
Juoksuselostus maanantai 11. 7. 2022 
1. Lähtö 

7 Sågarsin Sofi matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli hyvin ja puristi lopussa 
varmaan voittoon. Viim. 1000 m 32,1. 2 Fiileri kiihdytti heti kärkeen. Otti 150 juostuna laukan ja jäi jonkin 
verran. Jatkoi keskijoukoissa 3. rataa. Eteni 800 juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui 550 ennen maalia 
kärkeen ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 1700 m 33,5. 10 Viliveli matkasi lauman hännillä 5. ulkona. Otti 750 
juostuna laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun mukavasti ja nousi kolmanneksi. 9 Nevan Vesseli lähti rauhassa ja 
matkasi ihan taustalla. Tuli toisen ringin taas mukavasti ja nousi neljänneksi. 5 Florrie matkasi 3. ulkona. 
Lähti 600 ennen maalia kiriin. Eteni 150 metriä myöhemmin kärkihevosen kupeelle. Otti siinä lyhyen laukan 
loppusuoran alussa. Tuli lopun tasaisesti. 6 Sinisointu eteni nopeasti toiseen ulos. Seuraili lopussa 
maksimisijoitukseen. 1 Virvana pääsi 200 juostuna vastustajan laukattua kärkeen. Jäi viimeisen takasuoran 
lopussa alakynteen. Puutui hieman loppua kohden. 11 Herra Hautamäki laukkasi lähdössä ja jäi hieman 
lisää. Otti jatkossa mukavasti vauhtia, mutta otti päätösringin alussa uuden laukan ja jäi lisää. Tuli lopun 
tasaisesti. 3 Lasuleo juuttui nopeasti kärkihevosen kupeelle. Pudotti 900 juostuna johtavan kantaan ja taipui 
jatkossa selvästi. 8 Suiviska lähti hitaasti ja matkasi kulisseissa sisäradalla. Taipui loppukaarteessa pahoin ja 
oli rehellisen heikko. 4 Diplomaatti lähti oikein hitaasti matkaan ja putosi heti kulisseihin, missä laukkasikin 
200 juostuna. Oli jatkossa oikein vaisu. 

Väliajat: 39,5 / 1 - 37,0 / 1 - 36,5 / 1 - 31,0 / 7 

 

2. Lähtö 

2 Conrads Kickoff ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui vajaa 300 juostuna kärkeen. Sai vetää oikein 
rauhassa. Lisäsi tempoa loppukaarteessa ja otti helpon voiton. 5 Count Marcel matkasi 4. sisällä. Nousi 950 
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 11,8. 4 Special Gun laukkasi 
lähdössä ja jäi selvästi. Eteni kierros juostuna lauman hännille ja nousi pian toiseen ulos. Tuli aivan juosten 
maaliin asti. Viim. 2000 m 15,3. 3 Timber Vice jäi 300 juostuna 3. sisälle. Lähti 450 ennen maalia kiriin ja tuli 
asiallisesti. Viim. 600 m 12,3. 1 Herman Storm kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 250 juostuna. 
Matkasi johtavan kannassa. Puutui loppusuoralla selvästi. 

Väliajat: 15,0 / 2 - 18,0 / 2 - 17,0 / 2 - 10,5 / 2 

 

3. Lähtö 

7 Viksun Lilja juoksi 4. sisällä. Nousi 900 juostuna 4. ulos. Menetti 550 ennen maalia vastustajan takana 
hieman asemiaan. Siirtyi sata metriä myöhemmin kiriin ja tuli lopun vahvasti. Ehti lopussa vielä niukkaan 
voittoon. Viim. 400 m 21,3. 1 Rallan Ruhtinas kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli 
hyvin maaliin asti. 6 Rehtorin Salli sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi 250 ennen maalia toisen 
radan vetojuhdaksi ja tuli aivan hyvin. 2 Velhomies matkasi 3. sisällä. Seuraili tasaisesti. 4 Virittäjä laukkasi 
lähdössä ja jäi selvästi. Sai toisessa kaarteessa paikan 5. sisältä. Suoritti jatkossa asiallisesti. 5 H. V. Tokka 
matkasi 3. ulkona. Otti 550 ennen maalia laukan ja jäi hieman. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 3 Viehko Venla 
nousi 5. sisältä 400 juostuna toiseen ulos. Puutui loppukaarteessa ja otti ihan maksimit. 8 Rallan Salama 
juuttui 250 juostuna keskijoukkoihin toisen radan vetojuhdaksi. Eteni toisessa kaarteessa kärkihevosen 
rinnalle. Laukkasi siinä 300 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 

Väliajat: 33,5 / 1 - 31,5 / 1 - 28,0 / 1 - 24,5 / 7 



4. Lähtö 

6 Sahara Dangerous juoksi 5. sisällä. Nousi 750 juostuna toiselle. Sai päätösringin alkaessa paikan toisesta 
ulkoa. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin ja runttasi viime metreillä väkisin voittoon. Viim. 700 m 11,2. 3 La Can 
France eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää pitkään erittäin sopuisasti. Lisäsi tempoa loppukaarteessa ja piti 
toiseksi. Voittoakin kyllä tarjottiin. 4 Careless Guy matkasi 3. sisällä. Sai päätösringin alkaessa paikan 
johtavan kannasta. Kirikaista aukeni vasta aivan lopussa ja tuli viime metrit mukavasti. 2 God Knows 
laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai kuitenkin nopeasti rauhallisessa tahdissa paikan pääjoukon hänniltä. 
Nousi puolimatkassa 3. ulos. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 2000 m 15,9. 
1 MAS Grande matkasi johtavan kannassa. Nousi päätösringin alkaessa kärkihevosen kupeelle. Lisäsi siinä 
tempoa. Puutui loppusuoralla jonkin verran. 5 Trailblazer juoksi 4.-3. sisällä. Laukkasi hieman ennen maalia 
ja meni hylkäykseen. 

Väliajat: 18,5 / 3 - 20,0 / 3 - 15,0 / 3 - 12,0 / 6 

 

5. Lähtö 

10 Laurila´s Johnny matkasi 2.-3. ulkona. Lähti viimeisen päätöspuolikkaan alussa kiriin. Puristi viime 
metreillä niukkaan voittoon. Viim. 700 m 15,0. 4 Zepita Shade lähti rauhassa ja juoksi 5. sisällä. Nousi 
viimeisen takasuoran alussa toiselle. Pudotti loppukaarteessa takaisin sisäradalle ja sai edetä sujuvasti. 
Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli ihan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 14,2. 5 Fake News painui 
nopeasti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Tahti tiukkeni viimeisellä takasuoralla. Tuli asiallisesti 
maaliin asti, vaikka putosikin lopussa kolmanneksi. 7 Top Ridge juoksi 3. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia 
kiriin. Eteni päätösringin alkaessa kärkihevosen kupeelle. Löi siinä viimeisellä takasuoralla painetta. Tuli 
mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin päätösmetreillä niukasti neljänneksi. 2 Flo Jo seuraili 3. sisältä 
tasaisesti. 3 Lexus Power juuttui 250 juostuna 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 
puolimatkassa vetoavun eteensä. Seuraili toisesta ulkoa lopussa tasaisesti. 1 Skype lähti rauhassa ja juoksi 
4. sisällä. Nousi 700 ennen maalia toiselle. Otti jatkossa ihan maksimit. 8 Mack Comeback oli lauman 
hänniltä toiselta radalta vailla suurempaa virtaa. 11 King Storm matkasi lauman hännillä 4. ulkona. Otti 
puolimatkassa lyhyen laukan. Oli jatkossa melko vaisu. 6 Ejnar V. Silvio sai 200 juostuna paikan johtavan 
kannasta. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Laukkasi hieman myöhemmin ravin hajottua pitkäksi. 
9 Iron Heart oli poissa. 

Väliajat: 15,0 / 5 - 19,0 / 5 - 17,0 / 5 - 16,0 / 10 

 

6. Lähtö 

10 Cheap Thrills juoksi 5. sisällä. Nousi 900 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi painetta 
loppukaarteessa ja liukui loppusuoralla eleettömään voittoon. Viim. 1000 m 14,4. 9 Oilsheik nousi 7. sisältä 
700 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai pian selän eteensä ja jatkoi toisessa ulkona. Nousi 
loppusuoralla kiriin ja oli hyvä kakkonen. 4 Hypnotique eteni nopeasti kärkeen. Sai 400 juostuna 
painostajan rinnalleen, mille vastaili. Tahti tasaantui 300 metriä myöhemmin. Tuli ihan juosten maaliin asti, 
vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 5 Shadow Leader juoksi 4.-3. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli 
tasaisesti. 3 Boulder Pearl laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille toiselle radalle. Haparoi lyhyesti 
uudelleen 1150 ennen maalia. Tuli lopun asiallisesti. 6 Vagabond Vik matkasi 7.-5. sisällä. Nousi viimeisen 
takasuoran lopussa toiselle. Otti lopussa maksimit. 11 Great Father ajoi alussa toista rataa pitkin eteenpäin 
ja pyrki kärkeen. Joutui 650 juostuna tyytymään paikkaan johtavan kannasta. Puutui selvästi loppusuoralla. 
8 Special Present matkasi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Kirin terä taittui selvästi 



loppukaarteessa. 2 Xet Diablo otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Lähti 4. ulkoa 1300 ennen maalia kiriin. 
Eteni mukavasti, mutta laukkasi 450 ennen maalia uudelleen ja menetti pelinsä. 1 Gavroche de Meauce 
matkasi 2.-3. sisällä. Nousi 550 ennen maalia 3. ulos. Laukkasi loppusuoran alussa jo lyödyn oloisena 
pitkäksi. 7 Mr Marvelous juoksi 6.-5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 4. ulos. Kirikaista pysyi kiinni ja 
laukkasi 250 ennen maalia kiritilaa hakiessaan pitkäksi. 

Väliajat: 18,5 / 4 - 17,5 / 4 - 16,5 / 4 - 14,0 / 10 

 

7. Lähtö 

3 Ava Di Alessia otti alun rauhassa. Ajoi ensimmäisellä takasuoralla toista rataa pitkin eteenpäin. Painui 550 
juostuna kärkeen. Sai jatkossa vetää erittäin sopuisasti. Kontrolloi lähtöä erittäin helposti maaliin asti. 8 
Carla Combo otti alun rauhassa. Nousi 7. sisältä 650 juostuna 3. ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran lopulla 
kiriin ja tuli lopun vahvasti. Viim. 700 m 13,1. 10 Star Angus juuttui ensimmäisen takasuoran lopulla 4. 
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni 800 ennen maalia kärkihevosen rinnalle. Tuli siitä 
ihan juosten maaliin asti. 5 Second Act käynnistyi hyvin ja painui 250 juostuna kärkeen. Luopui paikastaan 
puolikas juostuna. Oli johtavan kannasta lopussa tasainen neljäs. 7 Rocktown Plaintiff sai puolikas juostuna 
paikan toisesta ulkoa. Kirikaista pysyi jatkossa lähes loppuun asti kiinni ja jotain voimia jäi, sillä vapaa rata 
löytyi vasta 50 metriä ennen maalia. 4 Stabbers Star lähti rauhassa ja matkasi 6. sisällä. Nousi viimeisen 
takasuoran alussa 4. ulos. Tuli lopun asiallisesti. 2 Endless Memory juoksi 3. sisällä. Kirikaista ei koskaan 
auennut. 9 Esmeralda Bay juoksi 5. sisällä. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli viime metrit ihan 
juosten. 6 Unforgettable Kemp matkasi 4. sisällä. Nousi 300 ennen maalia 3. ulos. Kirikaistaa ei kuitenkaan 
rintaman takaa löytynyt. 1 Millstone´s Folly oli poissa. 

Väliajat: 13,0 / 5 - 15,5 / 3 - 18,0 / 3 - 12,5 / 3 

 

8. Lähtö 

8 Landen Iita juuttui 400 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui puolimatkassa kärkeen. Hallitsi siitä 
jatkossa vaivattomasti maaliin asti. 6 Sarita Hem sai 450 juostuna paikan toisesta ulkoa. Juuttui 
puolimatkassa kärkihevosen kupeelle. Löi siinä päätösringillä painetta ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 
1000 m 30,6. 7 Franssiina juoksi 4. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli tasaisesti. 9 Sorelle juoksi 3. 
ulkona. Pudotti 850 ennen maalia 3. sisälle. Seuraili lopun tasaisesti. 4 Wiia laukkasi alkumetreillä ja jäi 
pääjoukon hännille. Suoritti jatkossa asiallisesti. 2 Tuikun Helmi kiihdytti heti kärkeen. Jäi 400 juostuna 
johtavan kantaan. Laukkasi 400 ennen maalia ja jäi selvästi. Otti 150 ennen maalia uuden laukan ja menetti 
pelinsä. 1 Olivia Pee taipui 3. sisältä oikein ajoissa ja oli erittäin vaisu. 5 Franstar otti 350 juostuna 
neljänneltä sijalta pahan laukan ja menetti heti pelinsä. 3 Wauhitta painui 450 juostuna kärkihevosen 
kupeelta kärkeen. Laukkasi siinä 900 juostuna paineen alla pitkäksi. 10 Prosilla matkasi 4. ulkona. Aloitti jo 
päätösringin alkaessa matkan kohden takajoukkoja. Laukkaili jatkossa väsyneenä hylkäykseen asti. 

Väliajat: 43,5 / 3 - 38,5 / 8 - 29,5 / 8 - 29,5 / 8 

 

9. Lähtö 

10 Undaunted Stride matkasi 5. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia kiriin. Pääsi pian pudottamaan 4. ulos. 
Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen kupeelle. Runttasi siitä 
lopussa vahvasti voittoon. Viim. 1000 m 15,2. 2 Hultman juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Painui 



550 ennen maalia kärkeen. Tuli rehdisti maaliin asti, vaikka jäikin ihan lopussa toiseksi. 12 Mythical Ray 
juoksi lauman hännillä 7. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. Tuli aivan hyvin maaliin asti. 3 Le Fay 
juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 16 
Firefly juoksi 5. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiselle. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 14 Field´s Magic 
juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Eteni ensimmäisen takasuoran lopulla toiseen ulos asti. 
Puutui loppukaarteessa ja otti ihan maksimit. 4 Tringa Oak juuttui alussa keskijoukkoihin 3. radan 
kiertäjäksi. Löysi 300 juostuna paikan 3. ulkoa. Laukkasi siellä yllättäen 850 ennen maalia ja jäi selvästi. Tuli 
kulisseissa lopun ihan juosten. Viim. 600 m 14,6. 11 Eva juoksi 6. sisällä. Nousi 900 ennen maalia toiselle. Oli 
kirivaiheessa ajettuna lähinnä tasainen. 7 Yas Queen sai 400 juostuna paikan 3. sisältä. Eteni 750 juostuna 
johtavan kantaan. Jäi viimeisen takasuoran lopulla pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 150 ennen 
maalia. Tuli lopun ihan juosten, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet. 9 Ilos Daniela otti 250 juostuna 
pahan laukan ja putosi lauman hännille sisäradalle. Oli loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Löysi vapaata 
300 ennen maalia, minkä jälkeen oli aika vaisu. 13 Nemea Iceman juoksi 6. ulkona. Lähti puolimatkassa 
kiriin. Vahva kiri katkesi 450 ennen maalia tulleeseen pahaan laukkaan. Tuli lopun kulisseissa vielä hyvin. 6 
Mozart Match eteni 150 juostuna kärkeen. Sai vetää sopuisasti. Taipui kuitenkin selvästi viimeisen 
takasuoran lopussa ja oli vaisu. 5 General Vice juoksi 4. ulkona. Taipui ajoissa ja oli oikein vaisu. 1 
Bogeyback´s Sarah laukkasi 200 juostuna johtavan kannassa pitkäksi. 8 Madickens Desiree laukkasi 
keskijoukoissa pitkäksi 250 juostuna. 15 Windman oli poissa. 

Väliajat: 20,5 / 6 - 21,5 / 6 - 18,5 / 6 - 14,0 / 10 

 

10. Lähtö 

6 Borkeld sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi päätösringin alkaessa toiseen ulos. Siirtyi 350 ennen 
maalia kiriin. Puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 24,6. 4 Sanahelinä kiihdytti kyselemättä 
kärkeen. Veti tasaista tahtia. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin ihan lopussa toiseksi. 3 Tutuks juuttui 
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä tempon tasaisena. Tuli hyvin maaliin asti. 1 Helun Kuva juoksi 
3.-2. sisällä. Seuraili lopussa tasaisesti. 5 Hallan Poika juoksi lauman hännillä 5.-4. sisällä. Ei päässyt missään 
vaiheessa kunnolla vauhtiin ja ravikin oli hieman haparoivaa. 2 Vikkeer matkasi 4. sisällä. Nousi 800 
juostuna toiselle. Sai pian paikan 3. ulkoa. Pudotti päätöspuolikkaan alussa sisäradalle ja oli jatkossa oikein 
vaisu. 

Väliajat: 27,5 / 4 - 26,5 / 4 - 27,5 / 4 - 24,0 / 6 


