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Fixed limit
Kootut ohjeet

Perustaso
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Perusteet 

mikä on positiosi pokeripöydässä?

Myöhäinen - LP Keski - MP Varhainen - EPBlindit
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Ennen loppia

Aloituskäsitaulukko

EDELLÄ ON ENEMMÄN KUIN YKSI KOROTUS

Kippaa kaikki muut kädet paitsi AA, KK, QQ, AKs ja AKo. Jatka näillä käsillä korottamista. 

JÄLKEESI TULEE TASAN YKSI KOROTUS

Maksa kaikilla käsillä, joilla olet lähtenyt mukaan. Jatka korottamista käsillä AA, KK, QQ, AKs ja AKo. 

JÄLKEESI TULEE ENEMMÄN KUIN YKSI KOROTUS

Maksat korotuksen käsillä JJ, TT, 99, AQs ja AJs. Jatka korottamista käsillä AA, KK, QQ, AKs ja AKo. 

erittäin vahvat kädet: AA, KK, QQ / AKs, AKo

Keskivahvat kädet: AJo, Ats, Ato, KQs, KQo

Spekulatiiviset kädet: 88-22, KJs, Kts, QJs, Qts, Jts, t9s

Vahvat kädet: JJ, tt, 99 / AQs, AQo, AJs

Sekalaiset kädet: KJo, Kto, QJo, Qto, Jto, A9s-A2s, K9s, 87s, 98s

Vastustajien peliliikkeet eP mP lP SB BB

Kaikki kippasivat. Korotus

Yksi pelaaja maksoi BB:n. Korotus

Kaksi tai useampi pelaaja maksoi BB:n. Korotus

Yksi pelaaja korotti, muut kippasivat. Kippi Korotus

Yksi pelaaja korotti ja vähintään yksi maksoi. Maksu

Vastustajien peliliikkeet eP mP lP SB BB

Kaikki kippasivat. Kippi Korotus

Yksi pelaaja maksoi BB:n. Kippi Korotus

Kaksi tai useampi pelaaja maksoi BB:n. Kippi Korotus

Yksi pelaaja korotti, muut kippasivat. Kippi Maksu

Yksi pelaaja korotti ja vähintään yksi maksoi. Kippi (KQs maksu) Maksu

Vastustajien peliliikkeet eP mP lP SB BB

Kaikki kippasivat. Kippi Korotus

Yksi pelaaja maksoi BB:n. Kippi Maksu Sökötys

Kaksi tai useampi pelaaja maksoi BB:n. Maksu Sökötys

Yksi pelaaja korotti, muut kippasivat. Kippi Maksu

Yksi pelaaja korotti ja vähintään yksi maksoi. Maksu

Vastustajien peliliikkeet eP mP lP SB BB

Kaikki kippasivat. Kippi Korotus

Yksi pelaaja maksoi BB:n. Kippi Maksu Sökötys

Kaksi tai useampi pelaaja maksoi BB:n. Kippi Maksu Sökötys

Yksi pelaaja korotti, muut kippasivat. Kippi

Yksi pelaaja korotti ja vähintään yksi maksoi. Kippi

Vastustajien peliliikkeet eP mP lP SB BB

Vastustajan peliliikkeestä huolimatta. Käppäys
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Mahdolliset kädet lopilla

Valmiit kädet 

► Kärkipari

          

       

► Ylipari

          

       

► Kaksi paria

► Kolmoset

► Suora

► Väri

...
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Mahdolliset kädet lopilla

Vetokädet

► OeSd eli 
 päistä avoin 
 suoran veto

►  Värin veto    

► monsteriveto

      

       

► Gutari

          

   

► tuplagutari

   

    

► Ylikortit

► Ylikortit 

 ja gutari
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Strategia lopilla

iNFO

monsteri (kaksi paria tai parempi)

►  Lyö ja korota niin usein kuin mahdollista.

Kaksi paria tai ylipari

►  Lyö tai korota kerran.

►  Maksa, jos jälkeesi tulee yksi korotus. 

monsteriveto

►  Lyö ja korota niin usein kuin mahdollista. 

Värin veto, OeSd tai tuplagutari

►  Lyö tai korota kerran.

►  Maksa, jos jälkeesi tulee yksi korotus.

Gutari tai ylikortit

►  Lyö vain, jos korotit ennen floppia ja kädessä on jäljellä enintään kaksi vastustajaa. 

►  Maksa vain, jos potti on vähintään kymmenen kertaa maksettavan lyönnin tai korotuksen kokoinen. 

Gutari ja ylikortit

►  Lyö tai korota kerran.

►  Maksa, jos jälkeesi tulee yksi korotus. 

Roskakädet

►  Lyö, jos korotit ennen floppia ja kädessä on jäljellä enintään kaksi vastustajaa. 

►  Kippaa, jos sinua korotetaan tai joku lyö edelläsi. 
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Strategia turnilla

iNFO

KUKAAN ei Ole lYÖNYt JA SiNUllA ON AlOite

lyö… ► kaikilla valmiilla käsillä kärkiparista alkaen. 

      ► vedoilla, jos vastustajia on enintään kaksi.

Sökötä… ► vedoilla, jos vastustajia on enemmän kuin kaksi 

   (ja maksa lyönti, jos saat oikeat kertoimet). 

    ► kaikki muut kädet. 

KUKAAN ei Ole lYÖNYt eiKÄ SiNUllA Ole AlOitettA

lyö… ► kahdella parilla tai paremmalla.

Sökötä...  ► kaikki muut kädet.

JOKU ON lYÖNYt edellÄ

Korota… ► kahdella parilla tai paremmalla.

maksa… ► kärkiparilla tai yliparilla.

     ► monsterivedolla, värin vedolla, OESD:llä ja tuplagutarilla.

     ► gutarilla, jos potti on vähintään kymmenen kertaa maksettavan 

   lyönnin kokoinen. 

Kippaa... ► kaikki muut kädet.

JOKU ON lYÖNYt JA POttiA ON KOROtettU KeRRAN tAi USeAmmiN

Korota… ► kahdella parilla tai paremmalla, jos voit olettaa pöytäkorttien 

   perusteella, että kätesi on sen hetken paras. 

maksa… ► kahdella parilla tai paremmalla, jos pöytäkortit ovat kehittyneet niin,   

   että et voi olettaa kätesi olevan enää paras. 

Kippaa… ► kaikki muut kädet. 
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Strategia turnilla

iNFO

JÄlKeeSi tUlee tASAN YKSi lYÖNti

Korota… ► kahdella parilla tai paremmalla.

maksa… ► kärkiparilla tai yliparilla.

	 	 ► monsterivedolla, värin vedolla, OESD:llä ja tuplagutarilla. 

	 	 ► gutarilla, jos potti on vähintään kymmenen kertaa vaadittavan 

   maksun kokoinen. 

Kippaa… ► kaikki muut kädet. 

JÄlKeeSi tUlee eNemmÄN KUiN YKSi KOROtUS

Korota… ► kahdella parilla tai paremmalla, jos voit olettaa pöytäkorttien 

   perusteella, että kätesi on sen hetken paras. 

maksa… ► kahdella parilla tai paremmalla, jos pöytäkortit ovat kehittyneet niin,   

   että et voi olettaa kätesi olevan enää paras. 

	 	 ► monsterivedolla ja värin vedolla. 

	 	 ► OESD:llä ja tuplagutarilla, kun väri ei ole mahdollinen. 

Kippaa… ► kaikki muut kädet. 
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Strategia riverillä

iNFO

SiNUllA ON AlOite

► Lyö kaikilla valmiilla käsillä.

► Jos jälkeesi tulee korotus ja pöytäkortit mahdollistavat paremman käden, niin maksa vain. Voit jatkaa 

korottamista, jos olet varma, että kätesi on paras. 

► Vastustajan lyödessä edellä korota kahdella parilla ja paremmalla, jos paremmat kädet eivät ole mahdol-

lisia. Muuten vain maksa. 

► Sökötä ja kippaa vastustajan lyöntiin, jos sinulla ei ole valmista kättä. 

SiNUllA ei Ole AlOitettA

► Lyö jos osut kärkipariin. Maksa, jos joku lyö edellä tai jälkeesi tulee korotus. Kippaa, jos sinun pitää mak-

saa enemmän kuin yksi iso panos, eli jos edelläsi on tehty esimerkiksi lyönti ja korotus. 

►	 Jos	sinulla	oli	kärkipari	tai	ylipari	lopilla	ja	vain	maksoit,	niin	sinun	pitäisi	maksaa	myös	mahdollinen	ri-
verilyönti. Jos useampi pelaaja alkaa lyödä ja korotella, niin olet todennäköisesti perässä ja sinun pitäisi 

kipata. 

► Lyö ja korota vain kahdella parilla tai paremmalla, jos paremmat kädet eivät ole mahdollisia. 

 Muuten vain maksa. 

► Sökötä ja kippaa vastustajan lyöntiin, jos sinulla ei ole valmista kättä. 

P O I K K E U S

Jos vastassasi on vain yksi pelaaja ja sinulla on mikä tahansa pari (muukin kuin kärkipari), niin maksa 

aina yksi lyönti. 
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Ohje 

Pokeriurasi lähtökohta on PokerStrategyn antama $50 alkupääoma (ja bonus), jonka saat läpäistyäsi visan. 

Tällä summalla aloitat pelit tasolla FL $0,10/$0,20. 

Vaihe 1: taso $0,10/$0,20

Siirry vaiheeseen 2, kun pelikassasi on vähintään $90. 

 

 

Vaihe 2: taso $0,15/$0,30

Siirry vaiheeseen 3, kun pelikassasi on vähintään $150. 

Siirry vaiheeseen 1 viimeistään, kun pelikassasi on $60. 

 

 

Vaihe 3: taso $0,25/$0,50

Siirry vaiheeseen 4, kun pelikassasi on vähintään $300. 

Siirry vaiheeseen 2 viimeistään, kun pelikassasi on $90. 

 

 

 

Vaihe 4: taso $0,50/$1,00

Siirry vaiheeseen 3 viimeistään, kun pelikassasi on $150. 
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