
 
 

 

Lähtö 1: 

 

 

Väliajat: 44,0 – 40,0 – 34,0 – 32,0 

 

Talvi valtasi Kajaanin äitienpäivänä, ja rataolosuhteet huononivat lumisateen myötä ravien 

loppua kohti. Avauslähdössä mentiin vielä hyväkuntoisella kesäradalla. Lillipup eteni 

takasuoralla keulaan ja sai läpi matkan pientä painetta N.P. Hovi Pimun toimesta. Muut jäivät 

kauas kärkiparista, ja Lillipup piti johtopaikalta pintansa varmoin ottein. Myös N.P. Hovin Pimu 

saa suorituksestaan kiitettävän arvosanan. 

 

Kolmanneksi kesti toista rataa pitkin toisena juossut Einon Into, joka teki tasaisen ja 

kuntonsa mukaisen suorituksen. Neljänneksi sijoittunut Pietari Lii paransi viikontakaisesta 

suorituksestaan tuntuvasti, vaikka sijoituks heikkeni parilla pykälällä. Ruuna otti lähtölaukan, 

jäi kirikierroksen alussa sisäradalle väsyvän taakse jumiin ja lopetti kiripuolikkaan ulkokautta 

vauhdilla. Tuurin Helmi nousi kolmannesta ulkoa kirikaistalle jo 1200 ennen maalia ja kiersi 

valtaosan loppumatkasta kolmatta. Tamma piti kiihtyvässä vauhdissa asemansa ja ansaitsi 

rahasijansa. Kaksi laukkaa avauskierroksen aikana ottanut Nirppis nousi kaukaa takaa 

pikkurahoille ja kulki kilometriaikaansa merkittävästi kovempia vauhteja. 

 

Lähtö 2: 

 

 

Väliajat: 22,0 – 20,0 – 17,5 – 22,0 

 

Quastella piti paalupaikalta keulat ja sai heti etumatkaa muihin, kun molemmat muut 

paaluhevoset laukkasivat. Tamma taipui loppua kohti selvästi, mutta piti muut turvallisen 

marginaalin päässä. Kakkoseksi kirinyt Classic Soul laukkasi lähtösuoran päässä ja nousi 

taustalta hienosti kaikkien paitsi keulan karkulaisen ohi. Ilkka Korhonen käänsi tamman 
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loppukurviin mentäessä ulkoradoille, ja se ohitti vaikeuksissa olleen pääporukan kevyesti. 

Kolmanneksi kesti lähimpänä keulahevosta juossut Skyline Star, joka oli maalissa väsynyt, 

mutta kesti reippaan matkavauhdin pienten kehujen arvoisesti. 

 

Sunny Devil lähti voltin vitoselta kankeasti matkaan ja tippui neljänteen sisälle. Tamma 

puristi kaukana kärjestä väsyneimpien ohi ja sai nelosrahat. Le Puy En Velay eteni 

alkumatkasta keulahevosen tuntumaan sisäradalle, mutta laukkasi toisessa kurvissa ja jatkoi 

keskijoukoissa toisella ilman selkää. Tamma taipui reippaan matkavauhdin jälkeen viidenneksi, 

mutta ei saa suorituksestaan pyyhkeitä. 

 

 

Lähtö 3: 

 

 

 

Väliajat: 38,0 – 37,0 – 31, 0 - 33,5 

 

Lumisade oli kolmannen lähdön kohdalla niin sakea, että selostaja ei nähnyt takakurviin 

kiikarien avustuksellakaan. Toisessa sisällä juossut Sisu-Syke peri keulapaikan 700 ennen 

maalia, kun edessä juossut Tähti Elmeri otti yllättävän laukan. Ori kiihdytti heti tahtia ja teki 

ison eron pääporukkaan. 150 ennen maalia tuli tälle hevoselle tyypillistä draamaa, kun se 

säikähti jotain sisäkentän puolella ja otti pienen laukan. Voittomarginaali kutistui ainakin 

puoleen, mutta ori säästyi hylkäykseltä. 

 

Tähti Elmerin rinnalle toisen puolikkaan aikana edennyt Pontriot häiriintyi tilanteessa itsekin 

laukalle, eteni jatkossa ulkokautta hyvin ja sijoittui tasapääkakkoseksi yhdessä N.P. Villarin 

kanssa. Se sai kiritilat jossain viimeisen takasuoran hämyssä ja tuli maalisuoran ulkokautta 

koko porukan parasta vauhtia. Aikapiika juoksi koko matkan pääporukan tuntumassa ja eteni 

lopussa vauhtinsa pitäen neljänneksi. Porukka repesi päätöspuolikkaalla, ja valtaosa hevosista 

teki kilometriaikansa mukaisen suorituksen. 

 

Lähtö 4: 

 

 
 

Väliajat: 18,0 – 20,0 – 16,0 – 15,5 

 

Keulassa juosseen Arctic Legendin rinnalla matkannut Ain’t She Sweet siirtyi pitävään 

piikkiin 600 ennen maalia, ja johtohevonen kangistui kauas takajoukkoihin. Kakkoseksi nousi 

kolmannessa ulkona matkannut Heart Star Boy, joka pääsi etenemään kirivaiheessa sujuvasti 

toista rataa pitkin. Ruuna puristi maalisuoralla positiivisesti kakkoseksi ohi Boss Gutsetin, 

joka jäi toisesta ulkoa 600 jäljellä ilman selkää ja taipui päätössatasella hieman. 

 

Blady Bols Blue jäi viimeisellä takasuoralla väsyvän keulahevosen taakse jumiin, eikä ehtinyt 

enää mukaan kärkikuvioihin. Ruuna oli ainoa takajoukoista puhtaat paperit saava. Real 

Knight eteni viidenneksi ja sai viimeiset rahat, mutta kirissä ei ollut maalisuoralla suurempaa 

potkua. 



 

 

 

Lähtö 5: 

 

 

Väliajat: 16,5 – 18,5 – 19,5 – 16,0 

 

Keulaan avannut Grainfield Alex sai mennä matkalla rauhassa ja vastasi maalisuoralla muille 

tarpeen mukaan. Alkumatkan kolmatta juossut ja keulahevosen rinnalle edennyt Hillbilly 

Willy hyötyi matkavauhdista, mutta teki joka tapauksessa vahvan suorituksen ja kesti 

kakkoseksi. Kolmannesta ulkoa 600 ennen maalia kiriin noussut Enough Laugh ei päässyt 

lopussa kärkiparista ohi, mutta eteni kolmanneksi ja piti vauhtinsa ihan hyvin. 

 

Zelda Gowan jäi toiseen ulos pussiin, eikä tamma päässyt näyttämään kaikkea osaamistaan. 

Kuskilla oli hieman ajo päällä lopussa, mutta väyliä etenemiseen ei ollut olemassa. Kovaa 

avannut Bella The Bomber pääsi keulavoittajan kantaan, mutta vetoköysi venähti 

päätössatasella turhan helposti. Maarit Ollikaisen käsistä avannut Ambrogio nousi neljännestä 

ulkoa kiriin 600 ennen maalia, mutta laukkasi loppukurvin alussa saumansa. Ruunalla näytti 

olevan paljon voimia jäljellä, mutta matkavauhti oli toisaalta ollut rauhallista. 

 

Lähtö 6: 

 

 
 

Väliajat: 15,5 – 16,5 – 19,5 – 18,0 

 

Kärkikolmikko erottui selkeästi muista, ja kaikki kolme ansaitsee esityksestään hyvän 

arvosanan. Flying Heel juoksi alkumatkan neljännessä ulkona, nousi lopulliseen kiriinsä 

loppukurvissa ja eteni päätössatasella hallitusti kärkeen. Ruuna juoksi rahojensa puolesta 

ylisarjassa, mutta kesti reippaan matkavauhdin parhaiten ja ansaitsi voittonsa. 

 

Kolmannessa sisällä matkannut Tip Chip pääsi etenemään kirivaiheessa sujuvasti ja spurttasi 

maalisuoralla kakkoseksi. Keulassa alkumatkasta painetta saanut Millstone’s Lissom taipui 

lopulta kolmanneksi, mutta tamma kesti mukana voittotaistossa päätössataselle saakka ja oli 

oikein hyvä. Toiseen ulos alussa pudottanuit Archie Dream eteni kirilenkin alussa 

johtohevosen rinnalle, mutta taipui maalisuoralla kärkikolmikon tahdista. 

 

Muidenkaan esityksissä ei ole kehumista. Lecrosse nouse takajoukoista pikkurahoille, mutta ei 

pystynyt päätöspuolikkaalla alkuunkaan kärjen vauhtiin. Spitfire Effe nousi kirilenkin alussa 

johtavan takaa toiseen ulos, mutta taipui loppua kohti selvästi. 

 

Lähtö 7: 

 



 

 

Väliajat: 33.5 – 31,5 – 30,0 – 31,5 

 

Kauden avausraveissa vahvan suorituksen tehnyt Aaprahami oli tälläkin kertaa lähdön 

moraalinen voittaja, mutta paremman reissun saanut Närby Filur kuittasi päätössatasella 

edelle. Aaprahami eteni keulassa juosseen Vaherin rinnalta kärkeen 500 ennen maalia ja oli 

pitkään kiinni ykkössijassa. Närby Filur sai edetä kolmannesta ulkoa sujuvasti ja iski 

maalisuoralla voittoisaan kiriin kolmannelle. 

 

Toisessa ulkona juossut Yön Aavistus jäi loppukurviin mentäessä ilman vetoapua ja kesti 

kärkiparin tuntumassa kolmanneksi. Lähtösuoralla laukannut Turopella teki parhaan nousun 

takaosastolta. Tamma eteni laukan jälkeen neljänteen sisälle ja kiri maalisuoralla terävästi. 

Niin ikään lähtöön laukannut Välkyn Tuuli jäi lopussa kärjestä paljon, mutta piti pikkurahoille 

väsyneimpien edellä. Keulasta taipuneen Vaherin taakse jumiin jäänyt Mervin Jaska sai 

loppukurvissa vapaata, mutta kiri jäi vain puolittaiseksi. Palkkiona kuitenkin viimeiset rahat. 

 

Lähtö 8: 

 

 
 

Väliajat: 13,0 – 17,5 – 20,0 – 22,5 

 

Kilpailuolosuhteet olivat Toto4-kohteiden jälkeen jo melkoisen rankat. Rata pysyi lumisateen 

määrään nähden hyvässä kunnossa, ja kahdeksannen lähdön kärkipari ylsi reipasvauhtisen 

juoksun jälkeen lähelle ennätyslukemiaan. Cool On Photos jäi kolmannesta ulkoa kirilenkin 

alussa ilman vetoapua ja eteni maalisuoralla kärkeen. Baroness Pegasus tarjosi 

päätösmetreillä kunnon haasteen, mutta jäi päänmitan päähän voittajasta. Marika Parviaisen 

ajokki matkasi ylivauhtisessa juoksussa kaukana taustalla, mutta vahva kirikierros pääosin 

kolmatta rataa pitkin nosti tamman mukaan taistoon. 

 

Kolmanneksi jäänyt Alain Boost teki lähdön väkevimmän suorituksen. Pertti Taskinen ajoi 

ruunalla alun kovassa vauhdissa kolmatta rataa pitkin eteenpäin, ja ruuna eteni kolmannessa 

kaarteessa kuolemanpaikalta keulaan. Maalisuoralla tuli väsy, mutta takaa pääsi ohi vain kaksi 

hevosta. Miss Summer Star aloitti toisessa ulkona ja jatkoi päätöskierroksella valtaosin 

sisäradalla. Tamma ei pysynyt kärjen kelkassa perille saakka, mutta piti neljänneksi. Taakse 

jäi alun pummannut Treasure Amiraal, joka eteni avauspuolikkaan jälkeen tasaisesti, mutta 

totohevosten uhkaaminen lopussa ei onnistunut lainkaan. Neljännessä ulkona juossut Sudden 

Fortune pysyi loppukurviin asti mukana kärkiryhmässä ja taipui maalisuoralla kymmenien 

metrien päähän voittajasta. 

 

Lähtö 9: 

 



 
 

Väliajat: 25,0 – 30,5 – 35,0 – 30,0 

 

Black Horse Nordic Cupin voiton vei Almus, joka eteni toisesta ulkoa päätöspuolikkaalla 

kolmannen kautta kärkeen. Ruuna haparoi viimeisen takasuoran lopussa lyhyesti, mutta eteni 

maalisuoralla helppoon voittoon. Lähimmäksi pääsi Mattilan Urho, joka teki kahden laukan 

lomassa loistosuorituksen, mutta päätössatasella tullut hyppy vei siltä kakkosrahat. 

Hopeamitalin peri Salaman Suhari, joka matkasi neljännessä ulkona, väisti viimeisellä 

takasuoralla tosi vaarallisen näköisen sumpun ja kiri kolmannen kautta hyvin maaliin. 

 

Poppi hävisi edellä mainitulle alle päänmitan. Tamma matkasi kolmannessa ulkona, sai 

tasaisen reissun toista rataa pitkin ja piti tahtinsa perille saakka. Vilkkaan Tuuri matkasi 

porukan toiseksi viimeisenä ja suoritti hyvän kirin ulkoradoilla. Puhtaat paperit saa myös 

toisella ilman selkää juossut Liipotti, joka kesti mukana tototaistossa päätössataselle saakka. 

Keulaan 25-vauhtia avannut Kujanpään Mimosa laukkasi viimeisellä takasuoralla ja aiheutti 

vaarallisen näköisen tilanteen. Keulan takana juossut Karisman Topi menetti saumansa 

täysin. 
 

Lähtö 10: 

 

 

 
 

Väliajat: 19,0 – 21,0 – 21,5 – 19,0 

 

Rankan ravipäivän päätöslähdössä rata oli jo pari-kolme sekuntia hidas, mutta kavioura pysyi 

alusta loppuun turvallisena juoksualustana. Voiton vei Give Me Jam, joka nousi kuudennesta 

ulkoa kiriin 800 jäljellä ja lipui päätössatasella varmaan voittoon. Kakkoseksi kipusi 

neljännessä ulkona juossut Belpion, joka sai kirikäskyn maalisuoran alussa ja pinnisti linjalla 

kakkoseksi. Taakse jäi viidennestä ulkoa hyvän kirin tehnyt Jorge Saknussen. 

 

Glorious Star näytti pitkään lähdön voittajalta, sillä tamma eteni viimeisen takasuoran 

lopussa kolmannen kautta keulaan ja teki hieman eroa pääporukkaan. Päätössatanen oli 

kuitenkin työläs, ja kolmen hevosen rintama vyöryi edelle. E.V. Hayley teki tasaisen 

suorituksen toisesta ulkoa ja sai selvästi kärkinelikosta jääneenä rahaa. Rahoille ylsi myös Mr 

Noon, jonka Markus Pulkkinen ajoi ruunan ensimmäisen takasuoran lopussa keulahevosen 

rinnalle. Maalisuora oli hieman vaikea, mutta takaa kirinyt Pike’s Birdy pysyi niukasti 

takaviistossa. 

 

Keulaan avannut pelisuosikki Moro Mustang taipui maalisuoralla selvästi, ja sen takana 

juossut Vic Afeidas romahti hyvissä ajoin. Sisärata vaikutti etenkin loppuraveissa toista rataa 

huonommalta, ja tässäkin lähdössä vain kolme hevosta matkasi sisäkaistaa pitkin. 


