
Juoksuselostus torstai 17. 3. 2022 
 

1. Lähtö 

3 Mattilan Eemeli juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Siirtyi loppusuoralle 
tultaessa kiriin ja nappasi lopussa varman voiton. Viim. 400 m 34,9. 2 Kalistaja Kalle kiihdytti heti kärkeen. 
Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli mukavasti maaliin asti. 4 Ruskan Pimu matkasi johtavan kannassa. 
Nousi 650 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli asiallisesti maaliin asti, mutta ei näyttänyt olevan 
täysin ajettavissa. Oli kuitenkin samassa rintamassa kelpo kolmas. 5 Minimies pysyi aivan taustalla koko 
ajan. 1 Loukon Tornado lähti erittäin hitaasti ja putosi heti viimeiseksi. Ei ottanut missään vaiheessa 
kunnolla vauhtia, eikä ollut oikeastaan edes kilpailukunnossa. 

Väliajat: 42,5 / 2 - 42,5 / 2 - 36,0 / 2 - 35,5 / 3 

 

2. Lähtö 

1 Sweet Amber kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia ja hallitsi varmoin ottein maaliin asti. 7 
Laurila´s Johnny juoksi 5. sisällä. Nousi 700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 650 ennen maalia 
vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa 350 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti. Viim. 1000 m 19,1. 4 
Ipanema Picdom juoksi 3. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli aivan 
juosten. 8 Catch My Wheels juoksi 6. sisällä. Nousi 800 juostuna toiseen ulos. Lähti 300 ennen maalia kiriin 
ja tuli tasaisesti. 5 Top Ridge matkasi johtavan kannassa. Nousi 650 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. 
Puutui siitä loppusuoralla hieman. 6 Local Beauty matkasi 4. sisällä, mistä ei vain lopussa aivan riittänyt. 2 
Riksu´s Vaiana ja 3 Raffle Prize olivat poissa. 

Väliajat: 25,0 / 1 - 23,0 / 1 - 18,5 / 1 - 20,0 / 1 

 

3. Lähtö 

6 Rallan Ruhtinas lähti hyvin matkaan ja painui 250 juostuna kärkipaikalle asti. Sai vetää avausringin 
rauhassa. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja oli vakuuttava voittaja. 8 Kukkarosuon Kurko matkasi 
neljäntenä. Sai 800 juostuna paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin. Oli lopussa varmasti 
toinen. Viim. 700 m 30,7. 4 Valtaaja matkasi alun harvassa muodostelmassa viidentenä. Sai kierros juostuna 
paikan 3. ulkoa. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 3 Pilehile matkasi 3. sisällä. Sai 850 
juostuna paikan johtavan kannasta. Puutui loppusuoralla hieman. 7 Eka Eko otti ratkaisevan lähtölaukan. 
Vauhtia on, mutta ravia pitäisi mennä. 5 Softis lähti rauhassa ja jäi keskijoukkoihin. Otti puolikas juostuna 
pahan laukan ja menetti pelinsä. 1 Valyria kiihdytti heti kärkeen. Jäi 250 juostuna johtavan kantaan. Nousi 
vajaa 800 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 250 ennen maalia pitkäksi. 2 Siirin Veeti oli 
poissa. 

Väliajat: 36,0 / 6 - 37,0 / 6 - 31,5 / 6 - 28,0 / 6 

 

4. Lähtö 

10 Ditchback Dice matkasi 3.-4. ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin. Eteni tasaisesti ja jyräsi loppusuoralla 
jälleen kerran eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 15,0. 2 General Moneymaker eteni heti kärkeen. Veti 
tasaista tahtia ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 9 BWT Erie matkasi 3. sisällä. Nousi 
850 juostuna toiseen ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 5 Indigo Star ajoi 3. rataa 



pitkin eteenpäin. Sai 350 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Puutui hieman loppusuoralla, mutta ei 
luovuttanut. 4 Zen Fondant matkasi 2.-3. ulkona. Sai edetä oikein sujuvasti ja otti maksimit. 7 Father´s Hope 
juuttui takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 400 juostuna lauman hännille 7. ulos. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 16,4. 11 Por Nie Pop juoksi 4.-5. ulkona. 
Lähti 950 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 6 Mama´s Golden Girl juuttui alussa 
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti 550 juostuna lopulta 5. sisälle. Lähti loppukaarteessa kiriin ja 
tuli asiallisesti. Oli välillä vähän vailla kiritilaakin. 8 Magic Monroe matkasi 5.-6. ulkona. Sai edetä koko ajan 
sujuvasti ja otti ihan maksimit. 3 Ego Hoss pudotti 450 juostuna 4. sisälle. Sai 1200 ennen maalia paikan 3. 
sisältä. Puuttui loppukaarteessa ja oli vaisu. 12 Sorella Aggiornata oli lauman hänniltä sisäradalta vailla 
virtaa. 1 Ivan Grain matkasi johtavan kannassa. Laukkasi 300 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 

Väliajat: 14,5 / 2 - 17,0 / 2 - 18,0 / 2 - 14,0 / 10 

 

5. Lähtö 

1 Velhomies lähti rauhassa matkaan. Nousi ensimmäisellä takasuoralla 3. ulos. Sai kierros juostuna paikan 
toisesta ulkoa. Jäi loppusuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Vastaili lopussa niukkaan voittoon. Viim. 
400 m 26,8. 8 Olaus Magnus otti sata juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Sai 750 juostuna paikan 
pääjoukon hänniltä sisäradalta. Nousi puolimatkassa 3. ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli hyvin 
maaliin asti. Viim. 1900 m 29,6. 6 Kultakillinki eteni 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Pyrki toisessa 
kaarteessa kärkeen, mutta ei päässyt. Tyytyi 950 juostuna paikkaan johtavan kannasta. Juuttui 300 ennen 
maalia pakettiin. Pääsi loppusuoran alussa nousemaan toiselle. Sai aivan lopussa tilaa, mutta tuli jonkin 
verran voimia tallella maaliin. 5 Javeri matkasi toisessa ulkona. Jäi kierros juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Painui loppusuoran alussa kärkeen. Puutui hieman aivan lopussa. 4 Apila- Anneli matkasi 3.-4. 
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa 4. ulos. Lähti loppukaarteessa kiriin ja otti maksimit. 2 
Rantaniemelän Savu ajoi toista rataa pitkin eteenpäin. Painui 400 juostuna kärkeen. Veti tasaista tahtia. 
Taipui selvästi loppusuoralle tultaessa ja tuli lopun vailla virtaa. Paransi kuitenkin selvästi edellisestä ja voi 
jo ensi kerralla pärjätä. 3 Onnin Tahti kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan ja kierros 
juostuna 3. sisälle. Taipui loppukaarteessa ja oli vaisu. 7 Villin Viksu otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. 
Eteni ensimmäisen takasuoran lopussa 4. ulos. Laukkasi siellä 750 juostuna hylkäykseen. 

Väliajat: 29,0 / 2 - 30,5 / 2 - 33,0 / 2 - 27,5 / 1 

 

6. Lähtö 

4 Frozen A. F. lähti hyvin ja eteni nopeasti kärkeen. Reipas tahti jäi vähän päälle, mistä huolimatta tuli hyvin 
maaliin asti ja otti varman voiton. 7 Feels Like Flying matkasi 4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Tuli 
hyvin maaliin asti ja ehti lopussa voittaneen tuntumaan. Viim. 700 m 14,4. 11 Fayette Sisu juoksi 5. ulkona. 
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 15,1. 6 Zolace matkasi toisessa 
ulkona. Jäi 700 juostuna 3. ulos. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja tuli tasaisesti. 10 Caldera Amour juoksi 4. 
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle ja 600 ennen maalia edelleen kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 
5 BWT Duracell eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 650 juostuna vetoavun eteensä. Pudotti 
viimeisen takasuoran lopussa 3. sisälle. Oli loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Pääsi jatkossa sujuvasti 
etenemään ja tuli asiallisesti. 8 Cape´s Captain pääsi 3. radalta 300 juostuna pudottamaan 3. ulos. Ajoi 
ensimmäisen takasuoran lopulla eteenpäin ja sai 700 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Pudotti 
viimeisen takasuoran alussa johtavan kantaan. Puutui loppukaarteessa hieman. 12 Micro Queen matkasi 
lauman hännillä sisäradalla. Otti lopussa aivan maksimit. 9 Smoky Cloud juoksi 3. sisällä. Ei vain lopussa 
riittänyt. 2 Fillibabba Laday matkasi johtavan kannassa. Aloitti viimeisen takasuoran alussa matkan kohden 
takajoukkoja ja oli vaisu. 3 Langen´s Greyhound otti 3. ulkona 250 juostuna laukan ja jäi lauman hännille. Ei 
esittänyt jatkossa ihmeitä. 1 Fonseca Boko oli poissa. 



Väiajat: 13,5 / 4 - 14,0 / 4 - 16,0 / 4 - 15,0 / 4 

 

7. Lähtö 

15 Joriini matkasi lauman hännillä 6.-5. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli hyvin ja ehti lopussa 
niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 24,6. 7 Hipsun Poju matkasi 2.-3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran 
puolivälissä toisen radan vetojuhdaksi. Painui 350 ennen maalia kärkeen ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 
m 26,9. 13 Wellek matkasi 4.-3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti. 3 
Tinderi nousi 4. sisältä puolikas juostuna toiselle. Painui 850 juostuna kärkeen. Koki 350 ennen maalia 
heikkoja hetkiä ja menetti asemiaan. Tuli suoran taas aivan hyvin ja oli neljäs. 12 Haukeli Expressen lähti 6. 
ulkoa kierros juostuna kiriin. Tuli aivan hyvin maaliin asti. 6 Vilivillis otti pahan lähtölaukan. Ajoi pian 
eteenpäin. Sai 400 juostuna paikan 3. sisältä. Jäi vajaa kierros juostuna 4. sisälle. Oli loppukaarteessa 
hetken vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli tasaisesti. 10 Vuaran Viima 
matkasi 3.-2. ulkona. Jäi 900 juostuna kärkihevosen kupeelle. Laukkasi siinä 850 ennen maalia ja jäi selvästi. 
Tuli lopun pirteästi. 11 Sippimies matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Sai 900 juostuna paikan toisesta 
ulkoa. Aloitti 800 ennen maalia matkan kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 2 Aika- Valtti kiihdytti heti 
kärkeen. Jäi 800 juostuna johtavan kantaan. Ravi hajosi viimeisen takasuoran puolivälissä ja laukkasi 550 
ennen maalia pitkäksi. Tuli lopun vielä hylättynä mukavasti. 8 Jumiini laukkasi 250 juostuna kolmannella 
sijalla pitkäksi. 9 Hotlinki juoksi 5.-4. ulkona. Laukkasi viimeisen takasuoran alussa pitkäksi. 1 Passinto, 4 
Hymynvirne, 5 Vinksahti ja 14 V. G. Viapori olivat poissa. 

Väliajat: 30,0 / 2 - 28,0 / 3 - 25,0 / 3 - 28,5 / 15 

 

8. Lähtö 

6 Tito C. A. lähti hyvin matkaan ja painui 350 juostuna kärkeen. Hallitsi jatkossa erittäin helposti maaliin 
asti. 1 Pajas Face kiihdytti heti kärkeen. Luopui 300 juostuna paikastaan. Oli lopussa johtavan kannasta 
varmasti toinen. 3 Thai Profit otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Matkasi lauman hännillä 5. sisältä. Nousi 
viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin ja tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 700 m 
12,9. 2 Everest De Ginai oli 3. sisältä sisäradan vetäessä asiallinen neljäs. 9 Sahara Rouge nousi 4. sisältä 650 
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 5 The Swede matkasi keskijoukoissa 
toisella radalla. Sai 700 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. 7 
Invincible H. C. matkasi 5.-4. sisällä. Seuraili lopussa kovassa tehtävässä lähinnä tasaisesti. 4 Lexus Dream ja 
8 Lake´s Action olivat poissa. 

Väliajat: 12,0 / 6 - 16,5 / 6 - 14,5 / 6 - 14,0 / 6 

 

9. Lähtö 

10 Arvix All sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Painui nopeasti 
kärkeen ja piti lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,4. 8 Conrads Kickoff laukkasi 200 juostuna ja jäi 
selvästi. Eteni 850 juostuna 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Kirikaista pysyi 
jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoralle tultaessa ja tuli lopun erittäin hyvin. Viim. 500 m 
13,1. 6 Silweera juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 550 ennen maalia johtavan kantaan. 
Tuli aivan juosten maaliin asti. 5 Juliane De Veluwe pääsi 350 juostuna pudottamaan 3. radalta 4. ulos. Lähti 
850 ennen maalia kiriin. Pääsi 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli aivan juosten maaliin asti. 11 
Ring Of Truth matkasi 3. ulkona. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli tasaisesti. 1 Borderline Silver matkasi 
johtavan kannassa. Jäi viimeisen takasuoran puolivälissä vaille kiritilaa. Pääsi 450 ennen maalia nousemaan 
toiselle. Tuli lopun tasaisesti. 7 Goddess Calypso juuttui heti 3. radan kiertäjäksi. Ajoi eteenpäin, mutta otti 



kärjen rinnalta 3. radalta 650 juostuna pakin käyttöön. Peruutti 5. sisälle. Suoritti jatkossa asiallisesti. 12 
Mack Baron juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Kirin terä taittui loppusuoralla. 4 
Voluptuous lähti hyvin ja painui 250 juostuna kärkeen. Sai vetää rauhassa. Taipui viimeisen takasuoran 
puolivälissä selvästi ja putosi taustalle. 2 Belluka laukkasi reilu sata juostuna pitkäksi. 3 Smillaggio eteni 
nopeasti kärkeen. Laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 9 Lolaelle oli poissa. 

Väliajat: 15,5 / 4 - 19,0 / 4 - 19,0 / 4 - 15,0 / 10 

 

10. Lähtö 

6 Cheap Thrills ajoi toista rataa pitkin eteenpäin. Painui 400 juostuna kärkeen. Sai vetää oikein sopuisasti. 
Otti reippaalla lopetuksellaan hallitun voiton. 5 Emilie K. kiihdytti kyselemättä kärkeen. Luopui paikastaan 
350 juostuna. Oli lopussa sisäradan vetäessä varmasti toinen. 4 Earl Grey matkasi 3. ulkona. Lähti 
päätöspuolikkaan alussa kiriin. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 13,5. 3 Jagger Zon sai puolikas 
juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Eteni nopeasti kolmanneksi. Oli lopussa 
tasainen. 8 Millcape´s Devil juoksi 5. sisällä. Nousi puolimatkassa 4. ulos. Oli kirivaiheessa tasainen. 7 Crystal 
Bay matkasi 4. sisällä. Nousi 300 ennen maalia vetämättömästä selästä toiselle. Tuli lopun aivan pirteästi ja 
voimiakin jäi. 1 Johnny Flame jäi 400 juostuna 3. sisälle. Taipui loppukaarteessa, mutta jäi 350 ennen maalia 
vielä väsyneemmän kanssakilpailijan selkään kiinni. Nousi loppusuoran alussa vapaalle ja tuli lopun 
kohtalaisesti. 2 Lady Nightingale juuttui 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui päätöspuolikkaan 
alussa ja pudotti 400 ennen maalia sisäradalle. Laukkasi 200 ennen maalia väsyneenä pitkäksi. 

Väliajat: 18,5 / 6 - 20,0 / 6 - 17,5 / 6 - 12,0 / 6 
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