
Juoksuselostus maanantai 28. 3. 2022 
 

1. Lähtö 

3 Lazy Lulu kiihdytti heti kärkeen. Oli avauskierroksella hieman innokas. Rauhoittui jatkossa ja hallitsi 
vaivattomasti maaliin asti. 5 Icarius Ellis peruutti 3. radalta 300 juostuna 6. ulos. Lähti kierros juostuna 
kiriin. Eteni tasaisesti. Nousi 600 ennen maalia toiseksi ja säilytti jatkossa helposti asemansa. Viim. 1000 m 
17,9. 9 Deena Belus juoksi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 6 Gliding Star ajoi 
3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi aivan juosten maaliin 
asti, vaikka jäikin lopussa neljänneksi. 11 Ipanema Picdom teki 5. ulkoa asiallisen kierroksen mittaisen kirin. 
10 Catch My Wheels seuraili 3. ulkoa maksimisijoitukseen. 7 Skype ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 800 
juostuna lopulta etenemään kakkoskeulaksi. Puutui selvästi loppua kohden. 4 Windman juuttui alussa 
kakkoskeulan kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 450 juostuna vetoavun eteensä. Taipui tasaisesti 
loppua kohden. 1 Seventeenmiledrive lähti rauhassa ja matkasi 3.-4. sisällä. Nousi 650 ennen maalia kiriin. 
Kiri katkesi 300 ennen maalia tulleeseen pahaan laukkaan, mihin menetti ehkä kuudennen sijan. 12 Nanana 
otti sata juostuna pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. 2 Local Beauty matkasi kakkoskeulana. Jäi 800 
juostuna 3. sisälle. Taipui selvästi jo viimeisen takasuoran alussa. 8 Chip Chip juoksi 4.-5. sisällä. Taipui 
viimeisen takasuoran lopulla selvästi ja oli rehellisen heikko. 

Väliajat: 16,5 / 3 - 17,0 / 3 - 22,0 / 3 - 19,5 / 3 

 

2. Lähtö 

5 Rallan Ruhtinas eteni nopeasti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia. Otti lopussa erittäin helpon voiton. 10 
Tähen Lohtu nousi 5. sisältä 650 juostuna 4. ulos. Oli viimeisen takasuoran alussa hetken vetämättömässä 
selässä. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 29,2. 3 Wallesmanni 
juuttui 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä rehdisti maaliin asti. 4 Tulen Poika pudotti 
kärkihevosen kupeelta 300 juostuna 3. sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle. Siirtyi loppusuoran 
puolivälissä kiriin ja tuli asiallisesti. 2 Sillankorvan Ari juoksi johtavan kannassa. Puutui loppusuoralla pitkän 
tauon jälkeen hieman. 1 Hiekan Hohto matkasi 5.-4. sisällä. Seuraili lopussa tasaisesti. 8 Penkki juuttui 
alussa 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 600 juostuna lopulta 6. ulos. Oli kirivaiheessa aika vaisu. 6 Isosalon Into 
matkasi toisessa ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli vaisu. 7 Auvilan Aamor juoksi 5. 
ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Otti 650 ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 12 
Tuli Rols oli lauman hänniltä sisäradalta rehellisen heikko. 11 Hilvektor matkasi 3. ulkona. Ravi heikkeni 
päätösringin alkaessa ja taipui lopulta pahoin viimeisen takasuoran lopulla. 9 Mäkimeirami laukkasi 3. 
sisällä reilu 200 juostuna pitkäksi. 

Väliajat: 30,5 / 5 - 34,5 / 5 - 35,0 / 5 - 30,5 / 5 

3. Lähtö 

 

2 Sultan Maharajah kiihdytti heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia. Hallitsi helposti maaliin asti. 6 Stoneisle 
Tornado matkasi toisessa ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin. Tuli pirteästi maaliin asti. Viim. 500 m 12,7. 
11 Laurila´s Johnny juoksi 3. ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 
m 13,5. 4 Snowflake matkasi 4. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiselle. Tuli lopun aivan juosten. 9 Count 
Marcel juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 5 Unelmako pääsi 
250 juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Seuraili lopussa tasaisesti. 7 Braxton juuttui alussa 
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 350 juostuna lauman hännille sisäradalle. Nousi 750 juostuna 4. 
ulos. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 3 New Grove Xtime jäi 250 juostuna 3. 



sisälle. Otti lopussa maksimit. 8 Blackpearls Maya juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla 
toiselle. Seuraili lopun vain tasaisesti. 10 Callecustaa juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran 
puolivälissä kiriin. Puutui viimeisen takasuoran lopulla ja laukkasikin lopulta 350 ennen maalia. Laukka 
jatkui pitkäksi. 1 Miami Maestro oli poissa. 

Väliajat: 17,5 / 2 - 20,5 / 2 - 21,0 / 2 - 13,0 / 2 

 

4. Lähtö 

10 Ove juoksi 4.-3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Lähti 250 ennen maalia kiriin ja 
puristi lopussa niukkaan voittoon. 3 Figaro Brick matkasi johtavan kannassa. Nousi 1100 ennen maalia 
toisen radan vetojuhdaksi. Painui loppusuoran alussa kärkeen ja tuli hyvin maaliin asti. 11 Wasa Rebel 
matkasi 6. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti. Nousi 550 ennen maalia kiriin ja tuli pirteästi maaliin asti. 
Viim. 1000 m 15,1. 1 Laurila´s Haldir kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Tahti kiihtyi 
loppua kohden. Puutui hieman loppusuoralla. 14 Tingaling matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran 
alussa kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. 12 Millcape´s Devil matkasi 7. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli 
aivan juosten maaliin asti. 13 To The Beginning nousi 8. sisältä 750 juostuna 5. ulos. Sai edetä sujuvasti ja 
tuli lähinnä tasaisesti. 7 Caldera Amour juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin. Oli jatkossa 
lähinnä tasainen. 6 One For You laukkasi lähdössä lyhyesti ja jäi 5. sisällä. Nousi viimeisellä takasuoralla 
toiselle. Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 8 Irruta Boko matkasi 3. sisällä. Taipui tasaisesti loppua 
kohden. 9 Clay Brick pääsi 250 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Putosi 1100 ennen maalia 3 ulos. Jäi 
viimeisen takasuoran alussa vaille kiritilaa. Pääsi 450 ennen maalia pudottamaan sisäradalle, mutta oli 
lopussa vaisu. 4 Cape´s Captain juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 1100 ennen maalia 
vetoavun eteensä. Taipui selvästi jo 850 ennen maalia, eikä kaikki ollut luultavasti kunnossa. 2 Plastic Bag ja 
5 Mr Noon olivat poissa. 

Väliajat: 19,5 / 1 - 20,5 / 1 - 16,0 / 1 - 16,5 / 10 

 

5. Lähtö 

3 Million Lightyears kiihdytti heti kärkeen. Lisäsi tempoa kierros juostuna ja oli lopussa ylivoimainen. 10 
Kwakiuti Boko juoksi 4. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja ehti varmasti toiseksi. Viim. 700 m 
15,9. 2 Sorella Aggiornata matkasi johtavan kannassa, tai oikeastaan pitkään kakkoskeulana. Piti lopussa 
kolmanneksi. 7 Xantine Croft matkasi toisessa ulkona. Jäi 700 ennen maalia 3. sisähevosen kupeelle toisen 
radan vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti. 8 Nemea Harmony juuttui 250 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Pudotti 700 ennen maalia 3. sisälle. Seuraili jatkossa maksimisijoitukseen. 6 Like a Candy 
juoksi 4. sisällä. Nousi 900 ennen maalia 3. ulos. Taipui loppukaarteessa selvästi. 4 Matamixx juoksi 3. 
ulkona. Ei pysynyt enää puolimatkassa pääjoukon kyydissä. Oli oikein vaisu. 1 Ottens Gasell juoksi 3. sisällä. 
Taipui viimeisellä takasuoralla ja oli vaisu. 5 Elvira Vixi lähti hitaasti ja putosi 5. sisälle. Nousi viimeisen 
takasuoran alussa toiselle. Ei oikein edennyt ja loputkin mahdollisuudet menivät 350 ennen maalia 
tulleeseen pitkään laukkaan. 9 Cecilia Cheerful oli poissa. 

Väliajat: 15,0 / 3 - 16,5 / 3 - 17,5 / 3 - 17,0 / 3 

 

6. Lähtö 

6 Vauhti Teppo pääsi 350 juostuna pudottamaan 3. radalta toiseen ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa 
kiriin. Eteni päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen kupeelle, mistä nappasi lopussa varman voiton. Viim. 700 
m 27,7. 3 Vastatuuli laukkasi lähdössä hylkäyksen rajamaille. Löysi puolikas juostuna paikan 4. sisältä. Nousi 
850 ennen maalia toiseen ulos. Ohitti loppukaarteessa sisäkautta. Nousi loppusuoran puolivälissä kiriin ja 



puristi toiseksi. Viim. 1700 m 27,9. 1 Larvan Pramia matkasi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia 
toiseen ulos. Siirtyi 150 ennen maalia kiriin ja oli tasainen kolmas. 10 H. V. Tokka matkasi 3. ulkona. Lähti 
900 ennen maalia kiriin. Otti 650 ennen maalia lyhyen laukan, minkä jälkeen tuli lopun mukavasti ja ehti 
neljänneksi. Viim. 500 m 28,4. 2 Vapun Muisto eteni 200 juostuna kärkeen. Tahti pysyi tasaisen reippaana. 
Puutui loppusuoralla hieman. 9 Trumppi matkasi 5. ulkona. Lähti 850 ennen maalia selkiin 3. radalle. Koki 
viimeisellä takasuoralla heikkoja hetkiä. Tuli lopun vielä taustalta hieman paremmin. Viim. 400 m 29,0. 5 Y. 
P. Son otti 250 juostuna takajoukoissa laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 4 Rallan Salama 
juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä loppukaarteen alussa kärkitaistosta ja puutui selvästi 
loppua kohden. 12 Marhotti seuraili taustalta tasaisesti ja otti aivan maksimit. 7 Poken Roope oli 3. sisältä 
vaisu. 11 Velhomies juoksi 4. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Kiri katkesi 550 ennen maalia tulleeseen 
pahaan laukkaan. 8 Vilmai otti 250 juostuna keskijoukoissa 3. radalla pahan laukan. Taipui lauman hänniltä 
pahoin päätöspuolikkaan alussa ja keskeytti. 

Väliajat: 25,5 / 2 - 27,5 / 2 - 30,0 / 2 - 29,5 / 6 

 

7. Lähtö 

4 Prince Palema kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia ja otti lopussa hallitun voiton. 11 
Troopers nousi 4. ulkona 400 juostuna kiriin. Eteni 650 juostuna kärkihevosen kupeelle, mistä tuli mukavasti 
maaliin asti. 1 Gargamel Sisu matkasi johtavan kannassa. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Jäi lopussa 
täysin vaille kiritilaa. 9 Vagabond Vik matkasi 3. sisällä. Sai päätöspuolikkaan alussa paikan johtavan 
kannasta. Seuraili tasaisesti. 2 Bluebird Nash pudotti 250 juostuna 4. sisälle. Sai päätöspuolikkaan alussa 
paikan 3. sisältä. Nousi 350 ennen maalia toiselle. Kirikaista aukeni loppusuoran alussa ja tuli lopun 
asiallisesti. 5 Gold Narva juoksi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli asiallisesti maaliin 
asti. 13 The Swede juoksi 5. sisällä. Kirikaista ei lopussa rintaman takaa auennut. 14 Elliot Boko matkasi 6. 
sisällä. Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 10 Umberto Croft juoksi 3.-4. ulkona. Nousi päätöspuolikkaan 
alussa kiriin. Tuli lopun tasaisesti. 6 Zoom Zoom juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Löysi puolikas juostuna 
paikan 7. sisältä. Kirikaista aukeni loppusuoran alussa, minkä jälkeen tuli lopun asiallisesti. 8 Issaquah Sund 
oli 6. ulkoa kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 12 Sahara Rouge oli 7. ulkoa vain tasainen. 15 Gambino 
Degato juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni aivan hyvin, mutta otti 250 ennen 
maalia laukan ja menetti pelinsä. 7 M. T. Lara Croft ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 300 juostuna 
kärkihevosen kupeelle. Sai 300 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Taipui selvästi viimeisen takasuoran 
lopussa ja oli vaisu. 3 Titan As oli poissa. 

Väliajat: 16,5 / 4 - 18,0 / 4 - 16,5 / 4 - 14,0 / 4 

 

8. Lähtö 

3 Perfect Time lähti tasaisesti ja jäi 4. sisälle. Nousi 650 juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa 
kiriin. Eteni 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä liukui jatkossa selvään voittoon. Viim. 700 m 
15,9. 1 Count Romeo matkasi johtavan kannassa. Nousi 450 ennen maalia toiseen ulos. Oli lopussa varmasti 
toinen. 12 To The Action matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli asiallisesti maaliin 
asti. 4 Miss America juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin ja tuli tasaisesti. 7 
Explosive Secret otti alun oikein rauhassa ja matkasi 7. ulkona. Suoritti kirivaiheessa asiallisesti. Viim. 1000 
m 17,5. 6 Smillaggio matkasi 6. ulkona. Teki asiallisen 600 metrin kirin. 5 River Mirch eteni nopeasti 
kärkeen. Sai toisella puolikkaalla painetta. Puutui lopulta 300 ennen maalia selvästi. 8 BWT Erie oli 4. ulkoa 
vaisu. 2 Indigo Star juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi toisella puolikkaalla lisää tempoa. 
Puutui selvästi päätöspuolikkaan alussa. 9 Herman Strom juoksi toisessa ulkona. Lähti 650 ennen maalia 
kiriin. Kirin terä taittui nopeasti ja tuli lopun vaisusti. 11 La Mirage oli 3. ulkoa oikein vaisu. 10 Rim Bay 
Willmore oli poissa. 



Väliajat: 17,0 / 5 - 15,0 / 5 - 18,5 / 5 - 17,5 / 3 

 

9. Lähtö 

13 Jiiveegee juuttui ensimmäisessä kaarteessa toisen radan vetojuhdaksi. Runttasi loppusuoralla niukkaan, 
mutta varmaan voittoon. Viim. 700 m 28,5. 16 Veli Pollea sai ensimmäisen takasuoran alussa paikan 4. 
sisältä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla kiriin ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 600 m 27,3. 1 Tarok peri 
450 juostuna johtavan kannasta kärkipaikan. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli aivan juosten maaliin 
asti, vaikka jäikin niukasti kolmanneksi. 5 Gladiaattori sai puolikas juostuna paikan johtavan kannasta. Tuli 
lopun tasaisesti. 7 Kimman Repsikka seuraili 3. sisältä tasaisesti. 10 Luraus sai nopeasti paikan toisesta 
ulkoa. Puutui hieman lopussa. 15 Kultakillinki matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä 
kiriin. Eteni mukavasti, mutta otti päätöspuolikkaan alussa laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä aivan 
juosten. 11 Lumi- Oliver matkasi 5. sisällä. Puutui selvästi päätöspuolikkaan alussa ja tuli lopun oikein 
vaisusti. 12 Taajaninto matkasi takajoukoissa, missä otti 450 juostuna laukan ja jäi selvästi. Laukkasi hieman 
myöhemmin uudelleen ja jäi heti ratkaisevasti. 2 Sävel- Meri haparoi 150 juostuna kärkipaikalla lyhyesti. 
Painui pian uudelleen kärkeen. Laukkasi taas 450 juostuna. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 4 
Huvigunnar otti 50 juostuna pahan laukan. Keskeytti jatkossa aivan kulisseissa. 6 Marsku laukkasi sata 
juostuna pitkäksi. 8 Eurobondi laukkasi lähdössä pitkäksi. 9 Primakka laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 3 
Virin Toivo ja 14 Tatriina olivat poissa. 

Väliajat: 34,5 / 1 - 33,0 / 1 - 31,5 / 1 - 28,5 / 13 

 

10. Lähtö 

8 Liisan Tulilintu lähti kuin tykin piipusta ja painui 40 metrin takamatkasta huolimatta jo 300 juostuna 
kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja oli pitkästä tauosta huolimatta vakuuttava voittaja. 7 Kelppe Spödå 
lähti oikein hyvin matkaan ja pääsi 350 juostuna pudottamaan johtavan kantaan. Oli sieltä lopussa hyvä 
kakkonen. 5 Lumi- Oosa matkasi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Siirtyi 250 ennen 
maalia kiriin ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 23,6. 4 Vuaran Viima matkasi 4. sisällä. Nousi viimeisen 
takasuoran alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Tuli mukavasti maaliin asti. 3 Siirin 
Hilla matkasi 2.-3. sisällä. Seuraili tasaisesti. 1 Riksun Tähti kiihdytti heti kärkeen. Jäi 300 juostuna johtavan 
kantaan. Laukkasi samassa ja jäi selvästi. Liikkui jatkossa mukavasti, mutta laukkasi 250 ennen maalia 
uudelleen ja menetti pelinsä. Vauhtia olisi, mutta ravia pitäisi mennä. 6 Huima Lento otti pahan lähtölaukan 
ja peli oli heti selvä. 2 Amoriini oli poissa. 

Väliajat: 27,0 / 8 - 26,5 / 8 - 24,5 / 8 
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