
Juoksuselostukset 3. 10. 2022  

1. Lähtö 

2 Raja Eagle kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin erittäin sopuisasti. Lisäsi tahtia viimeisen 
takasuoran lopussa ja otti erittäin helpon voiton. Viim. 700 m 15,1. 13 Zander H nousi 5. sisältä puolikas 
juostuna 3. ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin. Puristi lopussa varmasti toiseksi. Viim. 700 m 14,6. 4 So Hot 
matkasi 3. sisällä. Nousi 550 ennen maalia vetämättömästä selästä toiselle. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja 
tuli pirteästi maaliin asti. 12 Leemark´s Legend juoksi toisessa ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran lopussa 
johtavan kantaan. Tuli asiallisesti maaliin asti. 6 Diamonds Sky juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 
toisen radan vetojuhdaksi. Puutui selvästi loppusuoran alussa. 9 Voyage sai 250 juostuna paikan 3. ulkoa. 
Jäi ensimmäisellä takasuoralla 4. ulos. Ravi heikkeni pahoin toisessa kaarteessa. Laukkasi lyhyesti 800 
juostuna, minkä jälkeen pääsi paremmin rytmiin ja tuli kohtalaisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 19,0. 5 
Stoneisle Tiddler laukkasi 200 juostuna ja jäi ihan lauman hännille. Oli jatkossa lähinnä tasainen. Viim. 1700 
m 19,7. 11 General Vice haparoi alussa pari askelta. Sai silti paikan 4. sisältä. Sai edetä koko ajan sopuisasti 
ja oli vaisu. 10 Almighty ei vain riittänyt lainkaan 5. sisältä. 3 Eyehope matkasi johtavan kannassa. Taipui 
pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli rehellisen heikko. 8 Callmeyuppie juoksi 5.-4. ulkona. Taipui 
loppukaarteessa pahoin, eikä vain riittänyt lainkaan. 7 Campi Flegrei laukkasi lähdössä pitkäksi. 1 Spring 
Flower oli poissa. 

Väliajat: 23,5 / 2 - 23,0 / 2 - 19,0 / 2 - 14,0 / 2 

 

2. Lähtö 

4 Vale- Elli kiihdytti heti kärkeen. Veti avausringin rauhassa. Lisäsi tahtia viimeisellä takasuoralla ja otti ihan 
ajamattoman voiton. Tämä on kyllä valtava lahjakkuus. Viim. 700 m 29,7. 2 Even Ekstaasi juoksi johtavan 
kannassa. Putosi viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen tuntumasta, mutta piti varmasti toiseksi. 
Viim. 700 m 33,0. 1 Stokeri matkasi 3. sisällä. Seuraili isojen tasoerojen lähdössä asiallisesti. 5 Mulon Hulivili 
juoksi 4. sisällä. Seuraili asiallisesti maaliin asti. 3 Kenaario laukkasi lähdössä. Sai 400 juostuna paikan 
viimeisenä, eli viidentenä sisäradan jonossa. Laukkasi 350 ennen maalia pahoin uudelleen ja meni 
hylkäykseen. 

Väliajat: 40,5 / 4 - 40,5 / 4 - 33,5 / 4 - 29,0 / 4 

 

3. Lähtö 

3 Akvarelli kiihdytti heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja otti ihan ajamattoman voiton. 2 Hovilan Hertta 
matkasi johtavan kannassa. Nousi 400 juostuna kärkihevosen kupeelle. Teki siinä 750 ennen maalia mutkan 
ja ajautui 3. radalle. Eteni pian uudelleen kärkihevosen kupeelle. Ajautui taas päätöspuolikkaan hieman 
ulommas. Pääsi pian rytmiin ja tuli hienosti maaliin asti. Oli mainio kakkonen. Viim. 700 m 32,7. 5 Siirin 
Säpinä sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Säilytti tahtinsa ja oli varmasti kolmas. 
Viim. 700 m 34,0. 6 Volsumus myöhästyi hieman lähdössä ja matkasi 4.-3. sisällä. Otti puolimatkassa laukan 
ja jäi selvästi. Kulki jatkossa ihan hyvin ja nousi neljänneksi. Viim. 1000 m 34,9. 4 Lempein laukkasi lähdössä 
ja jäi paljon. Suoritti jatkossa ihan mukavasti. Otti loppusuoran alussa uuden laukan ja jäi jonkin verran. 
Tämä oli kokonaisuutena ihan hyvä suoritus. 1 Malvariina juoksi 3. sisällä. Sai ensimmäisen takasuoran 



alussa paikan johtavan kannasta. Putosi viimeisen takasuoran lopussa kärkiparin kyydistä. Oli vielä taistossa 
neljänsistä rahoista, mutta laukkasi hieman ennen maalia hylkäykseen. 

Väliajat: 36,5 / 3 - 37,0 / 3 - 37,0 / 3 - 32,5 / 3 

 

4. Lähtö 

9 Special Gun matkasi 3. ulkona. Siirtyi 700 ennen maalia kiriin. Eteni 450 ennen maalia toisen radan 
vetojuhdaksi. Puristi siitä vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 11,2. 7 Lex Legacy juuttui 3. radan 
kiertäjäksi. Peruutti 300 juostuna 5. sisälle. Tuli sieltä sisäradan vetäessä erittäin hyvin. Pääsi vielä 
loppusuoran alussa nousemaan sujuvasti kiriin. Viim. 700 m 10,7. 3 Mr Charger lähti hyvin, mutta jäi 
johtavan kantaan. Kirikaista pysyi loppuun asti kiinni. 2 Mini Pepper juoksi 4. sisällä. Nousi 350 ennen 
maalia toiselle ja loppusuoralle tultaessa kiriin ulkoradoille. Tuli lopun pirteästi. Viim. 400 m 11,9. 1 Spectre 
juoksi 3. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiseen ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 4 Ducky juuttui 3. radan 
kiertäjäksi. Löysi 400 juostuna paikan lauman hänniltä 6. sisältä. Tuli jatkossa sisäradan vetäessä asiallisesti 
maaliin asti. 12 Swan Orden otti alun rauhassa ja matkasi lopulta 7. sisällä. Seuraili jatkossa tasaisesti. 
Lähtöpaikka vei jo mahdollisuudet. 11 Ivan Grain juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin, 
mutta reippaassa lopetuksessa ohitukset olivat erittäin tiukassa. Viim. 700 m 12,6. 10 Gmail juoksi 4. 
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli ihan asiallisesti maaliin, vaikka taustalta olikin 
mahdotonta nousta. 5 Shape Of You sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi viimeisen takasuoran 
lopussa pahoin pakettiin. Löysi vapaan radan 350 ennen maalia lauman hännillä. Mahdollisuudet olivat jo 
menneet. 8 Plastic Bag ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 300 juostuna kärkihevosen kupeelle. Puutui 
selvästi 600 ennen maalia ja oli vaisu. 6 Sultan Maharajah lähti hyvin ja painui vajaa 200 juostuna kärkeen. 
Sai vetää erittäin sopuisasti. Lisäsi tempoa loppukaarteessa. Oli vielä tiukasti voitossa kiinni laukatessaan 
150 ennen maalia yllättäen hylkäykseen. 

Väliajat: 14,0 / 6 - 16,0 / 4 - 11,5 / 9 

 

5. Lähtö 

5 Sole Olee otti alkumetreillä laukan ja jäi selvästi viimeiseksi. Lähti 6. ulkoa puolimatkassa kiriin. Eteni 
vauhdilla ja sai jo viimeisen takasuoran puolivälissä paikan kärkihevosen kupeelta. Jatkoi kovaa ja painui 
300 ennen maalia kärkeen. Otti lopussa selvän voiton. Oli heti suoraan tauolta erikoisen hyvä. Viim. 2000 m 
14,8. Tästä päätösrinki sujui vielä kovempaa. Viim. 1000 m 13,7. 6 Caviarinho juoksi 4. sisällä. Sai edetä 
sujuvasti ja nousi 350 ennen maalia toiselle. Tuli hyvin maaliin asti ja ehti lopussa toiseksi. Viim. 700 m 14,0. 
3 Wallonia eteni nopeasti kärkeen. Veti avausringin rauhassa. Lisäsi tempoa jatkossa. Jäi 300 ennen maalia 
alakynteen voittotaiston suhteen, mutta säilytti oman tahtinsa ihan hyvin. 1 True Once matkasi johtavan 
kannassa. Tuli mukavasti maaliin asti ja nosti tässä tasoaan aiemmasta merkittävästi. Viim. 700 m 16,1. 12 
Tsarina lähti 400 juostuna 5. ulkoa kiriin 3. radalle. Eteni 300 metriä myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi. 
Putosi viimeisen takasuoran alussa kärkitaistosta. Pudotti 450 ennen maalia 4. sisälle ja tuli asiallisesti. 10 
La Mirage juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Pääsi 450 ennen maalia pudottamaan toiselle 
radalle. Tuli lopun tasaisesti. 11 Can Quarante juoksi 4.-5. ulkona. Oli kirivaiheessa vain tasainen. Viim. 1000 
m 17,6. 9 Voluptuous juoksi 2.-3. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran alussa sisäradalle. Sai edetä 
sujuvasti, eikä vain ihan riittänyt. 4 Le Fay juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 650 juostuna 
vetoavun eteensä. Taipui toisesta ulkoa ajoissa ja oli vaisu. 2 Magicnight Rose matkasi 3. sisällä. Nousi 
päätöspuolikkaan alussa toiselle. Taipui jatkossa selvästi. 7 Flying Diamond laukkasi lähdössä lyhyesti. 



Matkasi jatkossa 5. sisällä. Taipui loppukaarteessa ja laukkasi 250 ennen maalia väsyneenä hylkäykseen. 8 
Zepita Shade ja 13 Leemark´s Jackpot olivat poissa. 

Väliajat: 20,5 / 3 - 19,5 / 3 - 14,0 / 3 - 15,5 / 3 

 

6. Lähtö 

4 M. T. Master Don kiihdytti heti kärkeen. Lisäsi tempoa loppukaarteessa merkittävästi ja otti selvän voiton. 
2 Jimpeto Joy matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle. Piti lopussa toiseksi. 1 
Don Pescador juoksi 3. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 10,5. 9 Bansky juoksi 
4. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti, vaikka takaa olikin vaikeaa nousta. Viim. 700 m 
12,3. 7 Battle Jack lähti 4. ulkoa ensimmäisen takasuoran alussa etenemään. Sai 650 juostuna paikan toisen 
radan vetojuhtana. Putosi loppukaarteessa kärjen tuntumasta, mutta ei kokonaan luovuttanut. 3 Cool On 
Photos juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Pudotti 450 ennen maalia toiselle. 
Seuraili lopun tasaisesti. Viim. 700 m 13,5. 8 Umberto Croft lähti rauhassa ja peruutti 250 juostun lauman 
hännille 5. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle. Pudotti loppukaarteessa sisäradalle ja tuli ihan 
asiallisesti. Viim. 700 m 13,3. 10 Julienne Cane ei vain riittänyt 4. sisältä. 6 Vagabond Vik oli 4. ulkoa 
kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 5 Scarlet Hello ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja sai 350 juostuna paikan 
toisen radan vetojuhtana. Vetoapu kiertyi eteen 300 metriä myöhemmin. Laukkasi 600 ennen maalia 
toisessa ulkona pitkäksi. 

Väliajat: 14,0 / 4 - 15,5 / 4 - 15,0 / 4 - 10,0 / 4 

 

7. Lähtö 

7 Suvelan Rinssi ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 350 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Painui 600 
juostuna kärkeen. Tahti pysyi tasaisen kovana. Otti lopussa hallitun voiton, kun pahin kilpakumppani levisi 
lopussa laukalle. 1 Lystilän Lento lähti vähän tasaisesti. Sai 300 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti 950 ennen 
maalia selkään 3. radalle. Siirtyi loppukaarteessa 4. radalle ja tuli hienosti maaliin asti. Viim. 1000 m 25,4. 2 
Björkeviking nousi 200 juostuna 3. sisältä toiselle. Jatkoi pian toisessa ulkona. Jäi toisen kaarteen alussa 
kärkihevosen kupeelle. Vetoapu kiertyi taas puolimatkassa eteen. Tuli ajettuna mukavasti maaliin asti. 12 
Valtroks juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisellä takasuoralla 3. ulos. Sai edetä sujuvasti ja tuli ihan juosten 
maaliin asti. 6 Mustamani sai 200 juostuna paikan johtavan kannasta. Putosi 600 juostuna 3. sisälle. Jäi 
päätöspuolikkaan alussa vaille kiritilaa. Pääsi 300 nousemaan toiselle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 5 Callex 
kiihdytti heti kärkeen. Jäi toisen kaarteen alkaessa johtavan kantaan. Putosi päätöspuolikkaan alussa 
kärkihevosen kyydistä. Seuraili lopussa vain tasaisesti. 10 Jumiini laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti 
jatkossa taustalta asiallisesti. Viim. 2000 m 25,2. 11 Hipatsu matkasi 3.-4. ulkona. Oli kirivaiheessa vailla 
virtaa. 4 Virin Urho otti 150 juostuna laukan ja jäi selvästi. Sai kierros juostuna paikan pääjoukon hänniltä. 
Lähti samassa kiriin. Laukkasi 600 ennen maalia uudelleen ja menetti samassa pelinsä. 8 Stjerne Tore juoksi 
lauman hännillä 5. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin. Jäi puolimatkassa kärjen kupeelle 3. radalle. 
Laukkasi 300 ennen maalia yllättäen pitkäksi. Tuli lopun hylättynä vielä hyvin. 9 Hotlinki juoksi 5.-4. ulkona. 
Lähti 1350 ennen maalia kiriin. Eteni puolimatkassa kärkihevosen kupeelle. Löi siinä painetta. Oli vielä 
tiukasti voittotaistossa laukatessaan sata ennen maalia hylkäykseen. 3 Guli Major oli poissa. 

Väliajat: 22,0 / 5 - 24,6 / 7 - 24,0 / 7 - 26,5 / 7 

 



8. Lähtö 

11 Mr Noon sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä selkään 3. radalle. 
Pääsi loppukaarteessa pudottamaan toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa vapaalle ja runttasi viime 
metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 13,6. 10 Jakob K. Boko lähti lauman hänniltä 400 juostuna 
ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Juuttui 3. radan kiertäjäksi, kun statisti piti kiinni paikastaan 
kärkihevosen kupeella. Rummutti tasaisesti eteenpäin ja pääsi päätöspuolikkaan alussa vihdoin etenemään 
kärkihevosen tuntumaan. Tuli erittäin hienosti maaliin asti ja hävisi voitonkin vain niukasti. Viim. 1000 m 
14,7. 2 Zest Boy juoksi toisessa ulkona. Jäi 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi pian eteenpäin ja 
painui kärkeen 750 juostuna kärkeen. Lisäsi tempoa loppukaarteessa ja näytti varmalta voittajalta. Ihan 
viime metrit kuitenkin hieman painoivat ja jäi kolmanneksi. 6 Claire Di Quattro juoksi 3. ulkona. Lähti 
viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 8 Zumu De La Vega ajoi 
eteenpäin ja painui 400 juostuna kärkeen. Jäi 350 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Seuraili lopussa 
tasaisesti. 4 Cheri Sane kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Putosi toisen kaarteen 
lopussa 3. sisälle. Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 9 Hola Alejandro juoksi 4. sisällä. Nousi 300 ennen 
maalia toiselle ja seuraili maksimisijoitukseen. 7 Irruta Boko ei vain riittänyt 4. ulkoa. 1 Muckelymimmy 
matkasi johtavan kannassa. Jäi 400 juostuna 3. sisälle. Nousi 650 juostuna toiseen ulos. Jäi sata metriä 
myöhemmin toisen radan vetojuhdaksi. Puolusti jatkossa kiivaasti paikkaansa ja taipui lopulta 600 ennen 
maalia aktiivisen ajon jälkeen. Alla oli vielä pitkä tauko, joten taipuminen oli ymmärrettävää. 3 Valorous 
Leader otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 5 Fundover Match laukkasi 250 juostuna 
kärkihevosen kupeella pitkäksi. 12 Enzo Victory juoksi 5. sisällä. Laukkasi 700 ennen maalia pahoin ja 
menetti samassa pelinsä. Ravi oli nytkin kaarteessa kovin hakevaa. Keskeytti jatkossa. 

Väliajat: 11,5 / 8 - 14,5 / 2 - 14,0 / 2 - 15,0 / 11 

 

9. Lähtö 

7 Tuiskuta matkasi 4. ulkona. Siirtyi 900 ennen maalia selkään 3. radalle. Nousi viimeisen takasuoran lopulla 
4. radalle. Runttasi vahvasti ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. 9 Ohikiitävä juuttui heti 3. radan 
kiertäjäksi. Pääsi 450 ennen maalia pudottamana johtavan kantaan. Tuli siitä raskas juoksu huomioiden 
hienosti maaliin asti ja hävisi voitonkin vasta ihan lopussa. 12 Borkeld matkasi 5. ulkona. Lähti 900 ennen 
maalia kiriin. Nousi loppusuoralle tultaessa vapaalle ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 27,1. 3 
Kultakillinki matkasi pitkään kakkoskeulan kupeella toisen radan vetojuhtana. Painui 550 ennen maalia 
kärkeen ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa neljänneksi. 6 Taistelu Jaska matkasi 3. ulkona. Sai 
päätöspuolikkaan alussa paikan toisesta ulkoa. Seuraili lopussa tasaisesti. 10 Passinto sai nopeasti paikan 
toisesta ulkoa. Pudotti päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan. Seuraili lopussa tasaisesti. 13 Pirttilän 
Olga juoksi 6. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 5 H. V. Tokka juoksi 
4. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 4. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Nousi 300 ennen maalia 
selkään 3. radalle. Otti 150 ennen maalia lyhyen laukan, minkä jälkeen tuli lopun tasaisesti. 11 Salaliitto 
laukkasi lähdössä ja jäi ihan lauman hännille. Suoritti jatkossa asiallisesti. 8 Ämpäri matkasi 3. sisällä. Sai 
edetä koko ajan sujuvasti, mutta ei vain riittänyt. Ravikin hukkui lopussa aika pahoin. 1 Rallan Salama 
kiihdytti heti kärkeen. Laukkasi 950 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 2 Tarok matkasi johtavan kannassa. 
Peri viimeisen takasuoran alussa hetkeksi kärkipaikan haltuunsa. Laukkasi 550 ennen maalia pitkäksi. 4 
Jamas Vilmer oli poissa. 

Väliajat: 29,5 / 1 - 29,0 / 1 - 27,0 / 3 - 28,0 / 7 

 



10. Lähtö 

1 Uptown Kemp kiihdytti heti kärkeen. Tahti kiihtyi merkittävästi kolmannella puolikkaalla. Vastaili helposti 
ja nappasi lopussa selvän voiton. 6 Joey Blackwillow matkasi 5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 
vetämättömästä selästä toiselle. Löysi vapaan radan viimeisen takasuoran alussa ja tuli lopun erittäin hyvin. 
2 Jubileum Sisu matkasi johtavan kannassa. Nousi ensimmäisen takasuoran lopulla toisen radan 
vetojuhdaksi. Löi kovaa painetta. Pudotti 300 ennen maalia johtavan kantaan ja otti pian laukan. Putosi 
kolmanneksi, mitä varmisteli lopussa. 3 Bel Sorriso haparoi alussa pari askelta ja jäi hieman. Haparoi taas 
250 juostuna hieman. Jatkoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja eteni puolikas juostuna 5. sisähevosen kupeelle. 
Nousi 750 juostuna neljänneksi. Seuraili jatkossa tasaisesti. 10 Mythical Ray matkasi takajoukoissa toisella 
radalla. Suoritti siellä asiallisesti. Viim. 1000 m 17,2. 5 Stoneisle Rocket matkasi keskijoukoissa sisäradalla, 
mistä seuraili tasaisesti. 7 Magic I Am matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Ei vain ihan riittänyt. 4 Catch 
My Wheels juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 400 juostuna pudottamaan taustalle 
toiselle radalle. Ei lopussa vain riittänyt. 9 R. R. Cavatina pysyi taustalla koko matkan ajan. 11 Lolaelle lähti 
hyvin matkaan ja sai 300 juostuna paikan 3. sisältä. Jäi pian kakkoskeulaksi. Taipui pahoin viimeisen 
takasuoran puolivälissä ja oli oikein heikko. 12 Ejnar V. Silvio matkasi ihan taustalla sisäradalla, missä 
laukkasi loppukaarteessa pitkäksi. 8 Belluka oli poissa. 

Väliajat: 19,0 / 1 - 18,0 / 1 - 12,5 / 1 - 16,0 / 1 


