
Juoksuselostus sunnuntai 28. 8. klo 13 

1. Lähtö 

2 Palanteri sai 150 juostuna kärkipaikan haltuunsa. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja oli vakuuttava 
voittaja. Viim. 700 m 31,8. 6 Arita Hem matkasi johtavan kannassa. Tai oikeastaan juoksi kakkoskeulana, 
sillä kärkihevonen veto reippaalla liekillä. Säilytti tahtinsa ja tuli ihan hyvin maaliin asti. Viim. 1000 m 34,3. 9 
Lampin Aarre matkasi 3.-2. ulkona. Jäi 800 ennen maalia 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. 
Tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 34,1. 12 Lasuleo juoksi 5. sisällä. Sai 900 juostuna paikan 3. sisältä. 
Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli tasaisesti maaliin asti. 10 Franssin Lohtu juoksi 4. ulkona. Pudotti 
toisessa kaarteessa sisäradalle. Nousi viimeisen takasuoran lopulla toiseen ulos. Otti lopussa ihan maksimit. 
5 Villitami juuttui ensimmäisen takasuoran alussa 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. 
Laukkasi 900 juostuna ja jäi keskijoukkoihin, mistä seuraili tasaisesti. 7 B. W. Lasse lähti selvästi parasta 
tahtia, mutta otti 150 juostuna laukan ja jäi selvästi. Menetti takajoukoissa asemiaan 900 ennen maalia, 
kun jäi hetkeksi kärryistään vastustajaan kiinni ja tahti tasaantui. Tuli lopun vielä asiallisesti. 3 Riasa-Maisa 
eteni nopeasti kärkihevosen kupeelle. Otti siinä 350 juostuna laukan ja jäi hieman. Laukkasi uudelleen 200 
metriä myöhemmin ja jäi pääjoukon hännille. Oli jatkossa kohtalainen. 13 Säihkeen Särmä lähti 
takajoukoissa 3. radan kiertäjäksi 1300 ennen maalia. Taipui viimeisellä takasuoralla ja oli vailla suurempaa 
virtaa. 1 Linkin Tyttö juoksi 3. sisällä. Nousi 900 juostuna kakkoskeulan kupeelle. Otti siinä 800 ennen maalia 
pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 8 Valonkantaja matkasi toisessa ulkona, missä otti 800 juostuna 
pahan laukan. Laukkaili kulisseissa jatkossa hylkäykseen asti. 11 Loukon Missi matkasi ihan lauman hännillä 
sisäradalla. Jäi 900 ennen maalia hetkeksi hakauksiin vastustajan kanssa ja otti tilanteessa laukankin. Laukka 
jatkui pitkäksi. 4 Vanessa Myrberg oli poissa. 

Väliajat: 41,5 / 2 - 37,5 / 2 - 34,0 / 2 - 31,0 / 2 

 

2. Lähtö 

3 Empress Boogie juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Pääsi 350 ennen maalia nousemaan toiseen 
ulos. Siirtyi loppusuoralla kiriin ja puristi viime metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 15,7. 4 Tringa Oak 
juoksi toisessa ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Eteni 200 metriä myöhemmin toisen radan 
vetojuhdaksi. Oli siitä loppuun asti voittotaistossa. Viim. 700 m 15,7. 1 Le Fay matkasi johtavan kannassa, 
tai oikeastaan pitkään kakkoskeulana. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja oli tasainen kolmas. 5 Rose´s 
Dust juoksi 4. sisällä. Nousi loppusuoralla kiriin ja tuli asiallisesti. 9 Dragonite matkasi 6.-5. sisällä. Tuli 
sisäradan vetäessä asiallisesti maaliin asti. 10 Merrow juoksi 3. ulkona. Lähti päätöspuolikkaan alussa kiriin. 
Oli lopussa lähinnä tasainen. 7 Mack Comeback juoksi 5. sisällä. Nousi puolimatkassa 4. ulos. Lähti 
päätöspuolikkaan alussa kiriin ja tuli tasaisesti. Viim. 1000 m 17,4. 2 Yas Queen eteni nopeasti kärkeen. Veti 
tasaisen reipasta tahtia. Johti pitkään selvällä erolla. Tahti tasaantui loppukaarteessa ja taipui loppusuoran 
alussa selvästi. 6 Thylane juuttui nopeasti kakkoskeulan kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä 
loppukaarteessa. 8 Alws Hope juoksi 6. sisällä. Otti 450 juostuna pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. 11 
Tesswin oli poissa. 

Väliajat: 19,0 / 2 - 18,0 / 2 - 19,5 / 2 - 18,0 / 3 

 

3. Lähtö 

3 Vinci Power kiihdytti heti kärkeen. Sai alussa pientä painetta. Tahti rauhoittui pian. Hallitsi erittäin 
helposti maaliin asti. 2 Rapid Leader matkasi johtavan kannassa. Oli sisäradan vetäessä varmasti toinen. 
Viim. 700 m 14,5. 1 Vagabond Vik laukkasi lähdössä pahoin ja jäi selvästi. Sai 750 juostuna paikan lauman 
hänniltä sisäradalta. Nousi 1100 ennen maalia 4. ulos. Sai pian paikan 3. ulkoa. Lähti 550 ennen maalia kiriin 



ja tuli mukavasti maaliin asti. Viim. 2500 m 14,4. 6 Pajas Face lähti hyvin ja kävi 250 juostuna kysymässä 
kärkipaikkaa. Joutui pian tyytymään paikkaan 3. sisältä. Nousi 1050 ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 650 
ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Puutui hieman aivan lopussa. 7 Excalibur It 
juoksi 4.-3. sisällä. Otti lopussa ihan maksimit. 5 The Swede juoksi 4. sisällä. Nousi 1400 ennen maalia toisen 
radan vetojuhdaksi. Puutui siitä selvästi viimeisen takasuoran lopulla ja oli vaisu. 4 Harley D otti 3. sisällä 
150 juostuna laukan ja jäi selvästi. Nousi 7. sisältä 1350 ennen maalia toiselle. Jatkoi pian 3. ulkona, missä 
otti 900 ennen maalia yllättäen pahan laukan. Keskeytti myöhemmin kulisseissa. 

Väliajat: 14,5 / 3 - 18,0 / 3 - 15,0 / 3 - 14,0 / 3 

 

4. Lähtö 

3 Laurila´s Johnny käynnistyi hyvin ja painui nopeasti kärkeen. Veti haluamaansa tahtia ja oli vakuuttava 
voittaja. 9 Silent Starlight juoksi 4. ulkona. Lähti puolimatkassa kiriin. Siirtyi 350 ennen maalia 4. radalle ja 
tuli hyvin maaliin asti. Viim. 700 m 13,8. 1 Arvix All jäi sata juostuna johtavan kantaan. Oli lopussa tasainen 
kolmas. 12 Amazing May juoksi 5. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 3. ulos. Kirikaista pysyi kuitenkin kiinni. 
Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun ihan juosten. Viim. 700 m 14,4. 2 Joannamarie juoksi 3. sisällä. 
Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 10 Wallamister juoksi 4. sisällä. Ei saanut lopussa täyttä 
mahdollisuutta kirimiseen ja jotain voimia ehkä jäi. 5 Nicce Mour juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa 3. radan vetojuhdaksi. Kirin terä taittui loppukaarteessa ja tyytyi lopussa seurailuun. 4 
Real Poppy juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä selvästi loppusuoralle tultaessa. 7 Thirst 
For Life otti pahan lähtölaukan ja jäi heti paljon. Suoritti jatkossa lauman hänniltä asiallisesti. 6 Huldamarie 
sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Ei vain ihan riittänyt. 11 Indigo Star juoksi 5. ulkona. Lähti 650 ennen 
maalia kiriin. Laukkasi 550 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 8 Mountain Makwan oli poissa. 

Väliajat: 12,5 / 3 - 15,0 / 4 - 14,0 / 3 

 

5. Lähtö 

1 Isosalon Se matkasi johtavan kannassa. Nousi 800 ennen maalia kärkihevosen kupeelle. Painui 550 ennen 
maalia kärkeen ja hallitsi vaivattomasti maaliin asti. Viim. 700 m 24,4. 7 Virittäjä haparoi alussa muutaman 
askeleen, mutta sai silti nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 950 ennen maalia kiriin. Pääsi 800 ennen 
maalia pudottamaan uuteen selkään toiseen ulos. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli mukavasti maaliin 
asti. Viim. 1000 m 25,4. 5 Valeriana juoksi 3. ulkona. Siirtyi 950 ennen maalia kiriin. Eteni 450 ennen maalia 
kärkihevosen kupeelle, mistä tuli ihan juosten maaliin asti. 4 Kultakillinki kiihdytti heti kärkeen. Jäi 550 
ennen maalia johtavan kantaan ja tuli lopun tasaisesti. 9 Aparis juoksi 4. ulkona. Lähti 900 ennen maalia 
kiriin. Kirin terä taittui hieman loppusuoralla. 6 H. V. Tokka matkasi 4.-3. sisällä. Sai edetä koko ajan 
sujuvasti ja seuraili tasaisesti. 11 Passinto lähti mukavasti, mutta otti 250 juostuna laukan ja jäi jonkin 
verran. Suoritti jatkossa pääjoukon hänniltä tasaisesti. 2 Angeliina juoksi 3. sisällä. Nousi 850 juostuna 
toiselle, mutta laukkasi hieman myöhemmin ja juuttui takajoukkoihin. Suoritti jatkossa ihan hyvin, mutta 
laukkasi loppusuoran alussa kuudennelta sijalta uudelleen ja putosi taustalle. Kilpailee kyllä kunnossa, 
mutta laukat sotkevat. 8 Ämpäri juuttui 300 juostuna 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. 
Putosi 850 ennen maalia kärjen kyydistä ja tuli lopun vailla suurempaa virtaa. 10 Marin Tase juoksi 5.-4. 
sisällä. Taipui vielä tauon jäljiltä loppukaarteessa selvästi. 3 Vivakka oli poissa. 

Väliajat: 32,5 / 4 - 30,0 / 4 - 27,5 / 4 - 24,0 / 1 

 

6. Lähtö 



 
8 Tarok juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja painui 650 juostuna 
kärkeen asti. Veti tasaista tahtia ja hallitsi vaivattomasti maaliin asti. 3 Larvan Lempi juoksi 4.-3. sisällä. 
Nousi 350 ennen maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. Viim. 400 m 31,3. 6 Winetto ajoi eteenpäin ja painui 
300 juostuna kärkeen. Jäi toisen kaarteen alussa johtavan kantaan. Putosi loppukaarteessa kärkihevosen 
kyydistä, mutta piti kuitenkin kolmanneksi. 10 Snapander matkasi toisessa ulkona. Jäi 650 juostuna toisen 
radan vetojuhdaksi. Putosi loppukaarteessa kärjen kyydistä, mutta ei kuitenkaan kokonaan luovuttanut. 2 
Ruiske juoksi 5.-4. sisällä. Sai 350 ennen maalia paikan 3. sisältä. Otti lopussa maksimit. 7 Lilian Rols juuttui 
takajoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti kierros juostuna 5. ulos. Pudotti 350 ennen maalia sisäradalle ja 
jäi lopussa rintaman taakse täysin vaille kiritilaa. 4 Luraus jäi 250 juostuna johtavan kantaan ja toisen 
kaarteen alussa 3. sisälle. Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin, mutta ei 
ohitellut. 1 Jim Myrberg oli 3. ulkoa vailla suurempaa virtaa. 5 Huvigunnar otti 50 juostuna laukan ja putosi 
ihan lauman hännille 5. ulos. Oli jatkossa aika vaisu. 9 Hiirotar matkasi toisessa ulkona. Otti puolimatkassa 
laukan ja putosi lauman hännille, missä oli jatkossa vaisu. 11 Siirin Elli juoksi 4. ulkona. Lähti 
loppukaarteessa kiriin, mutta ei juuri ohitellut. Laukkasi loppusuoralla hylkäykseen. 

Väliajat: 27,5 / 6 - 29,0 / 8 - 29,5 / 8 - 30,0 / 8 

 

7. Lähtö 

9 Xet Diablo juoksi 4. ulkona. Lähti puolikas juostuna ajamaan eteenpäin. Eteni 850 juostuna toisen radan 
vetojuhdaksi. Lisäsi tempoa viimeisellä takasuoralla. Painui 450 ennen maalia kärkeen ja oli taas 
äärimmäisen vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 12,1. 3 Larry Bell kiihdytti heti kärkeen. Jäi 200 juostuna 
johtavan kantaan. Nousi loppukaarteen alussa toiselle. Tuli mainiosti maaliin asti, vaikka ei voinutkaan 
paremmalleen mitään. Viim. 700 m 12,2. 1 Bugs Bunny Buzz juoksi 3. sisällä. Nousi 400 ennen maalia 
toiselle. Tuli mukavasti maaliin asti. 2 Melody Heel matkasi 4. sisällä. Tuli sisäradan vetäessä asiallisesti. 5 
Irvin Star juoksi 5. ulkona. Lähti 850 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 1000 m 14,5. 7 
Graze Journey juuttui 300 juostuna 3. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Sai 850 juostuna 
lopulta paikan 3. ulkoa. Oli loppukaarteessa vetämättömässä selässä. Tuli lopun tasaisesti, kunhan väylä 
loppusuoran alussa aukeni. 12 Muska juoksi 6. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin 
asti. 10 Moonlight Awsome juoksi 5. sisällä. Nousi viimeisellä takasuoralla toiselle radalle. Oli 
loppukaarteessa vailla kiritilaa. Löysi loppusuoran alussa vapaan radan ja tuli lopun tasaisesti. 11 Wera 
Winner ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin ja sai 650 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Vetoapu kiertyi 
eteen 200 metriä myöhemmin. Puutui loppukaarteessa, mutta ei ihan kokonaan luovuttanut. 8 Mr Money 
Robber peruutti 3. radalta 350 juostuna lauman hännille 7. ulos. Suoritti kirivaiheessa ihan asiallisesti, 
vaikka ei juuri ohitellut. 4 Boulder Pearl otti 4. ulkoa ihan maksimit. 6 Hamlet Star lähti hyvin matkaan ja 
painui 250 juostuna kärkeen. Jäi päätöspuolikkaan alussa johtavan kantaan. Laukkasi 350 ennen maalia jo 
hieman lyödyn oloisena pitkäksi. 

Väliajat: 13,5 / 6 - 15,5 / 6 - 15,0 / 5 - 11,5 / 9 

 

8. Lähtö 

5 Fergus juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Lisäsi tempoa viimeisellä takasuoralla. Liukui 
loppusuoran alussa kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. Viim. 700 m 14,9. 9 Sweet Gold juoksi 4. sisällä. Nousi 
viimeisen takasuoran lopulla toiselle radalle. Kirikaista pysyi jatkossa kiinni. Löysi vapaan radan loppusuoran 
alussa ja tuli lopun terävästi. Viim. 700 m 14,0. 3 Mythical Ray sai 250 juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 
loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun ihan juosten, vaikka jäikin kolmanneksi. 1 River Mirch kiihdytti heti 
kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia. Puutui hieman päätössatasella. 4 Magicnight Rose juoksi 3. sisällä. 
Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle ja tuli tasaisesti. 8 Langen´s Hound Dog juoksi 6. ulkona. Lähti 



viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 700 m 14,0. 7 Lolaelle pudotti 200 
juostuna johtavan kantaan. Ei saanut lopussa kiritilaa. Pussitus saattoi olla teknistä laatua. 15 Jailbreaker 
Ses juoksi 8. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli asiallisesti maaliin asti. 12 Remember My Name juoksi 3. 
ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Kirissä ei ollut missään vaiheessa kunnon potkua ja tyytyi seurailuun. 
13 That´s Man matkasi 4. ulkona. Lähti 650 ennen maalia kiriin. Oli ajettuna tasainen. 14 Donnatello One 
seuraili 5. ulkoa tasaisesti. 10 Sorella Aggiornata otti 6. sisältä maksimit. 11 BWT Erie juoksi 5. sisällä, mistä 
otti ihan maksimaalisen sijoituksen. 6 Ferrari Fastback otti ratkaisevan lähtölaukan ja peli oli heti selvä. 2 
Draxler oli poissa. 

Väliajat: 18,5 / 1 - 17,5 / 1 - 17,5 / 1 - 15,0 / 5 

 

9. Lähtö 

1 Lammin Matias jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja puristi viime 
metreillä varmaan voittoon. Viim. 700 m 30,4. 2 Ilon Muisto ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 250 
juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta tahtia ja tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 
15 Madonna matkasi lauman hännillä 6. sisällä. Lähti päätösringin alkaessa etenemään. Tuli ihan mukavasti 
maaliin asti. Viim. 1000 m 28,9. 14 Solisee ajoi alussa 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 550 juostuna paikan 
kärkihevosen kupeelta, missä piti tempon tasaisen kovana. Putosi 300 ennen maalia kärkitaistosta, mutta ei 
luovuttanut. 11 Kankalon Sälli nousi 6. sisältä ensimmäisen kaarteen lopussa 3. ulos. Pudotti puolimatkassa 
3. sisälle. Nousi 650 ennen maalia toiseen ulos. Lähti 450 ennen maalia kiriin. Kirin terä taittui 
loppusuoralla. 7 Hiekan Hohto otti 4. sisältä ihan maksimit. 13 Briima juoksi 5. sisällä. Nousi 650 ennen 
maalia toiselle. Oli jatkossa ajettuna vain tasainen. 12 Sinilee oli takajoukoissa vaisu. 6 Calervo lähti 
haparoiden matkaan ja putosi nopeasti kulisseihin, missä oli vaisu. 8 Kokardi juoksi 3. sisällä. Otti kierros 
juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 4 Vouhotti otti ratkaisevan lähtölaukan ja 
mahdollisuudet sulivat heti. 3 Viliveli laukkasi lähdössä pitkäksi. 5 Kalistaja Kalle otti laukat 200, 450 ja 1600 
juostuna, mistä seurasi hylkäys. 9 Mäkimeirami lähti mukavasti, mutta otti 150 juostuna pahan laukan. 
Laukkasi toisessa kaarteessa uudelleen ja sinetöi hylkäyksensä kolmannen kaarteen lopun laukallaan. 10 Elli 
Haloo matkasi toisessa ulkona. Laukkasi 700 juostuna pahoin. Laukkasi uudelleen 150 metriä myöhemmin. 
Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 

Väliajat: 34,5 / 2 - 31,5 / 2 - 30,0 / 2 - 30,0 / 1 

 

10. Lähtö 

2 Indyana Rockabell kiihdytti heti kärkeen. Sai vetää avausringin rauhassa. Tahti tiukkeni jatkossa. Vastaili 
hyvin ja otti lopussa hallitun voiton. Viim. 700 m 13,5. 3 Sincera lähti toisesta ulkoa 250 ajamaan eteenpäin 
ja sai 450 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Löi päätösringillä painetta. Tuli hyvin maaliin asti, vaikka 
jäikin lopussa toiseksi. 10 Tsarina juoksi 3. ulkona. Lähti 750 ennen maalia kiriin. Pudotti päätöspuolikkaan 
alussa 3. ulos. Siirtyi 350 ennen maalia uudelleen 3. radalle ja tuli ihan mukavasti maaliin asti. Viim. 700 m 
12,5. 4 Glory´s All In juoksi johtavan kannassa. Nousi 600 ennen maalia toiseen ulos. Oli jatkossa tasainen 
neljäs. 11 Firefly juoksi 4. ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 1 Zepita Shade 
juoksi 3. sisällä. Seuraili tasaisesti. 12 Top Ridge matkasi 5. ulkona. Pudotti viimeisen takasuoran alussa 4. 
sisälle. Seuraili lopussa maksimisijoitukseen. 7 Icarius Ellis ei esittänyt 6. ulkoa ihmeitä. 8 Night Sky juuttui 
alussa 4. radan kiertäjäksi. Otti 450 juostuna laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa ihan kulisseista 
asiallisesti. 5 Callecustaa juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Pääsi 800 ennen maalia pudottamaan 
sisemmäs, kun sisäpuolella ei ollut enää hevosta. Tuli lopun kulisseissa asiallisesti. 6 Wiola Windy juuttui 
250 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Sai 200 metriä myöhemmin vetoavun eteensä. Taipui toisesta 
ulkoa selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli vaisu. 9 Riksu´s Vaiana oli poissa. 



Väliajat: 17,5 / 2 - 18,0 / 2 - 16,0 / 2 - 13,0 / 2 


