Juoksuselostus perjantai 20. 5. 2022
1. Lähtö
7 Isosalon Ihaa juuttui 300 juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui puolimatkassa kärkeen. Veti toisen ringin
reippaammin ja oli ylivoimainen. 3 Villihenna kiihdytti heti kärkeen. Laukkasi kierros juostuna lyhyesti ja
menetti hieman asemiaan. Sutkutteli jatkossa asiallisesti ja oli varmasti toinen. 6 Eka- Patu lähti rauhassa ja
matkasi takajoukoissa. Nousi 600 juostuna 3. sisähevosen kupeelle. Eteni 900 ennen maalia kolmanneksi.
Haparoi hieman viimeisellä takasuoralla. Tuli lopun asiallisesti ja oli varmasti kolmas. 9 Tåga Tindra suoritti
takajoukoista tasaisesti. 4 Kojolan Costi otti 250 juostuna laukan kärkihevosen kupeelta. Sinetöi
epäonnistumisensa 900 juostuna tulleella uudella pahalla laukallaan. 1 Viksun Lyyti aloitti jo toisessa
kaarteessa johtavan kannasta hiljaisen matkan kohden takajoukkoja. Oli kaiken kaikkiaan melko vaisu. 8
Minimies oli takajoukoissa sisäradalla oikein vaisu. 2 Suiviska ja 5 Pirtin Hirmu olivat poissa.
Väliajat: 47,0 / 3 - 41,5 / 7 - 33,5 / 7 - 35,0 / 7

2. Lähtö
1 Let Her Go kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Tahti kiihtyi selvästi päätösringin
alkaessa. Hallitsi varmoin ottein maaliin asti. 2 Count Marcel juoksi 3. sisällä. Nousi 950 juostuna
kärkihevosen kupeelle. Löi siinä toisella ringillä painetta ja tuli hienosti maaliin asti. Viim. 1000 m 12,5. 6
Sultan Maharajah ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Otti 250 juostuna lyhyen laukan ja jäi lauman
hännille sisäradalle. Sai puolimatkassa paikan 3. sisältä. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 12,2. 5 Real
Poppy juoksi 4. sisällä. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 4 Love Cocktail lähti
hyvin, mutta jäi toisen radan vetojuhdaksi. Peruutti puolikas juostuna lauman hännille 6. sisälle. Haparoi
hieman 750 juostuna, mutta säilytti asemansa. Nousi pian 3. ulos. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja
tuli tasaisesti. 3 Mountain Maddox matkasi johtavan kannassa. Laukkasi siellä 450 ennen maalia yllättäen
pitkäksi.
Väliajat: 15,5 / 1 - 19,5 / 1 - 13,5 / 1 - 12,0 / 1

3. Lähtö
7 Shackhills Twister otti alun rauhassa. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla eteenpäin ja painui kärkeen 700
juostuna. Veti haluamaansa tahtia ja otti pintakaasulla selvän voiton. 1 Eventful Swamp lähti tasaisesti ja
juoksi 4.-5. sisällä. Nousi 800 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli oikein hyvin maaliin asti, vaikka
ei tietenkään voittajalle mitään voinutkaan. Viim. 700 m 12,0. 3 Count Romeo pudotti 300 juostuna
kärkihevosen kupeelta johtavan kantaan. Jäi 750 juostuna 3. sisälle. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos ja
tuli aivan juosten maaliin asti. 5 Tima´s Miracle lähti aivan hyvin, mutta tyytyi 350 juostuna paikkaan 3.
sisällä. Jäi toisessa kaarteessa 4. sisälle. Seuraili asiallisesti maaliin asti. Palasi tähän vielä pitkältä tauolta. 6
Skype matkasi aivan lauman hännillä, missä otti 700 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa
pelinsä. 2 Cankus Zorro kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 700 juostuna. Laukkasi johtavan kannassa
450 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 4 Chip Chip otti 200 juostuna laukan ja jäi selvästi. Laukkasi 400
juostuna uudelleen ja laukkaili jatkossa hylkäykseen asti.
Väliajat: 14,5 / 2 - 16,5 / 7 - 17,0 / 7 - 11,0 / 7

4. Lähtö

6 Shape Of You ajoi 3. rataa tasaisesti eteenpäin ja painui 600 juostuna kärkeen asti. Veti tasaista tahtia. Sai
viimeisen takasuoran lopussa kovan painostajan rinnalleen. Vastaili tälle ja otti lopussa hallitun voiton. 11
Ofelia Roc juoksi 4. ulkona. Lähti 1150 ennen maalia kiriin. Löi viimeisen takasuoran alussa ison vaihteen
silmään ja oli lähellä päätöspuolikkaan alussa päästä yllättämään kärkihevosen. Jäi kuitenkin tämän rinnalle
ja tuli siinä rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 15,4. 5 To The Action lähti hyvin ja painui 250 juostuna
kärkeen. Luopui paikastaan 300 metriä myöhemmin. Nousi loppukaarteen alussa toiseen ulos. Nousi
loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 1 Macchiato juoksi 2.-3. sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja
tuli lopun asiallisesti. 7 Aurora´s Dream juuttui takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti puolikas
juostuna hieman erikoisen mutkan kautta 6. ulos. Lähti 1250 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti
maaliin asti. 4 Miss America sai 600 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi päätösringin alkaessa vaille kiritilaa.
Löysi vapaan radan 550 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 12 Feeling Glory juoksi 5. ulkona.
Sai päätösringin alkaessa paikan 3. ulkoa. Kirikaista jumittui viimeisen takasuoran alussa. Löysi vapaan
radan päätöspuolikkaan alussa ja tuli lopu hieman sijoitustaan paremmin. 10 Brave Scion matkasi 3. ulkona.
Siirtyi 1200 ennen maalia kiriin. Eteni 850 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Putosi viimeisen
takasuoran lopussa kären kyydistä ja tuli lopun vailla virtaa. 9 Cecilia Cheerful otti 4. sisältä ihan maksimit. 8
Shackhills Master otti pahan lähtölaukan ja menetti heti pelinsä. Suoritti jatkossa asiallisesti. 3 Cubus juuttui
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti 900 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja. Ei kuitenkaan
ihan täysin luovuttanut. 2 Sorella Aggiornata oli 5. sisältä vaisu.
Väliajat: 14,0 / 6 - 16,0 / 6 - 17,5 / 6 - 17,5 / 6

5. Lähtö
9 Wallesmanni sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Jäi 600 ennen maalia toisen radan
vetojuhdaksi, mistä puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 28,8. 4 Sävel- Meri kiihdytti heti
kärkeen. Jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Nousi samassa toiselle ja oli jo 450 juostuna uudelleen
kärjessä. Tahti pysyi tasaisen reippaana. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 8
Sigismund juoksi 4. ulkona. Siirtyi viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli mukavalla otteella maaliin
asti. 10 Laurilan Ilona juoksi 3. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Oli kirissään tasainen. 5 Hepuliina
juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle. Seuraili lopun tasaisesti. 6 Liisii otti
johtavan kannasta ihan maksimit. 11 Marsku oli takajoukoissa sisäradalla oikein vaisu. 12 Huvikundi oli ihan
kulisseissa heikko. 3 Meno-Wille lähti oikein hitaasti ja putosi taustalle. Otti kulisseissa 900 ennen maalia
pahan laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 1 Isosalon Into lähti hitaasti ja jäi keskijoukkoihin sisäradalle.
Laukkasi 550 juostuna pitkäksi. 2 Zelena laukkasi keskijoukoissa pitkäksi 550 juostuna. 7 Snapander jäi
puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi 700 ennen maalia pitkäksi.
Väliajat: 25,0 / 4 - 26,5 / 4 - 31,0 / 4 - 28,0 / 9

6. Lähtö
2 Leonore Crown jäi 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi pian eteenpäin, mutta joutui 750
juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannasta. Nousi kuitenkin 200 metriä myöhemmin toiseen ulos.
Lähti 600 ennen maalia kiriin. Irtosi lopussa aivan ylivoimaiseen voittoon. Viim. 600 m 14,3. 10 Artsi juoksi
6.-5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. 8 Lucky´s Fighter ajoi
voimalla eteenpäin ja painui 350 juostuna kärkeen asti. Jäi 300 ennen maalia alakynteen voittotaiston
suhteen. Säilytti kuitenkin oman tahtinsa. 4 Huldamarie kiihdytti heti kärkeen. Jäi reilu 300 juostuna
johtavan kantaan. Ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 9 Joannamarie jäi 750 juostuna toisesta ulkoa
kärkihevosen kupeelle. Puutui siitä hieman loppusuoran alussa. 1 Mail From Marigold lähti tasaisesti ja jäi
5. sisälle. Nousi puolimatkassa 5. ulos. Oli jatkossa vain tasainen. 5 Wallamister juoksi 3. sisällä. Otti lopussa
maksimit. 3 MAS Emotion juoksi 3. ulkona. Taipui selvästi päätöspuolikkaan alussa ja oli vaisu. 7 Indigo Star

juoksi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli hyvin, mutta laukkasi loppusuoran alussa pahoin ja
menetti pelinsä. Olisi ollut ravilla melko todennäköisesti tasan toinen. 6 Arvix All laukkasi 250 juostuna
kärjen tuntumasta pitkäksi.
Väliajat: 15,5 / 8 - 16,0 / 8 - 18,5 / 8 - 15,0 / 2

7. Lähtö
16 Lystilän Lento juuttui takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin. Sai puolimatkassa
paikan kärkihevosen kupeelta. Painui 400 ennen maalia kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. 1 Suvionni lähti
ravilla, mutta otti 250 juostuna laukan ja putosi keskijoukkoihin 4. ulos. Lähti päätösringin alkaessa kiriin.
Tuli vahvasti maaliin asti ja oli mainio kakkonen. Viim. 1700 m 26,2. 14 Tuulian Sälli juoksi 3.-2. ulkona.
Pudotti 300 ennen maalia sisäradalle ja tuli ihan juosten maaliin asti. 9 Boheemi juoksi 4.-5. sisällä. Nousi
viimeisellä takasuoralla toiselle. Lähti 250 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. 11 Tuiskuta sai edetä
pääjoukon hänniltä toiselta radalta sujuvasti ja tuli tasaisesti. 10 Aiheen Juhannus matkasi toisessa ulkona.
Jäi 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui puolimatkassa kärkeen. Jäi 450 ennen maalia johtavan
kantaan ja tuli lopun tasaisesti. 7 Ämpäri juoksi 3.-4. sisällä. Ei löytänyt lopussa rintaman takaa kiritilaa. 3
Apila- Anneli juoksi 2.-3. sisällä. Nousi puolimatkassa 3. ulos. Otti lopussa ihan maksimit. 6 Rallan Ruhtinas
otti sata juostuna pahan laukan ja jäi ratkaisevasti. Suoritti jatkossa aivan normaalisti. Viim. 1700 m 26,1. 5
Vivakka otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 4 Sillankorvan Uljas eteni nopeasti kärkeen. Jäi 750
juostuna johtavan kantaan ja puolimatkassa 3. sisälle. Kirikaista ei jatkossa koskaan auennut. 13 Isosalon
Ihme otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 8 Larvan Pramia lähti vähän haparoiden matkaan ja
juoksi 5.-6. sisällä. Nousi puolimatkassa 6. ulos. Siirtyi 900 ennen maalia kiriin. Menetti loppukaarteessa
rytminsä ja putosi taustalle. 2 Kultakillinki juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui 750 juostuna
kärkeen. Jäi 300 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Laukkasi viimeisen takasuoran lopussa pitkäksi. 12
Erehys laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 15 Mootsartti otti pääjoukon hännillä useita pieniä laukkoja ja
keskeytti lopulta.
Väliajat: 32,5 / 4 - 30,0 / 10 - 26,5 / 10 - 25,5 / 16

8. Lähtö
1 Feeling Dream kiihdytti heti kärkeen. Tempo pysyi tasaisen reippaana. Karkasi kuitenkin lopussa selvään
voittoon ja oli oikein vakuuttava. 7 Tim Jerry matkasi kakkosryhmässä periaatteessa 4. ulkona. Lähti 700
ennen maalia kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 1000 m 12,7. 5 So Long
Suckers matkasi kakkosryhmässä toisessa ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin ja tuli hyvin maaliin asti. 3
Wasa Rebel matkasi kakkosryhmässä toisen radan vetojuhtana. Tuli aivan juosten maaliin asti. 2 Bravo
Sencello juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 650 ennen maalia johtavan kantaan. Puutui
hieman aivan lopussa. 8 One For You juoksi 4. sisällä. Oli viimeisellä takasuoralla vailla kiritilaa. Sai
loppukaarteessa tilaa ja tuli tasaisesti. 10 Favör Då matkasi 3. sisällä. Oikeastaan juoksi kakkosryhmän
kärjessä. Taipui tasaisesti loppua kohden. 11 Mr Noon jäi 150 juostuna pahoin hakauksiin vastustajan
kanssa ja jäi taustalle. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 4 Vanilla Price jäi 150 juostuna hakauksiin vastustajan
kanssa ja putosi samassa rytäkässä taustalle. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 12 Like a Boeing otti 150
juostuna laukan, kun joutui väistelemään hakauksissa olleita vastustajia. Oli jatkossa kulisseissa vaisu. 6
Fundover Match sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Laukkasi 700 ennen maalia pahoin. Laukkaili
jatkossa hylkäykseen asti. 9 Forza Sting oli poissa.
Väliajat: 13,0 / 1 - 13,5 / 1 - 14,5 / 1 - 14,5 / 1

9. Lähtö
3 Trouble Leader jäi 800 juostuna toisesta ulkoa toisen radan vetojuhdaksi. Painui loppusuoran alussa
kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. Viim. 1000 m 13,9. 6 Vinci Power matkasi 3.-2. ulkona. Lähti loppusuoran
alussa kiriin ja oli lopussa ihan hyvä kakkonen. 2 Umberto Croft kiihdytti heti kärkeen. Jäi 450 juostuna
johtavan kantaan ja 350 metriä myöhemmin 3. sisälle. Kirikaista jumittui viimeisellä takasuoralla. Mahtui
450 ennen maalia nousemaan toiselle. Tuli lopun aivan pirteästi. 7 Zoom Zoom juoksi 3.-4. sisällä. Nousi
loppukaarteessa toiselle ja seuraili tasaisesti. 1 Jimpeto Joy jäi alussa johtavan kantaan. Putosi puolikas
juostuna 3. sisälle. Nousi 750 juostuna toiselle ja painui nopeasti kärkeen. Puutui loppusuoralla hieman. 4
Great Father haparoi alussa pari askelta ja jäi 3. ulos. Lähti loppukaarteessa kiriin ja tuli tasaisesti. 12 Brand
New Key oli lauman hänniltä sisäradalta vailla suurempaa virtaa. 11 Mr Marvelous juoksi 4. ulkona. Lähti
450 ennen maalia kiriin. Otti loppusuoran alussa laukan ja menetti pelinsä. 5 Titan As juuttui toisen radan
vetojuhdaksi. Otti 300 juostuna kiinni ja pudotti 5. sisälle. Ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 8 Dust Collector
ajoi voimalla eteenpäin. Painui puolikas juostuna kärkipaikalle asti. Jäi 850 juostuna johtavan kantaan.
Laukkasi siellä 550 ennen maalia jo hieman lyödyn oloisena pitkäksi. 9 Googal laukkasi lähdössä pitkäksi. 10
Don Pescador laukkasi 300 juostuna keskijoukoissa pitkäksi.
Väliajat: 09,5 / 8 - 13,5 / 1 - 15,0 / 1 - 13,0 / 3

10. Lähtö
8 Cashman Go juuttui 3. radan kiertäjäksi. Peruutti puolikas juostuna 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran
lopussa kiriin. Puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 600 m 14,2. 7 Little Caramel matkasi 5. sisällä.
Nousi viimeisen takasuoran alussa 4. ulos. Siirtyi päätöspuolikkaan alussa kiriin. Tuli lopun mukavasti. Viim.
700 m 14,3. 10 Dior Addict sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Tuli
asiallisesti maaliin asti. 6 Juliane De Veluwe ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 350 juostuna
kärkeen. Sai vetää jatkossa varsin sopuisasti. Oli päätössatasella tasainen ja putosi toton ulkopuolelle. 9
Fake News juuttui 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti. 5 Herman Storm
eteni nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 350 juostuna. Jäi lopussa johtavan kantaan täysin vaille kiritilaa.
2 Hurry juoksi 2.-3. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Otti lopussa ihan maksimit. 3
Laurila´s Ithildin juoksi 3.-4. sisällä. Ei saanut lopussa kiritilaa. 4 Hermione Boost otti ratkaisevan
lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 1 Silweera oli poissa.
Väliajat: 15,0 / 6 - 17,0 / 6 - 17,5 / 6 - 15,0 / 8

