
Juoksuselostus tiistai 14. 12. 2021 
 

1. Lähtö 

1 Falling Rain Love juoksi 2.-3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 
ja puristi viime metreillä niukkaan voittoon. 5 Diamonds Sky lähti hyvin ja painui 250 juostuna kärkeen. Jäi 200 
metriä myöhemmin johtavan kantaan. Nousi pian toiselle ja painui 700 juostuna uudelleen keulaan. Piti lopussa 
lähes voittoon asti. 15 Elvira Vixi matkasi 4.-3. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti 
ja oli loppuun asti kärkitaistossa. 14 La Mirage ajoi tasaisesti eteenpäin ja painui 450 juostun kärkeen. Jäi 200 metriä 
myöhemmin johtavan kantaan. Seuraili lopussa tasaisesti. 8 Mountain Dior nousi 5. sisältä 1300 ennen maalia toisen 
radan vetojuhdaksi. Puutui hieman päätössatasella. 12 Ejnar V. Silvio juoksi 6. sisällä. Nousi 800 juostuna 3. ulos. 
Haparoi loppukaarteessa hieman. Lähti loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun aivan juosten. 13 Indigo De 
Senovile matkasi aivan lauman hännillä 6.-7. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 2 Black 
Woodbecker otti sata juostuna laukan ja jäi lauma hännille sisäradalle, mistä oli jatkossa lähinnä tasainen. 11 R. R. 
Nina´s Hope ei vain riittänyt 4. sisältä. 10 Come And Stay matkasi 5. sisällä, mistä otti lopussa aivan maksimit. 9 
Hayhill Princess matkasi 4.-5. ulkona. Oli lopussa rehellisen riittämätön. 6 Icarius Ellis lähti hiljaa ja putosi taustalle, 
missä oli heikko. 7 Hollister otti 150 juostuna laukan ja jäi selvästi. Sinetöi epäonnistumisensa 400 juostuna tulleella 
uudella laukallaan. 4 Univeza Lloyd juoksi 4. sisällä. Nousi 800 juostuna toiseen ulos. Laukkasi 900 ennen maalia 
pitkäksi. 3 Midnight Treasure ja 16 Follow Up olivat poissa. 

Väliajat: 21,0 / 14 - 22,5 / 5 - 19,0 / 5 - 19,0 / 1 

 

2. Lähtö 

2 Kasima eteni 150 juostuna kärkeen. Jäi 200 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Nousi 900 ennen maalia toisen 
radan vetojuhdaksi. Pudotti pian johtavan kantaan. Nousi loppusuoralla toiselle ja rutisti lopussa helppoon voittoon. 
Viim. 700 m 31,5. 1 Vireveri nousi ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisältä toisen radan vetojuhdaksi. Painui 850 
ennen maalia kärkeen. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin päätössatasella toiseksi. Viim. 1000 m 32,7. 4 Lampin 
Lintti matkasi neljäntenä harvassa ryhmässä. Nousi loppusuoralla kolmanneksi. 3 Hilvektor painui 350 juostuna 
keulahevosen kupeelta kärkeen. Jäi 900 ennen maalia johtavan kantaan. Taipui jatkossa tasaisesti. 7 Larvan Priimus 
pysyi taustalla koko matkan ajan. 8 Nuoralan Taneli takajoukoissa vaisua menoa. 6 Iisi- Liisi otti keskijoukoissa 
toisessa kaarteessa laukan ja menetti pelinsä. 5 Fiktus lähti rauhassa matkaan ja otti 400 juostuna pahan laukan ja jäi 
heti ratkaisevasti. 9 Hotville oli poissa. 

Väliajat: 37,5 / 3 - 35,0 / 3 - 32,5 / 1 - 31,5 / 2 

 

3. Lähtö 

2 Virittäjä kiihdytti heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja oli lopussa ylivoimainen. 5 Apila- Anneli pudotti 
kärkihevosen kupeelta 350 juostuna 3. sisälle. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti. 1 Onni Dahlia nousi 
nopeasti 3. ulos. Laukkasi 200 juostuna ja jäi selvästi. Lähti pääjoukon hänniltä 1200 ennen maalia kiriin. Tuli aivan 
juosten maaliin asti. 3 Larvan Pramia sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa toiselle, mutta 
haki samassa raviaan ja oli lopussa tasainen neljäs. 8 Uusi- Valtsu matkasi toisessa ulkona. Kirikaista pysyi pitkään 
kiinni. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja seuraili maksimisijoitukseen. 4 Felisia juuttui puolikas juostuna toisen 
radan vetojuhdaksi. Puutui loppusuoralla hieman. 7 Marhotti oli 3. ulkoa kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 8 
Velhomies matkasi 4. sisällä. Otti lopussa ihan maksimit. 

Väliajat: 26,5 / 2 - 29,0 / 2 - 32,5 / 2 - 28,5 / 2 

 

 



4. Lähtö 

4 Katrianne sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti kärkihevosen kupeelle, 
mistä jyräsi loppusuoralla varmaan voittoon. 8 Survival Sherif laukkasi lyhyesti lähdössä ja jäi 3. ulos. Lähti viimeisen 
takasuoran puolivälissä kiriin ja oli lopussa toinen. Viim. 1900 m 19,2. 1 Magic I Am juoksi 4. sisällä. Kirikaista pysyi 
pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun sijoitustaan paremmin. 9 Find Out lähti oikein 
rauhassa ja matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin ja tuli asiallisesti. 5 Julius Star juuttui 450 
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä 400 ennen kärkitaistosta, mutta ei kokonaan luovuttanut. 3 Ring Of 
Truth pudotti 450 juostuna kärkihevosen kupeelta johtavan kantaan. Laukkasi loppusuoran alussa kiritilaa hakiessaan 
lyhyesti ja menetti pelinsä. 7 Pretty Devil kiihdytti nopeasti kärkeen. Sai vetää varsin sopuisasti. Taipui loppusuoralle 
tultaessa selvästi. 2 Silweera matkasi 2.-3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Laukkasi 300 
ennen maalia yllättäen pitkäksi. 6 Joannamarie oli poissa. 

Väliajat: 15,5 / 7 - 19,5 / 7 - 20,0 / 7 - 16,0 / 4 

 

5. Lähtö 

4 Bean Dead Cert matkasi 4. sisällä. Nousi 900 ennen maalia 3. ulos. Lähti loppukaarteessa kiriin ja puristi lopussa 
selvään voittoon. Viim. 700 m 13,9. 2 Grace Pezzo kiihdytti heti kärkeen. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Jäi 
päätöspuolikkaan alussa 3. sisälle. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja oli varmasti toinen. 9 Enzo Victory juuttui 
ensimmäisen takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Kävi toisessa kaarteessa kysymässä kärkipaikkaa. Joutui 
tyytymään paikkaansa. Painui päätöspuolikkaan alussa kärkeen ja tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa 
kolmanneksi. 11 Birthday Cloud matkasi 4. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin. Eteni päätösringin alkaessa toiseen 
ulos. Jäi päätöspuolikkaan alussa toisen radan vetojuhdaksi ja tuli asiallisesti maaliin asti. 5 Taigo Blessed painui 450 
juostuna väkisin kärkeen. Jäi päätöspuolikkaan alussa alakynteen voittotaiston suhteen ja seuraili lopun tasaisesti. 8 
Unequalled Stride matkasi 3.-4. ulkona. Suoritti kirivaiheessa tasaisesti. 12 Jagger Zon matkasi lauman hännillä 
sisäradalla, mistä otti lopussa maksimit. 1 Taj One matkasi pääosin 3. sisällä, mistä oli aika vaisu. 10 Fundover Match 
oli 5. sisältä vaisu. 7 Quick Petrol taipui toisesta ulkoa selvästi jo puolimatkassa. Vaisua. 3 Herman Halm ja 6 Cankus 
Xport olivat poissa. 

Väliajat: 12,5 / 5 - 15,0 / 5 - 18,0 / 5 - 15,0 / 4 

 

6. Lähtö 

1 Tuulian Sälli kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja otti helpon voiton. 2 Kruunun Prinssi oli 
johtavan kannasta tasainen kakkonen. 7 Taksvenla juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli 
asiallisesti maaliin asti. 10 Tutun Impi lähti alun asiallisesti, mutta ei päässyt ensimmäisellä takasuoralla vauhtiin ja 
pysyi taustalla. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin, mutta ei saanut isoa vaihdetta ollenkaan päälle. Tuli 
kuitenkin asiallisesti. 4 Manionni juuttui nopeasti kärkihevosen kupeelle, mistä tuli asiallisesti maaliin asti. 5 Eskel 
matkasi 3. sisällä. Nousi 350 ennen maalia toiselle. Ei saanut lopussa rintaman takaa aivan täyttä mahdollisuutta. 9 
Ypäjä Jallu oli 4. sisältä vailla suurempaa virtaa. 8 Eeti oli 4. ulkoa aika vaisu. 6 Jetsu otti 250 juostuna laukan ja jäi 
selvästi. Haparoi loppukaarteessakin, eikä riittänyt. 3 Hotlinki matkasi toisessa ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. 
Laukkasi 400 ennen maalia kärkitaistosta pitkäksi. 

Väliajat: 32,5 / 1 - 31,0 / 1 - 27,0 / 1 - 28,0 / 1 

 

7. Lähtö 

12 Mac Light Prince matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Puristi viime metreillä voittoon. 
Viim. 700 m 16,2. 11 Hypnotique juoksi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Eteni 350 ennen maalia 
kärkihevosen kupeelle, mistä tuli aivan juosten maaliin asti. 2 Mr Money Robber juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi 
pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 350 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun pirteästi. 1 Marvel Neat kiihdytti heti 
kärkeen, missä veti aika reipasta tahtia. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa neljänneksi. 4 



Masterpeace matkasi toisessa ulkona. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 400 
ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 3 Elmo Exceptional seuraili 3. ulkoa maksimisijoitukseen. 8 Hogan 
Star oli 6. ulkoa kirivaiheessa tasainen. 9 Fastizz Am Juoksi johtavan kannassa. Taipui selvästi päätöspuolikkaan 
alussa ja oli vaisu. 5 Quite a Rock juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan vetojuhdaksi. Eteni 600 juostuna toisen 
radan vetojuhdaksi. Taipui siitä selvästi loppukaarteen alussa ja oli vaisu. 6 Year Hall matkasi 4. sisällä. Taipui 
viimeisen takasuoran lopussa selvästi ja keskeytti lopulta. 7 Hope Of Nazareth ja 10 Glen Amore olivat poissa. 

Väliajat: 12,5 / 1 - 15,5 / 1 - 19,0 / 1 - 17,5 / 12 

 

8. Lähtö 

7 Hopeusteponalego matkasi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Irtosi lopussa oikein 
helppoon voittoon. Viim. 700 m 12,0. 1 Klena Vito kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Kirikaista 
pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan päätössatasella ja tuli lopun terävästi. 6 Brand New Key matkasi 3. sisällä. 
Tuli sisäradan vetäessä aivan hyvin maaliin asti. 4 Noble Boy S ajoi toista rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 400 
juostuna keulaan. Sai vetää jatkossa aika rauhassa. Putosi loppusuoralla toton ulkopuolelle. 8 Umberto Croft juoksi 3. 
ulkona. Sai 600 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Lähti 250 ennen maalia kiriin ja oli tasainen. 2 The Swede juuttui 
puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 5 Bonhomme haparoi lähdössä lyhyesti 
ja matkasi jatkossa 4. sisällä. Ei vain riittänyt lopussa. 3 May Rose laukkasi 4. sisällä ensimmäisen takasuora lopussa 
pitkäksi. 

Väliajat: 13,0 / 4 - 170 / 4 - 15,5 / 4 - 12,5 / 7 

 

9. Lähtö 

7 Topeva ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 400 juostuna kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja otti lopussa 
erittäin helpon voiton. 4 Tomin Toivo eteni nopeasti kärkeen. Jäi 400 juostun johtavan kantaan. Piti lopussa toiseksi. 
10 Sirpan Silver matkasi toisessa ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Oli loppuun asti kakkostaistossa. 12 Proviisio 
sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 3. sisältä. Seuraili lopussa tasaisesti. 8 Siirin Elli jäi puolikas juostuna toisen 
radan vetojuhdaksi. Matka painoi hieman loppusuoralla. 5 Huvikundi matkasi 4. sisällä. Nousi loppukaarteessa kiriin 
ja tuli asiallisesti. 11 Gladiaattori seuraili 3. ulkoa maksimisijoitukseen. 9 Lumovalo laukkasi ensimmäisen takasuoran 
alussa keskijoukoissa pahoin ja menetti heti pelinsä. 1 Tuli Rols taipui 5. sisältä ajoissa ja oli erittäin vaisu. 2 Softis 
laukkasi lähdössä pitkäksi. 3 Vaitter laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Teuvo laukkasi lähdössä ja jäi kulisseihin, missä 
keskeytti päätösringin aikana. 

Väliajat: 28,0 / 7 - 31,5 / 7 - 31,0 / 7 - 31,0 / 7 

 

10. Lähtö 

5 Clover Meadow nousi 3. sisältä 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 950 ennen maalia kärkeen. Hallitsi 
siitä loppumatkaa varmasti. 3 Plastic Bag juoksi 3. ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun pirteästi. 1 Steely 
Stride kiihdytti heti kärkeen. Jäi 950 ennen maalia johtavan kantaan. Nousi viimeisen takasuoran alussa kärkihevosen 
kupeelle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 2 Laurila´s Haldir laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa mukavasti. 
Viim. 1900 m 16,8. 4 BWT Erie pudotti toiselta radalta 550 juostuna johtavan kantaan. Jäi 900 ennen maalia 3. sisälle. 
Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 6 Super Ben jäi toisesta ulkoa päätösringin alkaessa 3. sisähevosen kupeelle 
toisen radan vetojuhdaksi. Sai viimeisen takasuoran puolivälissä vetoavun. Taipui loppukaarteessa ja otti aivan 
maksimit. 7 Case By Case ajoi voimalla eteenpäin. Eteni 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Otti puolikas 
juostuna pahan laukan ja jäi paljon. Keskeytti kulisseissa myöhemmin. 8 Feeling Flash oli poissa. 

Väliajat: 14,5 / 1 - 19,5 / 1 - 16,5 / 5 - 14,0 / 5 

 


