
Juoksuselostus maanantai 8. 8. 2022 

1. Lähtö 

5 Helmin Voitto otti alun rauhassa ja matkasi lauman hännillä 5. sisällä. Eteni toisen kaarteen alussa 
neljänneksi. Nousi päätösringin alkaessa toiseen ulos. Jäi päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen kupeelle. 
Puristi siitä lopussa varmaan voittoon, vaikka meno olikin hieman epävarman oloista. Viim. 1000 m 33,8. 4 
Sohveli matkasi johtavan kannassa. Nousi 950 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Painui 550 ennen 
maalia kärkeen. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin toiseksi. 2 Vanessa Myrberg kiihdytti heti kärkeen. Veti 
tasaisesti kiihtyvällä tahdilla. Jäi viimeisen takasuoran lopussa johtavan kantaan ja seuraili lopun tasaisesti. 
3 Loukon Missi otti 250 juostuna 3. sisältä laukan ja jäi selvästi lisää. Laukkasi toisen kaarteen alussa pahoin 
uudelleen ja menetti pelinsä. 1 Justjoo lähti rauhassa matkaan ja putosi ensimmäisen takasuoran lopussa 
viidenneksi. Oli jatkossa rehellisen riittämätön. 7 Miksoni lähti ihan hyvin matkaan ja eteni 300 juostuna jo 
kolmanneksi. Nousi pian kakkoskeulan kupeelle, mutta ei vain halunnut ohittaa. Mutkaili 800 juostuna ja 
putosi neljänneksi. Nousi 800 ennen maalia 3. ulos. Jullitteli taas loppukaarteessa ja otti 350 ennen maalia 
laukankin. Tuli suoraa mukavasti, mutta toisen ohittaminen oli taas liian vaikeaa ja laukkasi loppusuoralla 
hylkäykseen. Meno on vielä kovin varsamaista. 6 Villan Svengi oli poissa. 

Väliajat: 43,0 / 2 - 41,5 / 2 - 35,0 / 2 - 34,5 / 5 

 

2. Lähtö 

4 Questionmark Me matkasi 4. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin 
ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 09,2. 2 Gambino Degato juoksi 3. sisällä. Nousi 700 
ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli rehdisti maaliin asti ja oli hyvä kakkonen. Viim. 700 m 09,5. 3 
M. T. Master Don eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää avausringin erittäin sopuisasti. Kiihdytti tahtia loppua 
kohden, mutta ei vain aivan pystynyt tarpeeksi kovaan lopetukseen. 1 Grand Ale matkasi johtavan 
kannassa. Seuraili lopussa tasaisesti. 6 Vixpress Li peruutti 300 juostuna 6. sisälle. Sai 850 ennen maalia 
paikan 5. sisältä. Sai edetä sujuvasti ja tuli reippaassa lopetuksessa asiallisesti. Viim. 700 m 09,9. 5 Harley D 
juoksi 5. sisällä. Otti 900 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja menetti pelinsä. 

Väliajat: 15,5 / 3 - 15,5 / 3 - 09,0 / 4 

 

3. Lähtö 

2 Sorelle kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää pitkän aika sopuisasti. Vastaili lopussa niukkaan voittoon. 1 Elli 
Haloo matkasi johtavan kannassa. Nousi 750 ennen maalia toiselle ja sai pian paikan toisesta ulkoa. Lähti 
550 ennen maalia kiriin. Ehti lopussa lähes voittoon asti. Laukkasi heti maalin jälkeen. Viim. 600 m 28,1. 6 
Mäkimeirami eteni nopeasti 3. sisälle. Sai 800 juostuna paikan johtavan kannasta. Seuraili tasaisesti. 5 
Sarita Hem otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa varsin mukavasti. Viim. 2000 m 29,2. 4 
Softis otti pahan lähtölaukan ja jäi paljon. Suoritti jatkossa asiallisesti. 7 Senikki eteni nopeasti neljänneksi. 
Nousi 600 juostuna toiselle. Kiertyi kierros juostuna 3. radan kautta toisen radan vetojuhdaksi. Putosi 
viimeisen takasuoran lopulla kärjen kyydistä ja tuli lopun vain tasaisesti. 3 Hallan Helmi oli poissa. 

Väliajat: 35,5 / 2 - 340 / 2 - 34,0 / 2 - 29,5 / 2 



4. Lähtö 

6 Huvigunnar matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Pudotti 400 ennen maalia toiseen 
ulos. Siirtyi loppusuoralle tultaessa uudelleen 3. radalle ja puristi viime metreillä vahvasti voittoon asti. 
Viim. 700 m 26,1. 8 Hepuliina lähti hyvin matkaan ja eteni 250 juostuna kärkihevosen kupeelle, missä antoi 
kovaa painetta. Joutui kuitenkin tyytymään paikkaansa. Tuli siitä vahvasti maaliin asti ja oli mainio 
kakkonen. 1 Huvikundi kiihdytti heti kärkeen. Sai pitkään painetta, mihin nähden tuli hyvin maaliin asti ja jäi 
vasta aivan lopussa kolmanneksi. 5 Lilian Rols lähti rauhassa matkaan ja juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin. Tuli ihan hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 26,4. 4 Vauhti- Veikka juoksi toisessa 
ulkona. Pudotti 900 ennen maalia johtavan kantaan. Seuraili lopun tasaisesti. 9 Larvan Lempi pummasi 
hieman lähdön ja putosi ihan lauman hännille toiselle radalle. Suoritti jatkossa asiallisesti. 10 Winetto juoksi 
6. ulkona. Suoritti kirivaiheessa tasaisesti. 11 Tosi Innokas otti pääjoukon hänniltä sisäradalta ajettuna ihan 
maksimit. 2 Hiekan Hohto matkasi johtavan kannassa, tai oikeastaan kakkoskeulana. Otti 900 ennen maalia 
laukan ja jäi pääjoukon hännille. Oli jatkossa vain tasainen. 7 Briima juoksi 3. sisällä. Taipui selvästi 
loppukaarteessa ja oli vaisu. 12 Villin Viksu matkasi ihan lauman hännillä, missä otti 400 juostuna laukan ja 
menetti samassa pelinsä. 3 Tulen Poika matkasi keskijoukoissa, missä laukkasi 600 ennen maalia pitkäksi. 

Väliajat: 29,5 / 1 - 28,0 / 1 - 28,5 / 6 

 

5. Lähtö 

2 Shackhills Twister nousi johtavan kannasta 350 juostuna toiselle ja painui puolikas juostuna kärkeen. 
Lisäsi tempoa lopussa ja oli taas kerran erittäin vakuuttava. 7 Magazine Match juoksi lauman hännillä 7. 
sisällä. Nousi 800 juostuna 3. ulos. Painoi pitkään kovasti ohjille. Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun 
oikein hyvin. Viim. 700 m 11,0. 5 Stormy Stride juoksi 5. sisällä. Nousi 850 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Tuli siitä ihan hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 12,6. 6 Time Match juoksi 6. sisällä. Nousi 850 
juostuna toiseen ulos. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin. Tuli ihan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 12,2. 3 
Maserati juoksi 4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi sata ennen maalia vapaalle ja tuli viime metrit 
ihan juosten. 1 Red Caviar juoksi 3. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa, eikä päässyt oikeastaan ollenkaan 
kirimään. Kaikki voimat jäivät jäljelle. 4 Charly Du Tremble oli lähdössä selvästi nopein. Luopui puolikas 
juostuna paikastaan ja jatkoi johtavan kannassa. Puutui loppusuoralla selvästi. 

Väliajat: 14,0 / 2 - 16,5 / 2 - 14,5 / 2 - 10,0 / 2 

 

6. Lähtö 

2 Where Is My Mind ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja pääsi 250 juostuna kärkeen. Sai vetää avausringin 
rauhassa. Tahti kiihtyi merkittävästi päätösringillä. Vastaili lopussa pitkästä tauosta huolimatta niukkaan, 
mutta varmaan voittoon. 8 Rahajamatch otti alun rauhassa ja matkasi 4. ulkona. Lähti 1400 ennen maalia 
kiriin. Eteni päätösringin alkaessa kärkihevosen kupeelle. Lisäsi tempoa viimeisen takasuoran alussa. Tuli 
oikein hyvin maaliin asti, vaikka ei kärkihevosesta saanutkaan otetta. Viim. 1400 m 12,7. 11 Very Gone Face 
sai 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Putosi päätösringin alkaessa 3. ulos. Sai edetä sujuvasti ja oli ihan 
hyvä kolmas. Viim. 700 m 13,3. 7 Figaro Brick juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Matkasi 
kakkoskeulan kupeella. Sai päätösringin alkaessa vetoavun eteensä. Pudotti 600 ennen maalia sisäradalle ja 
tuli mukavasti maaliin asti. 10 Knockout Ses matkasi 3.-4. ulkona. Oli lähinnä tasainen. 1 Rim Bay Frenchy jäi 
200 juostuna johtavan kantaan. Putosi viimeisen takasuoran alussa kovan kärkiparin kyydistä. Otti lopussa 
ihan maksimit. 5 Triple Ray juoksi 3. sisällä. Peruutti viimeisen takasuoran alussa lauman hännille toiselle 



radalle. Siirtyi pian kiriin ja tuli lopun vain tasaisesti. 3 Elmo Exceptional ei vain riittänyt 4. sisältä. 9 Baron 
Box matkasi lauman hännillä 6. sisällä. Otti 1100 ennen maalia lyhyen laukan. Oli jatkossa taustalla kovin 
vaisu. 6 Ashley Man juoksi 5. sisällä. Nousi 1100 ennen maalia 5. ulos. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin ja tuli 
ihan mukavasti. Laukkasi kuitenkin hieman ennen maalia ja meni hylkäykseen. 4 Millcape´s Devil poistettiin 
kahden lähdön uusinnan vuoksi. 

Väliajat: 21,5 / 2 - 21,5 / 2 - 15,0 / 2 - 12,0 / 2 

 

7. Lähtö 

1 Bluehill´s Sparkle matkasi johtavan kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle. Siirtyi pian kiriin ja puristi 
viime metreillä varmaan voittoon. 3 Speedy Norwegian juoksi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Eteni 
400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle, mistä tuli erinomaisesti maaliin asti. Viim. 800 m 10,4. 5 Magic 
Madonna lähti oikein hyvin ja eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää pitkään haluamaansa tahtia. Vauhti kiihtyi 
loppukaarteessa. Tuli ihan juosten maaliin asti, vaikka jäi kolmanneksi. 4 Sahara Flames sai 300 juostuna 
paikan toisesta ulkoa. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu 
kiertyi eteen 350 ennen maalia. Säilytti kuitenkin oman tahtinsa. 2 Goddes Go matkasi 4. sisällä. Sai edetä 
koko ajan sujuvasti ja tuli tasaisesti. 8 Anna K. Garden juoksi 5. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja oli tasainen. 7 
Like De Serafino matkasi 6. sisällä. Ei vain ihan riittänyt lopussa. 11 Pixie Dust oli 5. ulkoa rehellisen 
riittämätön. 6 Birgit Combo eteni 300 juostuna kärkihevosen kupeelle. Puutui siitä pahoin 800 ennen maalia 
ja oli oikein huono. 9 Stonecapes Ulrica matkasi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. 
Siirtyi 300 ennen maalia kirikaistalle, mutta laukkasi pian pitkäksi. 10 Brilliant Stride juoksi 4. ulkona. Lähti 
800 ennen maalia kiriin. Tuli ihan asiallisesti, mutta otti loppusuoran alussa laukan, mikä jatkui pitkäksi. 

Väliajat: 14,0 / 5 - 15,0 / 5 - 15,0 / 5 - 11,0 / 1 

 

8. Lähtö 

4 Sarmööri eteni nopeasti kärkeen. Sai rauhoittaa avauksen jälkeen. Hallitsi varmoin ottein maaliin asti. 1 
Borkeld juoksi 4.-3. sisällä. Sai päätöspuolikkaan alkaessa paikan johtavan kannasta. Jäi lopussa täysin vaille 
kiritilaa, mutta oli toinen. 3 Virin Varpu sai 300 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 750 juostuna 
toisen radan vetojuhdaksi. Löi painetta, mutta laukkasi lyhyesti sata metriä myöhemmin. Eteni päätösringin 
alkaessa uudelleen kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 5 Tuulian Sälli juoksi 3. sisällä. Sai 
800 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 550 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi pian kiriin. Oli lopussa 
lähinnä tasainen. 7 Helun Kuva matkasi päätosin 3. ulkona. Suoritti kirivaiheessa asiallisesti. Viim. 700 m 
25,7. 6 Jumiini juoksi alun 5. sisällä. Nousi toisessa kaarteessa toiselle radalle. Matkasi jatkossa toisessa 
ulkona. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 2 Erehys laukkasi lähdössä pitkäksi. 

Väliajat: 21,0 / 4 - 26,5 / 4 - 27,0 / 4 - 25,5 / 4 

 

9. Lähtö 

3 Everlasting Boogie kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin oikein rauhallisesti. Lisäsi tempoa 
tasaisesti ja otti erittäin helpon voiton. 2 Tercero Mayo juoksi johtavan kannassa. Oli lopussa varmasti 
toinen. 5 Tringa Oak juoksi 3. sisällä. Nousi 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä ihan juosten 



maaliin asti. Viim. 700 m 16,3. 7 Firefly nousi 5. sisältä 550 juostuna toiselle radalle. Sai 200 metriä 
myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Ei pysynyt viimeisellä takasuoralla selässään, mutta säilytti oman 
tahtinsa ja tuli asiallisesti perille asti. 4 This Is The Way matkasi 4.-3. sisällä. Seuraili lopussa tasaisesti. 9 
Outlaw Ses matkasi takajoukoissa toisella radalla. Sai 800 juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen 
takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 1 BWT Hangover laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Sai 
jatkossa paikan 4. ulkoa. Oli kirivaiheessa lähinnä tasainen. Viim. 2000 m 18,7. 6 Leemark´s Legend oli 4. 
sisältä vaisu. 8 Franz Star oli poissa. 

Väliajat: 25,0 / 3 - 23,0 / 3 - 17,5 / 3 - 15,0 / 3 

 

10. Lähtö 

1 Don´t You Know Me kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia. Hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 
5 Rock Mister matkasi harvassa laumassa neljäntenä. Sai puolimatkassa paikan 3. sisältä. Eteni 
loppukaarteessa johtavan kantaan, mistä ei harvinaista kyllä saanut lopussa kunnolla kiritilaa. Voimiakaan 
ei kyllä juuri näyttänyt olevan. Viim. 1000 m 19,9. 4 Fake News matkasi kolmantena. Sai puolimatkassa 
paikan johtavan kannasta. Nousi 350 ennen maalia toiselle ja tuli tasaisesti. 8 Sorella Aggiornata seuraili 
taustalta vailla suurempaa loistoa. 6 Julius Star matkasi harvassa muodostelmassa viidentenä, missä säilytti 
asemansa. 2 Magicnight Rose matkasi johtavan kannassa. Nousi kierros juostuna toiselle. Sai 
loppukaarteessa paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin. Taipui pahoin loppusuoralla. 10 
Castor Troy oli kulisseissa vaisu. 3 Chip Chip otti pahan lähtölaukan. Laukkasi uudelleen ensimmäisen 
takasuoran alussa. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 9 Smillaggio matkasi takajoukoissa, missä laukkasi toisessa 
kaarteessa pitkäksi. 7 To The Action oli poissa. 

Väliajat: 17,5 / 1 - 18,5 / 1 - 17,5 / 1 - 23,0 / 1 


