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Metsämäen 

Tipsit Turku Globe Trotter 
PELIVIHJEET, Turku 9.10.2021 
 
Lähtö 1   A) 2  /  B) 8,6,3,9,1,10,5,7,12,11  /  C) - 
2 WHERE IS MY MIND on pilannut kaksi viime juoksuaan laukkoihin. Viimekertaisessa kovatasoisessa Kriteriumin 
karsintalähdössä Where Is My Mind ei olisi riittänyt ravillakaan, mutta tätä edeltäneessä Lahden kisassa kovasukuinen ruuna 
kulki menestymistä ajatellen ilman muuta riittäviä vauhteja. Mikäli Where Is My Mind malttaa tällä kertaa ravata, on uran 
toinen voitto loistopaikalta lähellä. Haastajaryhmä käynnistyy Harri Koivusen valmennuksesta tulevilla 3-vuotiailla tammoilla 
8 XENIA COMERY ja 6 ANNA K. GARDEN, joilla molemmilla on allaan mallikas kakkosrivi. Molempien kohdalla 
kehityskäyrä osoittaa muutenkin oikeaan suuntaan. 3 MERCILESS CAT on aloittanut uransa menestyksekkäästi ja ottelee 
taas tiukasti totosijoista. Myös kuukausi sitten uransa avausvoiton napannut 9 BELLO DI JUVENTUS lukeutuu 
perushevosiin. 
 

Lähtö 2   A) 5  /  B) 8,6,9,10,11,3,2,12,1  /  C) 7 
5 VILLI VIEKKAUS on esiintynyt viime aikoina niin vahvasti edukseen, että on helppo nostaa ainoaksi A-hevoseksi. Viimeksi 
Lahdessa Villi Viekkaus pystyi ainoana säestämään keulasta päätöspuolikkaan 24,5-kyytiä lopettanutta huippulahjakasta 
Kiitävää. Vermossa edellä maaliin saapui voittokone Hottine, ja silloinkin muu porukka putosi kirivaiheessa kauas taustalle. 
Suosikin jälkeen on sitten tasaisempaa. 8 HELMERINA kohoaa periaatteessa suhteellisen selväksi kakkosrankkaukseksi, 
mutta tamman kohdalla laukkariski on konkreettinen. 6 VARJOTUULI on nakutellut tänä vuonna totosijoja kovalla prosentilla, 
mutta ainakin ennakkografiikan mukaan Bella Varjosen valmennettava kilpailee viime kerran tavoin kengät jalassa, mikä on 
Humeetin tyttärelle ilman muuta miinustekijä. 9 METKU MAIKKI on kehittynyt tänä vuonna roimasti, ja alla on peräti kuuden 
totosijan putki. Juoksun luontuessa totoputken jatkamiseen on täydet mahdollisuudet. 10 KOPSU paikkasi viimeksi Turussa 
lähtölaukkansa varsin mallikkaasti ja ehti vielä kalkkiviivoilla totoon. Toki vastus on nyt paljon kovempi. 11 MASAVESA 
puurtaa kaiken ollessa kohdallaan vahvasti maaliin asti. 
 

Lähtö 3   A) 11,9,2,7  /  B) 6,8,10,1  /  C) 4,5 
A-ryhmään erottuu neljä valjakkoa. 11 BIETRO laukkaili viime Turun vierailullaan lopulta hylkäykseen, mutta ruuna kulki 
laukkojen lomassa ihan mukavasti. Myös viime kertaa lyhyempi starttiväli on Bietrolle kaikin tavoin iso plussa, ja vähentää 
laukkariskiäkin (mikä toki edelleen on konkreettinen). 9 UNNAN TÄHTI on kohonnut loistoiskuun, ja normaalisti juoksunkulun 
suhteen erittäin tarkka tamma on pystynyt tekemään viime aikoina ilahduttavasti itsekin juoksuaan. Ei Unnan Tähti 
edelleenkään tiukassa paikassa mikään viimeisen päälle leijona ole, mutta nykyvireessään nopealla ja ravivarmalla tammalla 
on tässä porukassa juoksun onnistuessa hyvät voittosaumat. 2 MAATIAN TÄHTI on hurjasti tulosriviään kyvykkäämpi 
tamma. Loistopaikalta puolen vuoden tauolta kolme starttia kroppaansa saaneella tammalla on ravilla mainio tilaisuus palata 
takaisin menestyskantaan. 7 BEBE kiri viimeksi Olli Koivusen opastuksella Pilvenmäki Specialin finaalissa ylivoimaiseen 
voittoon, vaikka valmentajan ajamana tamma ei ole halunnut jättää ollenkaan kilpakumppaneitaan. Sinänsähän myös 
valmentaja Jouni Vaittinen on ajanut suojatillaan itsekin hyvin, mutta Bebe ei ole ottanut tuttua kuskia oikein tosissaan. On 
todella mielenkiintoista nähdä, onko tilanne nyt muuttunut, kun vieras kuski on käynyt välillä herättelemässä vauhdikasta ja 
ravivarmaa tammaa. 
 

Lähtö 4   A) 4,2,7,1  /  B) 3,6,11,10,5,8,9,12  /  C) - 
Myös neljännessä lähdössä A-ryhmään kohoaa neljä hevosta, mutta kokonaisuudessaan lähtö on selvästi kolmatta lähtöä 
tasaisempi. 4 MACY S on lahjakas 3-vuotias tamma, ja mikäli Conway Hallin tytär kanavoi keskittymisensä oikeisiin asioihin, 
pystyy lähdön ainoa 3-vuotias kukistamaan vanhemmat kilpakumppaninsa. Kuukauden takainen Vermon keulavoitto oli 
varmaa hallintaa. Rauhallisen tempon jälkeen päätöspuolikas sujui 12,8-kyytiä. 2 GAMBLER HOSS avasi viimeksi Vermossa 
ensin keulaan, päästi 400 juostuna voitokkaan Perfect Chapmanin eteensä ja seuraili johtavan vanavedessä varmaksi 
kakkoseksi. Asetelmat ovat taas hyvät. 7 DIVINA FALCO ei ollut viimeksi Teivossa yhtään alla olleita voittojuoksujaan 
huonompi, vaikka laadukkaassa lähdössä 4. ulkoa kuudenneksi jäikin. 1 BRAVE SCION ei ollut viimeksi Seinäjoella niin 
hyvä kuin kesän parhaissa starteissaan, mutta on syytä ottaa huomioon, että alla oli kuukauden starttiväli. Suoritustaso voi 
siten olla nyt parempi. Keulapaikkaa Brave Scion ei todennäköisesti pysty puolustamaan. Tasaisen rehdisti harppova 3 
VARJAK FACE on aloittanut Nina Pettersson-Perklenin käsistä kahdella totosijalla. Nämä startit ovat sujuneet ravilla, mutta 
Ruotsissa kilpaillessaan ruuna oli oikein epävarma. 6 ASHLEY MAN on löytänyt suoritusvarmuuden, ja juoksun luontuessa 
Classic Responsen poika pystyy ottelemaan kärkisijoista. 11 EMBOSSED LEMON sopii Hannu Torvisen käteen. Kolme 
yhteistä kilpailua on tuonut voiton sekä kaksi kolmatta sijaa. Näistä asetelmista tarvitaan kuitenkin tuuriakin. 10 MAGIC 
MONROE kilpailee ennakkografiikan mukaan kengät jalassa, mikä laskee osakkeita. 



Metsämäen 

Tipsit Turku Globe Trotter 
Lähtö 5 Troikka  A) 12,13,6  /  B) 9,8,3,11,15,10,4,14  /  C) 5,1,2 
Montén Pohjoismaiden mestaruudessa nähdään mielenkiintoisia uusintaotteluita. Suomen mestari 12 LAYLA sijoittui 
Vermon montélähdössä 4.9. kakkoseksi selvästi 13 SJÖ KONGEN häviten. Layla kuitenkin laukkasi heti lähdössä pahoin. 
Viimeiset 1200 metriä se kulki 25,2-vauhdilla. Lisäksi Layla pääsee nyt liikkeelle 20 metriä Sjö Kongenin edeltä. Sjö Kongen 
on kilpaillut Suomen montélähdöissä hengästyttävän hyvällä menestyksellä, sillä viisitoista starttia on tuonut kaksitoista 
voittoa, kaksi kakkossijaa ja yhden kolmossijan. Siitä huolimatta Layla rankataan näistä asetelmista niukasti Sjö Kongenin 
etupuolelle. Kolmantena A-ryhmään kohoava 6 RIINAN KIRMA sijoittui SM-finaalissa Laylan jälkeen kakkoseksi. Silloinkin 
Riinan Kirma lähti liikkeelle 40 metriä Laylan edeltä. Eiköhän Nelly-Janiika Korpikoski pyri noudattamaan Riinan Kirmalla 
samaa taktiikkaa kuin Janita Antti-Roiko SM-finaalissa, eli keulasta niin kauan kuin peli vetää. 9 MUSTAMANI ja 8 
KROMAUS epäonnistuivat Seinäjoella SM-finaalissa täysin, mutta molemmat ovat osoittaneet olevansa onnistuessaan hyviä 
montéhevosia. 3 SUVIRUUSULI aloitti montéuransa Kouvolassa ylivoimaisella voitolla. On mielenkiintoista nähdä, riittävätkö 
resurssit myös tässä selvästi kovatasoisemmassa lähdössä. 11 NIEMEN EEMIL voitti tiistaina Mikkelissä kärrylähdön 
keulasta. Kyseessä on vuoden 2020 montén Suomen mestari. Tänä vuonna ori ei ollut mukana finaalissa.15 JOSVEIS on 
tähän lähtöön hevosena todella kovaa kaliiberia, mutta Vieskerin poika ei ole ollut viime aikoina parhaimmillaan. 
 

Lähtö 6 Toto75-1  A) 7,6,4,3  /  B) 5,2,1,8  /  C) - 
Toto75-pelin avauskohteessa paljon ratkeaa heti lähtökiihdytyksessä. Mikäli 7 LE GROS BILL onnistuu kurottamaan 
keulapaikalle, on se voiton suhteen todella vahvoilla. Ei paikka johtavan rinnallakaan voittohaaveita veisi, mutta tietysti 
keulasta voiton todennäköisyys olisi merkittävästi korkeammalla tasolla. Viimeksi Lappeenrannassa Le Gros Bill hiillosti 
itsensä kärkeen ensimmäisen kaarteen alussa ja oli jatkossa täysin omaa luokkaansa läpi matkan. Ori olisi tarvittaessa 
kyennyt vielä parantamaan kovaa 10,8-tulostaan. 6 HOTSHOT LUCA on esiintynyt viime aikoina jatkuvasti vahvasti 
edukseen, ja Dream Vacationin poika on myös menestynyt monella eri matkalla. Kaikki juoksupaikatkin sopivat 
monipuoliselle hevoselle. 4 TITO C.A. oli viimeksi Lappeenrannassa 2. ulkoa hyvä kakkonen, mutta Le Gros Billiä ruuna ei 
kyennyt uhkaamaan millään lailla. Tilanne voi toki muuttua, mikäli Le Gros Bill ei pääse keulaan. 3 KNOWS BEST on nyt 
saanut tauolta kaksi starttia kroppaansa, ja kuntokäyrä osoittaa ehdottomasti ylöspäin. Kari Rosimon ajokki on lähdön neljäs 
realistinen voitontavoittelija. 5 JUSTICE ÅS voitti viime vuonna tämän vastaavan Auran Ajon (silloin 2100 metriä), mutta 
ruunan tämän hetken tilanne on sellainen, että voitto yllättäisi. 
 

Lähtö 7 Toto75-2  A) 1,8,2  /  B) 5,6  /  C) 3,4 
Lämminveristen montén Pohjoismaiden mestaruudesta löytyy kolme varsin tasavertaista voitontavoittelijaa. 1 DICKSON 
SHADOW saa niukan ykkösvihjeen. Viimeksi Lappeenrannan 75-lähdössä umpipussiin jäänyt ruuna kilpailee hyvässä 
vireessä ja voi saada nappireissun kärjen tuntumassa, minkä jälkeen pystyy terävään spurttiin. 8 CAMERON EVO ja 2 
NITRO DIABLO ottivat yhteen jo viimeksi Vermossa. Silloin Nitro Diablo hehkutti 10-radasta huolimatta nopeasti kärkeen ja 
vastaili keulasta varmaan voittoon ennen 3. ulkoa runsaan kierroksen mittaisella kirillä voittajan tuntumaan kakkoseksi 
noussutta Cameron Evoa. Väliajat olivat 12,8-14,9-(14,7)-15,4. Nitro Diablo tähtää varmasti viime kilpailun perusteella nytkin 
keulapaikalle. Lähdön isorahaisin Cameron Evo on myös kapasiteetiltaan ehdottomasti lähdön paras hevonen. On syytä 
noteerata, että viimekertainen Vermon kilpailu oli Cameron Evon uran ensimmäinen montéstartti. Suoritustaso voi siten olla 
nyt vieläkin parempi. Kovaa suosikkikolmikkoa pyrkivät sitten haastamaan viimeksi Vermossa keulasta voittaneen Nitro 
Diablon selästä kolmossijan napannut 5 SOCIAL NETWORK sekä tämän vuoden viidestä montéstartistaan kolme 
kakkossijaa ja yhden kolmossijan napannut 6 AMBROGIO. 
 

Lähtö 8 Toto75-3, Troikka  A) 7,11,5,2,12,10,9,13,8  /  B) 6,14,3  /  C) 4,1 
Kylmäveritammojen tasoitusajo on etukäteen koko lauantai-illan vaikein pelipähkinä. A-ryhmään nousee peräti yhdeksän 
valjakkoa, ja näillekin löytyy vielä kolme ihan kelpo haastajaa. Ykkösrankkaus olkoon vahvassa nousuvireessä kilpaileva 7 
ARKENTTIINA. Se painui viimeksi Vermossa johtavan rinnalta kärkeen 450 jäljellä ja vastasi ykköseksi. 11 AUROTAR 
suoritti Teivon tauoltapaluussaan lupaavasti, sillä tamma ylsi tasaisessa lähdössä rahoille, vaikka kirivaiheessa jäi selvästi 
jossiteltavaa. Startti vei varmasti eteenpäin, ja mikäli Aurotar pääsee iskemään lopussa hyvän selkäjuoksun jälkeen, on 
nopea sekä ravivarma tamma huippuvaarallinen. 5 ISOSALON IHME on pilannut urallaan juoksuja paljon laukkoihin, mutta 
viime aikoina tamma on saanut ansaittuja onnistumisia. Viimekertaisessa Vermon kakkossijassaan Isosalon Ihme kiritti 
Arkenttiinaa 700 metrin kirillä 3. ulkoa. Vasta 5-vuotias 2 VIKSUN LILJA on porukan nuorin sekä selvästi kokemattomin, 
mutta kyseessä on hyvä aihio ja lähtöasetelmat ovat suotuisat. 12 NAPUTUS on kierrellyt kahdessa alla olevassa 
kilpailussaan vahvasti kolmanneksi. Ravilla kaikki on mahdollista. 10 M.A. PISTE on edelleen kunnossa, vaikka taulu on 
päässyt heikkoon jamaan. 9 VARJONOVA voittaa harvoin, mutta tamma kilpailee oivassa vireessä. 13 TUTUN IMPI on 
kankea kiihdyttäjä, mutta parantelee kirivaiheessa osakkeitaan. 8 KLEPPE SPÖDÅ ailahtelee jonkin verran, mutta on 
vauhdikas sekä ravivarma. 
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Lähtö 9 Toto75-4, Toto4-1 A) 2,1,3  /  B) 16,8,11,9,7,6,4,13,15  /  C) 14,5,10,12 
Mikäli kaksikon 2 CALLELA KICKOFF ja 1 SPEEDY SCION kiihdytysvaihe onnistuu nappiin ja kaksikko valtaa piikki-selkä –
asetelmat, ei muiden tehtävä ole todellakaan kadehdittava. Molemmat ovat hyviä 4-vuotiaita, jotka kummatkin sijoittuivat 
omassa Derbyn karsintalähdössään kolmanneksi. Myös tuon 25.8. juostun karsintalähdön jälkeen molemmat ovat 
suorittaneet hyvällä tasolla, vaikka totosijat ovatkin jääneet haaveeksi. Callela Kickoffin kohdalla suurin syy tähän on ollut 
huono lähtöratatuuri. Callela Kickoff kohoaa rankingin niukaksi ykkösnimeksi, vaikka Speedy Scion lienee todennäköisempi 
keulahevonen. 3 KING COLE on sekin oikein kehityskelpoinen 4-vuotias. Moottorista löytyy vääntöä, mutta ruunan ravi ei ole 
yhtä sulavaa kuin edellä mainitulla kaksikolla eikä vauhtiakaan ole yhtä paljon. Niinpä juoksusta on tulossa paljon edelle 
rankattua kaksikkoa vaativampi. Toki vahvalla menijällä on voittosaumansa myös johtavan rinnalta. 16 CLUB NORD CHIP 
voittokulku katkesi viimeksi Teivossa, mutta suoritus oli edelleen normaalin hyvä, joten laskuvireestä ei tarvitse olla 
huolissaan. Kuudentoista hevosen lähdössä koko porukan kiertäminen ei tule kuitenkaan olemaan helppoa. 8 IAN BOKO ei 
riittänyt kaksi kuukautta sitten Rarity Redille, mutta oli selvä kakkonen. Kiihdytysvaiheen onnistuessa luvassa voi olla 
nappireissu, joten totosija ei saa yllättää lainkaan. 11 BURNOUT on napannut jo seitsemän peräkkäistä totosijaa, mutta 
näistä asetelmista totoputken jatkaminen edellyttää laatulähdössä nappionnistumista. Myös 9 QIULIUS ON STAGE, 7 
SHINING ARMOR ja 6 MEET ME IN SHADE kuuluvat samaan haastajaryhmään Ian Bokon sekä Burnoutin kanssa. 
 

Lähtö 10 T75-5, T4-2, Troikka A) 6  /  B) 1,3,7,4,10,2,8,5,9  /  C) - 
Viisivuotiaiden lämminveristen L. Fabritius Memorialissa 6 AMERICAN HERO kohoaa selväksi suosikiksi. Jatkuvasti hyvää 
työtä tekevä Express Duon poika on jälleen todennäköinen keulahevonen, ja johtopaikalta kovakuntoinen Pekka Korven 
suojatti on ikätovereilleen todella vaikea kukistettava. Viime vuoden Derby-kakkonen 1 ALWAYS READY on kapasiteetiltaan 
todella kova hevonen sekin, mutta American Hero on päässyt kilpailemaan tänä vuonna huomattavasti säännöllisemmin, 
minkä lisäksi Always Ready ei pysty hyödyntämään ykkösradan lähtöpaikkaansa – päinvastoin, se on oriille riskitekijä. 
Niinpä tämän lähdön voittoa ajatellen asiat puhuvat American Heron voiton puolesta. 3 GERRY on aloittanut Suomen uransa 
mukavasti. Viimekertainen Teivon heikompi sijoitus selittyy sillä, että voimat jäivät 3. sisältä varastoon. 7 SKYFALL SHINE 
suoritti Teivossa 4. ulkoa mukavan vajaan 500 metrin mittaisen kirin, ja startti alla voitokas ruuna lienee nyt vieläkin parempi. 
Viime vuonna Derbyssä kolmanneksi sijoittunut 4 SAHARA PEYOTE omaa hyvät totosaumat, mikäli onnistuu pääsemään 
American Heron selkään. 10 MY SWEDEN on hurjassa vireessä, mutta käyttäytyminen takarivistä aiheuttaa 
kysymysmerkkejä. 
 

Lähtö 11 T75-6, T4-3, Duo-1 A) 1,2,9,5  /  B) 3,7,6,10,4  /  C) 11,8 
A-ryhmään kohoaa neljä kovaa voitontavoittelijaa. 1 BISMARCK COMERY nousee keulapsyykillä lähdön 
ykkösrankkaukseksi. Taulussa näkyvä Teivon voitto tuli nimenomaan johtopaikalta. Viime lauantaina Teivossa kirivaihe meni 
5. ulkoa täysin pieleen, suorituksesta jäi paljon sijoitusta parempi vaikutelma. 2 FRANKENSTEIN AM on kohonnut 
huippukuntoon ja lähtee jahtaamaan jo kolmatta peräkkäistä 75-voittoa. Viimeksi Teivossa Tapio Perttusen suojatti pujotteli 
2. sisältä oikein pirteästi ykköseksi ennen vaativamman juoksun saaneita Lake’s Actionia sekä Callela Lincolnia. 9 BWT 
DANGER kilpailee huippuvireessä. Viimeksi Vermossa BWT Danger eteni 4. ulkoa 600 metrin kirillä Com Tuffin 
vanavedessä kakkoseksi. Aiemmin parhaat juoksunsa keulasta tehnyt ruuna on nykyään parhaimmillaan selkäjuoksulla, 
joten asetelmat kahden kovan hevosen takana ovat huippukiinnostavat. 5 THAI EXPLOSIVE ailahtelee, mutta nyt alla on 
kaksi hyvää suoritusta. Viimeksi Teivossa vapaa väylä 3. sisältä löytyi sen verran myöhään, ettei ruuna saanut enää edes 
realistista mahdollisuutta neljättä sijaa parempaan. Kovia suosikkeja pyrkivät haastamaan Teivossa tammalähdössä 4. ulkoa 
vajaan 900 metrin kirillä kakkoseksi noussut 3 TRUE DEVOTION sekä Frankenstein Amin voittamassa Teivon 75-lähdössä 
päätöspuolikkaalla viimeiseltä sijalta viimeiselle rahasijalle kirinyt 7 HE IS FELIX. Saa nähdä, lataako Pekka Korpi True 
Devotionilla tosissaan lähtöön. Mikäli Korpi on liikkeellä oikein aggressiivisella taktiikalla, heikentäisi se Bismarck Comeryn 
osakkeita. 
 

Lähtö 12 T75-7, T4-4, Duo-2, Tro A) 12,3  /  B) 4,9,1,7,10,11,5,2,8  /  C) - 
Lauantai-ilta huipentuu kylmäveristen Pohjoismaiden Mestaruuteen. Tällä kertaa voidaan sanoa, että voiton karkaaminen 
suomalaisilta olisi iso pettymys. Piippuhyllyn lähtöpaikalta tällaisten lähtöjen voittaminen ei ole normaalisti ollenkaan 
todennäköistä. 12 PARVELAN RETU on kuitenkin niin hurja epeli, että kohoaa yönmustasta lähtöpaikasta huolimatta 
selväksi suosikiksi. Parvelan Retu on kilpaillut läpi uransa käsittämättömän kovalla statistiikalla; totosaldo 40 kilpailusta on 
37-2-1!!! Viime lauantaina Teivossa Parvelan Retu iski 3. ulkoa 1100 jäljellä, eteni johtavan rinnalle 800 jäljellä ja marssi 
varmaan voittoon uudella komealla rataennätyksellä 20,1. Alla oli kuukauden starttiväli, joten kaiken järjen mukaan Parvelan 
Retu on nyt vieläkin parempi. Vesi kielellä odotetaan, kuinka hurjaa menoa Parvelan Retulta nähdään tällä kertaa. Kahtena 
vuonna peräkkäin Seinäjoella ravikuninkuuden voittanut 3 EVARTTI on ehdottomasti Parvelan Retun selkeä ykköshaastaja 
ja se nostetaan myös toiseksi A-hevoseksi. Viime starteista on puuttunut Seinäjoen kaltainen loistokkuus, mutta tähän 
lähtöön on taas varmasti panostettu enemmän, mistä kielii sekin, että kaikki kengät on tarkoitus riisua. Odotuksissa on 
ehdottomasti selkeä tasonnousu viime kilpailuihin verrattuna. 4 JOKIVARREN KUNKKU oli viime lauantaina Teivossa 
johtopaikalta hyvä kolmas. Silläkin on tähdätty tähän kilpailuun, ja luvassa voi olla myös varustevirityksiä. H.V. Tuurin 
poisjäänti helpottaa kiihdytysvaihetta, ja luvassa pitäisi olla varsin jouhevasti juoksupaikka joko keulassa tai tallikaveri Evartin 
takana 2. sisällä – riippuen, millä taktiikalla Ojanperän tallin kaksikolla ajetaan. 9 STALLONE jäi viime lauantaina Teivossa 
sisäratajuoksun jälkeen kärkirintaman taakse voimissaan pussiin. Takarivin lähtöpaikka laskee osakkeita, mutta Ossi 
Nurmosen valmentama Parvelan Retun ikätoveri on yksi perushevosista. 1 VIXELI ei pysty hyödyntämään lähtöpaikkaansa. 
Kyseessä on hyvä ja vauhtikestävä tulevaisuuden hevonen, mutta kiihdytysvaiheen takkuilut voivat estää tällä kertaa ihan 
terävimpään kärkeen yltämisen. 7 NYLAND kilpailee huippukunnossa. 10 BELLFAKS on vahva menijä, joka toivoo 
ylivauhtista juoksua. 



Metsämäen 

Tipsit Turku Globe Trotter 
VIHJESYSTEEMIT: 
 

TOTO75 (lähdöt 6-12) 
 

Pieni systeemi     Suuri systeemi 
 
I 7 Le Gros Bill (6,4)    I 3,4,6,7 (5,2)  
II 1,2,8 (5,6)      II 1,2,8 (5,6) 
III 2,5,7,8,9,10,11,12,13 (6,14)   III 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (4,1) 
IV 1,2,3 (16,8)     IV 1,2,3 (16,8) 
V 6 American Hero (1,3)    V 6 American Hero (1,3) 
VI 1,2,5,9 (3,7)     VI 1,2,3,5,7,9 (6,10) 
VII 12 Parvelan Retu (3,4)   VII 12 Parvelan Retu (3,4)   
324 riviä*0,05 euroa = 16,20 euroa  2592 riviä*0,05 euroa = 129,60 euroa 
 

TOTO4 (lähdöt 9-12) 
 

Pieni systeemi     Suuri systeemi 
 
I 1,2,3 (16,8)     I 1,2,3 (16,8)  
II 6 American Hero (1,3)    II 6 American Hero (1,3) 
III 1,2,5,9 (3,7)     III 1,2,3,5,7,9 (6,10) 
IV 12 Parvelan Retu (3,4)    IV 3,12 (4,9)   
12 riviä*0,40 euroa = 4,80 euroa  36 riviä*1 euro = 36 euroa 
 

PÄIVÄN DUO (lähdöt 11-12) 
 

Pieni Systeemi     Suuri systeemi 
 
I 1,2,5,9      I 1,2,3,5,7,9 
II 12 Parvelan Retu    II 12 Parvelan Retu 
4 yhdistelmää     6 yhdistelmää 
 

TROIKKA (lähtö 5) 
 

Pieni systeemi     Suuri Systeemi 
 
I 12,13      I 6,12,13 
II 6,12,13      II 6,12,13 
III 6,12,13       III 3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15 
4 yhdistelmää*1 euro = 4 euroa   54 yhdistelmää*0,50 euroa = 27 euroa 
 

TROIKKA (lähtö 8) 
   

Pieni systeemi     Suuri Systeemi 
 
I 7 Arkenttiina     I 7,11 
II 2,5,11,12      II 2,5,7,8,9,10,11,12,13 
III 2,5,8,9,10,11,12,13    III 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 
28 yhdistelmää*0,50 euroa = 14 euroa 160 yhdistelmää*0,50 euroa = 80 euroa 
 

TROIKKA (lähtö 10) 
 

Pieni systeemi     Suuri Systeemi 
 
I 6 American Hero     I 6 American Hero 
II 1 Always Ready     II 1,3,4,7,10 
III 3,4,7,10      III 1,3,4,7,10 
4 yhdistelmää*1 euro = 4 euroa   20 yhdistelmää*1 euro = 20 euroa 



Metsämäen 

Tipsit Turku Globe Trotter 
TROIKKA (lähtö 12) 
 

Pieni systeemi     Suuri Systeemi 
 
I 12 Parvelan Retu     I 3,12 
II 3 Evartti      II 3,12 
III 4,9        III kaikki 
2 yhdistelmää*2 euroa = 4 euroa  18 yhdistelmää*1 euro = 18 euroa 
 
 
Vihjeet laati: Jouni Toroska 



Metsämäen 

Tipsit Turku Globe Trotter 
PELIVIHJEET, Turku 10.10.2021 
 
Lähtö 1   A) 2,4  /  B) 5,13,12,1,8,9,10,3,7,6  /  C) 11 
Neljävuotias 2 JOKIRANNAN JUSSI aloitti uransa Porissa keulakakkosella. Ori oli koko matkan voitossa kiinni, kunnes 
neljättä rataa kirinyt Fiori rynnisti kalkkiviivoilla edelle. Vaikutti läpi matkan siltä, että Jokirannan Jussi meni vain sitä vauhtia 
mitä rinnalla taivaltanut halusi, joten todennäköisesti neljättä rataa kirinyt kanssakilpailija pääsi lopussa yllättämään. 
Jokirannan Jussi voi kyetä tässä tuntuvaan ennätysparannukseen, sillä ori kulki Porissa lämmityksessäkin palan matkaa 
selvästi kovempaa kuin itse startin aikana. Kyseessä on lahjakkaan oloinen 4-vuotias. 4 SIRPAN SIRO aloitti uransa 
huhtikuussa mallikkaalla kakkossijalla, mutta toisessa startissa tamma koki rajua häiriötä, mikä aiheutti kengän irtoamisen ja 
jatkossa on tullut paljon laukkoja. Koelähdön tyylikään ei täysin miellyttänyt, mutta joka tapauksessa Sirpan Siron vauhtivarat 
ovat tähän lähtöön riittävät. Edellä mainittua kaksikkoa lähtevät tiukimmin haastamaan Forssassa koelähdössä ihan 
näppärästi kulkenut 5 RANNAN ELWIIRA, kaiken aikaa kehittyvä 4-vuotias 13 TAIKAFIILIS sekä kahden kuukauden tauolta 
palaava 12 JENNITÄR. 1 GLAUDIA omaa selvästi ennätystään paremmat vauhtivarat, mutta hevosen käyttäytymisessä on 
vielä paljon parannettavaa. 
 

Lähtö 2   A) 4,6  /  B) 8,9,11,1,7,5,3  /  C) 10,12 
4 VIESKI johti viimeksi Forssassa matkalla selvästi, mutta kirivaiheessa askel painoi sen verran, että lopulta ruunan oli 
tyydyttävä neljänteen sijaan. Vieski saa kuitenkin suorituksestaan ilman muuta puhtaat paperit, sillä lähes puolen vuoden 
tauolta palannut ruuna veti avauskierroksen peräti 1.26-kyytiä. Mikäli Vieski otti tauon jälkeisen startin oikealla tavalla, on 
Vieskerin poika vahva voitontavoittelija. 6 NOSTE on aloittanut uransa mallikkaasti, sillä neljä kilpailua on tuonut kaksi 
voittoa. Viimeksi Turussa Noste hyökkäsi 4. ulkoa 900 jäljellä ja kävi jo 300 metriä ennen maalia kärjen rinnallakin, mutta 
lopulta puristus ei aivan riittänyt totoon asti. Nyt lähtöasetelmat ovat kaikin tavoin suosiollisemmat, ja ravilla Noste voi 
keikkua kärkikahinoissa alusta loppuun. 8 PATULAINE on vielä hieman tasavauhtinen, mutta se jaksaa kuitenkin puurtaa, ja 
eiköhän vasta 5-vuotias hyväsukuinen suomenhevonen ole vielä vahvassa kehitysvaiheessakin. Viimeksi Lahdessa 
Patulaine puhkaisi ensimmäistä kertaa 1.30-rajan, mikä riitti tasokkaassa Nuorten Sarjassa viidenteen sijaan. 9 VOSMARI 
on tehnyt läpi kauden mukavaa työtä, joten viimekertainen kauden avausvoitto oli ansaittu. Vosmari lähti kiertämään 3. ulkoa 
3. rataa 1100 jäljellä, eteni johtavan rinnalle 800 jäljellä, painui kärkeen 600 jäljellä ja jatkoi varmaan voittoon. Vosmari on 
nytkin yksi perushevosista, mutta voittoa ajatellen tehtävä on kyllä aavistuksen kovempi. Vosmarin voittamassa lähdössä 
lähtölaukkansa mukavasti paikannut ja vielä kalkkiviivoilla kolmanneksi ehtinyt 11 KOPSU on tositoimissa lauantainakin. 1 
TÄHTI-KULKURI teki viimeksi Turussa uransa toistaiseksi kovimman juoksun ja hävisi vain Vosmarille. Saa nähdä, 
kykeneekö ruuna toiseen peräkkäiseen onnistumiseen.  
 

Lähtö 3   A) 5  /  B) 6,3,2,4,1,7  /  C) - 
5 MYLLYN VALTTI on ehdottomasti lähdön todennäköisin keulahevonen ja kohoaa sitä myöten myös suosikiksi. 
Keskiviikkona Vermossa Myllyn Valtti avasi ensin keulaan ja tyytyi 300 juostuna tallikaverinsa Suvelan Rinssin selkään. 
Myllyn Valtti kesti reipasvauhtisessa lähdössä oikein positiivisesti ja sijoittui lopulta kolmanneksi Korven Liiderin laukattua 
kakkossijansa vähän ennen maalia. Suvelan Rinssi voitti ja Issakan Valo sijoittui kakkoseksi, joten lähtö oli kovatasoinen. 
Tämänkertainen matkakin sopii Myllyn Valtille Vermon keskipitkää matkaa paremmin. Suosikin jälkeen tulee varsin tasaista. 
6 LILY on sijoittunut jatkuvasti kärkipäähän ja tehnee niin juoksun onnistuessa nytkin. 3 HELKAN TOIVO on suorittanut viime 
aikoina nousujohteisesti. 2 HÄYRILÄN HERO on yleensä parhaimmillaan lyhyellä starttivälillä. Kun tässä välissä on yksi 
poisjääntikin, niin tuskinpa ruuna on ihan huippuiskussa. 4 KOIVUN TÄHTI oli Korven Liiderin voittamassa Teivon 75-
lähdössä positiivinen neljäs. 1 MUISTON PRINSSI ja 7 VILOX jäävät rankingin hännille, mutta jompikumpi voi juosta 
johtavan takana, joten ei tämäkään kaksikko ole vailla mahdollisuuksia. 
 

Lähtö 4 Toto64-1  A) 4  /  B) 5,7,2,1,6,10,3,8  /  C) 11,9 
Ikäluokan kahdesta hurjasta tammasta An-Dorra ei ole tällä kertaa viivalla, joten 4 MAGICAL PRINCESS on lähdön ainoa 
voittajasuosikki. Maharajahin tyttären tappio olisi melkoinen paukku. Magical Princess ei välttämättä ota ensimmäisiä 
keuloja, mutta lopulta keulapaikka lienee kuitenkin täysin suosiolla tarjolla. 5 LARA LUCA voitti Mikkelin välistarttinsa 
johtopaikalta oikein varmaan tyyliin. Risto Airaksinen panostanee nytkin lähtöön ihan tosissaan, sillä ideaalitilanne olisi juosta 
Magical Princessin takana 2. sisällä. Villinmiehen Tammakilpailun finaalissahan Lara Luca hehkutti viitosradalta Ava Di 
Emelinin, Magical Princessin ja An-Dorran ulkopuolelta ensin keulaan ja juoksi sitten sisäradalla lähimpänä johtavaa Magical 
Princessiä, mutta sillä kertaa juoksun tempo oli aivan liian raastavaa. Nyt matkalla ei mennä yhtä lujaa. 7 LADY ROCK 
taivalsi Villinmiehen Tammakilpailun finaalissa neljännellä sijalla Lara Lucan rinnalla (kärkipari Magical Princess ja An-Dorra 
meni selvästi edellä). Lopussa Lady Rock punnersi Lara Lucan edelle sijoittuen viidenneksi. Mitä enemmän kärjen avaus 
alussa venyy, sen parempi se on Lady Rockin kannalta. 2 FIORINI tavoittelee Lara Lucan ja Lady Rockin ohella tiukimmin 
kakkossijaa. Ajot eivät ole kahdessa viime startissa onnistuneet lainkaan, hevonen jatkaa huippuvireessä. Paikka Magical 
Princessin selässä olisi tietysti Fiorinillekin optimaalinen. 1 MAS EVELYN, 6 CREDIT TO HOPE ja 10 RACHAEL 
muodostavat seuraavan ryhmän. 
 



Metsämäen 

Tipsit Turku Globe Trotter 
Lähtö 5 Toto64-2  A) 6,10,7,12,3  /  B) 2,9,4,8,5  /  C) 11,1 
Erittäin selväpiirteiseltä vaikuttavan Toto64-kierroksen tasaisin kohde. 6 SCARLET HELLO palaa kahden kuukauden tauolta, 
joten iskukyky on hieman arvoitus, mutta ainakin huhtikuussa Teivossa tamma aloitti kautensa vielä paljon pidemmältä 
tauolta hyvässä vireessä. Scarlet Hello on nopea avaaja ja se voi onnistua pääsemään jopa johtopaikalle. Mikäli iskukyky on 
heti kohdallaan, on kauden avausvoittoon juoksun onnistuessa hyvät mahdollisuudet. Vermon kesäkuisessa 
keulakakkosessaan Tenho Grönstrandin valmennettava hävisi ainoastaan Stonecapes Queilalle. 10 SAMURAI COMERY kiri 
viimeksi Turussa aivan joukon hänniltä mukavasti kolmanneksi. Mikäli matkalla ei ajeta ihan hölkkätahtia, on Samurai 
Comery sopivassa porukassa kirivaiheessa vaarallinen. 7 BWT DEVIL on tähän lähtöön hevosena ilman muuta riittävä, 
mutta kysymysmerkkejäkin on tällä kertaa ilmassa. Tähän lähtöön ei ole ennakkokommenttien valossa mitenkään 
erityisemmin panostettu ja kengätkin on tarkoitus jättää jalkaan. Kyseessä on vauhdikas tamma, joka on selkäjuoksulla 
selvästi keulajuoksua parempi. 12 ESTELLE BRODDA on nyt kilpaillut Timo Korvenheimon valmennuksesta kolmesti ja 
suoritukset ovat olleet jatkuvasti hyviä. Lähtöpaikka on haastava, mutta porukka on muuten sopiva. 3 SILVESTER aloitti 
pitkän taukonsa jälkeen heti kolmossijalla ja kohoaa hyvältä lähtöpaikalta viidentenä mukaan A-ryhmään. 2 DONNA 
LEONORA tuskin pystyy ottelemaan keulapaikasta, mutta kakkosradan lähtöpaikalta on hyvä lähteä rakentamaan juoksua. 
Vaikka tauon jälkeinen kilpailu teki Donna Leonoralle varmasti hyvää, ja täysi matka sopii tammalle selvästi pikamatkaa 
paremmin, jää Markku Niemisen valmennettava niukasti B-ryhmän puolelle. 9 BLUEBIRD NASH kärsii takarivin 
lähtöpaikasta, sillä hyvältä eturivin lähtöpaikalta tammalla olisi ollut ainekset nappireissuun. 4 WALL STREET COMERY ei 
ole ollut viime aikoina parhaimmillaan, mutta nyt ruuna juossee joko keulassa tai kärjen imussa, joten huumorihevosta ei 
kannata kokonaan unohtaa. 
 

Lähtö 6 Toto64-3, Toto4-1 A) 8,6  /  B) 1,10,7,2  /  C) 5,4,3,9 
Kaksivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa uransa kahdella vakuuttavalla voitolla aloittanut 8 AVA DI ALESSIA on 
helppo nostaa suosikiksi. Eiköhän Hannu-Pekka Korpi lähde ajamaan kasiradaltakin määrätietoisesti kohti keulapaikkaa. 6 
HALLEY WANIA ei riittänyt viimeksi Ava Di Alessialle, mutta myös Halley Wania on niin upealla tyylillä askeltava 2-vuotias 
tamma, että siihenkin pitää suhtautua ihan voittoakin ajatellen vakavasti. Viime Turun kohtaamisessa Ava Di Alessia hehkutti 
kärkeen ensimmäisen kaarteen lopussa, minkä jälkeen kontrolloi lähdön tapahtumia vakuuttavasti. Halley Wania taas nousi 
3. sisältä 2. radalle 700 metriä ennen maalia ja kulki loppumatkan 11,6-kyytiä. Lähdön väliajat olivat 12,5-19,0-(20,5)-12,0. 1 
UNFORGETTABLE KEMP putosi viimeksi kirisuoralla Ava Di Alessian sekä Halley Wanian kyydistä, joten loistopaikasta 
huolimatta suosikkikaksikon kukistaminen on tiukassa. 10 LOULOU WEB nappasi Axevallan voittonsa todella helppoon 
tyyliin, joten tamma pystyy roimaan ennätysparannukseen. Silti ainakin suosikkikaksikon kukistamiseen takarivistä on todella 
vaikea uskoa. 7 ARTIC CELINA ja 2 MIGHTY REAL vaikuttavat keskenään hyvinkin tasavertaisilta. Suosikkinelikkoon tulee 
kuitenkin rankingissa selkeä ero. 
 

Lähtö 7 T64-4, T4-2, Troikka  A) 2  /  B) 8,9,1,11,6,3,5,12,10  /  C) 4,7 
2 MASK OFF on kärsinyt tänä vuonna todella huonosta lähtöratatuurista. Hevonen on kuitenkin ollut läpi vuoden hyvä ja 
selviytyi ansaitusti Consalvon voittamasta Derbyn karsintalähdöstä kasiradan lähtöpaikalta finaaliin, missä kuitenkin 
loppukaarteen laukka pilasi pelin. Viimekertaisessa Jyväskylän Kasvattajakruunu-alkuerässä Mask Off pääsi kerrankin 
liikkeelle hyvältä lähtöpaikalta, ja tuloksena olikin hallittu keulavoitto. Myös tämänkertaisessa Kasvattajakruunu-alkuerässä 
lähtöpaikka on hyvä, ja keulavoitto on jälleen vahvasti haarukassa. Derby-nelonen 8 MAKING MATCH nousi Mask Offin 
voittamassa Jyväskylän kisassa kaukaa 6. ulkoa 800 metrin kirillä hienosti kolmanneksi. Making Match joutuu Jyväskylän 
tavoin liikkeelle ikävältä kasiradan paikalta, mutta kyseessä on oikein kirivoimainen hevonen. 9 QUITE A LOVER epäonnistui 
Derbyssä, mutta viimeksi Jyväskylässä ruuna sitkisteli 2. radalta ilman selkää hyvin neljänneksi. 1 STAR TOWN KEMP on 
ollut tänä vuonna kokonaisuudessaan iso pettymys, mutta ruuna selviytyi kuitenkin Derbyn finaaliin ja muutenkin viime 
aikojen suoritukset ovat olleet nousujohteisia. Luvassa voi olla nappireissu Mask Offin takana 2. sisällä, ja sellaisella 
juoksulla kaksarisijoitus on täysin mahdollinen. 11 PIECE OF HERO ei selviytynyt Derbyn finaaliin laukattuaan 
karsintalähdössä pahoin, mutta voitti lohdutuslähdön ylivoimaisesti. Viimeksi Jyväskylässä Piece Of Hero ei kyennyt 
haastamaan Mask Offia 600 metrin kirillä 3. ulkoa, mutta vastasi Making Matchille kirisuoralla rehdisti. Tällä kertaa 
lähtöpaikka laskee rankingsijoitusta. 6 FULL PICTURE on vahva vääntäjä, mutta kiihdytysvaiheessa on edelleen 
konkreettinen laukkariski. Ravilla ruunalla on täydet totosaumat, mutta haalarihommia lienee ravillakin luvassa. 3 YOLO 
SAVOY voi roikkua kärjen tuntumassa läpi matkan. 5 LOVE’N CASH ei säväyttänyt Derbyn karsintalähdössä, mutta hevosen 
pitäisi olla nyt selvästi parempi. Toki aivan kärkeen on silti venymistä. 



Metsämäen 

Tipsit Turku Globe Trotter 
Lähtö 8 Toto64-5, T4-3, Duo-1 A) 3  /  B) 5,10,7,9,1,2,6,8  /  C) - 
Kaksivuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunussa rankingin kärkeen kohoaa kaksi Express Duon poikaa. Suosikin 
paineet harteilleen saa 3 CORAZON COMBO. Pekka Korven suojatti on voittanut uransa kaikki neljä kilpailua, ja voitot ovat 
tulleet niin tyylikkäästi, että haavereitta voittokulku saanee jatkoa. Vakuuttavan menon myötä Corazon Combo nauttinee tällä 
kertaa kanssakilpailijoidensa kunnioitustakin. 5 LA CAN FRANCE on hylätty uransa molemmissa kilpailuissa, mutta 
laukkojen lomassa Hannu-Pekka Korven valmennettava on esittänyt sellaisia otteita, että ravilla ainakin kakkossijan pitäisi 
olla täysin haarukassa. 10 MAS GRANDE on aloittanut uransa kahdella lupaavalla kolmossijalla. Jontte Boyn poika vaikuttaa 
kirivoimaiselta hevoselta. 7 HIGHLIGHT BOGEYMAN nappasi viimeksi Turussa ylivoimaisen Corazon Combon jälkeisen 
kakkossijan. Kaksarisijoituksen uusiminen on täysin mahdollista, mutta on kuitenkin huomattava, että viimeksi juoksu meni 
ihan nappiin. Nyt jo lähtöpaikkakin on huonompi. 9 NOREN LUXI on ollut vino kummassakin alla olevassa nelossijassaan. 
Mikäli ruuna on saatu täysin suoraksi, ei totosija yllättäisi lainkaan. 1 PATRIOT ALE nappasi alla olevan Axevallan 
kakkossijansa merkittävästi tämänkertaista helpommasta lähdöstä. Nyt oikea osaaminen on puntarissa. Joka tapauksessa 
lähtöpaikka on mainio. 
 

Lähtö 9 T64-6,T4-4,Duo-2,Tro A) 2  /  B) 3,1,4,7,5,12,9,6  /  C) 10,8,11 
Viisivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaalissa A-hevoseksi kohoaa 2 PIECE OF GLORY. Se voitti oman 
karsintalähtönsä ongelmitta. Tätä ennen Juha Utalan suojatti osoitti Forssan Tammavaltikassa riittävänsä jo Suomen 
avoimissakin tammalähdöissä. Perjantain pikamatkalla Piece Of Glory jäi miljoonan näköisenä pussiin ja lauantain 
keskipitkällä matkalla Zola Bokon tytär hävisi ainoastaan keulasta vakuuttaneelle ja kokonaiskilpailunkin voittaneelle Willow 
Pridelle. Piece Of Glory sijoittui kokonaiskilpailussa neljänneksi. Ravilla Piece Of Glory on loistopaikalta vahva 
voittajaehdokas juoksunkulusta riippumatta. 3 FIRST CLASS LADY on hyvä ykköshaastaja. Timo Korvenheimon 
valmennettava oli ylivoimaisesti nopein karsintavoittaja, ja tamma on myös ainakin vielä ennen finaalia lähdön rahakkain 
hevonen, sillä voittosumma on hieman Piece Of Glorya suurempi. Tarkoitus on jatkaa karsinnan tavoin kengittä, mikä tuo 
First Class Ladyn menoon lennokkuutta. 1 TOUCH ME TOO voitti oman karsintalähtönsä pirteällä spurtilla 2. sisältä. Tamma 
on aiemminkin ollut kengittä hyvä ja sijoittui muun muassa toukokuussa Tammaderbyn kakkoseksi vain Chicharitalle häviten. 
Piece Of Glory sijoittui Tammaderbyssä kolmanneksi. Anna Sulinin valmennettava on ykkösradalta vaarallinen. 4 ADANNA 
on kulkenut läpi vuoden mukavasti. Karsintalähdössä tuloksena oli Piece Of Gloryn jälkeinen kakkossija. Adanna on nopea 
avaaja, joten se voi saada hyvän juoksun. 7 MOONLIGHT VELVET aloitti kautensa vasta Turun Kasvattajakruunu-
karsinnasta. Suoritus oli vielä odotetusti kaukana parhaasta, mutta tamma selviytyi kuitenkin luokallaan finaaliin. On 
mielenkiintoista nähdä paljonko startti vei 4-vuotiskautensa Kasvattajakruunu-finaalin voittoon päättänyttä tammaa 
eteenpäin. 5 ARCTIC EMMA ei pystynyt vastaamaan karsintalähdössä keulasta selästään iskeneelle Touch Me Toolle, 
vaikka sai vetää maltilla. Nopeus riittäisi, mutta taistelutahtoa saisi olla enemmän. 12 BRAVE DAME VIVIAN toivoo 
piippuhyllyn lähtöpaikalta kovaa ylivauhtia. 
 

Lähtö 10   A) 4  /  B) 2,6,5,8,3  /  C) 7,1 
4 BRAVO SENCELLO on voittanut kauden molemmat montéstarttinsa nimenomaan Heta Huuskolan ratsastamana niin 
vakuuttavasti, että ruuna on Montékypärät-kilpailusarjan finaalissa suursuosikki. Samalla pisteissä kolmantena olevalla 
Huuskolalla on loistosaumat nousta vielä kokonaiskilpailun voittoon. 2 SHACKHILLS THUNDER on yhtä selvä 
kakkosrankkaus. Ruunan kauden kaikki kahdeksan kaksarisijoitusta ovat tulleet nimenomaan raviratsastuslähdöistä. 
Shackhills Thunder on Miisa Pulkkaselle tuttu ajokki. Kaksi yhteistä starttia on tuonut kaksi kakkossijaa. Miisa Pulkkanen on 
kokonaispisteissä neljäntenä. 6 ORVAR IVER on hankala arvioitava, sillä kyseessä on oriin uran ensimmäinen montéstartti. 
Joka tapauksessa kärrylähdöissä Orvar Iver on esittänyt edelleen hyvää virettä, vaikka taulu nyt totuttua arkisemmassa 
jamassa onkin. 5 WINGMAN, valmentajaa vaihtanut 8 BURNHILL’S LUCK ja 3 VÄSTERBO CIRKUS kärkkyvät suosikkien 
epäonnistumista. Ennen finaalia Burnhill’s Luckia ratsastava Amira El Jahiri on kokonaispisteissä ensimmäisenä ja Västerbo 
Cirkusta ratsastava Suvi Vaittinen toisena, mutta vihjaajan arvioilla Huuskola on ilman muuta suosikki kokonaiskilpailun 
voittajaksi. 



Metsämäen 

Tipsit Turku Globe Trotter 
VIHJESYSTEEMIT: 
 

TOTO64 (lähdöt 4-9) 
 

Pieni systeemi      Suuri systeemi 
 
I 4 Magical Princess (5,7)     I 4 Magical Princess (5,7)  
II 3,6,7,10,12 (2,9)      II 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 (11,1) 
III 6,8 (1,10)       III 6,8 (1,10) 
IV 2 Mask Off (8,9)      IV 2 Mask Off (8,9) 
V 3 Corazon Combo (5,10)    V 3 Corazon Combo (5,10) 
VI 2 Piece Of Glory (3,1)     VI 1,2,3,4,5,6,7,9,12 (10,8)   
10 riviä*0,50 euroa = 5 euroa    180 riviä*0,20 euroa = 36 euroa 
 

TOTO4 (lähdöt 6-9) 
 

Pieni systeemi      Suuri systeemi 
 
I 6,8 (1,10)       I 6,8 (1,10)  
II 2 Mask Off (8,9)      II 2 Mask Off (8,9) 
III 3 Corazon Combo (5,10)    III 3 Corazon Combo (5,10) 
IV 2 Piece Of Glory (3,1)     IV 1,2,3,4,5,6,7,9,12 (10,8)   
2 riviä*2 euroa = 4 euroa     18 riviä*2 euroa = 36 euroa 
 

PÄIVÄN DUO (lähdöt 8-9) 
 

Pieni Systeemi      Suuri systeemi 
 
I 3 Corazon Combo     I 3 Corazon Combo 
II 2 Piece Of Glory      II 2 Piece Of Glory 
1 yhdistelmä       1 yhdistelmä 
 

TROIKKA (lähtö 7) 
 

Pieni systeemi      Suuri Systeemi 
 
I 2 Mask Off       I 2 Mask Off 
II 1,8,9       II 1,6,8,9,11 
III 1,6,8,9,11        III 1,3,5,6,8,9,11 
12 yhdistelmää*0,50 euroa = 6 euroa   30 yhdistelmää*1 euro = 30 euroa 
 

TROIKKA (lähtö 9) 
 

Pieni systeemi      Suuri Systeemi 
 
I 2 Piece Of Glory      I 2 Piece Of Glory 
II 1,3,4       II 1,3,4,5,7,12 
III 1,3,4,5,7,12       III 1,3,4,5,6,7,9,12 
15 yhdistelmää*0,50 euroa = 7,50 euroa  42 yhdistelmää*1 euro = 42 euroa 
 
 
Vihjeet laati: Jouni Toroska 



Metsämäen 

Tipsit Turku Globe Trotter 
 


