
Juoksuselostukset maanantai 31. 10. 2022 

1. Lähtö 

6 Jockas Rita matkasi harvassa ryhmässä neljäntenä. Eteni puolimatkassa kolmanneksi. Nousi viimeisen 
takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Painui loppusuoralla ajamattomaan voittoon. 3 Äksöni 
juuttui toisen radan vetojuhdaksi. Painui puolimatkassa kärkeen. Tuli ihan mukavasti, vaikka tulikin sata 
ennen maalia paremman ohittamaksi. 5 Ulvin Elvis lähti hyvin ja eteni nopeasti johtavan kantaan. Seuraili 
lopussa tasaisesti. 7 Osaran Vanessa oli kulisseissa vain tasainen. 2 Kiaskaneiti laukkasi lähdössä ja jäi 
keskijoukkoihin. Oli jatkossa lähinnä tasainen. Viim. 2000 m 39,7. 1 Eko Ewa kiihdytti heti kärkeen. Laukkasi 
puolimatkassa ja jäi selvästi. Laukkasi 150 metriä myöhemmin uudelleen ja jäi taas lisää. Taipui taustalla 
loppua kohden. 4 Diplomaatti valui nopeasti ihan lauman hännille, missä oli kovin vaisu. 8 Tuuliveikko oli 
poissa. 

Väliajat: 40,5 / 1 - 39,0 / 1 - 34,5 / 3 - 41,0 / 6 

 

2. Lähtö 

3 Adrenaline Broline juuttui nopeasti kakkoskeulan kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Puristi viime 
metreillä vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 18,3. 6 Primason kiihdytti heti kärkeen. Veti alun erittäin 
reippaalla liekillä. Tahti tasaantui toisen kaarteen lopulla. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin ihan lopussa 
toiseksi. 2 All Chance matkasi kakkoskeulana. Sai 800 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 
loppusuoran puolivälissä kiriin ja tuli lopun ihan juosten. 7 MAS Filbert matkasi 3. ulkona. Pudotti viimeisen 
takasuoran lopussa 3. sisälle ja seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 12 I Am a Queen matkasi 4. sisällä. Sai 
edetä koko ajan sujuvasti ja otti maksimit. 5 Iosco Du Lys juoksi toisessa ulkona. Lähti 600 ennen maalia 
kiriin. Menetti loppukaarteessa vauhtiaan. Tuli lopun taas kohtalaisesti. 9 Midnight Treasure matkasi 4. 
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Oli kirissään lähinnä tasainen. Viim. 700 m 18,3. 8 True 
Once matkasi ihan lauman hännillä 6. ulkona. Suoritti kirivaiheessa asiallisesti. 10 Sweet Amber oli 5. ulkoa 
vailla suurempaa virtaa. 4 Oskar Blou laukkasi lähdössä ja putosi ihan viimeiseksi. Oli jatkossa vain tasainen. 
11 Windheart juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Haparoi 150 juostuna pari askelta. Jatkoi 3. rataa 
pitkin eteenpäin. Pääsi 850 ennen maalia pudottamaan toiseen ulos. Puutui loppukaarteessa 
ymmärrettävästi raskaan juoksun jälkeen selvästi. 1 Zander H matkasi 3. sisällä. Laukkasi 750 ennen maalia 
pitkäksi. 

Väliajat: 14,5 / 6 - 18,5 / 6 - 17,5 / 6 - 18,0 / 3 

 

3. Lähtö 

3 Hentun Liisa ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 250 juostuna kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja 
oli vakuuttava voittaja. 2 Zähikäinen jäi reilu 200 juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa varmasti toinen. 
Viim. 600 m 25,8. 5 Landen Iita pudotti 350 juostuna 4. sisälle. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle ja 
nousi lopussa kolmanneksi. 6 Ilon Viesti pudotti 250 juostuna 3. sisälle. Seuraili lopussa tasaisesti. 4 R. R. 
Popeda matkasi jonomuodostelmassa viidentenä. Tuli ihan juosten maaliin asti. Viim. 700 m 27,5. 1 Ronja 
Myrskyntytär laukkasi 150 juostuna ja jäi selvästi. Kohtasi vain liian kovia, eikä riittänyt jatkossa. 

Väliajat: 26,5 / 3 - 31,0 / 3 - 31,0 / 3 - 25,0 / 3 



4. Lähtö 

9 Arnie´s Emilie juoksi 3. ulkona. Lähti 1650 ennen maalia etenemään. Sai 650 juostuna paikan toisen radan 
vetojuhtana. Lisäsi siinä tempoa merkittävästi päätösringin alkaessa. Runttasi loppusuoralla eleettömään 
voittoon. Viim. 1000 m 12,8. 5 Amongst Stars juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 650 juostuna 
vetoavun eteensä. Lähti loppusuoran alussa kiriin. Oli lopussa varmasti toinen. 2 Feeling Classy matkasi 
johtavan kannassa. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Nousi 150 ennen maalia toiselle ja tuli lopun ihan juosten. 
6 Lex Nicolas lähti ihan omaa tahtiaan ja painui nopeasti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Tahti 
kiihtyi selvästi jatkossa. Puutui päätössatasella lopulta kovan paineen alla hieman. 8 Earl Grey otti alun 
rauhassa ja juoksi 5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 5. ulos. Sai viimeisellä takasuoralla edetä sujuvasti 
toista rataa pitkin. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja tuli pirteästi maaliin asti. Viim. 700 m 12,0. 7 
Cheri Sane lähti hyvin ja sai nopeasti paikan 3. sisältä. Nousi 450 ennen maalia 3. ulos. Seuraili lopun 
tasaisesti. 10 Muckelymimmy oli 4. ulkoa kirivaiheessa vain tasainen. 3 Zest Boy matkasi 2.-3. ulkona. Lähti 
650 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui loppukaarteessa ja oli vailla loistoa. 1 Conrads Explosiv ei vain 
riittänyt 4. sisältä. 11 Souzy oli 5. ulkoa kovin vaisu. 4 Perfect Lane laukkasi lähdössä pitkäksi. 

Väliajat: 16,0 / 6 - 19,0 / 6 - 14,0 / 6 - 12,0 / 9 

 

5. Lähtö 

10 Taksvenla eteni taustalta tasaisesti ja sai 750 juostuna paikan 4. ulkoa. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. 
Pudotti 550 ennen maalia toiseen ulos. Kiri sieltä viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 1000 m 25,2. 8 
Helun Kuva nousi 5. sisältä toisen kaarteen alussa toiseen ulos. Lähti 950 ennen maalia 3. radan 
vetojuhdaksi. Eteni 650 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä vahvasti maaliin asti ja hävisi 
voitonkin vain niukasti. 7 Jonnin Joutava lähti mukavasti ja sai 450 juostuna paikan johtavan kannasta. 
Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi loppusuoran alussa nousemaan toiseen ulos, mutta kirikaista ei 
lopussakaan kunnolla auennut. 9 Tutun Impi lähti tapansa mukaan rauhassa matkaan. Sai puolimatkassa 
paikan pääjoukon hänniltä. Lähti samassa kiriin ja tuli kirinsä ihan juosten maaliin asti. Viim. 1000 m 25,1. 5 
Tähtiviilee lähti hyvin matkaan ja painui nopeasti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Jatkossa tahti 
hieman tiukkeni. Puutui loppusuoralla hieman. 4 Vuaran Viima juoksi 4. sisällä. Nousi ensimmäisen 
takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu kiertyi eteen 650 ennen maalia. Seuraili lopun 
tasaisesti. 2 Luraus laukkasi 150 juostuna kärjen tuntumasta ja putosi ihan kulisseihin. Suoritti jatkossa ihan 
asiallisesti. 6 Viksun Lilja matkasi 3. ulkona. Otti lopussa ihan maksimit. 1 Villi- Riikka jäi 450 juostuna 3. 
sisälle. Taipui loppukaarteessa pahoin ja oli heikko. 3 Siriliisi lähti tasaisesti ja otti vajaa sata juostuna laukan 
ja jäi pääjoukon hännille. Matkasi jatkossa 4. sisällä. Taipui pahoin viimeisen takasuoran lopussa ja oli oikein 
vaisu. 

Väliajat: 33,0 / 5 - 33,0 / 5 - 27,5 / 5 - 26,5 / 10 

 

6. Lähtö 

12 Nevan Lupaus lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Siirtyi 550 juostuna jo 4. radalle. Eteni 700 
juostuna toisen radan vetojuhdaksi ja löi kovaa painetta. Liukui 550 ennen maalia kärkeen. Oli lopussa 
vakuuttava voittaja. 10 Ypäjä Norppa nousi 5. sisältä 750 juostuna 3. ulos. Lähti kierros juostuna kiriin. 
Puristi lopussa varmasti toiseksi. Viim. 1000 m 30,0. 4 Zelena kiihdytti heti kärkeen. Jäi 250 juostuna 
johtavan kantaan. Seuraili lopussa tasaisesti. 5 Sigismund ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 300 
juostuna kärkeen. Veti tasaista tahtia. Sai päätösringin alkaessa kovan painostajan rinnalleen. Laukkasi 600 



ennen maalia paineen alla ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä hyvin. 2 Tomin Toivo juuttui nopeasti 4.-3. 
sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Vetoapu kiertyi eteen 750 juostuna. Jatkoi omaa tahtiaan 
3.-4. sisähevosen kupeelle. Säilytti oman tahtinsa. 3 Hertta- Loviisa juoksi 3. ulkona. Lähti 1350 ennen 
maalia kiriin 3. radalle. Pudotti puolimatkassa sisäradalle. Lähti loppukaarteessa taas 3. radalle ja tuli lopun 
kohtalaisesti. 7 Snapander juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Tuli raskas juoksu huomioiden 
asiallisesti maaliin asti. 1 Kimaltelee otti 4. sisältä ihan maksimit. 6 Vilmer Myrberg pääsi nopeasti 
pudottamaan 3. sisälle. Otti lopussa ihan maksimit. 9 Samin Kantama otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli 
heti selvä. 8 Fuego otti alun rauhassa ja matkasi pääjoukon hännillä 6.-5. ulkona. Laukkasi viimeisellä jo 
vaikeuksissa ollessaan takasuoralla pitkäksi. 11 Lottopotti Pee matkasi pääjoukon hännillä. Laukkasi 850 
ennen maalia pitkäksi. 

Väliajat: 27,5 / 5 - 28,5 / 5 - 26,5 / 12 - 32,5 / 12 

 

7. Lähtö 

7 Jacksonville löi kärkihevosen kupeella painetta ja painui 400 juostuna väkisin kärkeen. Veti haluamaansa 
tahtia ja otti lopussa varman voiton. 4 Queen It kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna kovan paineen alla 
johtavan kantaan. Seuraili lopussa varmasti toiseksi. 2 Coltrane Frido juoksi 3. sisällä. Nousi loppusuoran 
puolivälissä kiriin ja tuli asiallisesti. 10 Hogan Star juuttui 400 juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan 
vetojuhdaksi. Eteni viimeisen takasuoran puolivälissä kärkihevosen kupeelle. Tuli asiallisesti maaliin asti. 5 
That´s Man lähti rauhassa ja aiheutti reilu sata juostuna pienen tilanteen, missä laukkasi yksi 
kanssakilpailija. Sai puolikas juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Pudotti 300 
ennen maalia toiseen ulos. Tuli lopun tasaisesti. 3 Super Ben juoksi 4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia 
toiselle ja samassa kiriin 3. radalle. Tuli lopun asiallisesti. 15 Plastic Bag juoksi 5. ulkona. Lähti 900 ennen 
maalia kiriin. Pääsi loppukaarteen alussa pudottamaan 3. ulos. Puutui lopussa selvästi. 9 Masterpeace 
menetti 150 juostuna pienessä hässäkässä hieman asemiaan. Jatkoi 6. sisällä. Kirikaista pysyi jatkossa 
pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppukaarteen alussa ja tuli lopun ihan asiallisesti. 14 Melody Heel oli 4. 
ulkoa kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 16 Miya Gran otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 
Ajoi ensimmäisen ringin laukan jälkeen vauhdilla ja eteni 6. ulos. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja tuli lähinnä 
tasaisesti. Viim. 700 m 20,5. 12 BWT Erie oli taustalta sisäradalta vaisu. 13 Elvis Exceptional matkasi toisessa 
ulkona. Taipui pahoin viimeisen takasuoran lopussa ja oli oikein vaisu. 8 Favör Då juoksi 5. sisällä. Taipui 
pahoin viimeisen takasuoran lopussa ja oli oikein vaisu. 1 Exel Evo laukkasi 4. sisällä pitkäksi 350 juostuna. 6 
Rim Bay Willmore laukkasi keskijoukoissa pitkäksi 150 juostuna. 11 Pinkabella laukkasi reilu sata juostuna 
häiriöstä pitkäksi. 

Väliajat: 16,0 / 7 - 18,0 / 7 - 21,5 / 7 - 16,5 / 7 

 

8. Lähtö 

4 Thai Profit ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja painui 400 juostuna kärkeen asti. Veti haluamaansa tahtia ja oli 
vakuuttava voittaja. 1 Prince Palema kiihdytti heti kärkeen. Jäi 350 juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa 
tasainen kakkonen. Viim. 400 m 15,8. 6 M. T. Master Don lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 
550 juostuna kärkihevosen kupeelle. Piti siinä hieman tempoa yllä. Tuli ihan juosten maaliin asti, vaikka 
loppusuoralla matka hieman painoikin. 9 Valiant Dream juoksi 4. sisällä. Sai edetä loppukaarteessa sujuvasti 
sisärataa pitkin. Nousi loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli asiallisesti. 7 The Swede lähti rauhassa ja juoksi 5. 
sisällä. Sai edetä loppukaarteessa sujuvasti sisärataa pitkin. Jäi ihan lopussa 3. sisälle vähintään tekniseen 
pussiin. Viim. 700 m 13,8. 11 Vinci Power juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Oli 



kirissään lähinnä tasainen. 4 Sunbeam juoksi 4. ulkona. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle. Otti lopussa 
ihan maksimit. 2 Pajas Face juoksi 3. sisällä. Nousi 450 ennen maalia toiselle. Oli lopussa vaisu. 3 Excalibur It 
matkasi toisessa ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli vaisu. 8 Lindy Poppins juoksi 5. 
ulkona. Lähti 450 ennen maalia kiriin. Eteni asiallisesti, mutta laukkasi loppusuoran puolivälissä pitkäksi. 10 
Sahara Rouge oli poissa. 

Väliajat: 10,0 / 4 - 12,5 / 4 - 14,5 / 4 

 

9. Lähtö 

4 Tinder Matt lähti hyvin ja painui 250 juostuna kärkeen. Sai jatkossa statistilta kovaa painetta. Vastaili 
helposti ja oli vakuuttava voittaja. 10 Glory´s All In pudotti toisesta ulkoa 550 juostuna johtavan kantaan. 
Seuraili lopussa tasaisesti toiseksi. 2 Julius Star juoksi 2.-3. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli 
tasaisesti. 7 Firefly peruutti 3. radalta 250 juostuna lauman hännille toiselle radalle. Matkasi 5. ulkona. Lähti 
viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 1000 m 19,5. 12 Amour Lover matkasi 
lauman hännillä 6.-5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja 
tuli lopun asiallisesti. 3 Univerza Lloyd pudotti 3. ulkoa toisen kaarteen alussa 4. sisälle. Nousi 800 juostuna 
toiselle radalle. Kiertyi 700 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Puutui loppusuoralle tultaessa. 1 
Callecustaa matkasi 4. sisällä, mistä oli kirivaiheessa vailla virtaa. 11 Bachelorette matkasi 4. ulkona. Lähti 
850 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui loppukaarteessa ja tuli lopun vailla virtaa. 9 Zepita Shade juoksi 3. 
ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Pääsi viimeisen takasuoran lopussa pudottamaan 4. sisälle. Oli 
jatkossa vaisu. 5 Midsummer Cupana juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Vaati siinä vauhtia. 
Taipui viimeisen takasuoran alussa aktiivisen ajon jälkeen pahoin. 6 Night Sky ja 8 M. C. Harald olivat poissa. 

Väliajat: 13,0 / 4 - 15,0 / 4 - 21,5 / 4 - 17,5 / 4 


