
Juoksuselostus torstai 21. 7. 2022 
1. Lähtö 

15 Undaunted Stride lähti hyvin ja sai 300 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi puolimatkassa 
kärkihevosen kupeelle. Runttasi päätössatasella varmaan voittoon. 6 Yas Queen kiihdytti heti kärkeen. Veti 
tasaisen reipasta ja tuli mainiosti maaliin asti. 3 Tringa Oak matkasi neljäntenä 3. sisähevosen kupeella 
toisen radan vetojuhtana. Sai puolimatkassa vetoavun eteensä. Seuraili jatkossa ihan asiallisesti maaliin 
asti. 9 Time To Dance S juoksi 4.-3. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti sisärataa pitkin ja oli tasainen. 11 
Mythical Ray matkasi takajoukoissa toisella radalla. Pudotti 750 juostuna 5. sisälle. Nousi 700 ennen maalia 
toiselle. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. Pudotti pian takaisin sisäradalle. Vapaa rata löytyi vasta sata ennen 
maalia ja tuli käytännössä kaikissa voimissa maaliin. 8 Hultman juoksi 3.-4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia 
kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 1 Mack Comeback juoksi 3.-2. sisällä. Nousi 450 ennen maalia toiselle ja 
otti lopussa ajettuna maksimit. 5 Le Fay juoksi 2.-3. ulkona. Otti lopussa ihan maksimit. 10 Skype laukkasi 
lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa kulisseista asiallisesti. 16 Ottens Ina juoksi 4.-5. ulkona. Oli 
kirivaiheessa vain tasainen. 7 Bel Sorriso lähti rauhassa ja putosi takajoukkoihin, missä oli jatkossa aika 
vaisu. 12 Field´s Magic taipui taustalla sisäradalla ajoissa ja oli vaisu. 14 Top Ridge otti takajoukoissa 250 
juostuna pahan laukan ja menetti pelinsä. 13 R. R. Nina´s Hope ei vain riittänyt taustalta sisäradalta 
lainkaan. 4 Voyage otti 200 juostuna pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 2 I Am a Queen 
laukkasi 250 juostuna johtavan kannassa pitkäksi. 

Väliajat: 16,5 / 6 - 17,5 / 6 - 17,0 / 6 - 15,5 / 15 

 

2. Lähtö 

1 Tukkijätkä nousi nopeasti toiselle ja painui reilu 200 juostuna kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja 
otti lopussa hallitun voiton. 2 Hallan Helmi jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa varmasti toinen. 
Viim. 700 m 31,3. 10 Isosalon Ihaa nousi 4. sisältä 650 juostuna toiselle ja jäi pian 3. sisähevosen kupeelle 
toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti puolimatkassa 3. sisälle. Tuli ihan juosten maaliin asti. 9 Viliveli juoksi 3.-
2. ulkona. Jäi puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 31,3. 16 
Ritaliina eteni ensimmäisellä takasuoralla kuudenneksi. Otti lopussa ihan maksimit. 7 Franstar juoksi 3.-4. 
sisällä. Nousi puolimatkassa toiselle, mutta otti puolimatkassa laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa vain 
tasainen. 8 Tuli- Huvitus matkasi hieman pääjoukosta jääneenä sisäradalla. Otti lopussa ihan maksimit. 15 
Törmän Pamaus oli lauman hänniltä vaisu. 11 Hotville matkasi takajoukoissa, missä otti 750 juostuna pahan 
laukan ja menetti pelinsä. 4 Meeris juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 700 juostuna 3. 
sisälle. Laukkasi 750 ennen maalia ja jäi jonkin verran. Oli jatkossa vain tasainen. 13 Vieskerin Kulta lähti 
rauhassa ja jäi hieman. Laukkasi ensimmäisen takasuoran lopulla ja menetti samassa pelinsä. 6 Henkan 
Juulia lähti rauhassa ja jäi keskijoukkoihin. Oli jatkossa oikein vaisu. 3 Viksun Siiri laukkaili nopeasti 
hylkäykseen. 5 Fiileri laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 12 Iisi-Liisi otti pahan lähtölaukan. Laukkaili 
taustalla viimeisellä takasuoralla hylkäykseen. 14 Lennolla oli poissa. 

Väliajat: 35,5 / 1 - 34,0 / 1 - 31,0 / 1 - 29,0 / 1 

 

3. Lähtö 

4 Welldone matkasi 5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toiselle ja jatkoi toisessa ulkona. Siirtyi 650 ennen 
maalia kiriin. Tuli vahvasti ja lopussa selvään voittoon. Viim. 1000 m 13,5. 1 Silent Secret kiihdytti heti 
kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Tahti kiihtyi loppua kohden ja oli hyvä kakkonen. 2 Esmeralda Bay 



matkasi johtavan kannassa. Nousi 650 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 3 
Caballo De Pino juoksi 4.-3. sisällä. Seuraili tasaisesti. 5 Love Cocktail juoksi 3. sisällä. Nousi 950 ennen 
maalia toisen radan vetojuhdaksi. Taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli heikko. 

Väliajat: 15,5 / 1 - 17,0 / 1 - 17,5 / 1 - 12,0 / 4 

 

4. Lähtö 

10 Zen Fondant matkasi alun toisessa ulkona. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 4. ulos. Lähti 900 ennen 
maalia kiriin. Tuli kirinsä rehdisti ja puristi lopussa selvään voittoon. Viim. 1000 m 16,0. 2 Brave Scion juoksi 
johtavan kannassa. Nousi puolikas juostuna kärkihevosen kupeelle. Piti jatkossa kiinni paikastaan ja tuli 
vahvasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 3 Cubus juoksi 3.-2. sisällä. Nousi 600 ennen maalia 
toiseen ulos. Seuraili lopussa tasaisesti. 1 Pious Donation laukkasi lähdössä ja jäi 5. sisälle. Sai 550 juostuna 
paikan 3. sisältä. Eteni viimeisellä takasuoralla johtavan kantaan. Seuraili tasaisesti. 4 Macchiato eteni 
nopeasti kärkeen. Tahti pysyi tasaisena. Puutui päätössatasella hieman. 7 That´s Man juuttui alussa 4. 
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti 700 ennen 
maalia kiriin. Oli kirissään lähinnä tasainen. 11 Money Vice lähti 4. ulkoa 1650 ennen maalia kiriin. Pudotti 
800 ennen maalia toiseen ulos. Puutui lopussa raskaan juoksun jälkeen ymmärrettävästi. 12 Racine P.Hill 
seuraili lauman hänniltä sisäradalta maksimisijoitukseen. 9 Nemea Harmony nousi 4. sisältä 700 juostuna 
toiselle. Sai pian paikan toisesta ulkoa. Taipui ajoissa ja oli oikein vaisu. 5 To The Action, 6 Aurora´s Dream 
ja 8 Maxxio olivat poissa. 

Väliajat: 14,0 / 4 - 15,5 / 4 - 16,0 / 5 - 17,5 / 10 

 

5. Lähtö 

4 Mattilan Eemeli otti 250 juostuna johtavan kannasta laukan. Ajoi eteenpäin ja sai puolikas juostuna 
paikan kärkihevosen kupeelta. Piti siinä tempon tasaisen reippaana. Runttasi viime metreillä niukkaan 
voittoon. 5 Vapassi lähti hyvin ja painui 150 juostuna. Tahti pysyi tasaisen reippaana. Tuli hyvin maaliin asti, 
vaikka jäikin ihan lopussa toiseksi. 2 Snapander juoksi 3.-2. ulkona. Seuraili lopussa tasaisesti. 1 Pystin 
Virkku juoksi 3.-2. sisällä. Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 3 Vauhdin Siru juuttui 250 juostuna toisen 
radan vetojuhdaksi. Sai puolikas juostuna vetoavun eteensä. Pudotti pian 3. sisälle, mistä ei vain riittänyt 
lainkaan. 7 Briima putosi heti ihan kulisseihin, missä oli rehellisen heikko. 6 Kömin Poika lähti hitaasti ja 
putosi lauman hännille sisäradalle. Taipui ajoissa ja oli erittäin heikko. Keskeytti päätösringin alussa. 8 
Lemmen Viemä oli takajoukoissa heikko. Otti väsyneenä 750 ennen maalia vielä laukankin. Keskeytti 
jatkossa. 9 Lennon Venkula juoksi 4. sisällä. Nousi 800 juostuna 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa 
kiriin. Kiri katkesi loppukaarteen alussa pahoin, eikä kaikki voinut olla kunnossa. Keskeytti pian. 10 Fiktus oli 
poissa. 

Väliajat: 25,0 / 5 - 26,5 / 5 - 28,0 / 5 - 30,5 / 4 

 

6. Lähtö 

5 Jamas Vilmer eteni ensimmäisen takasuoran lopussa kärkihevosen kupeelle. Lisäsi siinä tasaisesti tempoa 
ja otti lopussa eleettömän voiton. Viim. 1000 m 25,2. 3 Rallan Ruhtinas kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää 
avausringin rauhassa. Lisäsi tempoa jatkossa ja oli mainio kakkonen. 11 Lystilän Lento lähti rauhassa ja jäi 
hieman lisää. Sai 900 juostuna paikan 4. ulkoa. Siirtyi 900 ennen maalia kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti. 



Viim. 1000 m 24,5. 9 Helkan Urho otti sata juostuna laukan ja jäi hieman lisää. Suoritti jatkossa taustalta 
vahvasti. Viim. 1900 m 25,1. 7 Lainaks seuraili toisesta ulkoa tasaisesti. 10 Passinto tuli 3. ulkoa asiallisesti 
maaliin asti. 2 Luraus juoksi johtavan kannassa. Putosi viimeisen takasuoran lopussa kovan kärkiparin 
kyydistä. Otti lopussa ihan maksimit. 1 Ruiske juoksi 4. sisällä. Otti 850 ennen maalia laukan ja menetti 
samassa pelinsä. 4 Taajaninto matkasi 3. sisällä. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli oikein 
vaisu. 8 Boheemi lähti rauhassa ja jäi alussa lisää. Otti ensimmäisellä takasuoralla laukan. Oli jatkossa aika 
vaisu. 6 Ämpäri oli poissa. 

Väliajat: 30,0 / 3 - 29,5 / 3 - 26,0 / 3 - 24,5 / 5 

 

7. Lähtö 

1 Thai Profit kiihdytti vaivatta kärkeen. Sai vetää erittäin sopuisaa tahtia. Vauhti kiihtyi viimeisellä 
takasuoralla. Piti lopussa niukkaan voittoon. 5 Astrum juoksi 3. ulkona. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin ja tuli 
lopun oikein hyvin. Viim. 700 m 08,5. 4 Farzad Boko juoksi johtavan kannassa. Kirikaista aukeni vasta 50 
ennen maalia, eikä ehtinyt käyttämättään läheskään kaikkia voimiaan. 6 Evalute matkasi toisessa ulkona. 
Lähti 300 ennen maalia kiriin. Tuli lopun tasaisesti. 2 Conny Sisu matkasi 3. sisällä. Seuraili lopussa 
tasaisesti. 8 Gambino Degato matkasi 5. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 4. ulos. Tuli loppua 
taktiikkajuoksussa varsin hyvin. Viim. 700 m 08,8. 3 Pajas Face juuttui toisen radan vetojuhdaksi. Puutui 
hieman loppusuoralla. 9 Raskolnikov Frido juoksi 4. sisällä. Ei pitänyt ihan selkäänsä loppukaarteessa ja otti 
loppusuoran alussa jo hieman lyödyn oloisena laukan, mikä jatkui pitkäksi. 7 Zizou ja 10 Jugador olivat 
poissa. 

Väliajat: 14,0 / 1 - 18,5 / 1 - 16,0 / 1 - 09,5 / 1 

 

8. Lähtö 

2 Hotlinki nousi johtavan kannasta 150 juostuna toiselle ja painui nopeasti kärkeen. Sai vetää avausringin 
sopuisasti. Lisäsi tempoa jatkossa ja oli vakuuttava voittaja. 9 Björkeviking sai 350 juostuna paikan toisesta 
ulkoa. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 22,9. 1 Jumiini jäi 350 juostuna 
toisen radan vetojuhdaksi. Tuli rehdisti maaliin asti. 7 Guli Major juoksi 3. ulkona. Lähti 300 ennen maalia 
kiriin ja tuli lopun ihan juosten. Viim. 700 m 22,9. 4 Haukeli Expressen matkasi 4. sisällä. Kirikaista pysyi 
pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun ihan juosten. Jotain voimia jäi kyllä 
jäljellekin. 3 Mustamani lähti hyvin ja painui 150 juostuna kärkeen. Luopui paikastaan 300 juostuna. Oli 
lopussa johtavan kannasta tasainen. 10 Polara oli 5. ulkoa lähinnä tasainen. 8 Naputus juoksi 4. ulkona. 
Laukkasi 650 ennen maalia pahoin ja jäi jonkin verran. Tuli lopun vielä ihan juosten. 5 Spik Loke juoksi 3. 
sisällä. Laukkasi 250 ennen maalia pitkäksi. 6 Tutun Impi laukkasi 5. sisällä pitkäksi 450 juostuna. 

Väliajat: 33,0 / 2 - 29,5 / 2 - 23,0 / 2 - 23,5 / 2 

 

9. Lähtö 

9 Federal Hill juoksi 3. ulkona. Siirtyi 750 ennen maalia kiriin. Eteni 550 ennen maalia kolmanneksi. Nousi 
loppusuoran alussa kiriin ja painui viime metreillä selvään voittoon. Viim. 1000 m 13,0. 1 Ditchback Dice 
juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Löi painetta kolmannella puolikkaalla. Tuli hienosti maaliin asti, 
vaikka jäikin toiseksi. Viim. 1000 m 14,2. 2 Larry Bell kiihdytti heti kärkeen. Tahti kiihtyi merkittävästi 
kolmannella puolikkaalla. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 13 Googal juoksi 5. 



ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Eteni 350 ennen maalia neljänneksi ja säilytti jatkossa 
asemansa. 12 L. A. ´s I Feel Good matkasi 4. ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 8 
Justine Case juoksi 6. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. Viim. 700 m 15,2. 3 Irruta Boko juoksi 3. 
sisällä. Otti lopussa ihan maksimit. 7 Shelby Ray matkasi johtavan kannassa. Putosi viimeisen takasuoran 
alussa kovan kärkiparin kyydistä. Otti lopussa ihan maksimit. 6 Jo Jo Gunne matkasi 4. sisällä. Nousi 
viimeisen takasuoran lopussa toiselle. Oli jatkossa melko vaisu. 4 Kiss My Ace lähti haparoiden matkaan ja 
putosi ihan lauman hännille 7. sisälle. Nousi ensimmäisen takasuoran lopussa 6. ulos. Suoritti jatkossa 
tasaisesti. Viim. 1900 m 15,9. 11 To The Beginning lähti hyvin ja sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. 
Taipui pahoin viimeisen takasuoran alussa ja oli oikein vaisu. 5 Baron Box juoksi 5. sisällä. Laukkasi 900 
ennen maalia pitkäksi. 10 Mr Money Robber laukkasi lähdössä pitkäksi. 

Väliajat: 18,0 / 2 - 17,5 / 2 - 11,5 / 2 - 14,0 / 9 

 

10. Lähtö 

2 Blackpearls Maya matkasi 2.-3. sisällä. Nousi 900 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 250 ennen maalia kiriin 
ja puristi lopussa voittoon. Viim. 700 m 14,4. 12 Queen It ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui 550 juostuna 
kärkeen asti. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin ihan lopussa toiseksi. 8 Rim Bay Willmore juoksi 3. ulkona. 
Lähti 1350 ennen maalia kiriin. Pääsi puolimatkassa etenemään kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä mukavasti 
maaliin asti. 3 Ferrari Fastback eteni nopeasti kärkeen. Jäi paineen alla reilu 500 juostuna johtavan kantaan. 
Ei saanut lopussa lainkaan kiritilaa. 7 Arvix All juoksi 6. sisällä. Sai edetä koko ajan sopuisasti ja tuli 
mukavasti maaliin saakka. Viim. 700 m 13,8. 1 Gladiator Sisu juoksi 4.-5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran 
alussa 4. ulos. Suoritti jatkossa asiallisesti. 16 Borderline Silver sai edetä 4. ulkoa melko sujuvasti koko ajan 
ja tuli aivan juosten maaliin asti. 15 Huldamarie matkasi ihan lauman hännillä sisäradalla. Sai edetä 
sujuvasti ja otti maksimit. 9 Find Out juuttui takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Löysi 650 juostuna paikan 
lauman hänniltä toiselta radalta. Lähti jo 1350 ennen maalia kiriin. Tämä oli hevoselta hyvä suoritus. Viim. 
1000 m 15,4. 5 Meadow De Lux juoksi 3.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Siirtyi 
loppukaarteessa kiriin ja eteni mukavasti. Paha laukkasi 300 ennen maalia vesitti pelin. Tuli lopun vielä 
hyvin ja laukkaan paloi kärkipään sijoitus. 6 Flying Diamond matkasi kärjen tuntumassa toisella radalla, 
mistä taipui ajoissa ja oli vaisu. 4 Lexus Power juuttui toisen radan vetojuhdaksi. Taipui jo puolimatkassa. Oli 
jatkossa vaisu. 14 Rock Mister otti sata juostuna pahan laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 11 
Laurila´s Ithildin otti 150 juostuna keskijoukoissa laukan ja jäi hieman. Lähti lauman hänniltä kiriin viimeisen 
takasuoran lopussa. Laukkasi kuitenkin 450 ennen maalia pahoin ja menetti pelinsä. 13 Shalom juoksi 
lauman hännillä toisella radalla. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. Laukkasi pahoin viimeisen takasuoran 
alussa ja keskeytti jatkossa. 10 Pearly´s Jadessa oli poissa. 

Väliajat: 17,5 / 3 - 18,5 / 12 - 15,5 / 12 - 16,0 / 2 


