
8.7.2021 juoksuselostukset 
 

1. Lähtö 

7 Carlos Krios eteni nopeasti kolmanneksi. Nousi 550 juostuna kärjen kupeelle 3. radalle. Painui lopulta päätösringin 
alkaessa kärkeen. Veti tasaista tahtia ja otti selvän voiton. 1 R. R. Cavatina kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi päätösringin 
alkaessa johtavan kantaan. Seuraili jatkossa tasaisesti toiseksi. Viim. 1000 m 20,9. 2 Faon De Sue nousi johtavan 
kannasta 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti puolimatkassa 3. sisälle. Oli jatkossa oikein isojen 
tasoerojen lähdössä varmasti kolmas. 8 Nemea Harmony pysyi taustalla koko matkan ajan. 9 Sorella Aggiornata oli 
takajoukoissa vaisu. 5 Bugsy Rich laukkasi 3. sisällä 350 juostuna pitkäksi. 3 Langen´s Hound Dog, 4 Ginelle ja 6 Evi 
olivat poissa. 

Väliajat: 25,5 / 1 - 21,5 / 1 - 18,0 / 7 - 19,0 / 7 

 

2. Lähtö 

7 King Of The North matkasi 3. ulkona. Sai viimeisellä takasuoralla edetä toiseen ulos. Jäi 350 ennen maalia toisen 
radan vetojuhdaksi. Jyräsi loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,7. 4 MAS Felipe juoksi toisessa ulkona. 
Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Puristi lopussa varmasti toiseksi. 3 Charly Du Tremble juuttui 
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui 400 ennen maalia kärkeen ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin 
päätössatasella kolmanneksi. 2 Swanandonly juoksi johtavan kannassa. Oli loppukaarteen alussa hetken vailla 
kiritilaa. Pääsi kuitenkin jo 400 ennen maalia nousemaan toiselle radalle. Tuli lopun tasaisesti. Viim. 400 m 17,5. 6 
Knows Mana juoksi 3. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti aivan maksimit. 5 Real Poppy otti alun rauhassa ja matkasi 5.-
4. sisällä. Tuli tasaisesti. Viim. 700 m 16,8. 1 Nemea Kato kiihdytti heti kärkipaikalle. Joutui vetämään pienen paineen 
alla tasaisen reipasta tahtia. Jäi 400 ennen maalia alakynteen ja tuli lopun vain tasaisesti. 

Väliajat: 14,5 / 1 - 16,5 / 1 - 15,5 / 1 - 15,0 / 7 

 

3. Lähtö 

5 Vauhti- Veikka lähti rauhassa ja matkasi harvassa muodostelmassa neljäntenä. Eteni puolimatkassa kolmanneksi. 
Nousi 350 ennen maalia toiselle radalle. Puristi viime metreillä niukkaan, mutta varmaan voittoon. Viim. 700 m 30,6. 
9 Tarok juoksi 3. sisällä. Eteni 850 juostuna kakkoskeulaksi. Nousi 650 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Painui 
päätöspuolikkaan alussa kärkeen ja tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 7 Veli 
Pollea painui 250 juostuna kärkihevosen kupeelta kärkeen. Veti reippaalla tahdilla. Jäi viimeisen takasuoran lopussa 
johtavan kantaan. Tuli reipas avaus huomioiden asiallisesti maaliin asti. 1 Jantter otti alun rauhassa ja laukkasikin 
vielä 250 juostuna. Jäi selvästi, minkä jälkeen teki asiallisen esityksen ja nousi vielä neljänneksi. Viim. 1700 m 28,7. 8 
Vatrik laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Otti 250 juostuna uuden laukan ja jäi hieman lisää. Suoritti jatkossa kulisseissa 
vailla suurempaa virtaa. 3 Tripla Hoo kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi reilu 200 juostuna johtavan kantaan. Putosi 
jatkossa tasaisesti taaksepäin ja oli aika vaisu. 10 Harjan Halla matkasi harvassa muodostelmassa viidentenä. Otti 
viimeisen takasuoran alussa laukan ja jäi selvästi. Meni jatkossa hylkäykseen. Oli maalissa viidentenä. 2 Hepuliina, 4 
Marotte ja 6 Siptar olivat poissa. 

Väliajat: 25,5 / 8 - 27,5 / 8 - 33,0 / 9 - 32,5 / 5 

 

4. Lähtö 

2 Bright Kronos kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää pitkään oikein sopuisasti. Piti lopussa niukkaan voittoon. 10 Cazorla 
Byd matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti ja ehti 
lopussa samaan rintamaan muiden kärkihevosten kanssa. Viim. 700 m 16,6. 3 Isak Star matkasi johtavan kannassa. 
Nousi 250 ennen maalia kärkihevosen kupeelle ja tuli samassa rintamassa maaliin asti. Hevosen rattailla istui todella 



pitkän linjan hevosmies, joka on syntynyt vuonna 1938. 1 Himalaya Quick juoksi 4. sisällä. Menetti viimeisen 
takasuoran puolivälissä vastustajan takana hieman asemiaan. Tuli lopun vielä varsin pirteästi. Viim. 500 m 15,5. 4 
Ferrari Fastback laukkasi lähdössä. Antoi ns. lennosta alas ja sai paikan 4. ulkoa. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 6 
Come On Wheels juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 450 juostuna pudottamaan 5. ulos. Pudotti 
450 ennen maalia sisäradalle. Kirikaista jumahti 350 ennen maalia kokonaan kiinni. Vapaa rata löytyi vasta sata 
ennen maalia, mutta ei ehtinyt enää paranmaan. 5 Top Class Kemp juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. 
Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja seuraili lopun vain tasaisesti. 11 Amandasine juuttui heti keskijoukkoihin 3. 
radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 950 juostuna 6. ulos. Oli sieltä jatkossa alun kiertely huomioiden asiallinen. 7 Flying 
Diamond pudotti 300 juostuna 3. sisälle. Otti 650 ennen maalia laukan ja vähän näytti siltä, että laukka johtui siitä, 
että kärryt jäivät vastustajan kanssa hakauksiin. Tuli lopun vielä asiallisesti. 8 Draxler matkasi 5. sisällä. Taipui selvästi 
viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko. 9 Arvix All sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Taipui pahoin jo viimeisen 
takasuoran alussa ja esitys oli ihmeen vaisu. 

Väliajat: 16,5 / 2 - 18,0 / 2 - 15,5 / 2 - 18,0 / 2 

 

5. Lähtö 

5 Hallan Poika lähti rauhassa ja matkasi 4. sisällä. Nousi 750 juostuna 5. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. 
Siirtyi viimeisen takasuoran lopulla 4.-5. radalle. Eteni 300 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä jyräsi lopussa 
eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 27,1. 7 Sofianna Pee kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää pitkään haluamaansa 
tahtia. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 1 Rantaniemelän Savu juoksi johtavan kannassa. 
Nousi 350 ennen maalia toiselle. Seuraili lopun tasaisesti. 6 H. V. Tokka juoksi 3. ulkona. Oli kirivaiheessa tasainen 
neljäs. 4 Vauhti Teppo laukkasi lähdössä ja jäi 4. ulos. Lähti 1300 ennen maalia kiriin 3. radan vetojuhdaksi. Kirin terä 
katkesi 400 ennen maalia, mutta ei koskaan täysin luovuttanut. 9 Villimissi seuraili 3. sisältä maksimisijoitukseen. 8 
Aiheen Juhannus eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä selvästi 400 ennen maalia, minkä jälkeen 
taipui kyllä turhankin pahoin. 2 Vilmai juoksi toisessa ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin, mutta kiri suuntautui 
valitettavasti taaksepäin. 3 Kororinnan Topi laukkasi lähdössä pitkäksi. 10 Winsinnatti oli poissa. 

Väliajat: 23,5 / 7 - 29,0 / 7 - 26,5 / 7 - 28,5 / 5 

 

6. Lähtö 

10 T. Rex matkasi alun lauman hännillä sisäradalla. Sai puolimatkassa paikan toisesta ulkoa. Lähti 700 ennen maalia 
kiriin 3. radalle. Painui 450 ennen maalia kärkeen ja hallitsi helposti maaliin asti. Viim. 1000 m 11,9. 9 Maze Runner 
juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 5. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Otti samassa kiinni ja 
peruutti 3. radan kautta lauman hännille toiselle radalle. Sai puolimatkassa paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen 
takasuoran puolivälissä kiriin. Eteni 300 ennen maalia johtavan kantaan. Oli sieltä lopussa oikein hyvä kakkonen. 
Viim. 1400 m 11,9. 1 Cheri Sane kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Nousi 350 ennen 
maalia toiselle. Oli lopussa hyvä kolmas. 5 Donato Hyrdehöj lähti heti ajamaan toista rataa pitkin eteenpäin. Oli 
lopulta 450 juostuna jo kärkipaikalla. Veti tasaisen reipasta. Jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan. Säilytti 
oman tahtinsa asiallisesti. 3 Jimpeto Joy pudotti kärkihevosen kupeelta 250 juostun johtavan kantaan. Putosi 
puolikas juostuna 3. sisälle. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja tuli tasaisesti. 7 Farzad Boko juoksi 5. sisällä. Tuli sisäradan 
vetäessä pitkä tauko huomioiden aivan juosten maaliin asti. 8 Sahara Rouge haparoi alussa pari askelta ja jäi hieman. 
Sai jatkossa edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. Viim. 2000 m 14,3. 4 CutTheCrap nousi 5. sisältä 1400 ennen maalia 
toisen radan vetojuhdaksi. Taipui viimeisellä takasuoralla selvästi ja oli vailla suurempaa virtaa. 2 BWT Duracell juoksi 
4. sisällä. Ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 6 Burnhill´s Luck pääsi 3. radalta 350 juostuna pudottamaan 3. ulos. Otti 
450 juostuna yllättäen laukan, mikä jatkui pitkäksi. 

Väliajat: 15,5 / 5 - 15,5 / 5 - 14,5 / 5 - 11,5 / 10 

 

7. Lähtö 



10 Hypnotique juoksi 5. ulkona. Lähti 1550 ennen maalia vauhdin voimakkaasti hidastuessa kiriin 3. radalle. Eteni 
1400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Löi viimeisellä takasuoralla pientä painetta. Liukui loppusuoran 
puolivälissä kärkeen ja otti hallitun voiton. Viim. 700 m 14,1. 7 Wera Winner sai 250 juostuna paikan johtavan 
kannasta. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja oli hyvä kakkonen. 9 
Natasha Love juoksi 4.-5. ulkona. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan 3. ulkoa. Oli loppukaarteessa hetken vailla 
kiritilaa. Pääsi loppusuoran alussa kiriin ja oli hyvä kolmas. 4 Hogan Star jäi 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. 
Sai 700 juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa loppusuoran alussa kiriin ja oli tasainen neljäs. 11 Melody 
Heel juoksi 5. sisällä. Nousi viimeiseen takasuoran alussa 4. ulos. Lähti 300 ennen maalia kiriin aina 5. radalle asti. Tuli 
lopun aivan pirteästi. Viim. 700 m 14,0. 1 Feeling Grory matkasi 3. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä asiallisesti. 8 Wallis 
juoksi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa sekään 3. radalle. Siirtyi loppusuoralle tultaessa vapaalle 
radalle. Tuli lopun tasaisesti. 14 Universe Leader oli 7. ulkoa lähinnä tasainen. 12 Elmo Exceptional juoksi 6. ulkona. 
Lähti 900 ennen maalia kiriin. Kirin terä katkesi loppukaarteessa. Tuli lopun tasaisesti. 2 Mac Light Prince juoksi 2.-3. 
ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi pahoin loppusuoralle tultaessa. 15 Mr Noon 
matkasi aivan taustalla 8. ulkona. Oli sieltä kirivaiheessa vailla suurempia mahdollisuuksia. Viim. 700 m 15,0. 16 
Callela Kassius sai 6. sisältä edetä oikein sopuisasti, mutta ei vain lopussa riittänyt. 6 Feeling Flash oli 4. sisältä 
rehellisen riittämätön. 5 Ottens Gasell laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille sisäradalle. Seuraili jatkossa lähinnä 
tasaisesti. 3 Temptation Leader eteni nopeasti kärkeen. Sai toisella ringillä painetta. Vastaili hyvin, mutta otti lopulta 
loppusuoran puolivälissä laukan, mihin menetti luultavasti kolmannen sijan. 13 Masterstroke Aria oli poissa. 

Väliajat: 17,5 / 3 - 18,0 / 3 - 15,5 / 3 - 14,0 / 10 

 

8. Lähtö 

3 Liinan Liekki sai vähän tahmean lähdön ja putosi alussa kolmanneksi. Ajoi pian eteenpäin ja painui 600 juostuna 
kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja oli vakuuttava voittaja. 9 Taksvenla eteni nopeasti kolmanneksi. Pääsi 
1450 ennen maalia pudottamaan johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi ja oli mainio 
kakkonen. Viim. 700 m 24,5. 4 Lakan Leija juoksi 3.-2. ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli lopussa 
asiallinen kolmas. 5 Tutun Impi lähti rauhassa matkaan ja juoksi lopulta 4.-5. ulkona. Säilytti tahtinsa maaliin asti ja 
nousi neljänneksi. Viim. 1000 m 25,2. 7 Layla matkasi alun neljäntenä. Jäi 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. 
Putosi loppukaarteessa voittotaistosta, mutta säilytti silti oman tahtinsa. 6 Ponutella juoksi 3. ulkona. Otti 450 ennen 
maalia yllättäen pahan laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä aivan asiallisesti. 10 Sävel- Taika oli 5. ulkoa lopussa vain 
tasainen. 1 Helun Kuva laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 8 Naputus matkasi pitkään 4. 
sisällä. Nousi välillä toiselle. Pudotti 850 ennen maalia uudelleen 3. sisälle. Otti loppukaarteessa laukan ja menetti 
pelinsä. 2 Komento kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Putosi 1500 ennen maalia 3. 
sisälle. Taipui jatkossa pahoin. 

Väliajat: 31,0 / 2 - 28,0 / 3 - 26,5 / 3 - 24,0 / 3 

 

9. Lähtö 

9 Jiiveegee juoksi 4. ulkona. Lähti puolimatkassa selkään 3. radalle. Jäi 450 ennen maalia vapaalle radalle. Puristi 
lopun tasaisesta rintamasta varmaan voittoon. Viim. 1000 m 31,4. 7 Luraus nousi 3. sisältä 450 juostuna toiseen ulos. 
Kiertyi sieltä 1150 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Painui 450 ennen maalia kärkeen. Oli lopussa ajettuna 
hyvä kakkonen. 4 Vikun Arvo juoksi 3.-2. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen 
maalia kärkihevosen kupeelle. Oli siitä loppuun asti kärkitaistossa. 8 Apilan Muisto matkasi lauman hännillä 5. 
ulkona. Pudotti kierros juostuna hetkeksi 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa selkiin 3. radalle. Oli 
loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Nousi 350 ennen maalia kiriin 4. radalle. Tuli pirteästi maaliin asti. Viim. 1000 
m 31,3. 5 Sinisalama juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Jäi lopussa rintaman taakse 
täysin vaille kiritilaa. 1 Kukkarosuon Kurko kiihdytti heti kärkipaikalle. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Seuraili 
lopussa tasaisesti. 3 Lumi- Roope painui 350 juostuna kärkihevosen kupeelta kärkeen. Hevosen ravi heikkeni selvästi 
kolmannessa kaarteessa. Otti lopulta 550 ennen maalia laukan ja menetti pelinsä. 2 Snapander juuttui ensimmäisen 
takasuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Sai kierros juostuna vetoavun eteensä. Taipui jatkossa tasaisesti ja oli 



aika vaisu. 6 Hyrvin Rafael lähti rauhassa ja matkasi aivan lauman viimeisenä 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran 
alussa toiselle radalle. Lähti loppukaarteen alussa vauhdikkaaseen kiriin aivan ulkoradoille. Otti kuitenkin 350 ennen 
maalia pahan laukan ja menetti pelinsä. Laukkaan saattoi palaa jopa voitto. 10 Vikun Toivo oli poissa. 

Väliajat: 38,0 / 3 - 36,5 / 3 - 32,5 / 3 - 31,5 / 9 

 

10. Lähtö 

1 Speedy Norwegian jäi alussa johtavan kantaan. Putosi 250 juostuna 3. sisälle. Nousi kierros juostuna kakkoskeulan 
kupeelle. Painui siitä 350 ennen maalia kärkeen ja oli lopussa vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 12,6. 5 Sahara Flames 
juoksi 4. sisällä. Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Pääsi 300 ennen maalia pudottamaan johtavan kantaan. Oli 
lopussa hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 12,7. 7 Easy To Love juoksi 6. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 3. ulos. Sai 
edetä sujuvasti ja oli hyvä kolmas. 6 Cream Candy sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Jäi loppukaarteessa 
pahoin vaille kiritilaa. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa ja tuli lopun aivan juosten. 2 Birgit Combo kiihdytti heti 
kärkipaikalle. Sai vetää avausringin rauhassa. Putosi loppukaarteen puolivälissä taisteluitta kärkitaistosta ja tuli lopun 
vain tasaisesti. 3 Flossing Artist ei vain riittänyt kovassa tehtävässä 5. sisältä. 4 Like De Serafino oli poissa. 

Väliajat: 15,0 / 2 - 17,5 / 2 - 13,0 / 2 - 12,5 / 1 

 

11. Lähtö 

2 Minneapolis kiihdytti nopeasti kärkeen. Luovutti paikkansa 650 juostuna suosikille. Matkavauhti oli jatkossa 
erittäin sopuisaa. Sai loppusuoran alussa vapaan radan ja puristi viime metreillä niukkaan voittoon. Viim. 400 m 17,5. 
7 My Match jäi ensimmäisen takasuoran alussa 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi siinä 
eteenpäin ja oli jo 650 juostuna kärjessä. Sai jatkossa vetää erittäin sopuisasti. Oli kyllä pieni pettymys, kun jäi 
niukasti toiseksi. 8 Too Rude For You sai 250 juostuna paikan johtavan kannasta. Jäi 700 juostuna 3. sisälle. Lähti 450 
ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 4 Arctic Euphoria lähti hitaasti ja matkasi aivan lauman 
hännillä sisäradalla. Tuli sieltä loppua asiallisesti. 5 Magic Mikey oli lopussa aika vaisu juostuaan 4. sisällä. 3 Divine 
Beyonce jäi toisen kaarteen alussa kärkihevosen kupeelle. Puutui siitä loppusuoralla selvästi. 9 Norman Peco juoksi 4. 
sisällä. Nousi 900 juostuna 3. ulos. Ei vain jatkossa riittänyt. 1 Wild Mind laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 10 Doncilious 
matkasi toisessa ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin. Otti loppusuoran puolivälissä laukan, mihin menetti 
luultavasti tasan kolmannen sijan. 6 Mescalin Shade poissa. 

Väliajat: 18,5 / 2 - 19,5 / 7 - 15,0 / 7 - 19,0 / 2 

 


