11, 3, 14, 13 C: 7, 1, 2, 12, 4 

6 Grove’s Apple Poof puristi viimeksi 14,5-lopetuksessa 2. ulkoa voittoon. Sille tarjottaneen edelleen 

tasainen reissu. Ja jos esimerkiksi alku ei juoksuradalta onnistu, kolmevuotias saatetaan aivan hyvin 

piilottaa sisäradalle, mistä voittaminen on taas hankalaa. 8 Cazadorilla on ravin kanssa haasteita, mutta 

ehjällä suorituksella se pärjäisi. 9 Boulder Lillian on kisannut viimeksi lokakuussa. Se on hyvä hevonen 

tähän lähtöön ja pystyy heti menestymään. 

 

Lähtö 3, Toto4-2 - A: 5, 4 B: 3, 12, 9, 7, 10, 8, 11 C: 6, 2, 1 

5 He’s a Keeper ei ollut viimeksi keulan rinnalta parhaimmillaan. Jos ruuna edes vähän parantaisi, se 

pystyy tässä voittamaan. Todennäköisin juoksupaikka on johdossa, ja jos joku sille vastaa, se on 4 Son’s 

Line. Se palaa kolmen kuukauden tauolta ja voi olla, että selkäjuoksu kelpaa vielä. 3 Gladstone Comery 

tarvitsee onnistuneen juoksun, jollaisella se pystyy taistelemaan mitaleista. 12 B.S. Gold kisaa toista 

kertaa Suomessa. Debyytissä se laukkasi viimeisellä takasuoralla. 9 Amaranth Artist ei ole mikään 

voittajatyyppi, mutta saa helpon reissun ja pystyy menestymään.  

 

Lähtö 4, Toto4-3 - A: 5 B: 13, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 4, 7, 11, 6, 12 

5 Auvilan Aamorilla on hyvä mahdollisuus uransa avausvoittoon. Viimeksi se otteli keulan rinnalta hyvin 

toiseksi. Olisi hyvä asia, että jos hevonen esimerkiksi etenee johtopaikalle asti, siinä olisi rinnalla 

vastustaja pitämässä keskittymisen kilpailemiseen. Haastajaosasto on todella tasainen. Epävarma 13 

Turhalan Toivo on kiinnostava. Ravatessaan se pystyy nousemaan totomatsiin. 

 

Lähtö 5, Toto4-4 - A: 1, 12, 2, 3 B: 8, 4, 6, 5 C: 11, 7, 9, 10 

Hyvätasoisen lähdön niukka suosikki on 1 MAS Dominant, joka ei loistanut viimeksi 2. ulkoa, mutta oli 

hyväksyttävä. Lähtöpaikka käy nopealle avaajalle hyvin, mutta jos alkuun joutuu liikaa panostamaan, ruuna 

saattaa jäädä painamaan matkan ajaksi liikaa ohjille. 12 M.T.Master Don on tullut suvantovaiheen jälkeen 

takaisin. Siltä löytyy tosi vahva loppukiri. 2 Leon Dahlia juhli viimeksi ilman kenkiä juoksemalla 

keulapaikalta. Tällä kertaa valmentajansa ajaman 3 Destination Onen viime juoksu ei onnistunut eikä 

sijaan 13 kannata tuijottaa. Sekin lähtee sisäpuolelta lähtevien vastustajiensa tapaan vauhdilla liikkeelle. 



 

Lähtö 6 - A: 1 B: 4, 8, 7, 6, 3, 2, 5 

1 Iinan Prinssi ei välttämättä pidä keulapaikkaa, mutta sillä on parhaat kuntonäytöt, ja sen kuuluu olla 

suosikki. 4 Tamburiini starttaa ensimmäistä kertaa tälle vuodelle. Se ei ole niin ravivarma kuin suosikki, 

mutta vauhtia piisaa. Ravilla käynnistyessä se on todennäköisin keulahevonen. 8 Valtori sai viimeksi tauon 

jälkeen startin kroppaansa. Se ei riittänyt silloin 2. sisältä, mutta nyt voidaan nähdä selvästikin parempi 

suoritus. Vastuskin on helpompi. 

 

Lähtö 7 - A: 1 B: 7, 5, 6, 4, 2 C: 3 

1 Stonecapes Pro oli viimeksi kengittä loistava. Kesä ei ole ollut sille ennen parasta aikaa, mutta tänä 

vuonna näyttää kulkevan. Pieni varaus siihen on kuitenkin edelleen asetettava. 7 Ypäjä Hereiam saattaa 

jäädä aliarvostetuksi. Viimeksi tehtävä 40 metristä oli etukäteen hankala. Nyt pakkia on edelleen saman 

verran, mutta lähtö on pienempi. Marko Hakkaraiselle palannut 5 Victory Bonsai on meritoitunein menijä, 

mutta tauolta kysymysmerkki. 6 Good Dynamite parantaa starttien myötä. Huippuiskuun se tuskin enää 

nousee, mutta sen verran kivalle tasolle, että pystyy tällaisissa tehtävissä ottelemaan mitalisijoista. 

 

Lähtö 8 - A: 1, 2, 11, 12 B: 7, 5, 4, 10, 3, 6, 9, 8 

1 Cankus Rebel palasi viimeksi seitsemän kuukauden tauolta ja oli ihan asiallinen keulan rinnalta. Nyt 

nähtäneen jonkinlainen parannus, ja tamma on loistoasemista niukka suosikki. 2 Lexus Lloyd oli tasainen 

viimeksi, kun palasi kolmen kuukauden tauolta. Vastus on nyt helpompi. 11 Real Knight oli viimeksi 

positiivinen 2. ulkoa. 12 Harmicrobot Tinker on hankalissa asemissa, mutta hevosena se on tähän seuraan 

hyvä. 

 

Lähtö 9 - A: 3, 6 B: 2, 4, 5, 1 

3 Vappuäijä oli viimeksi mukana kovassa Suur-Hollola-ajon karsinnassa ja suoritti 3. sisältä hyvin. 

Maaliintulo oli tasainen ja sijoitus olisi aivan hyvin voinut olla kuudennen sijan sijaan kolmaskin. Nyt se 

pääsee johtopaikalle ja tuskin häviää. 6 Siirin Älli palaa kolmen ja puolen kuukauden tauolta. Se tuskin vielä 

tallikaveriaan kukistaa, mutta toinen sija on haarukassa. 2 Aaprahami laukkasi viimeksi lähtöön. Jos ravi 

maittaa, mitaleille on mahdollisuus. 

 

Lähtö 10 - A: 3, 6, 7 B: 8, 9, 1, 4 C: 10, 5, 2 

3 Keep On Luxi ja 6 E.V. Andy olivat samassa koelähdössä ja suorittivat mukavasti. Mistään 

sykähdyttävistä suorituksista ei ollut kummankaan kohdalla kysymys, mutta sen verran lupaavista, että 

kisadebyyteissään pystyvät menestymään. 7 Felicia Labour laukkasi viimeksi toiseksi viimeisessä 

kaarteessa. Ravatessaan se ottelee voitosta asti. 8 Tom Boy Poof on kyvykäs, mutta ravia pitäisi mennä. 

Valmentaja koittaa nyt itse saada sen pysymään alusta loppuun sallitulla askellajilla. 

 

 

 

TOTO4-VIHJERIVI (L2–5) 

1) 6, 8, 9, 5, 15 (11, 3) 

2) 5, 4 (3, 12) 

3) 5 Auvilan Aamor (13, 10) 

4) 1, 12, 2, 3, 8, 4 (6, 5) 

60 yhdistelmää 

0,20 euron panoksella 

= 12 euroa 

 

TROIKKA (L2) 

1) 6, 8, 9 

2) 6, 8, 9 

3) 5, 6, 8, 9, 15 

18 yhdistelmää 

0,50 euron panoksella 

= 9 euroa 

 

 

 

 


