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TERO ALAMÄKI

LÄHTÖ 1
3 GRAINFIELD EMMA tuli hyvin kasvaneena ja kehittyneenä uuteen kauteen ja starttaa lähdön
perushevosena. Juoksulanka avittanee hyviin asemiin 6 EYES ON ALLEYn, mutta avausstartilta
oli lupa odottaa enemmän hyvän koelähdön jälkeen, menestynee. Raila Järvi havittelee
juhannustuoksuista voittoa kotiradallaan numerolla 4 FLIRTY KICK, mutta voiton suhteen
tehtävässä on haasteita, totosija ei välttämättä yllättäisi.

LÄHTÖ 2
2 LAYLA on vahvassa vireessä ja mikäli avausmetrit sujuvat mukavalla tavalla, voitto on
enemmän kuin lähellä. 8 AAROLFFI jyräsi Metsämäessä aivan hillotolpalle asti, mutta voitto lipui
hiuksenhienosti ohi turvan. 12 KANJONIN KULTA otti Kokemäellä jo voiton, mutta paikka on
sysimusta. Sen sijaan lähtöpaikoista hyötyvät 3 OJALAN VILKAS ja 6 VAUHTI ROLS, 13
SYÖKSYVIRTAUS ei totosijalla yllättäisi ollenkaan.

LÄHTÖ 3
Amatöörien SM- karsinta ei anna ohjastajista aivan täyttä kuvaa. Kotiradan edustajat saavat
puoltoääniä, 5 PROSPECT TAG on varma menestyjä, vaikka ohjastaja vaihtuukin. 7 LIMONCELLO
LOVER saa kuskikseen Launosen Juhan ja epäilemättä Nummen tallin ajo-ohjeet käydään
tiukasti läpi aaton saunaillassa. Mikäli tempo on amatöörikisassa reipas, se avaa aivan uusia
mahdollisuuksia numeroille 3 BLACK BREGO, 4 FIRST TIME OUT, mutta erityisesti numeroille 8
LISEBET ja 10 LAURA EXPRESS. Lähtöpaikoilla olisi muuten merkitystä näissä lähdöissä, mutta
enemmälti ne ovat menettäneet merkityksensä jo heti avauspuolikkaalla.

LÄHTÖ 4
TOTO4 -pelin avauskohteessa lähtöpaikalla on merkitystä ja 3 SILVESTER käyttää sen
hyväkseen. Kysymysmerkin muodostaa pitkähkö tauko ja Kokemäen rataprofiili ja varmistukset
lienevät paikallaan. 8 QUATTRO TILLY lähtöpaikasta huolimatta pienessä lähdössä on jopa
perusmerkin arvoinen, vaikka aina ei meno maalipaalulle tiukasti kannakaan.

Siksi huomioida kannattaa 4 SPEAK OF THE DEVIL ja 6 WILDS CELEBRITY, viime mainittu voi
napata keulat ja hallita juoksua loppuun asti.

LÄHTÖ 5
Monta hevosta lähtee tavoittelemaan ennätysmurskajaisia ja 6 ROKKA VEIKKA ei ole kaukana
voitosta. Parhaan vastuksen antavat 7 MERRAN JYSKE ja 3 JOIVAUS, mutta ravin pitää sujua ja
eikä aivan 20-kympin avauksiin ole varaa. Pieni lähtö antaa mahdollisuuden hakea jopa toto4pelin varmaa tästä lähdöstä, mutta helppoa se ei ole. Mikäli voitto menee näiden ulkopuolelle,
voidaan puhua yllättäjästä.

LÄHTÖ 6
Todella mielenkiintoinen yhdistelmä on 1 SPARTAN FURY ja Jere Hurme, ohjastaja on
Kokemäellä tuttu mies, mutta hevonen lähtee jänkältä uusiin maisemiin, joten ihan suosikiksi ei
pelata. 4 WESTCOAST SKIPPER lähtee hyvältä lähtöpaikalta kuin juhannushauki ja on
todennäköistä, että korkkaa lähdön. Jere Kiveinen tuntee hevosen ja kaviouran, yhdistelmä on
hyvä. Aivan statisteja eivät missään nimessä ole muutkaan, mutta 2 YEEZUZ, 6 VISIONNAIRE
tulevat lähimpinä, 9 LOVELY SECRET voi yllättää pelikansan ja ohjastaja Lammelankin.

LÄHTÖ 7
KIVIKYLÄN MAILI ei tuottanut aivan huippuja lähtöviivalle, mutta tasaisuudellaan siitä tullee
kiinnostava. 8 MERIT ei ole aivan herkkupaikalla, eikä myöskään voittoa vuodelta 2018
puolustava 7 TANGO VANG, joten rasteja ei kannata säästellä ja paikan päällä on hyvä seurata
tarkasti lämmityksiä numeroilta 4 VICTOR QUO VADIS, 6 VAGABONDO, 9 TUMBLE DRYER ja 11
PAST OR FLASH.
Lähtöpaikkojen merkitystä ei voi väheksyä, mutta lähdön alkumetreistä saattaa hyvinkin tulla
kiivaat ja lopussa kenttä ns. kääntyy, mutta kenelle, voi olla jytky.
Tasaisuudellaan ja voittosummaltaan vielä, toivottavasti, tiliään lisäävät osallistujat
muodostavat myöskin maukkaan troikkalähdön.

LÄHTÖ 8
10 TALLUKKA ansaitsisi jo voiton, eikä tehtävä näytä mahdottomalta. 4 CARLOS SANTANA ja 6

LAURILA”S GIMLI ovat ravia mennessään hyviä adjutantteja. 5 ROYALTY DIAMOND on
haastavalla volttauspaikalla ,mutta Harri selvittänee tämän ja voi yllättää pienesti.

LÄHTÖ 9
Toiseen troikkalähtöön perushevoseksi numero 12 MERRAN PETRA ravivarmuudellaan ja
matkakin käy. Voitto ei kyllä ole aivan kirkossa kuulutettu eikä muuallakaan, joten tutkimuksia
lähdön muista mahdollisista menestyjistä kannattaa aloittaa numerosta 4 TOHTORI ja 11 HILUN
VIPINÄ. Tohtorin ura on ollut rikkonainen, mutta on menossa parempaan suuntaan. Hilun
Vipinä oli Porissa todella pirteä ja kuntokäyrä nousussa.
Troikkapelissä numero 12 kiertoon kolmella rivillä tai perusvetona vain yläriville, jännitystä
riittää molemmissa vaihtoehdoissa.

LÄHTÖ 10
8 STEP MANDY laukkasi viimeksi, mutta paikkaa nyt virheensä, vaikka numerot 3 WAY UP ja 4
SECRET MATIAS ovat vireessä. 7 NAVARRON TORNATOR saa rauhoituttuaan hyvän sijoituksen,
lähtöpaikkakaan ei ole ihan niin huono mitä alkuasetelmat antaa ymmärtää.

LÄHTÖ 11
Troikkahegemoniat jatkuvat, eikä aivan tavallista ole, että troikan perushevosena pidetään
koelähdön juossutta, mutta nyt on näin. 6 VELI POLLEA oli sykäyttävän varma siinä ja saa
luottamuksen. Troikasta ei välttämättä tule supervaikea kun lähtö on pieni, mutta muuten on
niin tasaista, että melkein kaikkia osallistujia ei kannata tässä mainita, mutta merkintöjä
riittää moneen makuun, paikan päällä voisi sada hyvinkin osviittaa menestyjistä.

HUOMIOITAVAA
KAIKKI TOTO4-PELIN KOHTEET OVAT TAKASUORAN STARTTEJA ja kun takakaarteeseen
mennään, ohjastajan kypärän alla pitää olla ajatukset kohdillaan ja hevosen jalat kunnossa ��

