
Juoksuselostus tiistai 13. 12. 2022 

1. Lähtö 

15 Florrie ajoi alussa toista rataa pitkin eteenpäin. Siirtyi 400 juostuna alun rauhallisessa tahdissa 3. radalle. 
Painui kärkeen ensimmäisen takasuoran lopussa. Veti haluamaansa tahtia ja vastaili lopussa niukkaan 
voittoon. 3 Helmin Voitto laukkasi lähdössä ja jäi ihan lauman hännille. Laukkasi takajoukoissa uudelleen 
800 juostuna ja jäi lisää. Lähti taustalla päätösringin alkaessa ajamaan voimalla eteenpäin. Tuli erittäin hyvin 
maaliin asti. Hävisi voitonkin vain niukasti. Viim. 1700 m 33,2x. Tästä loppu sujui selvästi paremmin. Viim. 
600 m 29,8. 12 Suiviska juoksi 4. ulkona. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle ja oli tasainen kolmas. 
Viim. 1000 m 33,9. 6 Ulvin Elvis sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi 
vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun ihan juosten. 4 Nevan Veitikka juuttui 200 juostuna 
toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti, vaikka ihan lopussa matka hieman painoikin. 11 R. R. Riki 
matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Tyytyi säilyttämään asemansa. 1 Vikken Eemeli 
kiihdytti heti kärkeen. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa johtavan kantaan. Valui jatkossa tasaisesti 
taaksepäin ja oli aika vaisu. 5 Viksun Siiri lähti oikein rauhassa matkaan ja laukkasikin 150 juostuna ja putosi 
pääjoukon hännille. Putosi pääjoukosta päätösringin alkaessa ja oli vaisu. 2 Henkan Juulia matkasi 2.-3. 
sisällä. Taipui selvästi jo ennen kierroksen täyttymistä ja keskeytti jatkossa. 7 Loukon Missi lähti oikein 
haparoiden matkaan ja putosi ihan taustalle. Lähti 550 juostuna kiriin 3. radalle ja eteni hyvin. Pääsi pian 
kärjen kupeelle 3. radalle. Laukkasi pahoin 700 ennen maalia. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti. 
8 Tilolei laukkasi 5. sisällä toisen kaarteen alussa pitkäksi. Otti jatkossa hylättynä hyvin vauhtia, mutta 
laukkasi hylättynä uudelleen viimeisen takasuoran lopussa. 9 Viliveli laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Virimor 
laukkasi lähdössä ja jäi 5. ulos. Lähti 1150 ennen maalia kiriin. Laukkasi 450 ennen maalia pahoin uudelleen 
ja meni hylkäykseen. 13 Linjalan Siiri juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 600 juostuna kiriin 3. radalle Laukkasi pian ja 
jäi selvästi. Jatkoi taustalla 3. rataa pitkin. Otti viimeisen takasuoran alussa uuden pahan laukan. Laukkaili 
jatkossa hylkäykseen asti. 14 Tåga Tindra matkasi 5.-4. sisällä. Sai edetä sujuvasti. Laukkasi loppumetreillä 
rahasijan. 

Väliajat: 47,5 / 1 - 42,0 / 15 - 35,0 / 15 - 36,0 / 15 

 

2. Lähtö4 Softis 

 
2 Thylane kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin erittäin rauhallisesti. Lisäsi tempoa loppua kohden ja 
otti varman voiton. 7 Feeling Bold sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Oli lopussa varmasti toinen. 5 
Ewe´s Birthday juoksi 3. sisällä. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Tuli ihan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 
15,2. 3 Sunny Flame juuttui nopeasti toiseen radan vetojuhdaksi. Pudotti viimeisen takasuoran lopulla 
sisäradalle. Otti lopussa maksimit. 6 Hit And Run juoksi 3. ulkona. Pudotti 650 juostuna 4. sisälle. Nousi 
puolimatkassa takaisin 3. ulos. Pudotti pian taas sisäradalle. Oli jatkossa aika vaisu. 8 Mayson Capewish 
matkasi toisessa ulkona. Taipui pahoin viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko. 1 Meadowhill Angie ja 4 
Crown Or Clown olivat poissa. 

Väliajat: 25,5 / 2 - 24,0 / 2 - 18,0 / 2 - 14,0 / 2 

 

 



3. Lähtö 

2 Wauhitta juoksi 3. sisällä. Nousi 1350 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Painui 300 ennen maalia 
kärkeen ja vastaili lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 31,8. 6 Luraus eteni puolikas juostuna 5. sisälle. 
Siirtyi 850 juostuna toiseen ulos. Jäi 300 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Oli siitä loppuun asti 
voittotaistossa. 3 Stiora matkasi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Tuli lopun 
asiallisesti. 1 Mäkimeirami kiihdytti heti kärkeen. Jäi 300 ennen maalia alakynteen voittotaiston suhteen. 
Puutui lopussa hieman. 5 Sorelle juoksi 4.-3. sisällä. Taipui loppukaarteessa ja oli vaisu.  laukkasi 50 
juostuna pahoin ja menetti heti pelinsä. 

Väliajat: 35,0 / 1 - 34,0 / 1 - 31,0 / 1 - 32,5 / 2 

 

4. Lähtö 

4 Rick Rubin lähti hyvin ja painui 250 juostuna kärkeen. Sai vetää pitkään oikein sopuisasti. Lisäsi tempoa 
loppukaarteessa ja otti hallitun voiton. 8 Laurila´s Haldir otti alun rauhassa ja juoksi 4. sisällä. Nousi 
viimeisen takasuoran lopussa toiselle. Siirtyi 450 ennen maalia kiriin 4. radalle ja tuli hyvin maaliin asti. 
Viim. 600 m 13,1. 1 Smoky Cloud jäi reilu 200 juostuna johtavan kantaan. Putosi loppukaarteessa 
kärkihevosen kyydistä, mutta piti kuitenkin varmasti kolmanneksi. 3 Irruta Boko juoksi 3. sisällä. Tuli 
sisäradan vetäessä tasaisesti. 9 Pious Donation juoksi 3. ulkona. Sai päätösringin alkaessa paikan toisesta 
ulkoa. Lähti 550 ennen maalia kiriin. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 15,5. 6 Fastizz Am juuttui alussa 
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 350 juostuna lauman hännille 5. sisälle. Nousi päätösringin 
alkaessa toiselle radalle. Siirtyi 550 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 5 Wera Winner ajoi 
eteenpäin ja juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 650 ennen maalia vetoavun eteensä. Jäi 
loppukaarteessa vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan vasta sata ennen maalia, mutta ei enää ehtinyt oikein 
kunnolla parantamaan. 2 Mr Money Robber matkasi toisessa ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. 
Eteni 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Taipui loppukaarteessa selvästi. 10 Anasazi Face juoksi 
4. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. Kiri katkesi selvästi jo viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli 
kovin vaisu. 7 Spectre ja 11 Cubus olivat poissa. 

Väliajat: 17,0 / 4 - 22,5 / 4 - 18,5 /4 - 15,0 / 4 

 

5. Lähtö 

5 Siirin Elli matkasi toisessa ulkona. Kiertyi 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Lisäsi siinä tempoa 
päätösringin alkaessa. Painui loppusuoran alussa kärkeen ja otti hallitun voiton. Viim. 1000 m 31,0. 4 Zelena 
jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Seuraili lopussa 
tasaisesti kolmanneksi. 6 Helmi Kevätön lähti hyvin matkaan ja eteni 200 juostuna kärkeen. Veti tasaista 
tahtia. Jäi loppusuoran alussa alakynteen voittotaiston suhteen, mutta säilytti oman vauhtinsa. 1 Vilin Viksu 
lähti vähän tasaisesti. Nousi 4. sisältä toisen kaarteen alussa 3. ulos. Jäi 650 ennen maalia 4. ulos. Pudotti 
400 ennen maalia 3. sisälle ja seuraili asiallisesti. Jäi ihan lopussa vielä vaille kiritilaa. 8 Lennolla juoksi 3.-2. 
sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 350 ennen maalia toiselle. Siirtyi 200 ennen maalia kiriin ja tuli 
tasaisesti. 7 Taajaninto juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 650 juostuna vetoavun eteensä. 
Taipui loppukaarteessa selvästi. 2 Jantter lähti rauhassa matkaan ja putosi nopeasti pääjoukon viimeiseksi. 
Laukkasi puolikas juostuna pitkäksi. 3 Onnen Mies otti pahan lähtölaukan ja laukkasi ihan hylkäykseen 
rajamaille. Matkasi lauman hännillä 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopulla kiriin. Eteni ihan 



mukavasti, mutta laukkasi loppusuoran alussa uudelleen ja meni hylkäykseen. Kulki ravatessaan koko ajan 
hyvin. 

Väliajat: 29,0 / 6 - 30,0 / 6 - 29,5 / 6 - 31,5 / 5 

 

6. Lähtö 

8 Thai Profit eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää pitkään erittäin sopuisasti. Hallitsi varmoin ottein maaliin 
asti. 3 Mandela Zon juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tyytyi siinä kärkihevosen rauhalliseen 
tahtiin. Tuli umpirehdisti maaliin asti. Viim. 400 m 10,6. 1 Whole Lotta Love jäi alussa johtavan kantaan. Ei 
saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 7 Sobel Conway juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli rehdisti 
maaliin asti. Viim. 700 m 11,3. 9 M. T. Master Don matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi 
loppusuoran alussa nousemaan toiselle. Haki lopussa ratoja, mutta ei löytänyt. Voimat jäivät tuleviin 
koitoksiin. 5 The Swede nousi 5. sisältä 750 juostuna 4. ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli ihan juosten 
maaliin asti. 2 Dust Collector matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle. Lähti 400 ennen 
maalia kiriin ja tuli lopun ihan juosten. Viim. 500 m 10,2. 6 Wasa Warrior juoksi toisessa ulkona. Seuraili 
lopussa tasaisesti. 4 Im Your Captain oli poissa. 

Väliajat: 16,5 / 8 - 20,0 / 8 - 21,0 / 8 - 10,0 / 8 

 

7. Lähtö 

2 Furiosa lähti hyvin ja painui 200 juostuna kärkeen. Sai rauhoittaa tahtia toisella puolikkaalla. Lisäsi tempoa 
lopussa. Piti varmaan voittoon, vaikka ajautui lopussa radan verran ulospäin. 1 BWT Bayern matkasi 
johtavan kannassa. Sai sata ennen maalia tyhjän sisäradan eteensä, kun kärkihevonen ajautui radan verran 
ulospäin. Puristi lopussa toiseksi. Viim. 500 m 10,8. 6 Endless Story ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 550 
juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Tuli siitä mainiosti maaliin asti. Menetti lopussa ehkä yhden sijan, 
kun kärkihevonen nousi lopussa radan verran ulospäin. Viim. 600 m 10,9. 9 Claire di Quattro juoksi 4.-3. 
ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun hyvin. Viim. 700 m 10,9. 10 Cheri Sane juoksi 4. sisällä. 
Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa. Tuli lopun ihan juosten. 3 Cover 
Prince juoksi 3. sisällä. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja tuli lopun tasaisesti. 8 Santo Grial juuttui alussa 
3. radan kiertäjäksi. Peruutti 350 juostuna 6. ulos. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja seuraili asiallisesti. Viim. 
700 m 12,0. 4 Taj One juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 650 juostuna lauman hännille 7. 
ulos. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli ihan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 11,9. 11 Correct W. F. 
juoksi 5. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui loppukaarteessa ja seuraili lopun tasaisesti. 
7 Mr Noon lähti hyvin, mutta juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna 
vetoavun eteensä. Taipui 300 ennen maalia selvästi. 5 Rehab juoksi 2.-3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia 
kiriin. Kirin terä taittui nopeasti ja puutui taustalle. 12 Artful Deimos oli poissa. 

Väliajat: 12,0 / 2 - 15,0 / 2 - 11,0 / 2 

 

8. Lähtö 

9 Hotlinki juoksi lauman hännillä. Nousi 650 juostuna 5. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. 
Eteni puolimatkassa kärkihevosen kupeelle, missä löi painetta. Painui 450 ennen maalia kärkeen ja otti 



lopussa varman voiton. Viim. 1000 m 29,2. 7 Helun Kuva juoksi 5. sisällä. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. 
Jäi 1250 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 28,9. 
1 Uhmapeli kiihdytti heti kärkeen. Jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Nousi 1250 ennen maalia toiseen 
ulos. Jäi 300 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti. 2 H. V. Tokka matkasi 2.-3. 
sisällä. Nousi 300 ennen maalia hieman ahtaan oloisesti toiseen ulos. Tuli lopun tasaisesti. 6 Bonus Diamant 
matkasi 6.-5. sisällä. Nousi 900 juostuna 3. ulos. Jäi pian 4. ulos. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli lopun 
asiallisesti. 4 Tuiskuta ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 350 juostuna kärkeen asti. Sai toisella 
ringillä painetta. Jäi 350 ennen maalia alakynteen voittotaiston suhteen, mutta ei luovuttanut. 3 Viksun Lilja 
juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 250 ennen maalia toiselle. Seuraili lopun tasaisesti. 8 Valle Hugo matkasi 
pääjoukon hännillä 5. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Otti 450 ennen maalia pahan laukan ja menetti 
samassa pelinsä. 5 Salaliitto laukkasi lähdössä. Laukkasi sata juostuna pahoin uudelleen ja jäi paljon. Suoritti 
jatkossa ihan hyvin, mutta meni jälkeenpäin hylkäykseen. Viim. 2300 m 26,8. 

Väliajat: 33,0 / 4 - 32,0 / 4 - 26,5 / 4 - 30,0 / 9 

 

9. Lähtö 

10 That´s Man peruutti 3. radalta 350 juostuna 6. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Siirtyi 
loppusuoralle tultaessa vapaalle ja puristi viime metreillä vielä varmaan voittoon. Viim 1000 m 15,3. 4 Black 
Dog eteni nopeasti kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin 
lopussa toiseksi. 8 Univerza Lloyd juoksi 3. sisällä. Nousi 850 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 600 ennen 
maalia kiriin. Eteni nopeasti kärkihevosen kupeelle, mistä tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 15,8. 2 True 
Once juoksi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoralla kiriin ja tuli 
tasaisesti. 7 Coltrane Frido juuttui nopeasti 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Jäi 650 
juostuna 3. ulos. Pudotti 850 ennen maalia 4. sisälle. Nousi pian takaisin toiselle ja lähti loppukaarteen 
alussa kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 9 Arvix All matkasi 4.-3. sisällä. Sai 350 ennen maalia paikan johtavan 
kannasta. Ei saanut lopussa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. Viim. 700 m 15,7. 11 Mythical Ray juoksi 4. 
ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui selvästi loppusuoran alussa. 3 Toscan Flax juuttui 
alussa 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja sai 650 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Löi 
siinä pientä painetta. Puutui selvästi loppukaarteessa. 5 Bel Sorriso laukkasi lähdössä ja jäi 5. ulos. Pudotti 
900 ennen maalia sisäradalle. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli kovin vaisu. 6 Julius Hill 
nousi 3. sisältä 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 200 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. 
Taipui toisesta ulkoa pahoin päätösringin alkaessa ja oli kovin vaisu. 12 Wallamister juuttui takajoukkoihin 
3. radan kiertäjäksi. Joutui 800 ennen maalia pudottamaan sisemmäs, kun sisäpuolella ei ollut enää 
hevosia. Taipui jatkossa oikein pahoin. 1 Nemea Iceman laukkasi lähdössä pitkäksi. 13 Huldamarie oli 
poissa. 

Väliajat: 21,5 / 4 - 19,5 / 4 - 18,5 / 4 - 15,5 / 10 


