
Juoksuselostus MagicMonday 19. 12. 2022 

1. Lähtö 

2 Westside Baron juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin. Eteni vajaa kierros juostuna toisen 
radan vetojuhdaksi. Runttasi siitä lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 16,8. 3 Stoneisle Tiddler lähti 350 
juostuna 3. ulkoa etenemään. Painui 550 juostuna kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Lisäsi jatkossa 
tahtia ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 8 Field´s Magic juuttui nopeasti toisen radan 
vetojuhdaksi. Sai 900 juostuna vetoavun eteensä. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Sai ihan lopussa 
tilaa ja ehti kolmanneksi. Jotain voimia ainakin jäi. 9 Skyfall Mirchi juoksi 3.-4. sisällä. Nousi loppukaarteen 
alussa 3. ulos. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun ihan juosten. Viim. 400 m 15,9. 5 Sweet Amber 
eteni nopeasti kärkeen. Jäi puolikas juostuna johtavan kantaan. Kirikaista pysyi lähes loppuun asti kiinni. 
Ainakin jotain voimia jäi. 4 Voyage juoksi 5.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli 
asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 16,6. 7 Le Fay peruutti 300 juostuna lauman hännille 4. sisälle. Jäi 
ensimmäisen takasuoran lopussa 5. sisälle. Sai edetä sopuisasti ja otti ihan maksimit. 1 Bel Sorriso juoksi 2.-
3. sisällä. Otti lopussa ihan maksimit. 6 Riksu´s Vaiana juoksi 2.-3. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa 
kiriin, mutta oli vaisu. 10 Amiraal Bubbly peruutti 3. radalta 400 juostuna ihan lauman hännille sisäradalle. 
Puutui päätösringin alkaessa ja oli kovin vaisu. 

Väliajat: 17,5 / 5 - 19,5 / 3 - 15,5 / 3 - 16,5 / 2 

 

2. Lähtö 

9 Virvana sai reilu sata juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. 
Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ulkoradoille ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 400 m 31,6. 4 
Hilvektor peri kärkipaikan sata juostuna. Sai vetää jatkossa pitkään oikein sopuisasti. Lisäsi tahtia lopussa ja 
hävisi voitonkin vain niukasti. 8 Hallarin juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 4. radalle. 
Eteni 450 ennen maalia kärjen kupeelle 3. radalle, missä tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 30,2. 6 
Ronja Myrskyntytär sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 700 ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti toisen 
radan vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti. 2 Tuli Keila laukkasi sata juostuna kärkipaikalta ja putosi 
lauman hännille 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Pudotti päätöspuolikkaan alussa 
sisäradalle. Siirtyi loppusuoralla kiriin ja tuli pirteästi. Viim. 500 m 31,4. 7 Mahatma oli 5. ulkoa vailla 
suurempaa loistoa. 1 Villitami matkasi 3. sisällä. Taipui päätöspuolikkaan alussa selvästi ja ravikin meni 
hieman heikoksi. Oli kaikkiaan melko vaisu. 5 Lumovalo juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Taipui 
pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä. Otti päätöspuolikkaan alussa väsyneenä pahan laukan ja menetti 
samassa pelinsä. 10 Viliveli kierteli keskijoukoissa pitkään 3. rataa pitkin. Taipui ymmärrettävästi selvästi 
loppua kohden ja joutui 350 ennen maalia pudottamaan lopulta sisemmäs, kun hevosia ei enää sisäpuolella 
ollut. 3 Virimor laukkasi 3. ulkona 450 juostuna pitkäksi. 11 Tulituiri juoksi 3. ulkona. Laukkasi 650 ennen 
maalia kiritilaa hakiessaan pitkäksi. 

Väliajat: 28,5 / 4 - 34,0 / 4 - 35,5 / 4 - 31,5 / 9 

 

3. Lähtö 

11 Snowflake matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle. Siirtyi päätöspuolikkaan alussa 
kiriin. Tuli lopun hyvin ja ehti lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 13,6. 5 Bachelorette eteni nopeasti 



kärkeen. Sai rauhoittaa avauspuolikkaan jälkeen. Tuli asiallisesti maaliin asti. 1 Matchstick Boy matkasi 3. 
sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun ihan juosten. 
Voimia jäi kyllä jäljellekin. 2 Firefly juoksi toisessa ulkona. Kiertyi 800 ennen maalia toisen radan 
vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 6 Mythical Ray sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. 
Kirikaista pysyi loppuun asti kiinni. 9 Real Poppy juoksi 4. sisällä. Seuraili lopussa lähinnä tasaisesti. 12 
Blackpearls Maya juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin. Puutui selvästi loppusuoralla. 3 
Hellorhighwater lähti rauhassa matkaan ja peruutti 3. radalta 300 juostuna 5. ulos. Oli jatkossa vailla virtaa. 
4 Joannamarie laukkasi lähdössä pitkäksi. 7 Por Nie Pop juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Taipui 
pahoin 900 ennen maalia, eikä nähnyt maalia. Keskeytti siis jatkossa. 10 Indyana Rockabell juoksi 3.-2. 
ulkona. Taipui selvästi loppukaarteessa ja laukkasi loppusuoran alussa väsyneenä pitkäksi. 8 Limited Edition 
Bi oli poissa. 

Väliajat: 14,5 / 5 - 17,5 / 5 - 20,0 / 5 - 15,0 / 11 

 

4. Lähtö 

10 Virkun Vikkelä nousi puolikas juostuna 4. sisältä toiseen ulos. Kiertyi 850 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Puristi lopussa varmaan voittoon. 3 Zelena matkasi johtavan kannassa. Nousi viimeisen 
takasuoran puolivälissä toiseen ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin. Tuli ihan mukavasti maaliin asti. 12 
Saran Velitouho juoksi 4. sisällä. Jäi viimeisen takasuoran lopulla vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 
loppukaarteen alussa. Tuli lopun asiallisesti. 6 Vilmer Myrberg eteni 200 juostuna kärkeen. Sai vetää pitkään 
sopuisasti. Taipui loppusuoran puolivälissä lopulta selvästi. 7 Lennolla otti 150 juostuna keskijoukoissa 
laukan ja jäi selvästi. Lähti 4. ulkoa puolimatkassa kiriin. Otti 850 ennen maalia uuden laukan ja jäi jonkin 
verran. Tuli lopun vielä asiallisesti. 4 Eurobondi juoksi 3. sisällä. Taipui selvästi päätöspuolikkaan alussa ja oli 
kovin vaisu. 8 Briima juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 800 juostuna vetoavun eteensä. Jäi 
pian 3. ulos. Taipui pahoin viimeisen takasuoran lopulla. 1 Wallesmanni laukkasi lähdössä pitkäksi. 2 
Valtaaja laukkasi lähdössä pitkäksi. Otti jatkossa hylättynä asiallisesti vauhtia, mutta laukkasi vielä 
uudelleenkin 550 ennen maalia. 5 Onnen Mies laukkasi lähdössä pitkäksi. Teki jatkossa hylättynä 5. ulkoa 
rehdin viimeisen takasuoran alusta lähteneen kirin ja nousi kolmanneksi. Viim. 1000 m 30,8. 9 Isosalon Into 
juoksi 3. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin. Pudotti 900 ennen maalia toiseen ulos. Laukkasi siellä 650 
ennen maalia yllättäen pitkäksi. 11 Vranssiina laukkasi lähdössä pitkäksi. 

Väliajat: 27,5 / 6 - 31,5 / 6 - 31,0 / 6 - 33,0 / 10 

 

5. Lähtö 

8 Al´s Boozy Suzy lähti oikein hyvin matkaan ja painui kärkeen asti 350 juostuna. Tahti pysyi jäätävän 
kovana. Säilytti tahtinsa hienosti ja otti selvän voiton. Esitys oli kyllä erittäin hieno. 11 Trouble Leader juoksi 
6. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Siirtyi 350 ennen maalia 4. radalle ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 
1000 m 13,8. 2 Ambriel matkasi 2.-3. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toiseen ulos. Pudotti 650 ennen 
maalia takaisin 3. sisälle. Nousi 200 ennen maalia toiselle ja tuli asiallisesti maaliin asti. 4 True Vision eteni 
nopeasti kärkeen. Jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Puutui hieman loppusuoralla. 12 Umberto Croft 
matkasi 5. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Oli kirissään lähinnä tasainen. 6 Correct W. F. kiersi alun 3. 
rataa pitkin eteenpäin. Sai 350 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Painoi siinä pitkään naruille. Putosi 
siitä loppukaarteessa kärkitaistosta, mutta kesti kuitenkin reippaan matkavauhdin rasitukset ihan hyvin. 9 
Great Father juoksi 4. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. Siirtyi loppukaarteen alussa vapaalle 
radalle. Kirin terä taittui 300 ennen maalia, mutta ei luovuttanut. 1 Incognito Tooma otti lopussa 4. sisältä 



ihan maksimit. 3 Flight Deck juoksi 3. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin. Kirin terä taittui 400 ennen maalia 
ja puutui jatkossa jonkin verran. 10 Julienne Cane oli kirivaiheessa vain tasainen juostuaan 5. sisällä. 5 
Ambrosius matkasi toisessa ulkona. Putosi kierros juostuna 3. ulos. Taipui jatkossa tasaisesti. 7 Mr Noon oli 
poissa. 

Väliajat: 11,0 / 8 - 12,5 / 8 - 15,0 / 8 - 15,0 / 8 

 

6. Lähtö 

6 Uhmapeli ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui ensimmäisen takasuoran lopussa kärkeen. Tahti 
tiukkeni loppua kohden. Vastaili lopussa varmaan voittoon. 2 Huima Hermanni matkasi 3. ulkona. Jäi 650 
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä umpirehdisti maaliin asti ja haastoi voittaneen lopussa 
tiukasti. Viim. 1000 m 27,1. 1 Velhomies juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 600 juostuna 3. ulos. Lähti 400 ennen 
maalia kiriin ja oli lopussa asiallinen kolmas. Viim. 500 m 29,0. 10 Vikken Tähti matkasi 4. ulkona. Sai toisen 
kaarteen alussa paikan toisesta ulkoa. Puutui loppukaarteessa ja otti ihan maksimit. 3 Luraus juoksi 3.-4. 
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle. Seuraili jatkossa maksimisijoitukseen. 8 Onnin Tahti 
lähti hyvin ja painui 200 juostuna kärkeen. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan ja toisen kaarteen alussa 3. 
sisälle. Otti lopussa maksimit. 5 Sillankorvan Uljas ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 450 juostuna 
kärkeen asti. Jäi 150 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Taipui loppukaarteessa selvästi ja oli vaisu. 11 
Kuusirantanen matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopulla kiriin. Otti 250 ennen maalia pahan 
laukan ja menetti samassa pelinsä. 9 Larvan Pramia juoksi lopulta 4. ulkona. Taipui selvästi viimeisellä 
takasuoralla ja oli kovin vaisu. 12 Kultakillinki kiersi taustalla 3. rataa pitkin. Otti 250 juostuna laukan ja jäi 
selvästi. Taipui kulisseissa ajoissa ja laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 4 Marhotti ja 7 Voitinko olivat 
poissa. 

Väliajat: 25,5 / 5 - 28,5 / 6 - 27,5 / 6 - 26,0 / 6 

 

7. Lähtö 

9 Mr Reddington matkasi 4. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia kiriin. Eteni 550 ennen maalia kärkihevosen 
kupeelle. Runttasi siitä ratkaisumetreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 14,2. 7 Smoking Ride juoksi 3. 
ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin. Pääsi loppukaarteessa pudottamaan toiseen ulos. Lähti loppusuoran 
alussa uudelleen kiriin. Tuli kirinsä oikein hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 13,7. 6 Ditchback Dice lähti hyvin ja 
painui 200 juostuna kärkeen. Sai vetää pitkään haluamaansa tahtia. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin 
tasaisesta rintamasta kolmanneksi. 3 Above Ground juoksi 3. sisällä. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä 
vaille kiritilaa. Pääsi loppusuoran alussa nousemaan toiselle. Tuli lopun asiallisesti. 1 Taigo Blessed jäi 150 
juostuna johtavan kantaan. Putosi 400 ennen maalia kärkitaistosta ja otti lopussa ihan maksimit. 2 Gutsu 
Cobbler matkasi toisessa ulkona, mistä ei vain ihan riittänyt. 11 Hypnotique juoksi 5.-4. sisällä. Oli 
kirivaiheessa vailla virtaa. 12 Jeppas Sputnik juoksi 4. sisällä, mistä ei vain riittänyt lainkaan. 5 Quick Right 
juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Taipui selvästi jo päätösringin alkaessa ja keskeytti lopulta. 8 
Wasa Rebell juoksi 5. ulkona. Laukkasi päätösringin alkaessa pitkäksi. 4 Rehab ja 10 So Long Suckers olivat 
poissa. 

Väliajat: 13,0 / 6 - 16,0 / 6 - 17,0 / 6 - 15,0 / 9 

 



8. Lähtö 

3 Welldone myöhästyi pahoin lähdössä ja jäi alussa lähemmäs 50 metriä ylimääräistä. Sai ensimmäisen 
takasuoran lopulla paikan 4. sisältä. Nousi 800 ennen maalia 3. ulos. Lähti 200 metriä myöhemmin kiriin. 
Puristi lopussa vielä varmaan voittoon. Viim. 2000 m 16,0. 10 Amazing May juoksi 6. ulkona. Lähti 400 
ennen maalia kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 15,6. 11 Plastic Bag juoksi 5. ulkona. Lähti 850 
ennen maalia kiriin. Tuli pitkän kirinsä ihan juosten maaliin asti. 2 Rick Rubin eteni 350 juostuna. Tahti pysyi 
avausringillä aika reippaana. Tuli mukavasti, vaikka ihan lopussa matka ymmärrettävästi painoi. 7 Redskin 
Do juoksi 4. ulkona. Pudotti 900 juostuna 5. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Siirtyi 
päätöspuolikkaan alussa hieman ahtaan oloisesti kiriin ja aiheutti samalla ulkopuolellaan juosseelle laukan. 
Tuli lopun asiallisesti. 5 Cecilia Cheerful ajoi 3. rataa eteenpäin. Sai 350 juostuna paikan kärkihevosen 
kupeelta ja löi hetken painetta. Vetoapu kiertyi eteen 750 juostuna. Seuraili lopussa toisesta ulkoa alun 
kaahottelu huomioiden asiallisesti. 12 Count Romeo juuttui takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi 
ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin. Sai 750 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Pudotti 400 ennen 
maalia johtavan kantaan. Lopun lievä väsyminen oli ymmärrettävää. 6 Miss America matkasi pääosin 3. 
sisällä, mistä otti ihan maksimit. 1 Pearly´s Jadessa jäi 300 juostuna johtavan kantaan. Puutui lopussa ja otti 
aivan maksimit. 8 Ivan Grain juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Eteni asiallisesti, mutta tuli 
päätöspuolikkaan alussa nostetuksi ja laukkasi samassa jääden ratkaisevasti. 4 Langen´s Motörhead juoksi 
2.-3. ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa ja keskeytti lopulta. 9 Joen Blackwillow oli poissa. 
Väliajat: 12,0 / 2 - 15,5 / 2 - 17,0 / 2 - 19,5 / 3 


