Juoksuselostus perjantai 8. 4. 2022
1. Lähtö
4 Jussix matkasi alun keskijoukoissa. Nousi 400 juostuna 4. sisähevosen kupeelle toisen radan vetojuhdaksi.
Eteni puolimatkassa kärkihevosen rinnalle. Puristi viime metreillä varmaan voittoon. 1 Ruskan Pimu jäi 200
juostuna johtavan kantaan. Nousi samassa toiselle ja painui 350 juostuna kärkeen. Kiihdytti tahtia
päätösringin alkaessa ja tuli mukavasti maaliin asti. 11 Taksomykke lähti pääjoukon hänniltä 1350 ennen
maalia kiriin. Pudotti 800 ennen maalia toiseen ulos. Laukkasi 400 ennen maalia lyhyesti. Seuraili lopussa
tasaisesti kolmanneksi. 3 Franssiina eteni 200 juostuna kärkeen. Jäi 150 metriä myöhemmin johtavan
kantaan. Putosi viimeisen takasuoran alussa kärjen kyydistä, mutta piti silti isojen tasoerojen lähdössä
neljänneksi. 7 Isosalon Ihaa matkasi alun keskijoukoissa. Sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Putosi
800 ennen maalia kärjen kyydistä ja seuraili aivan maksimaaliseen sijoitukseen. 2 Valon Valma juoksi 3.
sisällä. Otti 650 ennen maalia laukan ja jäi hieman. Taipui loppukaarteessa ja oli aika vaisu. 10 R. R. Passi
otti takajoukoissa 350 juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. Oli jatkossa melko vaisu. 6
Vieskeen Apassi matkasi 4. sisällä. Puutui päätösringin alussa ja oli oikein vaisu. Laukkasi kulisseissa 300
ennen maalia. 9 Tåga Tindra matkasi pääjoukon hännillä 4.-3. ulkona. Otti vajaa kierros juostuna laukan ja
jäi selvästi. Oli jatkossa vaisu. 5 Sara Pointti juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti 800 juostuna
pahan laukan. Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 8 Minimies taipui taustalla selvästi jo
ensimmäisen takasuoran lopussa. Keskeytti lopulta aivan kulisseissa.
Väliajat: 36,5 / 1 - 40,5 / 1 - 34,0 / 1 - 32,5 / 4

2. Lähtö
6 Count Marcel juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 600 ennen maalia kiriin. Puristi viime metreillä varmaan voittoon.
3 Kato Kato ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 450 juostuna lopulta kärkeen. Veti tasaista tahtia ja
piti lopussa lähes voittoon asti. 11 Lachance S sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Jäi siitä 900
ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 7 Magicnight Rose juoksi 5.-4.
ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin. Tuli asiallisesti maaliin asti. 8 Catch My Wheels matkasi lauman
hännillä toisella radalla. Otti 650 juostuna laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 4 Riksu´s Vaiana
juoksi 3. sisällä. Nousi 850 juostuna 3. ulos. Sai 200 metriä myöhemmin paikan toisesta ulkoa. Taipui
loppukaarteessa ja otti aivan maksimit. 1 Local Beauty jäi 450 juostuna johtavan kantaan. Taipui selvästi
päätöspuolikkaan alussa. 10 Icarius Ellis otti sata juostuna ratkaisevan laukan ja peli oli heti selvä. 9 Lagonia
Legacy matkasi pääjoukon hännillä 6.-5. ulkona. Taipui pahoin loppua kohden. 5 R. R. Nina´s Hope matkasi
4.-3. sisällä. Taipui selvästi loppua kohden. 2 Callela Exclusive painui kärkihevosen kupeelta 250 juostuna
kärkeen. Laukkasi hieman myöhemmin pitkäksi. Eteni 650 juostuna toisen radan vetojuhdaksi, mistä lopetti
vajaa kierros juostuna hylkäystuomion tultua.
Väliajat: ö20,5 / 3 - 23,5 / 3 - 25,5 / 3 - 21,0 / 6

3. Lähtö
6 Kimman Repsikka matkasi keskijoukoissa toisella radalla. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja painui lopulta 600
juostuna kärkipaikalle asti. Veti jatkossa erittäin sopuisaa tahtia. Kiristi tahtia lopussa ja otti hallitun voiton.
4 Sillankorvan Uljas eteni nopeasti kärkeen. Luopui paikastaan 550 juostuna. Nousi johtavan kannasta 550
ennen maalia toiseen ulos. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin. Tuli lopun asiallisesti. 3 Veli Pollea pudotti 250
juostuna 3. sisälle. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 4. sisälle. Nousi 450 ennen maalia 3. ulos. Siirtyi
pian kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 9 Onnin Tahti juoksi 4.-5. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli

tasaisesti. 8 Jiiveegee matkasi pääjoukon hännillä, missä otti 350 juostuna lyhyen laukan. Matkasi jatkossa
5.-4. ulkona. Sai 800 ennen maalia paikan 3. ulkoa. Lähti 550 ennen maalia 4. radalle. Tuli haastavissa
olosuhteissa asiallisesti. 10 Voitinko ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 600 juostuna paikan kärkihevosen
kupeelta. Laukkasi siinä 850 ennen maalia yllättäen pahoin ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa asiallisesti. 7
Turen Touhu matkasi 4.-3. ulkona. Sai 800 ennen maalia paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 650 ennen maalia
kiriin, mutta ei edennyt ja taipui nopeasti taustalle. 2 Tosi Innokas lähti rauhassa ja putosi lauman hännille
sisäradalle. Nousi 6. sisältä päätösringin alkaessa toiselle. Taipui 300 ennen maalia pahoin ja tuli lopun
vaisusti. 1 Seekerin Sara matkasi johtavan kannassa. Jäi 600 juostuna 3. sisälle. Sai loppukaarteen alussa
paikan johtavan kannasta. Nousi päätössatasella toiselle. Laukkasi aivan viime metreillä hylkäykseen, mihin
menetti toiset rahat. 5 Velhomies matkasi toisessa ulkona. Jäi 800 ennen maalia vastustajan laukattua
toisen radan vetojuhdaksi. Oli siinä vielä tototaistossa laukatessaan 150 ennen maalia hylkäykseen.
Väliajat: 29,5 / 4 - 35,0 / 6 - 38,5 / 6 - 30,0 / 6

4. Lähtö
1 Sky Muscle jäi 200 juostuna johtavan kantaan. Putosi toisen kaarteen alussa 3. sisälle. Nousi 850 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Runttasi loppusuoralla niukkaan, mutta varmaan voittoon. 14 Ditchback Dice
matkasi takajoukoissa toisella radalla. Sai päätösringin alkaessa paikan 4. ulkoa. Lähti 750 ennen maalia
kiriin ja tuli hyvin maaliin asti. Ehti lopussa lähes voittoon asti. 8 Red Caviar matkasi alun keskijoukoissa
toisella radalla. Sai 800 juostuna paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 400 ennen maalia kiriin. Oli lopussa tasainen.
3 Count Romeo jäi puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi eteenpäin ja painui 850 juostuna
kärkeen asti. Tuli siitä asiallisesti maaliin asti. 2 Super Ben nousi 4. sisältä puolimatkassa 3. ulos. Pudotti 850
ennen maalia 3. sisälle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 15 Laurila´s Haldir matkasi aivan pääjoukon
hännillä 7.-6. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Tuli asiallisesti. 4 Charly Du Tremble painui
200 juostuna kärkeen. Sai ensimmäisellä takasuoralla painetta. Jäi lopulta 800 juostuna johtavan kantaan.
Putosi päätöspuolikkaan alussa kärjen kyydistä, mutta ei kokonaan luovuttanut. 13 Nemea Harmony
seuraili pääjoukon hänniltä sisäradalta maksimaaliseen sijoitukseen. 9 Plastic Bag oli 5. ulkoa vaisu. 6 Indigo
Star ajoi alussa toista rataa pitkin eteenpäin ja kävi kysymässä kärkipaikkaa. Tyytyi 550 juostuna paikkaan
johtavan kannasta. Jäi 300 metriä myöhemmin 3. sisälle. Nousi 850 ennen maalia 3. ulos. Taipui pahoin
päätöspuolikkaan alussa. 12 Feeling Flash otti sata juostuna pahan laukan ja peli oli heti selvä. 7 Count
Cocktail matkasi keskijoukoissa sisäradalla, missä taipui loppukaarteessa ja keskeytti lopulta. 10 Miss
America laukkasi lähdössä pitkäksi. 11 Ego Hoss laukkasi aivan taustalla sisäradalla 350 juostuna pitkäksi. 5
Zen Fondant oli poissa.
Väliajat: 16,0 / 4 - 18,0 / 3 - 22,5 / 3 - 21,0 / 1

5. Lähtö
7 Wasa Rebel juuttui 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja sai 550 juostuna paikan kärkihevosen
kupeelta. Runttasi siitä lopussa niukkaan voittoon. 2 Grace Pezzo matkasi 2.-3. ulkona. Siirtyi 300 ennen
maalia kiriin ja ehti lopussa voittotaistoon. 9 Taj One juoksi 3.-4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran
puolivälissä kiriin. Siirtyi 350 ennen maalia 4. radalle ja tuli pirteästi maaliin asti. 3 Curakao eteni nopeasti
kärkeen. Veti tasaista tahtia. Oli ratkaisumetreillä vähän tasainen ja jäi neljänneksi. 8 Masterstroke Aria
juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Otti 700 juostuna pakin päälle ja peruutti 900 juostuna 4. sisälle.
Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle. Tuli alku huomioiden mukavasti maaliin asti. 6 Stay On Top eteni
nopeasti kärkihevosen kupeelle. Sai puolikas juostuna vetoavun eteensä. Lähti 700 ennen maalia toisesta
ulkoa kiriin. Oli kirissään tasainen. 10 Mr Noon matkasi 5. ulkona. Suoritti kirivaiheessa tasaisesti. 11 Very
Gone Face pudotti taustalta toiselta radalta 700 juostuna 3. sisälle. Jäi päätöspuolikkaan alussa vaille
kiritilaa. Pääsi 300 ennen maalia nousemaan toiselle. Tuli lopun lähinnä tasaisesti. 4 Vanilla Price juuttui

keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ei koskaan täysin luovuttanut. 1 Shadow Leader matkasi johtavan
kannassa. Taipui selvästi viimeisen takasuoran lopussa ja oli heikko. 5 Elaiza Camto ja 12 Red Guy User
olivat poissa.
Väliajat: 16,0 / 3 - 19,0 / 3 - 19,0 / 3 - 19,0 / 7

6. Lähtö
1 Ukkosen Jymy kiihdytti heti kärkeen. Veti tasaista tahtia ja otti lopussa hallitun voiton. 5 Virin Urho lähti
rauhallisesti ja matkasi keskijoukoissa, missä otti 550 juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Sai 1700 ennen
maalia paikan lauman hänniltä ja lähti lähes samassa kiriin. Eteni päätösringin alkaessa kärjen kupeelle 3.
radalle. Runttasi vahvasti maaliin asti. 6 Hotlinki nousi 4. sisältä kierros juostuna toiseen ulos. Lähti
loppusuoran alussa kiriin 4. radalle ja tuli mukavasti maaliin. 3 H. V. Tokka nousi 3. sisältä 950 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä mukavasti maaliin asti. 14 Hevillä matkasi 4. ulkona. Lähti 400 ennen
maalia kiriin ja tuli lopun asiallisesti. 12 Enon Vilppi juoksi 5. ulkona. Lähti 1250 ennen maalia kiriin. Menetti
viimeisen takasuoran alussa vetämättömässä selässä asemiaan ja pudotti 600 ennen maalia takaisin 5. ulos.
Tuli asiallisesti maaliin asti. 8 Bonus Diamant juoksi 5.-4. sisällä. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. Löysi vapaan
radan loppusuoralle tultaessa ja tuli loppumetrit asiallisesti. 11 Hissun Turbo matkasi alun keskijoukoissa.
Sai kierros juostuna paikan 3. ulkoa. Siirtyi 700 ennen maalia kiriin. Puutui hieman lopussa. 13 Sjö Kongen
juoksi 6. ulkona. Lähti 1450 ennen maalia selkään 3. radalle. Kirin terä taittui selvästi viimeisen takasuoran
alussa ja tuli lopun vaisusti. 2 Hallan Poika juoksi johtavan kannassa. Taipui selvästi päätöspuolikkaan alussa
ja oli vaisu. 7 Eskel matkasi 5. sisällä. Sai kierros juostuna paikan 3. sisältä. Nousi 650 ennen maalia toiselle.
Taipui pahoin 400 ennen maalia ja oli oikein vaisu. 9 Troll Sterk Viking matkasi pääjoukon hännillä
sisäradalla. Taipui loppukaarteessa pahoin ja keskeytti lopulta. 4 Passinto ja 10 Björneviking olivat poissa.
Väliajat: 33,0 / 1- 32,5 / 2 - 34,5 / 1 - 30,0 / 1

7. Lähtö
8 Emilie K. ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Sai 300 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Painui
päätöspuolikkaan alussa kärkeen ja oli vakuuttava voittaja. 12 Jimpeto Joy juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen
takasuoran puolivälissä kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti ja tavoitti lopussa voittanuttakin selvästi. 9
Ambriel matkasi johtavan kannassa. Jäi päätöspuolikkaan alussa pahoin vaille kiritilaa. Löysi vapaan radan
250 ennen maalia ja tuli lopun hyvin ulkoratoja pitkin. 10 Ronaldo Malibu juoksi 4. ulkona. Siirtyi 450 ennen
maalia kiriin. Eteni loppusuoran alussa kolmanneksi ja tuli tasaisesti. 4 Boulder Cannon matkasi 3. ulkona.
Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli tasaisesti. 3 Anni Sue juuttui alussa kärkihevosen kupeelle. Sai 300
juostuna vetoavun eteensä. Jäi päätöspuolikkaan alussa toisen radan vetojuhdaksi. Puutui hieman loppua
kohden. 1 Ypäjä Louvre sai alussa pidettyä yhden laukankin avittamana kärkipaikan hallussaan. Tahti pysyi
tasaisen reippaana. Jäi 550 ennen maalia johtavan kantaan ja taipui jatkossa selvästi. 6 Crystal Bay oli 3.
sisältä vaisu. 7 Don Pescador lähti oikein hyvin ja oli 150 juostuna etenemässä kärkeen, mutta laukkasi
samassa pitkäksi. 2 M. T. Lara Croft, 5 Red Rock Canyon Ås ja 11 Royce Rolls olivat poissa.
Väliajat: 12,5 / 1 - 14,5 / 1 - 20,0 / 8

8. Lähtö
11 Amongst Stars ajoi alussa voimalla eteenpäin ja painui 450 juostuna keulaan asti. Sai vetää haluamaansa
tahtia ja otti lopussa helpon voiton. 10 Figaro Brick sai puolikas juostuna paikan toisesta ulkoa. Lähti 650
ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti kärkihevosen tuntumaan. Oli lopussa varmasti toinen. 2 Feeling Classy
kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 400 juostuna. Oli jatkossa johtavan kannasta tasainen kolmas. 5 So

Long Suckers matkasi 2.-3. sisällä. Nousi 800 ennen maalia 3. ulos. Otti lopussa ihan maksimit. 1 Hypnotique
juoksi 3.-4. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan alussa toiselle ja seuraili lopun tasaisesti. 3 Qiulius On Stage
laukkasi lähdössä ja putosi lauman hännille sisäradalle. Nousi päätösringin alkaessa 5. ulos. Lähti 350 ennen
maalia kiriin ja tuli asiallisesti maaliin. 7 Ranch Rocky Road ei vain riittänyt 3. ulkoa lainkaan. 6 Boulder
Illusion pudotti 450 juostuna 5. sisälle. Sai edetä pitkään sopuisasti. Jäi 300 ennen maalia hetkeksi vaille
kiritilaa. Jossiteltavaa ei silti oikein jäänyt. 8 Immersive Workout oli 4. ulkoa kirivaiheessa vaisu. 9 Silica
Bank juuttui puolikas juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puutui viimeisen takasuoran lopulla selvästi ja oli
vaisu. 4 Peachonthebeach ja 12 Masterpeace olivat poissa.
Väliajat: 15,0 / 11 - 18,5 / 11 - 15,5 / 11 - 17,0 / 11

9. Lähtö
10 Kasima sai 400 juostuna paikan toisesta ulkoa. Pudotti loppukaarteessa johtavan kantaan. Nousi
loppusuoralla toiselle ja puristi viime metreillä niukkaan voittoon, vaikka ravi olikin hieman haparoivaa. 11
Wallesmanni juoksi 3. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti kärkihevosen kupeelle. Painui
350 ennen maalia vastustajan laukattua kärkeen. Oli loppuun asti voittotaistossa. 14 Tulen Poika eteni
taustalta tasaisesti ja sai 750 juostuna paikan 4. ulkoa. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Otti 750 ennen maalia
laukan ja jäi selvästi. Lähti 550 ennen maalia kiriin ja eteni hyvin. Otti 300 ennen maalia uuden laukan. Tuli
lopun vielä terävästi ja ehti kolmanneksi. 7 Lampin Lintti matkasi johtavan kannassa. Nousi 750 ennen
maalia toiselle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 3 Hovilan Valpuri painui 350 juostuna kärkeen. Jäi 800
ennen maalia johtavan kantaan. Seuraili jatkossa vailla suurempaa virtaa. 13 Tomin Toivo otti sata juostuna
laukan ja jäi selvästi lisää. Suoritti jatkossa kohtalaisesti. 9 Sinilee juoksi 3. sisällä. Nousi 850 ennen maalia
toiselle. Taipui päätöspuolikkaan alussa pahoin ja oli vaisu. 15 Huvikundi eteni taustalta tasaisesti ja sai 800
juostuna paikan 4. sisältä. Taipui selvästi loppua kohden ja oli vaisu. 16 Suvelan Salama laukkasi alussa
pahoin ja jäi heti ratkaisevasti. 1 Viplinda laukkasi 150 juostuna kärkipaikalta pahoin. Laukkaili jatkossa
nopeasti hylkäykseen asti. 2 Tulituiri laukkasi lähdössä pahoin. Laukkaili jatkossa nopeasti hylkäykseen asti.
4 Pilehile otti alussa pahan laukan. Laukkaili nopeasti hylkäykseen asti. 5 Närvänä juuttui 350 juostuna
toisen radan vetojuhdaksi. Painui 750 ennen maalia kärkeen. Oli vielä tiukasti voitossa kiinni laukatessaan
400 ennen maalia yllättäen pitkäksi. 6 Mahatma laukkasi lähdössä pitkäksi. 8 Vranssiina ja 12 N. P. Kalle
olivat poissa.
Väliajat: 43,0 / 3 - 41,0 / 3 - 37,5 / 5 - 35,0 / 10

