
Juoksuselostus maanantai 27. 12. klo 18 
 

1. Lähtö 

3 Vireveri sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Eteni 450 ennen maalia kärkihevosen 
kupeelle, mistä jyräsi loppusuoralla varmaan voittoon. Viim. 600 m 32,5. 9 Pystin Virkku matkasi 3. sisällä. Nousi 850 
ennen maalia 3. ulos. Sai 200 metriä myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja oli varmasti 
kakkonen. Viim. 700 m 32,4. 8 Kasima eteni nopeasti kärkeen. Veti pienen paineen alla avausringin reippaasti. Tahti 
tasaantui selvästi kolmannella puolikkaalla. Otti loppusuoralle tultaessa lyhyen laukan. Laukkasi vajaa sata metriä 
myöhemmin uudelleen. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. Ravi oli lopussa hieman hakevaa, joten kyse saattoi olla jostain 
varusteongelmasta. 6 Teuvo lähti hitaasti ja matkasi jonkin verran pääjoukosta jääneenä. Sai viimeisen takasuoran 
alussa paikan 3. sisältä. Seuraili lopussa tasaisesti. 4 Lampin Lintti matkasi johtavan kannassa. Putosi loppukaarteessa 
kärjen tahdista. Oli kuitenkin loppuun asti taistossa neljänsistä rahoista. 7 Liimanni juuttui toisen radan vetojuhdaksi. 
Piti siitä alkumatkan ajan tahdin reippaana. Puutui lopulta selvästi loppukaarteen alussa. 2 Seelia otti 250 juostuna 3. 
sisällä laukan, mikä jatkui pitkäksi. Suoritti jatkossa hylättynä asiallisesti. 5 Lumovalo otti 200 juostuna pahan laukan. 
Laukkaili avausringin aikana kulisseissa hylkäykseen. 1 Seekerin Lumo oli poissa. 

Väliajat: 31,0 / 8 - 33,0 / 8 - 41,0 / 8 - 32,5 / 3 

 

2. Lähtö 

3 Love Cocktail eteni heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja otti lopussa helpon voiton. 5 Elvira Vixi juuttui 250 
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä hyvin maaliin asti ja oli varmasti toinen. Viim. 700 m 16,7. 1 Crossfire 
Happens nousi 250 juostuna 3. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 11 La Mirage 
matkasi 4.-3. ulkona. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 8 Matchstick Boy lähti mukavasti ja sai 250 
juostuna paikan johtavan kannasta. Otti lopussa aivan maksimit. 10 Mountain Dior matkasi toisessa ulkona. Seuraili 
lopussa tasaisesti ja otti aivan maksimisijoituksen. 2 Little Caramel juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi loppuun asti kiinni. 
9 Ejnar V. Silvio matkasi 4. sisällä. Laukkasi loppusuoran alussa ja menetti samassa pelinsä. 7 Brixen juuttui heti 
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Taipui ymmärrettävästi loppusuoralle tultaessa. Juoksu meni vain vihkoon. 6 
Indigo De Senovile lähti hitaasti ja matkasi 5. sisällä. Taipui pahoin päätöspuolikkaan alussa ja oli oikein vaisu. 12 R. R. 
Nina´s Hope jäi heti lähdössä selvästi. Erittäin vaisua menoa koko ajan. 4 Black Woodbecker laukkasi sata juostuna 
pitkäksi. 

Väliajat: 17,5 / 3 - 20,0 / 3 - 20,5 / 3 - 16,0 / 3 

 

3. Lähtö 

8 Veli Pollea lähti mukavasti ja pudotti 250 juostuna johtavan kantaan. Kirikaista aukeni loppusuoran alussa. Nousi 
samassa toiselle ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. 7 Apila- Anneli eteni nopeasti kärkeen. Veti 
haluamaansa tahtia. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka tulikin lopussa selästään hyökänneen ohittamaksi. 4 Tuutinki 
matkasi 3. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä tasaisesti ja piti niukasti kolmanneksi. 6 Eurobondi lähti rauhassa ja juoksi 
5. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 32,0. 2 Villan Kasmiri nousi 4. 
sisältä 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppusuoralle tultaessa kärkikamppailusta, mutta ei kokonaan 
luovuttanut. 3 Jim Myrberg juoksi 3. ulkona. Oli kirivaiheessa lähinnä tasainen. 10 Landen Likka juuttui alussa 6. 
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 450 juostuna vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa viimeisen 
takasuoran alussa kiriin. Kirin terä taittui selvästi loppusuoran alussa. 11 Larvan Lempi matkasi 4. ulkona. Lähti 700 
ennen maalia kiriin. Otti vajaa sata metriä myöhemmin pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 5 Pelin Sälli juoksi 
4. sisällä. Puutui loppusuoralla selvästi ja oli pitkän tauon jälkeen vaisu. 1 Tosi Innokas matkasi 5. sisällä. Taipui 
päätösringin alkaessa selvästi ja oli erittäin vaisu. 9 Virin Toivo otti pahan lähtölaukan. Keskeytti myöhemmin 
kulisseissa. 12 Helmi Kevätön oli poissa. 



Väliajat: 29,5 / 7 - 32,0 / 7 -31,0 / 7 - 32,0 / 8 

 

4. Lähtö 

1 Bond Eagle kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaista tahtia ja oli aivan ylivoimainen. 11 Langen´s Greyhound sai 250 
juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Pääsi 550 ennen maalia 
pudottamaan kakkoskeulaksi. Oli lopussa hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 17,9. 3 Fonseca Boko matkasi johtavan 
kannassa, tai oikeastaan kakkoskeulana. Jäi 600 ennen maalia 3. sisälle. Seuraili lopun tasaisesti. 9 Cazorla Byd 
matkasi 3.-2. ulkona. Jäi viimeisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Oli siitä lopussa lähinnä tasainen. 2 
Year Hall otti 3. sisältä maksimit. 10 M. T. On The Heels matkasi 4. sisällä. Nousi 750 ennen maalia 3. ulos. Lähti 350 
ennen maalia kiriin. Matka painoi selvästi päätössatasella. 7 Super Ben matkasi 5. sisällä, mistä otti ihan maksimit. 8 
Parisiodi pysyi taustalla koko matkan ajan. 4 Ego Hoss laukkasi lähdössä pitkäksi. 5 Zen Fondant juuttui nopeasti 
toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä puolimatkassa pitkäksi. 6 Maria Sånna laukkasi lähdössä pitkäksi. 

Väliajat: 13,5 / 1 - 16,0 / 1 - 16,5 / 1 - 18,0 / 1 

 

5. Lähtö 

6 Isiah Boko sai 150 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja puristi viime metreillä 
varmaan voittoon. Viim. 400 m 15,4. 5 Swagman juuttui heti toisen radan vetojuhdaksi. Sai loppusuoran alussa 
otteen kärkihevosesta ja tuli hienosti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 1 Mac Light Prince kiihdytti heti 
kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia. Taipui loppusuoralla taisteluitta kolmanneksi. 2 Frozen Elsa matkasi 4. sisällä. 
Nousi 450 ennen maalia toiselle. Sai edetä sujuvasti ja otti maksimit. 4 Elmo Exceptional matkasi toisessa ulkona. 
Lähti 650 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui 300 ennen maalia ja tyytyi lopussa seurailuun. 9 Fundover Match 
matkasi 4. ulkona. Ei vain riittänyt lopussa. 3 Baron Box laukkasi lähdössä pitkäksi. 7 Rehab juoksi 3. sisällä. Laukkasi 
loppusuoran puolivälissä hylkäykseen. Olisi luultavasti ollut tasan kolmas. 10 Marvel Neat matkasi 3. ulkona. Sai 
viimeisen takasuoran puolivälissä paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 450 ennen maalia selkään 3. radalle. Otti 300 ennen 
maalia laukan, mikä jatkui pitkäksi. 8 Maize oli poissa. 

Väliajat: 15,0 / 1 - 17,0 / 1 - 15,5 / 6 

 

6. Lähtö 

5 Hallan Poika otti alun rauhassa ja jäi 5. ulos. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Eteni 450 ennen maalia 
johtavan kantaan. Nousi loppusuoralle tultaessa toiselle ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 
27,5. 8 Aiheen Juhannus kiihdytti heti kärkeen. Sai avausringin aikana kovaa painetta. Jatkossa tahti rauhoittui. Tuli 
hienosti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 10 Velaks matkasi 4. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 3. 
ulos. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli tasaisesti. 4 Boheemi matkasi 3. sisällä. Jäi viimeisen takasuoran lopussa 
vaille kiritilaa. Pääsi 350 ennen maalia nousemaan toiselle ja tuli lopun asiallisesti. 2 Salaliitto matkasi 3. ulkona. Lähti 
600 ennen maalia kiriin. Tyytyi jatkossa säilyttämään asemansa. 7 Siron Peli lähti oikein hyvin matkaan ja antoi 
kärkihevoselle avausringillä painetta. Pudotti 650 ennen maalia johtavan kantaan ja taipui jatkossa ymmärrettävästi. 
Ei kuitenkaan aivan kokonaan luovuttanut. 6 Ämpäri sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Nousi viimeisen 
takasuoran alussa toiseen ulos. Eteni pian kolmanneksi. Seuraili jatkossa vain tasaisesti. 9 Salli Sorjonen oli 4. ulkoa 
aika vaisu. 1 Viksun Lilja laukkasi lähdössä ja jäi lauman hännille. Nousi 5. sisältä päätöspuolikkaan alussa toiselle. 
Seuraili jatkossa lähinnä tasaisesti. 3 Vuaran Viima juoksi toisessa ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. 
Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Laukkasi siinä 550 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 

Väliajat: 25,5 / 8 - 26,5 / 8 - 30,0 / 8 - 29,0 / 5 

 

 



7. Lähtö 

12 Flight Deck matkasi 5. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Siirtyi loppusuoralle tultaessa 4. radalle. Puristi viime 
metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 13,5. 3 Jimpeto Joy ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui 450 juostuna 
lopulta kärkipaikalle asti. Tahti pysyi tasaisena. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 5 Grace Pezzo 
juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai vetoavun eteensä 550 juostuna. Jäi loppukaarteen alussa toiseen ulos 
vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun aivan pirteästi. 6 Rapid Leader juoksi toisessa 
ulkona. Jäi 600 juostuna 3. ulos. Siirtyi viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli aivan juosten maaliin asti. 4 Don 
Pescador laukkasi alkumetreillä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa lauman hänniltä mukavasti. 10 Jagger Zon matkasi 4. 
sisällä. Nousi 650 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi 300 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. 2 Mr Marvelous juoksi toisessa 
ulkona. Eteni 550 juostuna 3. radan kautta toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä 300 ennen maalia kärkitaistosta, 
mutta ei kokonaan luovuttanut. 9 Enge Barack matkasi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 
päätössatasella ja tuli tasaisesti. 7 Zelante C. R. otti alun rauhassa ja matkasi 6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran 
puolivälissä kiriin. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 1 Blue Flash kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 400 juostuna. 
Puutui johtavan kannasta selvästi loppusuoran alussa. 8 Cousin Evert matkasi 5.-4. sisällä. Seuraili lopussa tasaisesti. 
11 Cheri Sane otti 4. ulkoa maksimit. 

Väliajat: 14,0 / 3 - 16,5 / 3 - 16,0 / 3 - 15,0 / 12 

 

8. Lähtö 

4 So Long Suckers ajoi alussa eteenpäin ja painui 300 juostuna kärkeen. Sai vetää sopuisasti ja irtosi lopussa selvään 
voittoon. 10 Mr Noon matkasi 3. ulkona. Sai viimeisen takasuoran lopulla paikan toisesta ulkoa. Lähti loppusuoran 
alussa kiriin ja puristi lopussa niukasti toiseksi. Viim. 400 m 14,4. 6 Googla In eteni 300 juostuna 3. radalta toisen 
radan vetojuhdaksi. Tuli siitä mukavasti maaliin asti ja oli loppuun asti kakkostaistossa. 3 Snowline Ace jäi 250 
juostuna johtavan kantaan. Seuraili lopussa tasaisesti. 1 Conrads Explosiv matkasi 3. sisällä. Nousi loppusuoran alussa 
toiselle ja otti maksimit. 2 Birthday Cloud sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Kirin 
terä taittui nopeasti ja tyytyi säilyttämään asemansa. 8 Melody Heel juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran 
alussa kiriin. Oli kirissään lähinnä tasainen, mutta palasi tähän tauolta. Viim. 700 m 15,0. 7 Västerbo Locksmith oli 5. 
ulkoa lähinnä tasainen. 5 Men In Black juoksi 4. sisällä. Laukkasi 350 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 9 Taj One oli 
poissa. 

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


