Torstai 30. 9. 2021 juoksuselostus
1. Lähtö
1 Stonecapes Unity nousi johtavan kannasta 200 juostuna toiselle. Painui 450 juostuna kärkeen. Lisäsi
tahtia päätösringillä ja otti lopussa selvän voiton. 5 Elvira Vixi sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Menetti
400 ennen maalia hieman asemiaan, kun jäi hetkeksi hakauksiin vastustajan kanssa. Tuli lopun vielä hyvin ja
ehti toiseksi. 6 Firefly ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 450 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta.
Pääsi 400 ennen maalia pudottamaan kakkoskeulaksi. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin aivan
lopussa kolmanneksi. 11 Brixen lähti rauhassa ja matkasi aivan taustalla 6.-5. ulkona. Tuli toisen ringin aivan
pirteästi ja nousi neljänneksi. Viim. 1000 m 16,7. 2 Summer Bride kiihdytti heti kärkeen. Jäi 400 juostuna
johtavan kantaan. Putosi loppukaarteessa hieman ja oli tasainen viides. 13 Callecustaa matkasi 5.-4. ulkona.
Sai edetä koko ajan sujuvasti ja otti maksimit. 3 Westside Madonna juoksi 3. ulkona. Lähti 1250 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Jäi 400 ennen maalia hetkeksi hakauksiin sisäpuolella juosseen kanssa. Oli kuitenkin
tuossa vaiheessa jo menettänyt parhaan teränsä. Tuli lopun vain tasaisesti. 10 Magicnight Rose laukkasi
lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa aivan lauman hänniltä sisäradalta asiallisesti. 8 Amazing May lähti
rauhassa ja jäi 4. sisälle. Nousi 900 juostuna 3. ulos. Menetti 350 ennen maalia pienen tilanteen takia
hieman asemiaan. Oli lopussa vain tasainen. 9 Local Beauty matkasi 3. sisällä. Aloitti viimeisen takasuoran
alussa matkan kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 4 La Mirage otti kärkihevosen kupeelta 200 juostuna laukan
ja jäi 4. ulos. Laukkasi pahoin uudelleen 800 juostuna. Meni lopulta hylkäykseen. 12 Univerza Lloyd matkasi
5. sisällä. Laukkasi viimeisen takasuoran alussa pitkäksi. 7 Zepita Shade oli poissa.
Väliajat: 20,5 / 1 - 19,5 / 1 - 15,5 / 1 - 18,0 / 1

2. Lähtö
2 Kasima sai 200 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja vastaili kaikille
ohitseen yrittäneille. Otti lopussa hallitun voiton. Viim. 700 m 32,0. 1 Supersankari nousi johtavan kannasta
350 juostuna toiseen ulos. Nousi 1600 ennen maalia 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 900 juostuna pudottamaan
uudelleen toiseen ulos. Kiertyi 700 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Kiritti siitä voittanutta hyvin
maaliin asti. 3 Nooran Patu kiihdytti heti kärkeen. Otti 200 juostuna laukan ja jäi hieman. Matkasi jatkossa
4.-3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Eteni 600 ennen maalia kolmanneksi ja piti jatkossa
sijoituksensa. Viim. 1700 m 34,1. 10 Seelia matkasi pääjoukon hännillä 4. ulkona. Sai edetä koko ajan
sujuvasti ja tuli tasaisesti. 9 Hovilan Valpuri oli lauman hänniltä toiselta radalta lähinnä tasainen. 8
Sinisointu juoksi 3.-2. sisällä. Otti päätöspuolikkaan alussa jo väsyneen oloisena pienen laukan. Tuli lopun
vain tasaisesti ja otti maksimit. 11 Vireveri lähti oikein hitaasti ja putosi heti kulisseihin, missä myös pysyi
jatkossa. 6 Meleko Noppee juoksi 4.-3. sisällä. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli oikein
vaisu. 5 Smarti juoksi 3. ulkona. Sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä 850 juostuna
kärkihevosen kupeelle. Menetti tahtinsa pahoin viimeisen takasuoran alussa ja otti pian pahan laukankin.
Mahdollisuudet sulivat samassa. 4 Luvisan Ari eteni 250 juostuna kärkihevosen kupeelle. Otti 800 juostuna
pahan laukan ja putosi kulisseihin. Tuli aivan taustalla erittäin hiljaa maaliin. 7 Hetvin Kingi laukkaili
nopeasti hylkäykseen asti. 12 Tuurin Lento ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Otti 400 juostuna kärjen
tuntumasta 3. radalta pitkän laukan.
Väliajat: 40,5 / 2 - 37,5 / 2 - 35,0 / 2 - 32,5 / 2

3. Lähtö
6 Onnen Häivä otti 50 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi lisää. Eteni toisessa kaarteessa viidenneksi.
Nousi 800 ennen maalia 3. ulos. Lähti 250 ennen maalia kiriin 3. radalle ja puristi lopussa vahvasti niukkaan
voittoon. Viim. 2000 m 30,3. 4 Mäkimeirami nousi 4. sisältä ensimmäisen takasuoran lopussa toiseen ulos.
Jäi siitä päätöspuolikkaan alussa kärkihevosen kupeelle. Oli siitä loppuun asti voittotaistossa. 1 Mutrin Riksu
kiihdytti heti kärkeen. Jäi loppusuoran alussa alakynteen ja oli tasainen kolmas. 3 Maikkuli matkasi 3.-2
sisällä. Otti 750 ennen maalia laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vaisusti, mutta sai silti pienessä lähdössä vielä
rahaa. 2 Sarita Hem nousi johtavan kannasta 500 juostuna kärkihevosen kupeelle. Kampesi siinä
päätöspuolikkaan alussa 3. radalle. Otti loppusuoran alussa kärjen kupeelta 3. radalta laukan ja menetti
samassa täysin vauhtinsa. Tuli lopun mystisen hiljaa. 5 Softis otti 150 juostuna kulisseissa erittäin pahan
laukan. Keskeytti jatkossa aika nopeasti.
Väliajat: 36,0 / 1 - 34,5 / 1 - 32,0 / 1 - 34,0 / 6

4. Lähtö
2 Endless Story kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää sopuisasti. Lisäsi tahtia loppukaarteessa ja otti helpon
voiton. 6 Shackhills Desiree juoksi 3. ulkona. Pudotti päätöspuolikkaan alussa 3. sisälle. Nousi 250 ennen
maalia toiselle ja tuli lopun erittäin hyvällä tyylillä. 9 Quick Mess matkasi johtavan kannassa. Oli lopussa
tasainen kolmas. Viim. 400 m 13,0. 7 Ottens Gasell juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopulla
toiselle. Pudotti 250 ennen maalia sisäradalle ja tuli aivan juosten maaliin asti. 5 Celeena juuttui nopeasti
toisen radan vetojuhdaksi. Putosi siitä 350 ennen maalia kärkitaistosta, mutta ei aivan kokonaan
luovuttanut. 4 Taita Hills sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 650 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kiri
katkesi loppukaarteessa pahoin ja oli vaisu. 3 Ginelle juoksi 3. sisällä. Otti 400 ennen maalia laukan, mikä
jatkui pitkäksi. 8 Case By Case juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Laukkasi 350
ennen maalia pitkäksi. 1 Por Nie Pop oli poissa.
Väliajat: 16,5 / 2 - 18,5 / 2 - 17,0 / 2 - 13,5 / 2

5. Lähtö
4 Sävel- Meri kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia. Otti 800 juostuna lyhyen laukan, mutta
piti paikkansa. Hallitsi varmasti maaliin asti. 7 Tarok juuttui 250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Eteni
kierros juostuna kärkihevosen rinnalle. Kiritti siitä voittanutta hyvin maaliin asti. 16 Helmi Kevätön matkasi
lauman hännillä 7. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin ja tuli rehdisti maaliin asti. Viim.
1000 m 28,2. 6 Rallan Ruhtinas otti sata juostuna kärjen tuntumasta laukan ja jäi keskijoukkoihin toiselle
radalle. Laukkasi uudelleen puolikas juostuna ja jäi selvästi lisää. Teki jatkossa 5. ulkoa hyvän esityksen.
Viim. 1400 m 28,8. 1 Zelena matkasi lopulta 4. sisällä. Jäi päätösringin alkaessa vetämättömään selkään.
Löysi vapaan radan 650 ennen maalia. Tuli lopun sijoitustaan paremmin. 12 Eurobondi matkasi
keskijoukoissa 5. sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toiselle. Juuttui loppusuoran alussa hetkeksi vaille
kiritilaa. Löysi vapaan radan pian ja tuli asiallisesti. 8 Briima ajoi alussa toista rataa pitkin eteenpäin. Sai 300
juostuna paikan johtavan kannasta. Putosi viimeisen takasuoran lopulla johtavan kannasta ja otti lopussa
maksimit. 15 Huvigunnar eteni taustalta mukavasti ja sai toisessa kaarteessa paikan 3. ulkoa. Lähti 800
ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä taittui 350 ennen maalia ja tuli lopun lähinnä tasaisesti. 9
Snapander matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Lähti 1150 ennen maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä taittui
viimeisen takasuoran lopussa. Tuli lopun vain tasaisesti. 2 See Hoo Amuletti juoksi 2.-3. sisällä. Aloitti 850
ennen maalia matkan kohden takajoukkoja. Otti viimeisen takasuoran puolivälissä väsyneen oloisena

laukankin. Tuli lopun aika vaisusti oikein kulmikkaalla ravilla. 11 Auvilan Aamor otti takajoukoissa puolikas
juostuna laukan ja menetti samassa pelinsä. 10 Lilian Rols matkasi takajoukoissa toisella radalla. Otti
puolimatkassa laukan ja mahdollisuudet menivät samassa. 3 Lumovalo laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Otti
taustalla puolikas juostuna uuden laukan ja menetti pelinsä lopullisesti. 13 Tuli Rols juuttui takajoukkoihin
3. radan kiertäjäksi. Otti 450 juostuna lyhyen laukan. Laukkasi uudestaan kierros juostuna. Oli jatkossa
melko vaisu. 5 Pårs Samuraj otti 50 juostuna laukan ja jäi selvästi. Otti kulisseissa 350 juostuna uuden
laukan ja mahdollisuudet sulivat samassa. 14 Vauhti- Veikka eteni nopeasti 3. ulos. Laukkasi kierros
juostuna yllättäen pitkäksi.
Väliajat: 31,0 / 4 - 31,0 / 4 - 29,0 / 4 - 31,0 / 4

6. Lähtö
9 Begin To Trust juoksi 4.-5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Siirtyi 450 ennen maalia 4.
radalle. Puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 700 m 15,7. 12 Grace Journey juoksi 5.-6. sisällä. Lähti
viimeisen takasuoran lopussa kiriin ja tuli lopun pirteästi. Viim. 600 m 15,1. 3 Edward Star kiihdytti heti
kärkeen. Veti pitkään reippaalla sykkeellä. Tuli pitkä tauko huomioiden mukavasti maaliin asti. 2 Ducky
seuraili johtavan kannasta tasaisesti. 1 Suejedi matkasi 3. sisällä. Otti lopussa maksimit. 11 M. T. On The
Heels juoksi 4. sisällä. Ei saanut lopussa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 5 Brass N Sassy matkasi pääosin 5.
ulkona. Sai loppukaarteessa paikan toisesta ulkoa. Oli loppusuoran alussa hetken vailla kiritilaa. Tuli lopun
lähinnä tasaisesti. 6 Feels Like Flying juuttui 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja sai 650 juostuna
paikan kärkihevosen kupeelta. Puutui hieman loppukaarteessa, mutta ei kokonaan luovuttanut. 7
Makeadreamcometrue matkasi 2.-3. ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin. Oli lopussa vain tasainen. 4 Blue
Cates juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai vetoavun eteensä 650 juostuna. Lähti 600 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi pahoin loppukaarteessa. 8 Kiss My Ace pudotti 4. ulkoa 900
juostuna 5. sisälle. Ei vain riittänyt lopussa. 10 Baron Box otti lauman hännillä toisella radalla ensimmäisellä
takasuoralla laukan. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti.
Väliajat: 11,0 / 3 - 13,5 / 3 - 15,0 / 3 - 18,0 / 9

7. Lähtö
11 Easy To Love juoksi 6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Pudotti 450 ennen maalia
sisäradalle. Ajautui sata metriä myöhemmin pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan 250 ennen maalia ja
ehti lopussa vielä vahvasti voittoon asti. Teki samalla oman ikäluokkansa tammojen tämän matkan uuden
SE- tuloksen. 15 Hogan Star matkasi 5. ulkona. Lähti 1050 ennen maalia kiriin. Siirtyi 650 ennen maalia jo 4.
radalle. Tuli vahvasti maaliin asti. Viim. 1000 m 16,6. 8 Masterpeace juoksi 4. ulkona. Lähti 1250 ennen
maalia kiriin 3. radalle. Eteni viimeisen takasuoran lopussa kakkoskeulan kupeelle. Painui loppusuoralle
tultaessa kärkeen ja tuli mukavasti maaliin asti. 9 Brave Scion juoksi 3. ulkona. Lähti 1300 ennen maalia
kiriin 3. radalle. Eteni 850 ennen maalia kakkoskeulaksi. Oli lopussa tasainen neljäs. 13 Hypnotique juuttui
alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta puolikas juostuna 8. ulos. Lähti viimeisen
takasuoran alussa kiriin ja tuli asiallisesti maaliin asti. 5 Redskin Do eteni nopeasti kärkeen. Veti reippaalla
liekillä. Tuli lopulta 250 ennen maalia ohitetuksi. Säilytti kuitenkin oman tahtinsa. 4 Miracle Mystar juoksi 3.
sisällä. Jäi päätösringin alkaessa vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan takajoukoissa 450 ennen maalia. Tuli
lopun hieman sijoitustaan paremmin. 10 Macchiato kiersi alun 3. rataa pitkin eteenpäin. Pääsi 350 juostuna
pudottamaan toiseen ulos. Lähti 800 ennen maalia kiriin 3. radalle. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 7
Wallamister pudotti toisesta ulkoa 350 juostuna 4. sisälle. Lähti viimeisen takasuoran lopussa kiriin ja

seuraili tasaisesti. 1 Flying Sirius nousi johtavan kannasta 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi
päätösringin alkaessa kärjen kyydistä, mutta ei aivan kokonaan luovuttanut. 12 Year Hall oli taustalta aika
vaisu. 3 Huldamarie pudotti 350 juostuna kärkihevosen kupeelta johtavan kantaan. Aloitti jo päätösringin
alkaessa hiljaisen matkan kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 14 Castor Troy oli pääjoukon hänniltä sisäradalta
vaisu. 6 Honor Boost otti ratkaisevan lähtölaukan. 2 Indigo Star otti sata juostuna kärkipaikalta pahan
laukan. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 16 Japp otti pahan lähtölaukan ja jäi selvästi. Laukkaili kulisseissa
päätösringin alkaessa hylkäykseen.
Väliajat: 20,0 / 5 - 18,0 / 5 - 16,0 / 5 - 20,0 / 11

8. Lähtö
5 Perfect Lane eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää sopuisasti ja otti lopussa erittäin helpon voiton. 3 Conrads
Explosive matkasi johtavan kannassa. Nousi sata ennen maalia toiselle ja oli varmasti toinen. 10 Tornapull
juoksi 4. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti. Viim. 1000 m
14,5. 6 High Profile juoksi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Oli lopussa tasainen neljäs. 14 Twinquit
matkasi 7. ulkona. Lähti 1100 ennen maalia kiriin 3. radalle. Jäi viimeisellä takasuoralla vetämättömään
selkään. Löysi vapaan radan 250 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun varsin terävästi. Viim. 400 m 12,3. 8
Catahecassa Zest sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 13
Cheri Sane matkasi 6. ulkona. Kirikaista pysyi loppukaarteessa kiinni. Löysi loppusuoralla hieman tilaa,
mutta jotain voimia jäi kyllä jäljellekin. 4 Man In Black otti 3. sisältä aivan maksimit. 12 CutTheCrap juoksi 5.
sisällä. Nousi 900 ennen maalia 4. ulos. Lähti 400 ennen maalia kiriin, mutta ei juuri ohitellut. 11 Millcape´s
Devil juoksi 4. sisällä. Nousi 300 ennen maalia toiselle. Kiritilaa ei lopussa tullut. 7 Jagger Zon ajoi alussa 3.
rataa pitkin eteenpäin. Sai 450 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Puutui siitä loppusuoralla selvästi. 9
Highdrive juoksi 5. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin 3. radalle. Kirin terä katkesi jo viimeisen
takasuoran puolivälissä ja tuli lopun vaisusti. 1 Boulder Pearl laukkasi lähdössä pitkäksi. 2 Speedy Scion
laukkasi lähdössä pitkäksi. Matkasi hylättynä 5. sisällä, mistä ei saanut lopussa kiritilaa. 15 Incognito Tooma
oli poissa.
Väliajat: 15,0 / 5 - 19,0 / 5 - 16,5 / 5 - 13,0 / 5

9. Lähtö
12 Ämpäri lähti hyvin ja sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 450 ennen maalia kiriin. Painui
loppusuoran alussa kärkeen. Otti lopussa hallitun voiton, vaikka hieman haparoikin päätössatasella. Viim.
700 m 26,7. 15 Aiheen Juhannus lähti mukavasti ja matkasi 3.-4. ulkona. Lähti loppukaarteen alussa kiriin ja
oli hyvä kakkonen. 16 Siirin Hilla juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli kirinsä aivan
juosten maaliin asti. Viim. 700 m 26,7. 2 Apila- Anneli juoksi johtavan kannassa. Nousi 350 ennen maalia
toiseen ulos. Tuli lopun asiallisesti. 7 Vapun Muisto matkasi 4. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan
radan 300 ennen maalia, minkä jälkeen tuli lopun tasaisesti. 1 Kirihai seuraili 3. sisältä tasaisesti. 5 Myllyn
Tyyne eteni 250 juostuna kärkeen. Puutui loppusuoralla selvästi. 3 Delling nousi 3. sisältä ensimmäisen
takasuoran lopussa kärkihevosen kupeelle. Otti siinä 950 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja menetti
samassa pelinsä. 14 Rallan Salama otti sata juostuna taustalla laukan ja jäi hieman lisää. Matkasi jatkossa 7.
ulkona. Laukkasi siellä 950 juostuna lyhyesti uudelleen. Eteni jatkossa mukavasti, mutta laukkasi 350 ennen
maalia kolmannen kerran. Säästyi kuitenkin hylkäykseltä. 10 Vuaran Viima matkasi 4. ulkona. Otti 400
ennen maalia pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 13 Vauhti- Leevi juuttui nopeasti 4. sisähevosen
kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai ensimmäisen takasuoran lopussa vetoavun eteensä. Jäi 900 ennen

maalia uudelleen kärkihevosen kupeelle. Motivaatio loppui täysin 150 ennen maalia ja tuli lopun oikein
hiljaa. 8 Villin Viksu laukkasi lähdössä pahoin. Laukkasi kulisseissa pahoin uudelleen 900 juostuna ja meni
jatkossa hylkäykseen asti. 11 Helkan Urho laukkasi pahoin sata juostuna. Laukkasi ensimmäisellä
takasuoralla uudelleen. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti. 4 Taajanvaltti, 6 Elvirra ja 9 Torpparin
Sisu olivat poissa.
Väliajat: 34,0 / 5 - 33,0 / 5 - 28,0 / 5 - 27,5 / 12

10. Lähtö
4 Maxxio lähti heti ajamaan toista rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 550 juostuna kärkeen. Sai vetää
haluamaansa tahtia ja otti lopussa hallitun voiton. 1 Macan kiihdytti heti kärkeen. Jäi 550 juostuna paineen
alla johtavan kantaan. Nousi 250 ennen maalia toiselle ja samassa kiriin 3. radalle. Tuli lopun oikein
terävästi. Viim. 400 m 15,3. 11 Voluptuous tuli 3. sisältä sisäradan vetäessä tasaisesti. 5 Laurila´s Ithildin
juuttui 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 7 Gladiator Sisu laukkasi
lähdössä lyhyesti ja jäi lauman hännille toiselle radalle. Sai toisen kaarteen alussa paikan toisesta ulkoa.
Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 6 Silweera otti 4. sisältä maksimit. 10 Hayhill Princess nousi 5. sisältä
850 juostuna 3. ulos. Otti lopussa maksimit. 9 Come And Stay lähti hitaasti ja putosi taustalle, missä oli
jatkossa vaisu. 8 Louis Sånna matkasi 5. sisällä. Taipui loppua kohden ja otti loppukaarteessa väsyneenä
laukankin. 2 Norman Peco laukkasi 150 juostuna kärkihevosen kupeelta pitkäksi. 3 Survival Sherif laukkasi
lähdössä pitkäksi.
Väliajat: 15,5 / 1 - 18,5 / 4 - 19,0 / 4 - 15,5 / 4

