
Vihjeet 30.8.2020 
Sunnuntain Toto4-systeemi laaditaan ilman varmaa. 
Kierroksen suosikin viitat saavat Murder Mike, Tagged 
Artist, Ranch Quijote ja Callela Louis. Toisessa Toto4-
kohteessa eli viidennessä lähdössä on mielenkiintoista 
seurata 3000 metrin esteiden Euroopan mestarin Jukka 
Keskisalon ajosuoritusta. 
Klo 12.35 ponilähtö, klo 13.07 ensimmäinen totolähtö. 
 
Tervetuloa! 
 

 

 

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

4 Scream My Dream sai puolustettua viimeksi Kuopiossa kiihdytyksessä johtopaikan ja vastaili varmaan 

voittoon. Vastus ei kovene, ja kun ruunan pitäisi edelleen päästä keulaan, ei ole syytä, miksei se voisi ottaa 

toista peräkkäistä voittoaan. 7 Black Bean on kyvykäs haastaja. Se palasi viimeksi yli vuoden tauolta ja oli 

kehno, mutta nyt voidaan nähdä jo selvästi parempaa.  

 

Lähtö 2, Troikka - A: 8, 6 B: 3, 1, 15, 9, 10, 7, 14 C: 13, 4, 11, 5, 2, 12 

Ossi Nurmosen valmennettavat ovat päivän ensimmäisen Troikka-kohteen rankingkärki. 8 Nemea 

Iceman hylättiin viimeksi liioista laukoista, joista ensimmäinen tuli heti kiihdytyksessä. Jos ruuna tällä 

kertaa ravaa, se on vaikea lyötävä, vaikka uralla ei vielä mitalisijoja olekaan. 6 Ilos Mimigo palaa kahden 

kuukauden tauolta. Sillä myös on hyvä kapasiteetti tämän kertaiseen tehtävään. 

 

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

Päivän ensimmäinen kahdesta amatööriohjastajien SM-liigan osalähdöstä. 5 Kuusirantanen on niukka 

suosikki. Se teki viimeksi mukavan suorituksen 3. ulkoa maililla, joka ei ole vauhtikestävän oriin 

bravuurimatka. 4 Viltterman on ottanut kehitysaskeleita. Vahva ruuna jaksaa tehdä itse juoksunsa, ja 

uran toinen ykkössija voi hyvinkin nähdä tässä päivänvalon. 3 Einon Into on mielenkiintoinen, varsinkin, 

kun Janne Räisänen hyppää nyt sen kyytiin. Nopea ruuna ei ole koskaan vielä voittanut, mutta olisiko nyt 

sen aika?  

 

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

5 Murder Mike saa koko ajan lisää itseluottamusta laukattomista suorituksistaan, ja nyt tilanne alkaa 

näyttää hyvältä. Toissa kerran loppukiri oli hieno ja viimeksi ruuna kesti keulasta hyvin toiseksi vain 

lahjakkaalle Match To Wheelsille häviten. Se saa nytkin hyvät asemat joko keulassa 2 Juliane De 

Veluwen takana. JYPin Raviliigan hevonen otti viimeksi avausvoittonsa uransa tähän mennessä 

parhaalla suorituksellaan 2. sisältä. 10 Frozen A.F. on vireessä ja voi hyvinkin pitkällä maalisuoralla 

ehtiä voittoon asti. Viimeksi se kiri 5. ulkoa hyvin. 

 

Lähtö 5, Toto4-2 - A: 1, 10 B: 5, 2, 7, 4, 8, 11, 6, 12, 9, 3 
Toinen amatööriohjastajien SM-liigan osalähtö. 1 Tagged Artist oli välillä hukassa, mutta on parantanut 

otteitaan ja otti viimeksi täpärän keulavoiton ennen Concourt Dairpetia. Se avaa vauhdilla ja juoksee 

edelleen johtopaikalla. Siitä Tagged Artist pystyy voittonsa uusimaan, mutta varmaksi asti se ei maistu. 10 

Sweet Tonight on nyt viime kertaa helpommassa tehtävässä, ja jos Janne Lukkari saa vain takarivistä 

luovittua sujuvat ajolinjat, tamma on maalisuoralla vahvoilla. 5 Ninth Nobleman teki viimeksi 5. sisältä 

uuden ennätyksensä tätä kovemmassa lähdössä. 



 

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

6 Ranch Quijote on monen Toto4-pyydyksen varma, mutta vihjeessä se saa yhden täsmävarmistuksen. 

Viime kilpailussaan Seinäjoen Kuninkuusravien viikonvaihteessa ruuna hallitsi vaivatta keulapaikalta. Aina 

Ranch Quijote ei ole kuitenkaan yhtä hyvä, joten täysin siihen ei pysty luottamaan. Toki, jos sillä on normaalin 

hyvä päivä, se on keulapaikalta vaikeasti kukistettava. Janne Räisäsen vuoro on koittaa saada 8 All In 

Laddie kulkemaan koko matka ravia. Jos hän siinä onnistuu, valjakko pystyy kukistamaan Ranch Quijoten. 

Viime kilpailussaan All In Laddie laukkasi kiihdytyksessä ja maalisuoralla. Juostava keskipitkä matka nostaa 

All In Laddien mahdollisuuksia. 2 Nope’s Dynamite oli viimeksi ihan hyvä 2. ulkoa. Lähtöpaikka on paras 

mahdollinen, ja sillekin juostavan matkan pitäisi olla vain eduksi. 

 

Lähtö 7, Toto4-4, Troikka - A: 10, 8, 6, 1, 14 B: 9, 5, 12, 15, 16, 11, 7, 4, 2 C: 3, 13 

10 Callela Louis palasi viimeksi liki puolen vuoden tauolta ja teki 3. ulkoa hyvän kirin. Ruuna on tasaisen 

kolmen kilometrin kisan niukka ykkösmerkki. 8 Umberto Croft on kova tekijä erityisesti näille kahta kierrosta 

pidemmille matkoilla. Se tarvitsee selkäreissun, jollaisen jälkeen ruuna syöksyy loppua väkevästi. Viimeksi 

Umberto Croft otti lähtölaukan, minkä jälkeen vaikutti normaalilta. 6 Hard Chip on ollut tässä kuussa 

kokonaisuudessaan mainio. Vieremältä tuli voitto, kahden viikon takaisissa kisoissamme kakkossija ja ainoa 

epäonnistuminen viimeksi Jyväskylässä, kun se pilasi lähtölaukkaan. 14 Kitzune G.G. on ollut erinomainen. 

Niin viimeksikin, vaikka se jäi taustalla juostessaan lopulta kahdeksanneksi. 9 Lonely Rider on vaihtanut 

valmentajaa. Luokka on hyvä, mutta onnistumisesta on aikaa. Ehjä ja hyvä suoritus lienee pääasia, eikä 

taktiikka tule olemaan kovin aktiivinen. 

 

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

4 Siron Peli nousee näkemyssuosikiksi. Se on tulosriviään paljon parempi suorittaja, ja nyt vastus sekä 

sopivan pieni lähtö (10 osallistujaa) sataa sen laariin. Ruuna ei ole alussa vikkelin, mutta tulee vahvasti lopun 

ja pitkä loppusuora sopii sille todella hyvin. Laukkariski on jonkunlainen, mutta jos Siron Pel ravaa, se pystyy 

voittamaa. 6 Vienan Myrsky on tosi hyvä, kun kaikki on kohdillaan. Starttiväliä sillä on nyt 2,5 kuukautta. 3 

Varsova on muiden suosikkien tapaan epävarma, mutta ehjällä suorituksella voittotaistossa. 9 Kile Balder 

sen sijaan on ollut ravivarma ja aloittanut Suomessa nousujohteisesti. Se tarvitsee tarkan juoksun, jollaisella 

taistelee mitalisijoista. 

 

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

8 Excel Porsche on parantanut otteitaan ja kasiradaltakin tässä suosikki. Juoksun on toki mentävä 

mukavasti, että se pystyy voittamaan, mutta pieni lähtö (8 osallistujaa) auttaa siinä. 7 Mercedesbergsillä 

oli viimeksi hänniltä vaikea tehtävä. Nyt on uusi päivä ja voittoonkin yltäminen mahdollista. 2 Sorella 

Aggiornata ei ole kovin maalisuoran leijona, mutta saa hyvän juoksun ja pystyy paljoon. 4 Chocolamin 

taipui viimeksi 2. sisältä, mutta lähtö oli tämän kertaista kovempi. 

 

 

 

TOTO4-VIHJESYSTEEMI (Lähdöt 4–7) 
1) 5, 2, 10, 7, 9, 8 (4, 12) 
2) 1, 10 (5, 2) 
3) 6, 8 (2, 4) 
4) 10, 8, 6, 1, 14 (9, 5) 
120 yhdistelmää 0,20 euron panoksella 
= 24 euroa 
 

TROIKKA (2. lähtö) 
1) 6, 8 
2) 1, 3, 6, 8 
3) 1, 3, 6, 8, 9, 15 
24 yhdistelmää 0,50 
euron panoksella 
= 12 euroa 
 

TROIKKA (7. lähtö) 
1) 8, 10 
2) 1, 6, 8, 10 
3) 1, 6, 8, 9, 10, 14 
24 yhdistelmää 0,50 
euron panoksella 
= 12 euroa 
 

 

 

 


