Juoksuselostus perjantai 6. 5. 2022
1. Lähtö
7 Skyfall Mirchi lähti hyvin matkaan ja painui 250 juostuna kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia ja piti
lopussa varmaan voittoon. 2 Belmiska matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle ja
oli varmasti toinen. 6 Mountain Barium matkasi 4. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 3 Mildrid
juoksi 3. sisällä. Nousi puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti. 14 Magicnight
Rose juoksi 2.-3. ulkona. Oli kirivaiheessa vain tasainen. 13 Zepita Shade juoksi 3.-4. ulkona. Kirikaista pysyi
pitkään kiinni. Ei mitenkään syöksynyt lopussa, kunhan väylä aukeni. 11 Ipanema Picdom juuttui 300
juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolimatkassa vetoavun eteensä. Seuraili
jatkossa aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 8 Midnite Daisy oli 5. sisältä aika vaisu. 9 Skype juoksi 6. sisällä.
Nousi viimeisen takasuoran alussa 5. ulos. Pudotti loppukaarteessa takaisin sisäradalle ja oli vailla kiritilaa.
Löysi vapaan radan loppusuoralla, mutta ei kirinyt. 5 Le Fay laukkasi 150 juostuna ja jäi lauman hännille 3.
radalle. Laukkasi uudelleen 300 juostuna ja menetti pelinsä. 1 Silenos Blackadder kiihdytti heti kärkeen.
Laukkasi 200 juostuna pahoin ja jäi selvästi. Sai päätösringin alkaessa matkan pääjoukon hänniltä. Oli
jatkossa aika vaisu. 12 Franz Star laukkasi lyhyesti lähdössä ja jäi lauman hännille sisäradalle. Aloitti
päätösringin alkaessa matkan kohden takajoukkoja ja oli oikein vaisu. 10 Riksu´s Vaiana laukkasi
alkumetreillä pitkäksi. 4 Shiny Princess oli poissa.
Väliajat: 21,5 / 7 - 21,5 / 7 - 18,0 / 7 - 18,0 / 7

2. Lähtö
2 R. R. Popeda kiihdytti heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja vastaili lopussa eleettömään voittoon. 5
Kalistaja Kalle lähti rauhassa matkaan ja otti 350 juostuna lyhyen laukan. Eteni kierros juostuna
kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. Viim. 1600 m 32,9. 3 Laurilan Jokeri sai 250 juostuna
paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun ihan juosten. 4 Sekottajan Soma otti
pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Laukkasi 250 juostuna uudelleen ja mahdollisuudet sulivat samassa. 1
Väiskin Passi nousi johtavan kannasta 200 juostuna kärkihevosen kupeelle. Laukkasi 800 juostuna lyhyesti ja
jäi hieman pienestä kärkiryhmästä. Laukkasi viimeisen takasuoran puolivälissä uudelleen ja menetti pelinsä.
Väliajat: 42,5 / 2 - 39,5 / 2 - 34,5 / 2 - 30,5 / 2

3. Lähtö
9 Goddes Go matkasi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Painui 450 ennen maalia kärkeen ja otti
lopussa hallitun voiton. 4 Goncourt Dairpet otti alun rauhassa ja matkasi 4. ulkona. Siirtyi 800 ennen maalia
kiriin. Eteni 350 maalia toiseksi ja oli mainio kakkonen. 7 Hogan Star jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 4.
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Pääsi 350 ennen maalia pudottamaan sisäradalle ja oli
varmasti kolmas. 6 Ducky painui kärkihevosen kupeelta 350 juostuna kärkeen. Jäi ensimmäisen takasuoran
lopussa johtavan kantaan. Juuttui päätöspuolikkaan alussa pahoin vaille kiritilaa. Pääsi 250 ennen maalia
vapaalle ja tuli lopun asiallisesti. 2 Cubus juoksi 3.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle
radalle. Seuraili lopun tasaisesti. 1 Plastic Bag jäi reilu 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi
eteenpäin ja oli jo 550 juostuna kärjessä. Reipas tahti jäi päälle. Puutui loppukaarteen alussa selvästi ja tuli
lopun vailla virtaa. 8 Nice My Sin juuttui takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 900 juostuna
pudottamaan 5. ulos. Oli jatkossa aika vaisu. 3 Floyd Kenwood kiihdytti ensin kärkeen. Jäi ensimmäisen
takasuoran lopussa 3. sisälle. Oli jatkossa vaisu. 5 Pinkabella matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Sai 650

juostuna paikan toisesta ulkoa. Laukkasi 800 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 10 Allyhills Dream juoksi 5.
sisällä. Laukkasi 750 ennen maalia pitkäksi.
Väliajat: 13,5 / 6 - 15,5 / 1 - 16,0 / 1 - 12,5 / 9

4. Lähtö
11 Xet Diablo juoksi 4. ulkona. Lähti 2300 ennen maalia kiriin. Eteni 600 juostuna kärkihevosen kupeelle. Löi
siinä pientä painetta. Painui lopulta 550 ennen maalia kärkeen ja oli aivan ylivoimainen. Suomen uran avaus
oli oikein vakuuttava. 9 Capercaillie Cock matkasi 4.-5. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 450
ennen maalia toiselle. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun aivan juosten. Ehti toiseksi ja
varoja jäi. 6 Gutsy Cobbler juoksi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin ja tuli asiallisesti. 8
Selanne juoksi 2.-3. ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 12 Fundover Match
juoksi 5. ulkona. Oli kirivaiheessa tasainen. 4 Very Gone Face juoksi 3. sisällä. Jäi päätöspuolikkaan alussa
pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 300 ennen maalia ja tuli lopun aivan juosten. 10 Fayette Sisu
juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 7
Ove juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 550 juostuna vetoavun eteensä. Ei vain lopussa riittänyt
toisesta ulkoa. 5 Lex Nicolas kiihdytti heti kärkeen. Sai 600 juostuna painostajan rinnalleen. Jäi viimeisen
takasuoran lopussa pahoin alakynteen ja tuli lopun vailla virtaa. 1 Nemea Kato matkasi johtavan kannassa.
Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli vaisu. 3 Red Guy User otti pahan lähtölaukan. Laukkaili
jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 2 Listas Minttu oli poissa.
Väliajat: 17,5 / 5 - 17,5 / 5 - 14,5 / 5 - 15,0 / 11

5. Lähtö
10 Björkeviking sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 750 ennen maalia kiriin. Eteni vauhdilla ja painui
nopeasti kärkeen. Oli lopussa ihan ylivoimainen. 8 Guli Major matkasi 3. ulkona. Lähti 700 ennen maalia
kiriin. Tuli hyvin maaliin asti. 7 Hotlinki otti 150 juostuna kärjen tuntumasta pahan laukan ja jäi runsaasti.
Teki jatkossa hyvän esityksen ja nousi vielä kolmanneksi. 9 Hipatsu juoksi 4. ulkona. Siirtyi 700 ennen maalia
kiriin. Tuli juosten maaliin asti. 5 Vuaran Viima juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli aivan
hyvin maaliin asti. 11 U. R. Faxe juoksi 4. sisällä. Nousi 550 ennen maalia toiselle. Seuraili lopun vain
tasaisesti. 6 Siriliisi ajoi eteenpäin ja painui 300 juostuna kärkeen. Jäi 550 ennen maalia johtavan kantaan ja
taipui jatkossa hieman. 3 Eskel matkasi 3. sisällä. Otti lopussa ihan maksimit. 4 Bonus Diamant laukkasi
alkumetreillä ja putosi taustalle, missä myös pysyi jatkossa. 12 Valle Hugo matkasi hieman pääjoukosta
jääneenä. Oli aika vaisu, vaikka haparoikin pariin otteeseen lyhyesti. 1 Päivän Pokeri jäi 250 juostuna
johtavan kantaan. Taipui pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli heikko. 2 Jumiini laukkasi lähdössä
pitkäksi.
Väliajat: 30,0 / 6 - 28,5 / 6 - 25,0 / 6 - 25,0 / 10

6. Lähtö
4 Count Marcel laukkasi 200 juostuna ja jäi lauman hännille 4. ulos. Sai 900 ennen maalia paikan 3. ulkoa.
Lähti 450 ennen maalia kiriin. Puristi lopussa vahvasti voittoon asti. 8 Rawit juoksi 3. ulkona. Lähti 1300
ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui 900 ennen maalia kärkeen. Tuli aivan
hyvin maaliin asti, vaikka jäikin toiseksi. 7 Welldone sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 400 ennen
maalia kiriin. Tuli tasaisesti ja oli varmasti kolmas. 5 Snowflake juoksi 4.-5. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan
alussa kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 1 Laurila´s Johnny jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Putosi 900 ennen
maalia 3. sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle. Tuli lopun tasaisesti. 9 Count Romeo nousi 5. sisältä 400

juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puutui hieman loppusuoralla, mutta ei luovuttanut. 2 New Grove Xtime
matkasi 3. sisällä. Jäi 900 ennen maalia 4. sisälle. Oli lopussa vailla suurempaa virtaa. 6 Comeflywithme
juoksi 5.-6. sisällä. Nousi 700 ennen maalia 4. ulos. Oli kirivaiheessa vain tasainen. 3 Southampton Sea eteni
nopeasti kärkeen. Jäi 950 ennen maalia johtavan kantaan. Puutui loppukaarteessa ja tuli lopun vailla virtaa.
Väliajat: 19,0, / 3 - 20,0 / 3 - 15,0 / 8 - 15,0 / 4

7. Lähtö
13 Just a Flirt juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Nousi loppukaarteessa 4. radalle.
Tuli vahvasti ja nappasi lopussa vielä hallitun voiton. Oli taas erittäin vakuuttava. Viim. 1000 m 12,8. 12
Farzad Boko juoksi 3. ulkona. Lähti 1400 ennen maalia kiriin. Eteni kierros juostuna toisen radan
vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 3 Star To Be Loved ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui
kärkeen 400 juostuna. Veti tasaisesti kiihtyvällä vauhdilla ja tuli hyvin maaliin asti. 1 Justine Case jäi 400
juostuna 3. sisälle. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos ja tuli tasaisesti. 10 Wasa Warrior matkasi 4. sisällä.
Sai edetä koko ajan sopuisasti ja tuli ihan juosten maaliin asti. 5 Gogo Hall matkasi 6. sisällä. Sai edetä koko
ajan sopuisasti ja tuli asiallisesti maaliin asti. 2 Herman Hall kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan
kantaan. Puutui loppusuoralla selvästi. 9 Sahara Rouge sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi
puolimatkassa 3. ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui loppukaarteessa. 7 Gambino Degato
haparoi lähdössä lyhyesti ja jäi lauman hännille 7. sisälle. Oli sieltä kirivaiheessa asiallinen. 4 BWT Bayern
juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Laukkasi 350 ennen maalia ravin hajottua
pitkäksi. 8 Lindy Poppins matkasi 5. ulkona. Laukkasi viimeisen takasuoran puolivälissä oikein pahoin ja
keskeytti. 11 The Swede juuttui 400 juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai
puolimatkassa vetoavun eteensä. Laukkasi toisessa ulkona 350 ennen maalia jo hieman lyödyn oloisena
pitkäksi. 6 Battle Jack oli poissa.
Väliajat: 18,0 / 3 - 17,5 / 3 - 14,0 / 3 - 14,0 / 13

8. Lähtö
9 Stonecapes Topgun juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Painui kärkeen loppusuoran
alussa ja oli ylivoimainen. 6 Ofelia Roc matkasi toisessa ulkona. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ja puristi
toiseksi. 5 Arctic Fun kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia. Jäi loppusuoran alussa alakynteen
voittotaiston suhteen, mutta ei luovuttanut ja palasi tähän vielä pitkältä tauolta. 4 Mr Money Robber
juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 1 To The Action juoksi johtavan
kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja tuli tasaisesti. 3 Will Daisy Beat juoksi 3. sisällä. Nousi
päätöspuolikkaan alussa toiselle. Tuli lopun tasaisesti. 10 Callela Kassius ei vain riittänyt 4. sisältä. 8 Edward
Star lähti hyvin, mutta otti 200 juostuna kärkihevosen kupeelta laukan ja putosi lauman hännille. Puutui
lopussa selvästi. 2 Fixit ja 7 Fillibabba Laday olivat poissa.
Väliajat: 13,0 / 5 - 16,0 / 5 - 15,5 / 5 - 15,0 / 9

9. Lähtö
16 Suvionni otti normaaliin tyyliinsä pahan lähtölaukan ja jäi paljon. Sai 800 juostuna paikan lauman
hänniltä 6. ulkoa. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. Tuli erittäin vahvasti maaliin asti ja runttasi lopussa
varmaan voittoon. Viim. 2000 m 26,8. 8 Winetto jäi 550 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä
rehdisti maaliin asti. 11 Villan Kasmiri sai ensimmäisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Jäi 900
ennen maalia 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. 13 Vivakka
Matkasi pääjoukon hännillä 5. sisällä. Nousi 900 ennen maalia vetämättömästä selästä 5. ulos. Lähti

viimeisen takasuoran alussa kiriin ja tuli hyvin maaliin asti. 5 Wallesmanni juuttui toisen radan vetojuhdaksi.
Ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 550 juostuna kärkeen. Puutui loppusuoralla hieman. 10
Snapander juuttui 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 900 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Tuli tasaisesti
maaliin asti. 12 Tomin Toivo matkasi 3. ulkona. Pudotti 900 ennen maalia 3. sisälle. Kirikaista pysyi jatkossa
pitkään kiinni. Nousi päätössatasella vapaalle ja pientä jossiteltavaa jäi. 2 Niemen Iida matkasi johtavan
kannassa. Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 15 Parenski seuraili lauman hänniltä toiselta radalta
maksimisijoitukseen. 14 Hiirotar matkasi 4. ulkona. Taipui loppukaarteessa ja oli vaisu. Laukkamerkki tuli
ilmeisesti 350 ennen maalia tulleesta parin askeleen haparoinnista. 3 Tuli Rols matkasi 3.-4. sisällä. Puutui
jo puolimatkassa ja oli vaisu. 1 Isosalon Into otti 250 juostuna 3. sisällä pahan laukan ja menetti samassa
pelinsä. 7 Briima juoksi 4. sisällä. Taipui ajoissa ja oli oikein vaisu. 4 Zelena lähti rauhassa matkaan. Otti
takajoukoissa 3. radalla 350 juostuna pahan laukan ja keskeytti jatkossa kulisseissa. 6 Korsu- Tuisku laukkasi
lähdössä ja ensimmäisen kaarteen lopussa uudelleen. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 9 Suvelan Salama
otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Keskeytti myöhemmin kulisseissa.
Väliajat: 34,5 / 5 - 33,0 / 5 - 28,0 / 5 - 28,0 / 16

10. Lähtö
3 Siirin Valtsu juoksi 3. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Lisäsi tempoa
loppukaarteessa. Liukui lopussa eleettömään voittoon. Viim. 700 m 21,4. 2 Vieskoff kiihdytti heti kärkeen.
Sai vetää pitkään sopuisasti. Vastaili pitkään hyvin ja oli mainio kakkonen. 1 Fransson matkasi johtavan
kannassa. Seuraili lopussa tasaisesti. 4 Pro matkasi 4. sisällä. Haparoi hieman 250 juostuna, mutta piti
paikkansa. Nousi 950 ennen maalia toiseen ulos. Laukkasi 250 juostuna hylkäykseen asti.
Väliajat: 29,5 / 2 - 31,0 / 2 - 27,0 / 2 - 20,5 / 3

11. Lähtö
8 Love Cocktail matkasi toisessa ulkona. Jäi 650 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Liukui loppusuoralla
selvään voittoon. 6 Indigo Star juoksi 4.-3. ulkona. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin ja puristi viime metreillä
toiseksi. 7 Super Ben juoksi 3. sisällä. Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun ihan juosten. 2 Star Girl
One matkasi johtavan kannassa. Nousi viimeisellä takasuoralla toiselle ja seuraili tasaisesti. 12 Wallamister
juoksi 5. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 1 Arvix All kiihdytti heti kärkeen. Jäi paineen alla 650
ennen maalia johtavan kantaan. Taipui hieman, mutta ei kuitenkaan täysin luovuttanut. 5 River Mirch
juuttui kärkihevosen kupeelle, missä piti tempon reippaana. Painui 650 ennen maalia kärkeen. Oli tiukasti
voittotaistossa loppusuoran puoliväliin asti, minkä jälkeen puutui selvästi. 9 Zen Fondant jäi jo ennen
lähtölinjaa ratkaisevasti. Suoritti siihen nähden asiallisesti. 11 Fia Finesse matkasi 3. ulkona. Otti 850 ennen
maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 3 Mr Charger, 4 Norman Peco ja 10 Katrianne olivat
poissa.
Väliajat: 13,0 / 1 - 13,0 / 5 - 17,5 / 8: 43,0 / 3 - 41,0 / 3 - 37,5 / 5 - 35,0 / 10

