
Juoksuselostus sunnuntai 16. 10. 2022 

1. Lähtö 

1 Feels Like Power kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaista tahtia ja vastaili lopussa niukkaan voittoon. 7 Sunlight 
Hope lähti hyvin ja pudotti 300 juostuna johtavan kantaan. Nousi 800 ennen maalia toisen radan 
vetojuhdaksi. Kiritti voittanutta hyvin maaliin asti. 5 Pretty Awesome juuttui nopeasti 3. sisähevosen 
kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai viimeisen takasuoran alussa paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 
loppusuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti. Viim. 1000 m 17,9. 8 Lex Lincoln juoksi 4.-3. sisällä. Seuraili 
lopussa asiallisesti. 11 I Am a Queen seuraili 3. ulkoa maksimisijoitukseen. 14 So Hot matkasi 2.-3. ulkona. 
Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 10 Thylene ei päässyt takajoukoissa sisäradalla missään vaiheessa 
kunnolla vauhtiin. 4 Stoneisle Undine laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille, missä myös pysyi jatkossa. 3 
Midnight Blues matkasi 3. sisällä, mutta kaukana kovaa vetäneestä kärkiparista. Laukkasi 850 ennen maalia 
yllättäen pitkäksi. 6 Madickens Desiree otti 200 juostuna pahan laukan ja keskeytti myöhemmin kulisseissa. 
13 Later Won´t Wait laukkasi lähdössä pahoin. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 16 Diamonds Sky laukkasi 
250 juostuna takajoukoissa. Laukkasi toisessa kaarteessa uudelleen ja meni jatkossa hylkäykseen. 2 
Excelent Run, 9 Like a Cinderella, 12 Leemark´s Legend ja 15 Space Lee olivat poissa. 

Väliajat: 18,0 / 1 - 19,5 / 1 - 20,0 / 1 - 17,5 / 1 

 

2. Lähtö 

2 Hipun Suike eteni nopeasti kärkeen. Veti reippaalla liekillä ja oli ylivoimainen, vaikka tahti lopussa hieman 
tasaantuikin. 6 Virvana matkasi oikein harvassa laumassa kolmantena. Nousi viimeisen takasuoran alussa 
kakkoskeulan kupeelle. Eteni 450 ennen maalia toiseksi. Piti jatkossa paikkansa helposti. Viim. 700 m 31,5. 7 
Ronja Myrskyntytär juoksi 4. sisällä. Eteni loppukaarteen alussa kakkoskeulan kupeelle, mistä oli varmasti 
kolmas. 4 Pirtin Hurja matkasi oikein harvassa laumassa viidentenä. Säilytti oman tahtinsa. 8 Suiviska 
seuraili keskijoukoista tasaisesti. 3 Aronaks matkasi kärkihevosen kupeella, missä antoi avausringillä 
painetta. Pudotti kierros juostuna johtavan kantaan. Puutui loppukaarteessa selvästi. 9 Aarnio otti 150 
juostuna laukan ja jäi jonkin verran. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 12 Osaran Vanessa matkasi ihan taustalla, 
missä laukkasi viimeisen takasuoran alussa ja menetti pelinsä lopullisesti. 11 Loukon Missi otti sata juostuna 
takajoukoissa pahan laukan ja menetti heti pelinsä. 1 Valonkantaja matkasi alun kolmantena. Valui 
tasaisesti taaksepäin ja oli varsin vaisu. 13 Lyylin Lumotar laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. Näytti jo 
lämmityksessä varsin epävireiseltä. 5 Isosalon Ihana ja 10 Tuuliveikko olivat poissa. 

Väliajat: 38,0 / 2 - 34,0 / 2 - 31,0 / 2 - 37,0 / 2 

 

3. Lähtö 

6 Vanjali pääsi 450 juostuna laukkojen avittamana jo kärkipaikalle. Veti tasaista tahtia ja otti lopussa 
hallitun voiton. 8 Sjö Kongen sai puolikas juostuna paikan 5. sisältä. Nousi toisessa kaarteessa toista rataa 
pitkin. Eteni 850 ennen maalia johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja oli varmasti toinen. 
Viim. 1000 m 29,9. 5 Jonnin Joutava matkasi kolmantena- neljäntenä. Tuli asiallisesti maaliin asti. 2 Tuli 
Uljas kiihdytti heti kärkeen. Laukkasi 400 juostuna ja jäi selvästi. Oli jatkossa lauman hänniltä vailla virtaa. 4 
Pihlajan Vellamo eteni taustalta tasaisesti ja eteni 600 juostuna toiseksi. Jäi päätösringin alkaessa 
kolmanneksi. Taipui viimeisen takasuoran lopussa pahoin ja oli vaisu. 3 Larvan Lempi matkasi kärkihevosen 
kupeella. Laukkasi siinä 400 juostuna pitkäksi. 7 Amoriini laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 1 Sillankorvan Uljas 
oli poissa. 

Väliajat: 37,5 / 6 - 34,0 / 6 - 28,0 / 6 - 31,5 / 6 



4. Lähtö 

1 Sole Olee lähti tasaisesti. Nousi 250 juostuna 3. ulos. Lähti 1250 ennen maalia kiriin. Eteni 950 ennen 
maalia kärkihevosen kupeelle. Painui loppusuoralle tultaessa kärkeen ja piti lopussa varmaan voittoon. 
Viim. 1000 m 17,8. 3 Langen´s Hound Dog juoksi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli 
lopun ihan juosten. 11 Elvis Exceptional juoksi 4. sisällä. Nousi 900 ennen maalia 3. ulos. Lähti 350 ennen 
maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 6 Rick Rubin juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Löysi 750 
juostuna paikan 4. ulkoa. Pudotti pian sisäradan jonoon. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun pirteästi. 
4 The World Is Mine juuttui 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 900 ennen maalia 
vetoavun eteensä. Otti lopussa maksimit. 5 Pearly´s Jadessa kiihdytti heti kärkeen. Veti oikein reippaalla 
liekillä. Puutui loppusuoralla hieman. 10 Pious Donation matkasi 3. sisällä, missä ei pitänyt kunnolla 
selkäänsä. Jäi loppusuoralla hetkeksi tekniseen pussiin. 8 Matamixx oli lauman hänniltä toiselta radalta 
vaisu. 7 Brave Scion juuttui 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 900 juostuna pudottamaan toiseen ulos. Taipui 
selvästi jo kolmannessa kaarteessa ja oli heikko. 2 Queen It laukkasi lähdössä pitkäksi. 9 Gmail matkasi 
toisessa ulkona. Laukkasi 800 juostuna pitkäksi. 

Väliajat: 11,5 / 5 - 15,0 / 5 - 17,5 / 5 - 18,0 / 1 

 

5. Lähtö 

8 Ranch Rocky Road ajoi tasaisesti eteenpäin ja painui reilu 400 juostuna kärkeen. Jäi 350 ennen maalia 
johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa uudelleen toiselle ja puristi lopussa voittoon. 6 Irvin Star otti 
alussa lyhyen laukan ja putosi 5. ulos. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Tuli pitkän kirinsä hyvin ja 
puristi viime metreillä toiseksi. Viim. 1000 m 14,6. 7 Little Boy Away eteni nopeasti kärkeen. Luopui 
paikastaan 400 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Jäi 350 ennen maalia 3. sisälle. Nousi loppusuoran 
alussa kiriin ja tuli asiallisesti. 4 Cubus otti alun tarkkaillen ja putosi 300 juostuna ihan pääjoukon hännille. 
Matkasi jatkossa 5. sisällä. Nousi 700 ennen maalia toiselle. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Tuli 
lopun taustalta varsin pirteästi. Viim. 600 m 13,7. 12 Ivan Grain sai 450 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 
700 ennen maalia kiriin. Painui 400 ennen maalia kärkeen. Matka hieman painoi päätössatasella. 3 Hola 
Alejandro sai edetä 4. ulkoa koko ajan sujuvasti ja otti maksimit. 9 Grace Journey juoksi 3. ulkona. Lähti 650 
ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui selvästi lopussa. 5 Spectre juuttui puolikas juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Puutui hieman loppukaarteessa. 1 Fayette Sisu matkasi 3. sisällä. Painoi siellä kovasti ohjille. 
Nousi 600 ennen maalia toiseen ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Pudotti 150 ennen maalia sisäradalle, 
mutta kiritilaa ei lopussakaan löytynyt. 2 Feels Like Flying otti 200 juostuna pahan laukan ja jäi heti 
ratkaisevasti. 11 Smoky Cloud oli 4. sisältä varsin vaisu. 10 Hazella oli poissa. 

Väliajat: 13,0 / 8 - 17,0 / 8 - 15,5 / 8 - 15,5 / 8 

 

6. Lähtö 

9 Undaunted Stride juoksi 4. ulkona. Sai edetä sujuvasti toista rataa pitkin. Pudotti 250 ennen maalia 
tyhjälle sisäradalle ja puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 14,3. 10 The Rain Song juoksi 3. ulkona. 
Kiertyi kierros juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Piti siinä tempon tasaisen kovana. Painui 350 ennen 
maalia kärkeen ja tuli voimallisesti ajettuna hienosti maaliin asti. 4 Fergus kiihdytti heti kärkeen. Jäi 250 
juostuna paineen alla johtavan kantaan. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Siirtyi samassa kiriin. 
Eteni kärkihevosen kupeelle, mistä tuli hyvin maaliin asti. 11 Il Quito juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. Sai 
ensimmäisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Jäi puolimatkassa 3. ulos. Lähti 650 ennen 
maalia kiriin. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 5 Klarizza juuttui nopeasti kakkoskeulan kupeelle toisen radan 
vetojuhdaksi. Sai puolimatkassa vetoavun eteensä. Pudotti loppukaarteen alussa sisäradalle. Oli jatkossa 
hetken vailla kiritilaa. Nousi pian takaisin toiselle ja tuli tasaisesti. 7 Careless Guy ajoi voimalla eteenpäin ja 



painui 300 juostuna kärkeen. Tahti oli kovin tempoilevaa ja putosi 350 ennen maalia kärkitaistosta, mutta ei 
kokonaan luovuttanut. 1 Stoneisle Tiddler otti 4. sisältä ihan maksimit. 2 Coltrane Frido ei vain riittänyt 3. 
sisältä. 12 Callecustaa antoi lähdössä parikymmentä metriä eteen. Pysyi jatkossa taustalla koko ajan. 8 
Caballo De Pino otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Kulki ensin asiallisesti, mutta taipui loppua kohden. 3 
Falling Rain Love otti sata juostuna ratkaisevan laukan ja peli oli heti selvä. 6 Laurila´s Johnny oli poissa. 

Väliajat: 10,0 / 7 - 15,5 / 7 - 14,5 / 7 - 16,0 / 9 

 

7. Lähtö 

10 Whole Lotta Love matkasi pääjoukon hännillä toisella radalla. Lähti 1350 ennen maalia kiriin. Eteni 
päätösringin alkaessa kärkihevosen kupeelle. Painui viimeisen takasuoran lopulla kärkeen ja hallitsi jatkossa 
vaivattomasti. Viim. 1000 m 13,7. 2 Correct W. F. ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui kärkeen 600 
juostuna. Jäi reilu kierros juostuna johtavan kantaan. Nousi 700 ennen maalia toiseen ulos. Pudotti pian 
kärkihevosen kantaan ja oli hyvä kakkonen. 6 Pajas Face matkasi pääosin 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia 
kiriin. Tuli lopun ihan juosten ja oli varmasti kolmas. 14 Vinci Power matkasi pääjoukon hännillä sisäradalla. 
Nousi päätösringin alkaessa 6. ulos. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin ulkoradoille ja tuli lopun hyvin. 
Viim. 700 m 13,8. 9 Don Pescador juoksi 5.-4. ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin. Jäi päätösringin 
alkaessa 3. radan vetojuhdaksi. Pääsi 400 ennen maalia pudottamaan sisemmäs. Tuli ihan juosten maaliin 
asti. 3 Mr Noon matkasi 2.-3. sisällä. Jäi reilu kierros juostuna 4. sisälle. Nousi 600 ennen maalia toiselle. Oli 
jatkossa tasainen. 5 Cheri Sane jäi toisesta ulkoa 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu kiertyi 
eteen päätösringin alkaessa. Putosi päätöspuolikkaan alussa kärkitaistosta ja otti maksimit. 15 The Swede 
matkasi ihan lauman hännillä sisäradalla 8.-7. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 350 
ennen maalia ja tuli lopun asiallisesti. 1 Make a Dream H. C. matkasi keskijoukoissa sisäradalla. Nousi 800 
ennen maalia 4. ulos. Sai edetä sujuvasti ja otti ihan maksimit. 4 Claire di Quattro lähti hyvin ja painui 150 
juostuna kärkeen. Jäi 550 juostuna johtavan kantaan. Putosi 1500 ennen maalia 3. sisälle. Juuttui 
päätöspuolikkaan alussa pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 250 ennen maalia, minkä jälkeen tuli 
lopun vain tasaisesti. 7 Valiant Dream matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Lähti päätösringin alkaessa 
kiriin. Kirin terä taittui nopeasti ja oli vaisu. 11 Vagabond Vik oli pääjoukon hänniltä kirivaiheessa vaisu. 8 
Everest De Ginai matkasi keskijoukoissa sisäradalla, mistä ei vain riittänyt lopussa lainkaan. 13 Bubble Effe 
matkasi 6.-5. ulkona. Lähti 650 juostuna etenemään 3. rataa pitkin. Painui 1100 juostuna kärkeen asti. 
Puutui selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli vaisu. 12 Oilsheik matkasi pääjoukon hännillä toisella 
radalla. Laukkasi 750 ennen maalia pitkäksi. 

Väliajat: 18,5 / 2 - 18,5 / 2 - 17,0 / 13 - 13,5 / 10 

 

8. Lähtö 

11 Tuulian Sälli juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Nousi loppusuoran alussa ihan 
ulkoradoille ja tuli hyvin. Viim. 700 m 25,1. 5 Järsö Nilsingemar juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. 
Painui loppusuoran alussa kärkeen ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 8 Virin Varpu sai 
nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli rehdisti maaliin asti. 9 Isosalon Ihme 
juoksi 3. ulkona. Teki ihan mukavan 650 metrin kirin. 3 Borkeld juoksi johtavan kannassa. Nousi 250 ennen 
maalia toiseen ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 7 Venlan Vekkuli juoksi 4. sisällä. Nousi loppusuoran 
puolivälissä kiriin ja tuli asiallisesti. 4 Passinto matkasi 4. ulkona. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja otti ihan 
maksimit. 1 Rehtorin Salli kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia. Puutui selvästi 
loppusuoralla. 10 Aparis matkasi 3. sisällä, mistä oli vailla suurempaa virtaa. 6 Vuaran Viima lähti rauhassa 
ja putosi ihan lauman hännille, missä ei pysynyt kunnolla kyydissä. 12 Rankkari juoksi 5. sisällä. Nousi 
viimeisen takasuoran alussa toiselle. Taipui pahoin loppusuoran alussa. 2 Kevinin Tähti laukkasi lähdössä 
pitkäksi. 



Väliajat: 24,0 / 1 - 27,0 / 1 - 28,0 / 1 - 27,0 / 11 

 

9. Lähtö 

3 Villitami ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 450 juostuna kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. 
Vastaili lopussa niukkaan voittoon. 10 Zelena juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 1150 ennen maalia kiriin. Pääsi 900 
ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Siirtyi 650 ennen maalia uudelleen kiriin. Sai 300 metriä 
myöhemmin paikan kärkihevosen kupeelta, mistä tuli rehdisti maaliin asti. 16 Lennolla eteni taustalta 
tasaisesti. Lähti 4. ulkoa 1200 ennen maalia kiriin. Teki puolimatkassa pienen mutkan. Tuli pitkän kirinsä 
rehdisti maaliin asti. 8 Hotville otti 50 juostuna laukan ja jäi selvästi. Teki jatkossa kulisseista hienon 
esityksen ja nousi neljänneksi. 6 Franssiina juoksi 3.-4. sisällä. Nousi puolimatkassa ahtaasti toiselle ja 
aiheutti vastustajan laukan. Pudotti pian takaisin 3. sisälle. Sai edetä jatkossa sujuvasti. Lähti loppusuoran 
alussa kiriin ihan ulkoradoille ja tuli tasaisesti. 9 Ilon Muisto matkasi toisessa ulkona. Kiertyi päätösringin 
alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Otti 450 ennen maalia pari laukka-askelta, mutta piti paikkansa. Puutui 
loppusuoralla hieman. 14 Vilimun Vihellys ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai ensimmäisen takasuoran 
lopussa paikan johtavan kannasta. Seuraili lopussa ihan maksimaaliseen sijoitukseen. 15 Kankalon Sälli otti 
pääjoukon hänniltä ihan maksimit. 5 Isosalon Ihaa otti sata juostuna laukan ja jäi jonkin verran. Laukkasi 
uudelleen 350 juostuna ja jäi lisää. Oli jatkossa aika vaisu. 13 Hyrvin Rafael otti ratkaisevan lähtölaukan ja 
peli oli heti selvä. 11 Tuli Rols oli pääjoukon hänniltä oikein vaisu. 7 Calervo otti sata juostuna pahan laukan 
ja menetti heti pelinsä. 4 Patun Kunkku juuttui puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Aloitti jo 
päätösringin alkaessa matkan kohden takajoukkoja ja oli varsin vaisu. 1 Tuli- Huvitus kiihdytti heti kärkeen. 
Jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Putosi toisen kaarteen alussa 3. sisälle. Laukkasi päätösringin alkaessa 
pitkäksi. 2 Tuli Keila laukkasi lähdössä ja putosi 5. sisälle. Nousi 850 juostuna toiselle radalle. Tuli pian 
taklatuksi vastustajan toimesta ja laukkasi tilanteen seurauksena hylkäykseen. 12 Kokardi otti 300 juostuna 
pahan laukan. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 

Väliajat: 37,0 / 3 - 36,5 / 3 - 31,5 / 3 - 32,5 / 3 

 

10. Lähtö 

5 Glory´s All In ajoi vauhdilla eteenpäin ja painui 250 juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia. Otti 
lopussa hallitun voiton. 8 Firefly matkasi 4. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 4. ulos. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m 16,4. 7 Amour Lover juoksi 3. sisällä. 
Nousi 400 ennen maalia toiselle. Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen. 11 Univerza Lloyd oli 3. ulkoa 
kirivaiheessa tasainen. 4 Frozen Hunter kiihdytti heti kärkeen. Jäi reilu 200 juostuna johtavan kantaan. 
Puutui loppukaarteessa ja otti ihan maksimit. 3 Night Sky juoksi 4. sisällä. Nousi 700 juostuna toiseen ulos. 
Lähti 350 ennen maalia selkään 3. radalle, mutta laukkasi samassa pahoin ja menetti pelinsä. 12 Hollister 
matkasi takajoukoissa sisäradalla. Otti puolikas juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 1 Vir 
Supermoon laukkasi 4. sisällä pitkäksi 400 juostuna. 2 True Once laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 M. C. Harold 
juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Laukkasi 450 juostuna pitkäksi. 9 Zander H jäi puolikas juostuna 
3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Eteni puolimatkassa kärkihevosen kupeelle. Pudotti 250 
ennen maalia johtavan kantaan. Laukkasi sata ennen maalia jo väsyneen oloisena hylkäykseen. 10 Mythical 
Ray jäi jo ennen lähtölinjaa ratkaisevasti. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti. 

Väliajat: 12,0 / 5 - 16,5 / 5 - 17,5 / 5 - 16,0 / 5 


