
 

Juoksuselostus perjantai 7. 1. 2022 

1. Lähtö 

10 River Mirch matkasi 5. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni oikein vauhdikkaasti ja 
painui kärkeen jo puolimatkassa. Veti kolmannen puolikkaan erittäin kovaa ja oli vakuuttava voittaja. Viim. 
1000 m 16,8. 6 Skype juuttui 200 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja painui 550 
juostuna kärkeen. Jäi puolimatkassa kakkoskeulaksi. Tuli aivan juosten maaliin asti ja suoritti asiallisen uran 
avauksen. Viim. 700 m 19,7. 4 Catch My Wheels jäi toisesta ulkoa toisen kaarteen alussa toisen radan 
vetojuhdaksi. Tuli siitä aivan juosten maaliin asti. 7 Black Woodbecker matkasi 3.-2. ulkona. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 1 Chip Chip kiihdytti heti kärkeen. Luopui 
paikastaan reilu 500 juostuna. Jäi puolimatkassa 3. sisälle. Seuraili lopussa tasaisesti. 9 Diamonds Sky 
matkasi 4.-3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 18,8. 8 
Nanana laukkasi lähdössä ja jäi paljon. Sai kuitenkin alun rauhallisessa tahdissa jo ensimmäisen takasuoran 
alussa tuntuman pääjoukkoon. Suoritti jatkossa asiallisesti. 2 Local Beauty matkasi 2.-3. sisällä. Jäi 
puolimatkassa 4. sisäpariin. Otti lopussa aivan maksimit. 5 Rhondonite juuttui alussa 3. radan kiertäjäksi. 
Peruutti lopulta 350 juostuna lauman hännille sisäradalle. Oli jatkossa aika vaisu. 3 Chicamaru matkasi 3.-4. 
sisällä. Nousi päätösringin alkaessa 4. ulos. Laukkasi 850 ennen maalia pahoin ja mahdollisuudet sulivat 
samassa. 

Väliajat: 26,5 / 1 - 23,0 / 10- 13,5 / 10 - 19,0 / 10 

 

2.Lähtö 

2 Pilehile kiihdytti heti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia. Hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 7 R. R. Riki 
matkasi 4.-3. sisällä. Nousi kierros juostuna toiseen ulos. Pudotti loppukaarteessa johtavan kantaan ja oli 
varmasti toinen. Viim. 1000 m 36,8. 9 Hilvektor antoi lähdössä selvästi lisää eteen. Otti jatkossa mukavasti 
vauhtia, mutta otti 450 juostuna laukan. Laukkasi toisen ringin alkaessa uudelleen. Tuli lopun asiallisesti ja 
oli parin laukan avittamana vielä kolmas. Viim. 700 m 35,9. 1 Tåga Tindra matkasi johtavan kannassa. Otti 
400 ennen maalia yllättäen pahan laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun asiallisesti ja laukkaan paloi ilman muuta 
totosija. 3 Freesia otti vajaa 200 juostuna laukan ja jäi jonkin verran. Laukkasi 900 juostuna uudelleen ja 
menetti samassa pelinsä. 8 Minimies matkasi jonkin verran pääjoukosta jääneenä, missä väsyi ajoissa ja oli 
vaisu. 5 Henkan Juulia otti vajaa sata juostuna laukan ja putosi kolmanneksi. Nousi toisen kaarteen alussa 
kärkihevosen kupeelle. Otti siinä 550 ennen maalia uuden laukan. Laukkasi loppusuoran alussa kolmannen 
kerran ja meni hylkäykseen. 4 Aika- Särmä ja 6 Lasuleo olivat poissa. 

Väliajat: 40,0 / 2 - 38,0 / 2 - 34,5 / 2 - 35,5 / 2 

 

3. Lähtö 

10 Joannamarie juoksi 3. sisällä. Nousi 850 juostuna toiseen ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. 
Eteni päätöspuolikkaan alussa kärkeen ja otti lopussa hallitun voiton. 8 Vikens Ultra ajoi alussa eteenpäin. 
Sai 450 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Löi painetta ja meni 800 juostuna kärkeen. Jäi 
loppukaarteen alussa johtavan kantaan ja oli lopussa varmasti toinen. 6 Magic I Am matkasi alun 
takajoukoissa sisäradalla. Nousi kierros juostuna 5. ulos. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä 
mukavasti maaliin asti. Viim. 1000 m 18,1. 5 MAS Emotion juoksi 2.-3. ulkona. Lähti 250 ennen maalia kiriin 
ja tuli lopun tasaisesti. 1 Mountain Dior kiihdytti heti kärkeen. Jäi 750 juostuna johtavan kantaan ja siirtyi 



lähes samassa toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä aivan asiallisesti maaliin asti. 4 Borderline Silver juoksi 
3.-4. ulkona. Pudotti 450 ennen maalia sisäradalle ja seuraili tasaisesti. 3 Axel K. A. matkasi johtavan 
kannassa. Jäi päätöspuolikkaan alussa 3. sisälle. Nousi loppusuoran alussa toiseen ulos, mutta kirikaista ei 
lopussa rintaman takaa auennut. 7 Brixen keikkui alussa taustalla 3. radalla. Peruutti 400 juostuna lauman 
hännille sisäradalle. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 16,6. 2 Come And Stay juuttui alussa toisen radan 
vetojuhdaksi. Pudotti 550 juostuna 4. sisälle. Ei vain lopussa riittänyt. 9 Find Out matkasi lauman hännillä 6. 
ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Eteni mukavasti, mutta vahva kiri katkesi 550 ennen maalia 
tulleeseen pahaan laukkaan. Menetti samassa pelinsä. 

Väliajat: 23,0 / 1 - 19,5 / 8 - 20,0 / 8 - 17,5 / 10 

 

4. Lähtö 

4 Julienne Cane juuttui alussa toisen radan vetojuhdaksi. Pudotti 300 juostuna johtavan kantaan. Nousi 
ensimmäisen takasuoran lopussa uudelleen toisen radan vetojuhdaksi. Löi päätösringin alkaessa painetta ja 
liukui 650 ennen maalia kärkeen. Hallitsi loppumatkaa varmasti ja teki erittäin hienon esityksen. Viim. 1000 
m 14,8. 2 Millcape´s Devil nousi 4. sisältä ensimmäisen takasuoran alussa toiselle. Sai pian paikan toisesta 
ulkoa. Jäi 650 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä mukavasti ja puristi lopussa toiseksi. Viim. 
700 m 14,5. 5 Enzo Victory matkasi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä hyvin maaliin asti. 7 
Lady Nightingale juoksi 5.-4. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle. Lähti loppusuoran alussa kiriin 
ja tuli lopun aivan juosten. Viim. 400 m 15,5. 1 Cheri Sane kiihdytti heti kärkeen. Sai toisella puolikkaalla 
hieman rauhoittaa. Tahti kiihtyi jatkossa. Jäi 650 ennen maalia johtavan kantaan. Oli lopussa lähinnä 
tasainen. 6 Jagger Zon juoksi 3. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran lopussa toiseen ulos. Siirtyi loppusuoran 
alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 9 Herman Halm matkasi johtavan kannassa. Jäi 650 ennen maalia 3. sisälle. 
Nousi 350 ennen maalia toiselle. Seuraili lopun tasaisesti. 3 BWT Bayern Matkasi 2.-3. ulkona. Lähti 
päätöspuolikkaan alussa kiriin, mutta laukkasi 50 metriä myöhemmin pitkäksi. Oli tuossa vaiheessa vielä 
voimissaan. 8 One For You oli poissa. 

Väliajat: 14,5 / 1 - 17,0 / 1 - 15,0 / 4 - 14,0 / 4 

 

5. Lähtö 

11 Herra Heinämies nousi 7. sisältä ensimmäisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Lähti 400 ennen maalia 
kiriin. Runttasi lopussa pitkästä tauosta huolimatta vahvasti voittoon asti. Viim. 700 m 22,6. 4 Hotlinki 
juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti maaliin asti ja puristi parin laukan avittamana 
toiseksi. 3 Kruunun Prinssi matkasi johtavan kannassa. Sai loppusuoran alussa tyhjän sisäradan eteensä, kun 
kärkihevonen laukkasi. Tuli lopun tasaisesti. 8 Ypäjä Luotsi juoksi 5. sisällä. Sai loppukaarteessa paikan 3. 
sisältä. Ei saanut lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 5 Ypäjä Jallu matkasi 3. sisällä. Nousi 350 ennen maalia 
toiseen ulos. Seuraili lopun tasaisesti. 9 Jetsu seuraili 4. ulkoa aika vaisusti. 6 V. G. Vipori juoksi 4. sisällä. 
Nousi loppukaarteessa toiselle. Taipui lopussa selvästi. 1 Tuulian Sälli kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää 
haluamaansa tahtia. Laukkasi loppusuoran alussa yllättäen pitkäksi. Oli tuossa vaiheessa vielä voimissaan ja 
laukkaan paloi luultavasti voitto. 7 Hipatsu matkasi toisessa ulkona. Lähti 400 ennen maalia kiriin. Laukkasi 
loppusuoran alussa yllättäen pitkäksi. 2 Jumiini ja 10 Eeti olivat poissa. 

Väliajat: 33,0 / 1 - 31,0 / 1 -25,0 / 1 - 23,5 / 11 

 

6. Lähtö 



9 Endless Story kiertyi toisesta ulkoa 450 juostuna kärkihevosen kupeelle. Painui vajaa kierros juostuna 
kärkeen. Hallitsi siitä vaivattomasti maaliin asti. 8 Fayette Sisu juoksi 5.-4. ulkona. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin. Eteni 400 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Tuli siitä oikein hyvin maaliin asti. 
Viim. 700 m 12,6. 1 Melody Heel kiihdytti heti kärkeen. Jäi 900 juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa 
tasainen kolmas. 6 Lovely Girl juoksi 4.-3. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti 
maaliin asti. 2 Silvia Amok juoksi 2.-3. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa. Edessä ollut hevonen nousi 
loppusuoralla toiselle radalle, mutta ei mitenkään syöksynyt enää lopussa. 5 Wera Winner sai puolikas 
juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi kierros juostuna uudelleen kärkihevosen kupeelle. Vetoapu kiertyi eteen 
400 ennen maalia. Tuli lopun tasaisesti. 4 Ranch Rocky Road pudotti 300 juostuna 3. sisälle. Jäi kierros 
juostuna 4. sisälle. Nousi 550 ennen maalia toiselle radalle. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun 
tasaisesti. 3 Frozen Elsa matkasi 3.-2. ulkona. Jäi loppukaarteen alussa vaille kiritilaa, eikä päässyt lopussa 
lainkaan kirimään. 7 Glen Amore juuttui heti takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 650 
juostuna lauman hännille 5. sisälle. Taipui selvästi loppusuoralle tultaessa. 

Väliajat: 19,0 / 1 - 18,0 / 9 - 19,0 / 9 - 13,5 / 9 

 

7. Lähtö 

6 My Match lähti hyvin matkaan ja eteni nopeasti kärkeen. Sai vetää haluamaansa tahtia ja otti lopussa 
varman voiton. 1 Kratos K. M. E. juoksi 3. sisällä. Nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi loppusuoralle 
tultaessa kiriin ja tuli lopun hyvin. Viim. 400 m 14,1. 9 Plastic Bag juoksi toisessa ulkona. Kiertyi 850 
juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä mukavasti maaliin asti. 2 Cazorla Byd oli johtavan kannasta 
tasainen neljäs. 8 Zen Fondant myöhästyi hieman lähdössä. Matkasi 5.-4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään 
kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun aivan juosten. 4 Laurila´s Haldir juuttui alussa 3. 
radan kiertäjäksi. Peruutti 550 juostuna lauman hännille 6. ulos. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä 
rehdisti maaliin asti. Viim. 700 m 14,4. 12 Ego Hoss juoksi 4.-3. sisällä. Seuraili sisäradan vetäessä 
maksimisijoitukseen. 7 R. R. Sam´s Joy lähti 5. ulkoa 900 ennen maalia kiriin. Tuli pitkän kirinsä asiallisesti 
maaliin asti. 10 Cecilia Cheerful matkasi 3. ulkona. Lähti 650 ennen maalia vetämättömästä selästä kiriin. 
Tuli kirinsä tasaisesti. 3 Ottens Gasell oli 4. ulkoa rehellisen riittämätön. 5 Rick Rubin juuttui nopeasti toisen 
radan vetojuhdaksi. Sai vetoavun eteensä 800 juostuna. Aloitti toisesta ulkoa viimeisen takasuoran alussa 
matkan kohden takajoukkoja ja oli vaisu. 11 Ivan Grain oli poissa. 

Väliajat: 20,0 / 6 - 21,5 / 6 - 16,0 / 6 - 14,5 / 6 

 

8. Lähtö 

7 Excalibur It eteni 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Painui puolikas juostuna kärkeen. Sai toisella 
puolikkaalla rauhoittaa tahtia. Lisäsi tempoa loppukaarteessa ja oli vakuuttava voittaja. 2 Wasa Warrior 
kiihdytti nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 450 juostuna. Nousi loppusuoralle tultaessa kärkihevosen 
kupeelle ja tuli hyvin maaliin asti. Viim. 400 m 10,4. 4 Farzad Boko pudotti 250 juostuna johtavan kantaan. 
Jäi 550 juostuna 3. sisälle. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 10,3. 5 
The Swede sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 400 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti, mutta 
kärjen kyytiin ei ollut mitään saumaa. 9 T. Rex juuttui 550 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Putosi 
loppukaarteessa kärjen kyydistä ja pudotti 300 ennen maalia sisäradalle. Tuli lopun asiallisesti. 3 Troopers 
matkasi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti, vaikka ohitukset olivatkin 
tiukassa. Viim. 700 m 12,2. 11 Invincible H. C. juoksi 5. sisällä. Otti lopussa maksimit. 10 Everest De Ginai 
seuraili 3. ulkoa maksimisijoitukseen. 1 Turno di Azzurra juoksi 4. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja otti lopussa 



maksimit. Viim. 700 m 13,1. 6 Elliot Boko matkasi lauman hännillä sisäradalla, mistä ei vain lopussa riittänyt. 
8 Brand New Key oli poissa. 

Väliajat: 12,0 / 7 - 15,5 / 7 - 14,0 / 7 - 10,5 / 7 

 

9. Lähtö 

9 Tarmo Ite juoksi 4. ulkona. Lähti päätösringin alkaessa kiriin. Siirtyi 450 ennen maalia 4. radalle. Puristi 
lopussa selvään voittoon. Viim. 1000 m 29,6. 2 Vapun Muisto nousi 4. sisältä 450 juostuna toiseen ulos. 
Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 3 Larvan Pramia juuttui 
250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä rehdisti maaliin asti. 7 Kotorinnan Topi kiihdytti heti 
kärkeen. Tuli asiallisesti maaliin asti, vaikka päätössatasella matka hieman painoikin. 4 H. V. Tokka juuttui 
heti keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Tuli hienosti maaliin asti. 8 Lentävä Rols juoksi 3. sisällä. Kirikaista 
pysyi pitkään kiinni. Nousi loppusuoran alussa toiseen ulos, mutta vapaata väylää ei lopussakaan löytynyt. 
Kilpailee merkittävästi tauluaan paremmassa kunnossa. 5 Ekosalama juoksi johtavan kannassa. Jäi lopussa 
täysin vaille kiritilaa. 1 Marhotti lähti rauhassa ja juoksi 4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 
toiselle. Siirtyi päätöspuolikkaan alussa kiriin, mutta tyytyi seurailuun. 6 Uusi- Valtsu laukkasi lähdössä ja 
putosi lauman hännille 6. ulos. Haparoi kierros juostuna uudelleen. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin, 
mutta ei ohitellut. 10 Vauhti- Leevi juoksi 3. ulkona. Taipui selvästi loppua kohden ja oli aika vaisu. 11 
Velhomies matkasi 5. sisällä. Nousi 400 ennen maalia toiselle. Taipui lopussa selvästi ja ravikin hajosi aika 
pahoin. 12 Suksess Terta juoksi 5. ulkona. Taipui pahoin viimeisen takasuoran lopussa ja oli oikein vaisu. 

Väliajat: 24,5 / 7 - 27,0 / 7 - 32,0 / 7 - 28,5 / 9 

 

10. Lähtö 

9 Eurobondi pääsi pitkältä takamatkalta hyvin matkaan ja sai nopeasti paikan 4. sisältä. Nousi 750 juostuna 
3. ulos. Lähti 250 ennen maalia kiriin ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 29,9. 1 Penkki 
matkasi alun 2.-3. sisällä. Nousi 600 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Löi viimeisellä takasuoralla 
painetta. Tuli hyvin maaliin asti ja oli mainio kakkonen. 6 Proviisio lähti hyvin ja eteni nopeasti toisen radan 
vetojuhdaksi. Painui 450 juostuna kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Jatkossa tahti kiihtyi. Jäi 
päätössatasella kolmanneksi. 7 Sinisalama otti 200 juostuna laukan ja jäi lauman hännille. Suoritti jatkossa 
lähinnä tasaisesti. 4 Seekerin Lumo otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 2 Nuoralan Taneli 
kiihdytti heti kärkeen. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan. Nousi loppukaarteessa toiseen ulos. Nousi sata 
ennen maalia kiriin ja oli nousemassa tototaistoon, mutta laukkasi hieman myöhemmin hylkäykseen. 3 
Teuvo laukkasi lähdössä. Laukkasi 250 juostuna uudelleen ja puolikas juostuna kolmannen kerran. Meni 
jatkossa hylkäykseen. 5 Kasima otti 150 juostuna pahan laukan. Laukkaili jatkossa nopeasti hylkäykseen asti. 
8 Pårs Samuraj sai ensimmäisen takasuoran lopussa paikan toisesta ulkoa. Otti 450 ennen maalia laukan ja 
jäi hieman. Laukkasi viime metreillä vielä hylkäykseen. 

Väliajat: 40,0 / 6 - 38,5 / 6 - 31,5 / 6 - 30,5 / 9 


