
Juokuselostukset torstai 2. 6. 2022 
 

1. Lähtö 

4 Solisee lähti heti ajamaan eteenpäin ja painui 150 juostuna kärkeen. Veti tasaisen kovaa tahtia ja oli ihan 
kuin väärässä sarjassa. 7 Piirtuli eteni tasaisesti ja nousi 550 juostuna toiseksi. Oli todella isojen tasoerojen 
lähdössä varmasti toinen. 9 Hyrvin Rafael matkasi keskijoukoissa. Pudotti päätösringin alkaessa 3. sisälle. 
Seuraili tasaisesti. 15 Täpöt sai nopeasti paikan 5. sisältä. Nousi toisessa kaarteessa toiselle radalle. Jäi 
päätösringin alkaessa 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Otti siitä 550 ennen maalia 
kolmostaistosta laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä ihan juosten ja ehti lähes kolmanneksi. 1 Hotville otti 
alkumetreillä lyhyen laukan. Putosi keskijoukkoihin sisäradalle, missä suositti asiallisesti. 16 Isosalon Into 
suoritti ihan taustalta asiallisesti. 3 Riksun Titaani laukkasi 200 juostuna pahoin ja jäi heti ratkaisevasti. 12 
Tuli Rols matkasi takajoukoissa, missä laukkasi puolimatkassa pahoin ja menetti pelinsä. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin. 2 Tulituiri jäi 150 juostuna johtavan kantaan. Putosi puolikas juostuna 3. sisälle. 
Laukkasi kolmannessa kaarteessa pitkäksi. 5 Moimoi jäi puolikas juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen 
radan vetojuhdaksi. Pääsi 800 juostuna pudottamaan todella harvaan muodostelmaan kolmanneksi 
sisähevoseksi. Laukkasi 650 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 6 Seelia otti 250 juostuna pahan laukan ja 
putosi kulisseihin, missä laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 10 Kankalon Sälli laukkasi lähdössä. Otti sata 
juostuna uuden laukan. Laukkasi 300 ennen maalia hylkäykseen. 11 Sinisalama matkasi keskijoukoissa, 
missä laukkasi 600 ennen maalia jo hieman väsyneen oloisena pitkäksi. 13 Kasima laukkaili nopeasti 
hylkäykseen. 8 Sixten ja 14 Lavjuu olivat poissa. 

Väliajat: 37,0 / 4 - 32,0 / 4 - 30,5 / 4 - 32,5 / 4 

 

2. Lähtö 

4 Silent Starlight ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja sai 700 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Löi 
samassa painetta. Liukui päätössatasella varmaan voittoon. 1 God Knows haparoi alussa pari askelta. Nousi 
johtavan kannasta 350 juostuna toiselle ja painui puolikas juostuna kärkeen. Sai 700 juostuna painostajan 
rinnalleen ja tahti tiukkeni. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 5 Elvis Travian juoksi 4. 
sisällä. Nousi päätösringin alkaessa toiseen ulos. Seuraili jatkossa tasaisesti. 3 Iola Hoss matkasi 3. sisällä. 
Seuraili maksimisijoitukseen. 2 Shackhills Melody eteni nopeasti kärkeen. Jäi 450 juostuna johtavan 
kantaan. Taipui pahoin viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli melko vaisu. 6 Sweet Amber oli poissa. 

Väliajat: 22,0 / 1 - 18,5 / 1 - 15,0 / 1 - 20,0 / 4 

 

3. Lähtö 

2 Way To Go ajoi toista rataa pitkin eteenpäin. Painui 350 juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja 
oli ylivoimainen. 3 Grand Ale eteni nopeasti kärkeen. Jäi reilu 300 juostuna johtavan kantaan. Putosi 
loppukaarteessa kärkihevosen kyydistä. Piti kuitenkin lopussa niukasti toiseksi, vaikka ravi olikin aika 
heikkoa. 4 Mr Big Star sai 350 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 450 ennen maalia kiriin. Oli 
ratkaisumetreillä lähinnä tasainen. Viim. 700 m 13,2. 6 Gambino Degato juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen 
takasuoran alussa 3. ulos. Tuli lopun asiallisesti. 5 Sahara Rouge juuttui 350 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Puutui hieman 300 ennen maalia, mutta ei kokonaan luovuttanut. 1 Sunbeam juoksi 3. sisällä, 
mistä ei vain riittänyt lopussa. 

Väliajat: 12,0 / 2 - 13,0 / 2 - 12,5 / 2 



4. Lähtö 

4 Izaak Du Boulay juoksi 3. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. 
Runttasi lopussa varmaan voittoon. Viim. 1000 m 14,9. 3 Mini Pepper nousi 250 juostuna johtavan kannasta 
toiselle. Painui 450 juostuna kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja tuli mukavasti maaliin asti. 13 
Macchiato ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Jäi 450 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi loppukaarteen 
alussa kolmanneksi. Säilytti jatkossa asemansa. 11 Pinkabella juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran 
puolivälissä 3. ulos. Kirikaista pysyi kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoralle tultaessa ja tuli lopun ihan 
juosten. 10 Alws Laudatur juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran 
alussa, minkä jälkeen tuli tasaisesti. 12 Ofelia Roc juoksi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Oli 
kirissään tasainen. 1 Leemark´s Jackpot kiihdytti heti kärkeen. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Putosi 
päätöspuolikkaan alussa kärjen kyydistä ja otti lopussa ihan maksimit. 5 Miya Gran otti pahan lähtölaukan 
ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa ihan mukavasti, mutta ei kyllä meinannutkaan lähteä ravilla matkaan. 6 Lex 
Legacy lähti oikein hitaasti matkaan ja putosi 6. sisälle. Nousi 650 ennen maalia toiselle. Pudotti 
loppukaarteessa sisäradalle ja jäi lopussa täysin vaille kiritilaa. 8 Enge Jas sai 450 juostuna paikan toisesta 
ulkoa. Taipui loppukaarteessa hieman ja otti ihan maksimit. 9 Alexs Cates otti alkumetreillä pahan laukan ja 
putosi lauman hännille 7. sisälle. Nousi puolimatkassa 6. ulos. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui 
loppukaarteessa ja tuli lopun vain tasaisesti. 14 Thirst For Life otti sata juostuna laukan ja jäi lauman 
hännille 5. ulos. Pudotti 550 ennen maalia sisäradalle ja taipui jatkossa selvästi. 7 Benon Safiro oli 5. sisältä 
varsin vaisu lopussa. 2 Sofia Fling oli poissa. 

Väliajat: 21,5 / 3 - 20,5 / 3 - 16,5 / 3 - 15,0 / 4 

 

5. Lähtö 

7 Niemen Eemil matkasi toisessa ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin. Painui 400 ennen maalia kärkeen ja 
oli lopussa ihan ylivoimainen. Viim. 700 m 22,2. 1 Amoriini matkasi johtavan kannassa. Seuraili lopussa 
tasaisesti ja piti toiseksi. 9 Hipatsu matkasi 3. ulkona. Lähti 700 ennen maalia kiriin. Eteni 300 ennen maalia 
toiseksi. Tuli lopun tasaisesti. 5 Hotlinki lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Laukkasi 350 juostuna 
ja jäi 4. ulos. Lähti viimeisen takasuoran puolivälissä kiriin ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 1600 m 25,2. 
11 Aatsi juoksi 5. ulkona. Oli kirivaiheessa lähinnä tasainen. 2 Salaliitto juuttui toisen radan vetojuhdaksi. 
Puutui hieman loppukaarteessa. Ei kuitenkaan täysin luovuttanut. 10 Ponnen Aatos oli lauman hänniltä 
vailla suurempaa virtaa. 8 Ypäjä Luotsi laukkasi 150 juostuna pahoin ja jäi selvästi. Oli jatkossa taustalta 
sisäradalta vaisu. 3 Sofianna Pee kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla. Jäi loppukaarteen 
alussa alakynteen ja laukkasi 450 ennen maalia pitkäksi. 4 Eskel juoksi 3. sisällä. Laukkasi 250 juostuna 
pitkäksi. Jatkoi 3. sisällä, missä taipui lopussa selvästi. 6 Valle Hugo juoksi 4. sisällä. Laukkasi 850 ennen 
maalia yllättäen pitkäksi. 11 Hiioppi laukkasi sata juostuna taustalla. Laukkasi 850 juostuna lauman hännillä 
sisäradalla pahoin uudelleen ja meni hylkäykseen. 

Väliajat: 31,0 / 3 - 29,5 / 3 - 27,0 / 3 - 21,5 / 7 

 

6. Lähtö 

7 Maze Match eteni 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi eteenpäin ja oli jo puolikas juostuna 
kärjessä. Veti haluamaansa tahtia ja otti lopussa helpon voiton. 8 Goncourt Dairpet juuttui alussa 3. radan 
kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja sai 550 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Tuli siitä hyvin 
maaliin asti. 1 Ranch Rocky Road juoksi 4. sisällä. Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 6 
Blue Cates kiihdytti heti kärkeen. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Putosi loppukaarteessa kärjen 
kyydistä, mutta piti neljänneksi. 11 Hazella otti 3. ulkoa ihan maksimit. 9 Arnie´s Emilie juoksi 5. ulkona. Oli 
viimeisellä takasuoralla hetken vaille kiritilaa. Jäi 300 ennen maalia uudelleen pakettiin ja voimia jäi jokin 



verran käyttämättä. 12 Mr Money Robber juoksi 7. ulkona. Oli kirivaiheessa lähinnä tasainen. 5 New Grove 
Waylon laukkasi ja jäi pahoin jo paljon ennen lähtölinjaa. Lähti ihan lauman hänniltä 8. ulkoa 1200 ennen 
maalia kiriin. Eteni viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. Matka painoi lopussa ja puutui 
ymmärrettävästikin selvästi. 10 Hoogan Star oli 6. ulkoa kirivaiheessa vailla suurempaa virtaa. 2 Favör Då oli 
4. ulkoa kirivaiheessa vaisu. 4 Spectre taipui toisesta ulkoa jo puolimatkassa ja oli varsin vaisu. 3 Hataar The 
Brave juoksi 3. sisällä. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli oikein vaisu. 

Väliajat: 15,5 / 7 - 17,5 / 7 - 16,5 / 7 - 15,0 / 7 

 

7. Lähtö 

7 Shackhills Twister ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui 550 juostuna kärkeen. Sai vetää avausringin 
rauhassa. Kiihdytti tahtia loppua kohden ja otti lopussa hallitun voiton. 1 Count Marcel matkasi johtavan 
kannassa. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisälle. Nousi 350 ennen maalia toiselle. Oli lopussa oikein 
hyvä kakkonen. Viim. 1000 m 12,7. 13 Tim Jerry juoksi 3. ulkona. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin ja tuli oikein 
hyvin maaliin asti. Viim. 700m 10,5. 3 Eventful Swamp kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan reilu 500 
juostuna. Jatkoi johtavan kannassa. Tuli mukavasti maaliin asti. 8 Sultan Maharajah juoksi 3. sisällä. Nousi 
toisen kaarteen alussa toiseen ulos. Jäi viimeisen takasuoran alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan 
vetojuhdaksi. Tuli mukavasti maaliin asti. 5 Tima´s Miracle haparoi alussa muutaman askeleen ja jäi 4. ulos. 
Seuraili jatkossa tasaisesti. 6 Let Her Go pummasi lähdön pahoin ja peruutti 300 juostuna lauman hännille. 
Tuli sieltä päätösringin asiallisesti. Viim. 1000 m 14,2. 12 Aurora´s Dream juoksi 5. ulkona. Oli kirivaiheessa 
tasainen. 9 Arvix All seuraili 6. ulkoa maksimisijoitukseen. 4 Real Poppy juuttui heti toisen radan 
vetojuhdaksi. Pudotti viimeisen takasuoran alussa 4. sisälle. Puutui jatkossa selvästi. 11 Missukan Reali oli 
lauman hänniltä sisäradalta vaisu. 10 Belluka juoksi 5. sisällä. Taipui loppua kohden ja otti 450 ennen maalia 
väsyneenä laukankin. 2 Count Romeo laukkasi lähdössä pitkäksi. 

Väliajat: 16,0 / 7 - 17,5 / 7 - 13,0 / 7 - 12,0 / 7 

 

8. Lähtö 

5 Sipisee matkasi 3. sisällä. Nousi 800 ennen maalia toiselle. Eteni 200 metriä myöhemmin kärkihevosen 
kupeelle. Puristi päätössatasella vahvasti varmaan voittoon. Viim. 700 m 23,9. 4 Pro painui 200 juostuna 
kärkeen. Veti tasaisen kovalla tahdilla. Sai 600 ennen maalia painostajan rinnalleen. Vastaili hyvin, mutta ei 
voinut lopussa paremmalleen mitään. 1 Fransson kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 150 juostuna. 
Putosi loppukaarteessa kovan kärkiparin kyydistä, mutta piti kuitenkin kolmanneksi. 2 Fiktus otti 250 
juostuna neljänneltä sijalta laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa taustalta mukavasti. 6 Uhmapeli seuraili 4. 
sisältä maksimaaliseen sijoitukseen. 3 Aaton Yllätys oli poissa. 

Väliajat: 27,0 / 4 - 26,0 / 4 - 26,0 / 4 - 25,0 / 5 

 

9. Lähtö 

6 Jamas Vilmer sai nopeasti paikan johtavan kannasta. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Nousi 300 
ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran alussa kiriin ja otti hallitun voiton. 13 Suvionni juoksi 5.-4. 
ulkona. Lähti 1200 ennen maalia kiriin. Eteni 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli hyvin maaliin 
asti. Viim. 1000 m 26,8. 5 Vikken Tähti lähti mukavasti matkaan ja painui nopeasti kärkeen. Veti tasaisesti 
kiihtyvällä tahdilla. Puutui hieman aivan lopussa. 15 Noriina juoksi 6. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin. Tuli 
kirinsä asiallisesti maaliin asti. 12 Jiiveegee juoksi 5. sisällä. Nousi 950 juostuna 3. ulos. Lähti 700 ennen 
maalia kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 10 Helmi Kevätön juoksi 4. ulkona. Lähti 1150 ennen maalia 3. radan 
vetojuhdaksi. Eteni 850 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Puutui loppukaarteessa hieman. 7 Luraus 



laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 9 R. R. Jylhä eteni 350 juostuna 3. radan kautta 
toisen radan vetojuhdaksi. Otti siinä 850 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Oli jatkossa asiallinen. 2 
Korsu- Tuisku lähti rauhassa matkaan ja juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiselle. 
Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 16 Seekerin Sara matkasi 3. ulkona. Otti lopussa ihan maksimit. 11 
Valeriana juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä toiselle radalle. Lähti loppukaarteessa 
kiriin. Otti 350 ennen maalia laukan ja jä hieman. Tuli lopun aika vaisusti haparoivalla ravilla. 8 Isosalon Ilo 
laukkasi lähdössä ja jäi heti ratkaisevasti. 14 Lainaks lähti vähän haparoiden ja matkasi hieman pääjoukosta 
jääneenä. Sai 900 ennen maalia paikan lauman hänniltä toiselta radalta. Otti 550 ennen maalia pahan 
laukan ja menetti pelinsä. 3 Tatriina sai 300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi 900 juostuna hetkeksi toisen 
radan vetojuhdaksi. Sai 850 ennen maalia vetoavun eteensä. Pudotti päätöspuolikkaan alussa sisäradalle ja 
taipui jatkossa pahoin. 4 Wallesmanni otti pahan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 1 Gladiaattori matkasi 3. 
sisällä. Taipui viimeisen takasuoran lopussa pahoin ja oli oikein vaisu. 

Väliajat: 36,0 / 5 - 32,0 / 5 - 29,0 / 5 - 26,5 / 6 

 

10. Lähtö 

2 Zulamit nousi 3. sisältä 550 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui 900 ennen maalia kärkeen. Hallitsi 
vaivattomasti maaliin asti. 6 Herman Halm lähti oikein mukavasti ja painui 200 juostuna kärkeen. Jäi 900 
ennen maalia johtavan kantaan. Oli lopussa varmasti toinen. 1 Credit To Dream jäi 150 juostuna johtavan 
kantaan. Putosi 900 ennen maalia 3. sisälle. Seuraili jatkossa tasaisesti. 8 Jagger Zon lähti tasaisesti ja 
matkasi 5. sisällä. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 16,0. 3 Quite 
a Rock matkasi 3.-4. sisällä. Seuraili lopussa lähinnä tasaisesti. 9 Speedy Scion lähti vähän vikuroiden 
matkaan ja putosi 40 metrin hevosten kanssa samaan ryhmään. Suoritti jatkossa asiallisesti. 12 Cousin Evert 
eteni nopeasti 3. ulos. Taipui lopussa hieman ja otti maksimit. 10 Elaiza Camto matkasi keskijoukoissa 
sisäradalla. Taipui ajoissa ja oli vaisu. 14 Maracanazo eteni taustalta tasaisesti ja sai ensimmäisen 
takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Taipui tasaisesti loppua kohden ja oli vaisu. 11 Lucky Moose oli 
pääjoukon hänniltä toiselta radalta oikein vaisu. 7 Mr Noon ei päässyt oikein missään vaiheessa vauhtiin ja 
oli vaisu. 13 Titan As lähti erittäin hitaasti matkaan ja jäi heti ratkaisevasti. Ei päässyt oikein missään 
vaiheessa kunnolla vauhtiin. 4 Clay Brick ja 5 Lady Nighingale olivat poissa. 

Väliajat: 22,0 / 6 - 20,5 / 6 - 15,0 / 2 - 17,5 / 2 
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