
Juoksuselostus sunnuntai 27. 11. 2022 klo 13 

1. Lähtö 

14 Stoneisle Tiddler juoksi 6. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia kiriin. Eteni päätösringin alkaessa toisen 
radan vetojuhdaksi. Lisäsi siinä tempoa ja painui loppusuoran alussa kärkeen. Nappasi lopussa varman 
voiton. Viim. 700 m 17,7. 1 Crown Or Clown juoksi johtavan kannassa. Nousi 300 ennen maalia toiseen ulos. 
Lähti loppusuoralla kiriin ja tuli tasaisesti. 4 Lexus Fashion eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää avausringin 
rauhassa. Jatkossa tahti kiihtyi hieman. Oli lopussa lähinnä tasainen. 9 Hit And Run matkasi 3. sisällä. Otti 
lopussa maksimit. 7 Wasting Hope juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi puolikas juostuna 
pudottamaan 4. ulos. Lähti 1200 ennen maalia kiriin. Eteni viimeisen takasuoran puolivälissä neljänneksi. 
Säilytti jatkossa asemansa. 5 Mountain Conrad ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 550 juostuna etenemään 
toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu kiertyi eteen 200 metriä myöhemmin. Siirtyi 750 ennen maalia kiriin. 
Tuli ajettuna asiallisesti maaliin asti. 6 Ewe´s Birthday juuttui alussa 4. radan kiertäjäksi. Pudotti 
ensimmäisen takasuoran alussa 3. ulos ja ensimmäisen takasuoran lopussa 4. sisälle. Nousi 400 ennen 
maalia toiselle. Vapaa rata löytyi loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun asiallisesti. 15 Cadogan juoksi 7.-6. 
ulkona. Sai edetä pitkään sopuisasti. Jäi kuitenkin loppusuoralla rintaman taakse vaille kiritilaa. 13 Stoneisle 
Undine oli pääjoukon hänniltä vaisu. 11 Maysin Capewish juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi 
tasaisesti eteenpäin ja sai 750 juostuna lopulta paikan kärkihevosen kupeelle. Aloitti päätösringin alkaessa 
matkan kohden takajoukkoja ja oli heikko. 2 Electric Breezer juoksi 4. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa 
kiriin. Kirin terä taittui nopeasti ja laukkasi 300 ennen maalia väsyneenä pahoin. Menetti samassa pelinsä. 8 
Campi Flegrei laukkasi keskijoukoissa pitkäksi 250 juostuna. 10 Feeling Bold eteni nopeasti toisen radan 
vetojuhdaksi. Jäi 800 juostuna 3. ulos ja pian 4. ulos. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Tuli asiallisesti, 
mutta laukkasi sata ennen maalia hylkäykseen. 12 General Vice juoksi 4.-5. sisällä. Laukkasi puolimatkassa 
pitkäksi. 3 MAS Gina oli poissa. 

Väliajat: 24,0 / 4 - 24,5 / 4 - 18,5 / 4 - 19,0 / 14 

 

2. Lähtö 

1 Sälähdys kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää pitkään sopuisasti. Lisäsi tahtia lopussa ja vastaili lopussa 
varmaan voittoon. 2 Rajalan Mimmi juoksi 3. sisällä. Sai viimeisen takasuoran lopulla paikan johtavan 
kannasta. Nousi 300 ennen maalia toiseen ulos. Oli yhden laukan avittamana tasainen kakkonen. Viim. 700 
m 34,2. 5 Isosalon Ihana juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle. Seuraili jatkossa 
tasaisesti. 6 Tuuliveikko jäi heti lähdössä paljon ja menetti välittömästi pelinsä. Oli muutoinkin vaisu. 3 
Rokki Rols laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 4 Äksöni eteni nopeasti johtavan kantaan. Nousi 650 ennen 
maalia kärkihevosen kupeelle. Oli siinnä vielä voittotaistossa laukatessaan sata ennen maalia hylkäykseen. 

Väliajat: 47,0 / 1 - 44,5 / 1 - 42,0 / 1 - 33,0 / 1 

 

3. Lähtö 

1 Madeleine Mess kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Kontrolloi lähtöä vaivattomasti 
maaliin asti. 2 Salatiel juuttui alussa toisen radan vetojuhdaksi. Tyytyi 350 juostuna paikkaan johtavan 
kannasta. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan ihan lopussa ja oli varmasti toinen. 3 Braxton 
matkasi 4.-3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli aivan 
juosten maaliin asti. Viim. 700 m 15,7. 7 True Once lähti tasaisesti ja matkasi ihan lauman hännillä 
sisäradalla. Nousi 650 ennen maalia 6. sisältä toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä loppusuoralla hieman. 
5 Firefly juoksi 3. sisällä. Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Lähti 550 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä 



tasaisesti. 4 Le Fay juoksi 5.-4. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja otti ihan maksimit. 6 Whilma Wilson 
oli poissa. 

Väliajat: 20,0 / 1 - 22,0 / 1 - 17,5 / 1 - 16,0 / 1 

 

4. Lähtö 

6 Taigo Blessed juoksi 5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 4. ulos. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. 
Painui päätöspuolikkaan alussa kiriin. Piti lopussa voittoon, vaikka tahti lopussa hieman tasaantuikin. Viim. 
700 m 14,2. 10 Mr Noon juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti ensimmäisen takasuoran 
alussa 4. sisälle. Nousi 800 juostuna toiseen ulos. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja tuli lopun pirteästi. Viim. 
400 m 14,6. 2 Cubus matkasi johtavan kannassa. Jäi päätöspuolikkaan alkaessa 3. sisälle. Nousi 300 ennen 
maalia toiselle ja oli tasainen kolmas. 4 Shelby Ray eteni nopeasti kärkeen. Veti tasaista tahtia. Jäi 
päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan. Seuraili lopun tasaisesti. 9 Laptop Alley matkasi 2.-3. ulkona. 
Lähti 350 ennen maalia kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 1 BWT Duracell matkasi pääosin 3. sisällä. Seuraili 
asiallisesti maaliin asti. 12 Incognito Tooma matkasi 5.-4. sisällä. Otti lopussa ihan maksimit. 7 One For You 
matkasi pääjoukon hännillä. Kiertyi 850 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Taipui selvästi loppukaarteessa 
ja oli vaisu. 3 Queen It laukkasi lähdössä pitkäksi. 11 Perfect Lane lähti asiallisesti ja ajoi 3. rataa pitkin 
eteenpäin. Pääsi puolikas juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Meni pian peitsille ja 
ajautui ulos. Meni hylkäykseen väärästä askellajista. 5 Smoky Cloud ja 8 Bugs Bunny Buzz olivat poissa. 

Väliajat: 17,0 / 4 - 19,5 / 4 - 16,5 / 4 - 15,5 / 6 

 

5. Lähtö 

6 Caviarinho juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Tuli tasaisesti ja ehti lopussa 
niukkaan voittoon. Viim. 700 m 17,4. 5 Rick Rubin eteni nopeasti kärkeen. Tahti oli alussa reipasta. Tuli 
rehdisti maaliin asti, vaikka jäikin ihan lopussa niukasti toiseksi. 3 Langen´s Hound Dog juoksi johtavan 
kannassa. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja tuli tasaisesti. 8 Cecilia Cheerful juoksi 3. sisällä. Sai sata 
ennen maalia paikan johtavan kannasta. Jäi lopussa tekniseen pussiin. 1 Pious Donation matkasi 4. sisällä. 
Nousi päätöspuolikkaan alussa kiriin. Seuraili lopun vain tasaisesti. 4 Coltrane Frido matkasi toisessa ulkona. 
Oli loppukaarteessa hetken vailla kiritilaa. Pudotti loppusuoran alussa sisäradalle ja otti ihan maksimit. 7 
Pearly´s Jadessa eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Vaati hetken vauhtia. Tyytyi jatkossa paikkaansa. 
Taipui selvästi loppusuoralle tultaessa. 2 Interet Benois laukat lähdössä, 800 juostuna ja viimeisen 
takasuoran alussa. Hylättiin. 

Väliajat: 13,5 / 5 - 16,5 / 5 - 20,0 / 5 - 19,0 / 6 

 

6. Lähtö 

11 Taj One eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja painui toisen kaarteen 
alussa kärkeen. Lisäsi tempoa loppukaarteessa ja oli lopussa ylivoimainen. 8 Hypnotique matkasi 
takajoukoissa. Sai 650 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 300 ennen maalia kiriin. Puristi lopussa varmasti 
toiseksi. 4 Stoneisle Quidam juoksi 3.-4. sisälle. Nousi 400 ennen maalia toiselle. Lähti loppusuoran alussa 
kiriin. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 600 m 15,2. 3 Miss America matkasi 2.-3. sisällä. Otti lopussa ihan 
maksimit. 7 Wasa Rebel juoksi 5. sisällä. Nousi 900 juostuna 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. 
Oli kirivaiheessa lähinnä tasainen. 1 Amiral Ima kiihdytti heti kärkeen. Jäi 600 juostuna johtavan kantaan. 
Puutui loppusuoralla pahoin. 5 Laurila´s Haldir jäi toisen kaarteen alussa toisen radan vetojuhdaksi. Taipui 



selvästi loppusuoralle tultaessa. 9 Caldera Amour oli ihan lauman hänniltä vaisuhko. 12 Irruta Boko oli 3. 
ulkoa vaisu. 10 Very Gone Face otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 2 First Mover ja 6 Baron 
Box olivat poissa. 

Väliajat: 17,0 / 1 - 17,5 / 11 - 16,0 / 11 - 14,5 / 11 

 

7. Lähtö 

6 Vinci Power lähti mukavasti ja sai 300 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 350 ennen maalia toiselle 
ja puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 400 m 11,4. 7 Trouble Leader juuttui takajoukkoihin 3. radan 
kiertäjäksi. Löysi 600 juostuna paikan 5. sisältä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Eteni 
loppukaarteessa sisäkautta. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli hienosti maaliin asti. 4 Narzario lähti 
hyvin ja painui 200 juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja tuli hyvin maaliina asti, vaikka jäikin 
lopussa kolmanneksi. 9 Callela Lincoln juoksi 4. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Tuli rehdisti maaliin 
asti. Viim. 700 m 11,5. 10 Prince Palema juoksi 5. ulkona. Teki asiallisen 700 metrin kirin. 11 Mandela Zon 
matkasi 6. ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin. Tuli aivan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 11,7. 5 Claude 
P. Hill matkasi toisessa ulkona. Jäi päätöspuolikkaan alussa vaille kiritilaa. Pääsi 250 ennen maalia 
pudottamaan sisäradalle. Tuli lopun tasaisesti. 2 Alladin Bro juoksi 3. ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin. 
Pudotti 200 ennen maalia ahtaan oloisesti sisäänpäin ja aiheutti vastustajalle laukan. Tuli lopun tasaisesti. 8 
Jimpeto Joy matkasi 7. ulkona. Suoritti kirivaiheessa asiallisesti, vaikka ei juuri ohitellut. Viim. 1000 m 13,1. 
12 Dust Collector juoksi 4. sisällä. Nousi 700 ennen maalia 3. ulos. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pudotti 
loppusuoran alussa sisäradalle ja tuli asiallisesti. 3 Werner Ors juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. 
Puutui 350 ennen maalia. 1 Oilsheik matkasi 3. sisällä. Nousi 250 ennen maalia toiselle. Tuli loppusuoran 
alussa ulkopuolellaan juosseen ahdistamaksi ja laukkasi samassa hylkäykseen. 

Väliajat: 11,0 / 4 - 15,5 / 4 - 15,0 / 4 - 12,0 / 6 

 

8. Lähtö 

9 Topeva nousi 3. sisältä puolikas juostuna toiseen ulos. Jäi toisen kaarteen lopussa kärkihevosen kupeelle. 
Painui puolimatkassa kärkeen. Kontrolloi siitä lähtöä maaliin asti. 3 Uhmapeli jäi 250 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja eteni 700 juostuna kärkeen. Putosi puolimatkassa johtavan 
kantaan. Siirtyi 900 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 29,7. 7 
Kultakillinki juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 8 Vikken Tähti eteni 
nopeasti kärkeen. Jäi 650 juostuna johtavan kantaan ja puolimatkassa 3. sisälle. Sai pian taas paikan 
johtavan kannasta. Seuraili lopussa ajettuna tasaisesti. 1 Kimman Repsikka matkasi 2.-3. sisällä. Otti lopussa 
ihan maksimit. 4 Velhomies matkasi pääosin toisessa ulkona, mistä otti lopussa maksimit. 2 Isosalon Ilo otti 
pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Ei esittänyt jatkossa ihmeitä. 11 Voitinko otti 200 juostuna laukan ja putosi 
lauman hännille 5. sisälle. Puutui selvästi loppukaarteessa ja oli vaisu. 10 Lentoemo juoksi 4. sisällä. Nousi 
900 ennen maalia 4. ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin. Lopetti loppusuoralla pariin askeleeseen. 5 Onnin 
Tahti laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Sillankorvan Uljas laukkasi lähdössä ja jäi 4. sisälle. Nousi 800 juostuna 3. 
ulos. Lähti lähes samassa kiriin. Otti 750 ennen maalia kärjen kupeelta pahan laukan ja meni hylkäykseen. 

Väliajat: 26,0 / 8 - 27,5 / 3 - 28,5 / 9 - 30,0 / 9 

 

 

 



9. Lähtö 

2 Virvana juuttui toisen radan vetojuhdaksi, missä piti tempon tasaisen kovana. Painui päätösringin 
alkaessa kärkeen ja hallitsi loppumatkaa vaivattomasti. Viim. 1000 m 31,4. 12 Kalistaja Kalle eteni taustalta 
tasaisesti. Lähti 4. ulkoa 1250 ennen maalia kiriin. Eteni päätösringin alkaessa toiseen ulos. Oli lopussa ihan 
hyvä kakkonen. 4 Hallarin matkasi toisessa ulkona. Jäi päätösringin alkaessa kärkihevosen kupeelle. Tuli 
ihan juosten maaliin asti, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi. 10 Tulituiri eteni nopeasti neljänneksi sisäradan 
jonoon. Nousi päätösringin alkaessa 3. ulos. Seuraili jatkossa tasaisesti. 16 Lennolla eteni taustalta 
tasaisesti. Sai kierros juostuna paikan pääjoukon hänniltä toiselta radalta. Suoritti kirivaiheessa asiallisesti. 6 
Taksomykke seuraili keskijoukoista sisäradalta maksimaaliseen sijoitukseen. 14 Isosalon Into matkasi 
takajoukoissa ja otti lopussa maksimit. 8 Hyrvin Rafael otti 250 juostuna keskijoukoissa pahan laukan ja 
menetti heti pelinsä. 13 Huvikundi matkasi takajoukoissa, missä otti toisessa kaarteessa laukan ja menetti 
samassa pelinsä. 9 Vieskerin Kulta otti alkumetreillä ratkaisevan laukan ja menetti samassa pelinsä. 1 
Vieskeen Apassi kiihdytti heti kärkeen. Sai kovaa painetta. Jäi päätösringin alkaessa johtavan kantaan. 
Taipui jatkossa ja laukkasi loppusuoran alussa lopulta väsyneenä hylkäykseen. 3 Hallan Helmi laukkasi 200 
juostuna kärjen tuntumasta. Sai toisessa kaarteessa paikan 3. ulkoa. Laukkasi puolimatkassa uudelleen. 
Laukkaili viimeisen takasuoran alussa hylkäykseen asti. 7 Tuli Rols putosi nopeasti takajoukkoihin. Otti 850 
juostuna laukankin ja jäi paljon. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 5 Sinisalama, 11 Hilvektor ja 15 Zelena olivat 
poissa. 

Väliajat: 32,0 / 1 - 33,5 / 1 - 28,5 / 2 - 31,0 / 2 

 

10. Lähtö 

8 Mythical Ray pudotti 3. ulkoa 700 juostuna 4. sisälle. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Lähti 
loppukaarteen alussa kiriin. Puristi lopussa selvään voittoon. Viim. 700 m 17,0. 4 Univerza Lloyd ajoi toista 
rataa pitkin eteenpäin ja painui 250 juostuna kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia. Tuli asiallisesti maaliin 
asti. 6 Catch My Wheels juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 1 
Julius Hill kiihdytti heti kärkeen. Jäi reilu 200 juostuna johtavan kantaan. Ei saanut lopussa kiritilaa. 3 
Blackpearls Maya juoksi 3. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Otti lopussa maksimit. 5 Riksu´s 
Vaiana sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 600 ennen maalia kiriin. Oli 
jatkossa vain tasainen. 2 Magicnight Rose juoksi hieman pääjoukosta jääneenä 5. sisällä. Taipui pahoin jo 
vajaa kierros juostuna. 9 M. C. Harald laukkasi vajaa sata juostuna pitkäksi. 7 Amour Lover oli poissa. 

Väliajat: 13,0 / 4 - 17,5 / 4 - 21,5 / 4 - 18,0 / 8 


