
 
 

Lähtö 1: 

 

 
 

Väliajat: 42,0 – 37,0 – 35,0 – 33,5 

 

Laivakankaan ravikausi käynnistyi amatööriohjastajien SM-liigan osalähdöllä, jossa alasarjojen 

suomenhevoset ottivat mittaa toisistaan. Porukka oli alusta asti repaleinen, ja kärkihevosten 

tuntumassa juossut Sabira pinnisti maalisuoralla ykköseksi. Henna Romsin tarjoama tasainen 

juoksu riitti hallittuun voittoon ennen laukkaansa hyvin paikannutta Caroa. Se sai toisella 

radalla päätöslenkin alussa selän eteensä, mutta sekosi askelissaan 800 ennen maalia. Ravin 

löytämiseen kului joitakin kymmeniä metrejä, mutta ruunan vahva loppukiri kantoi 

kakkossijalle. Aikapiika aloitti johtaneen Miksuttaren takana ja eteni viimeisen takasuoran 

lopussa keulaan, mutta päätössatanen oli kovin vaikea. Kolmosija ei ollut kuitenkaan uhattuna. 

Miksutar otti Aikapiian prässin alla laukan 600 jäljellä, eikä vaikuttanut tuossa vaiheessa 

totohevoselta. Loppumatka sujui vielä kohtalaisesti. Avauskierroksen taustalla koneitaan 

käynnistellyt  Arvo-Kas kiri päätöstuhannen taustalta selvästi kärkeä kovempaa ja ehti linjalla 

neljänneksi ohi Miksuttaren. Salaman Suhari otti avauskierroksen aikana laukan ja nousi 

vielä taustalta mukaan kärkiporukkaan. Sijoitusta parempi esitys. 

 

 

Lähtö 2: 

 

 
 

Väliajat: 23,0 – 19,0 – 18,0 – 18,0 

 

Bwt Hellion ja Nelly-Janiika Korpikoski eivät pettäneet pelaajien luottamusta montélähdössä. 

Suosikki sai edetä kirilenkin alussa porukan perältä sisäkautta ja nappasi pitävän johtopaikan 

600 jäljellä. Muut tekivät tänään suosikille juoksun, mutta se olisi voittanut raskaammallakin 

reissulla. Keskijoukoista puolimatkassa kiriin noussut Akseli Winner pääsi päätöspuolikkaalla 

toiselle radalle ja pinnisti päätössatasella kakkoseksi. Keulapaikan 1200 ennen maalia perinyt 
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Borups Nice kesti sisärataa pitkin kolmanneksi. Bite Me Kid laukkasi toisessa kurvissa 

sisäradalla ja tippui porukan perälle. Kiriväylät löytyivät jatkossa sujuvasti, ja ruuna eteni 

positiivisesti mukaan pääporukkaan. 

 

 

Lähtö 3: 

 

 
 

Väliajat: 24,0 – 22,0 – 17,5 – 19,0 

 

Facelift Nap esitti lämminveristen alokassarjassa keulasoolon. Mikael Niva kiihdytti tahtia heti 

avauksen jälkeen ja ruuna lasketteli turvallisella hajuraolla alusta loppuun. Neljännessä sisällä 

juossut Better Colt sai Jarmo Saarelalta nappireissun ja eteni maalisuoran mittaisella kirillä 

kakkoseksi. Taakse jäi keulavoittajaa lähimpänä seurannut Gary Caramell, joka alkoi olla 

seuraamisvaikeuksissa jo viimeisellä takasuoralla. Taaempaa ei löytynyt kuitenkaan ohittajia. 

Slipper Step sai edetä sujuvasti sisäkautta ja nappasi nelosrahat. Ulkokautta kirineistä Lady 

Ecus ylsi rahoille, eikä ollut hieman turhalta takamatkalta ollenkaan huono. 

 

 

Lähtö 4: 

 

 
 

Väliajat: 32,0 - 31,5 – 31,5 – 31,5  

 

Hullupoika matkasi hieman repalaisessa porukassa kolmantena, nousi viimeisellä takasuoralla 

toiseen ulos ja eteni maalisuoralla varmaan voittoon ohi keulassa juosseen Vilkkaan Tuurin. 

Ylöstalo eteni pitkältä pakilta toista rataa pitkin kohti kärkeä ja oli tiukasti mukana 

voittotaistossa ennen loppukurvin laukkaansa. Kakkossijalla juossut Tokkeri teki tasaisen 

suorituksen, joka palkittiin epätasaisessa porukassa kolmossijalla. Suosikiksi luotettu 

Kalevatar otti laukan ensimmäisessä kurvissa ja toisti askelvirheensä maalisuoran alussa 

takajoukoissa. 

 

Lähtö 5: 

 

 
 

Väliajat: 18,5 – 21,5 – 21,5 – 17,5 

 



Kautensa Oulussa voitolla avannut All The Better jatkoi kultakannassa ja teki suursuosikille 

ominaisen esityksen. Mika Jauhola eteni suojatillaan rauhassa keulaan, otti vauhdin pois ja 

hallitsi maalisuoran tapahtumia. Rinnalla juossut Lady Spell tarjosi rinnalta hyvän haasteen ja 

teki suoraan tauolta oikein positiivisen suorituksen. Totokolmikon täydensi niin ikään 

plusmerkkisen esityksen tehnyt Madeleine Sisu, joka pakitteli alussa taustalle ja kiersi 

kirivaiheessa kaikki paitsi kärkiparin.  

 

Neljännestä ulkoa viimeisellä takasuoralla kiriin noussut Lucky Lacrosse tuli asiallisesti 

perille, mutta tippui linjalla ulos totosta. Tauolta palannut The Next Step jäi johtavan takaa 

sammuneen Callela Lancelotin taakse pussiin ja vaikutti ennen tuota kirivoimaiselta. 

 

 

Lähtö 6: 

 

 
 

Väliajat: 15,5 – 19,5 – 16,0 – 15,5 

 

Kuudennessa lähdössä riitti tapahtumia. Sahara Crack It piti tasaisessa kiihdytyksessä 

johtopaikan, mutta Gatoraden tekemä isku 1200 ennen maalia tiesi sille vaikeuksia. 

Kuolemanpaikalla juossut ja Gatoradelle vastannut Heady Hunter pääsi pudottamaan Sahara 

Crack Itin edelle keulaan, mutta Arto Laurukaisen suojatti taipui kiripuolikkaalla taustalle ja 

jätti Mauri Jaaran ajokin pussiin.  

 

Voittotaistokin oli värikäs, kun toisessa ulkona juossut ja kolmatta pitkin vahvasti kirinyt 

Desperado’s Hope puolsi loppukurvissa ulospäin ja aiheutti ahtaan tilanteen. Ensimmäiseen 

kurviin laukannut Freddie de Veluwe nousi vielä mukaan kärkitaistoon, mutta sortui 

loppukaarteen tiukassa paikassa uudelle laukalle. Ruuna lopetti vielä vauhdilla kolmanneksi, 

mutta hylättiin. 

 

Voiton vei kaiken tämän jälkeen kolmannessa ulkona matkannut Jaro’s Domaine, joka pääsi 

etenemään kirivaiheen sujuvasti. Toiseksi piti voittajan perässä juossut Armani Press ennen 

asiallisesti lopettanutta Desperado’s Hopea. Sahara Crack It ehti tilat saatuaan neljänneksi. 

 

 

Lähtö 7: 

 

 
 

Väliajat: 14,0 – 18,0 – 18,5 – 15,5 

 

Keulaan 1600 metriä ennen maalia edennyt Tarabuso Jet piti asemansa hallitusti perille 

saakka, ja sen perässä juosseet Kennet Sisu sekä Man In The Mirror nappasivat muut 

mitalisijat. Kennet Sisu sai kolmannesta sisältä maalisuoralla vapaata ja ohitti Man In The 

Mirrorin napakalla loppuvedolla. 

 

Spitfire Effe jäi juoksupaikkojen selvittyä toiselle ilman selkää, eikä pysynyt lopussa 



totokolmikon tahdissa. Esitys ei ansaitse kuitenkaan moitteita. Dixie Exclusive nousi 

viidennestä ulkoa kirikaistalle 800 jäljellä, mutta laukkasi loppukurvissa oltuaan juuri 

nousemassa ulommas. Vauhdikas lopetus nosti ruunan vielä viidenneksi, ja suoritus oli 

vauhtien puolesta lähdön paras. Callela Colibri kiersi ensimmäisen kurvin kolmatta, eikä ollut 

jatkossa kirissään erikoinen. Tauolta palannut Titane Nordique ei pystynyt toisesta ulkoa 

lähellekään parasta tasoaan. 

 

 

Lähtö 8: 

 

 
 

Väliajat: 17,5 – 20,5 – 19,0 – 17,0 

 

Petteri Joen valmentama hevonen voittaa Laivakankaalla vielä monta kertaa, ja Calvia Pellini 

on jatkossakin yksi niistä. Tamma nappasi kiihdytyksessä keulat, rauhoitti matkalla tahtia ja 

vastasi selästä ohitusta yrittäneelle Sally’s Secretille varmoin ottein. Se sai kiritilat vasta 

maalisuoralla, mutta ei kyennyt tosissaan haastamaan voittajaa. 

 

Kuolemanpaikalle jäänyt Candyface taipui lopussa kärkiparin kyydistä, mutta kesti 

kolmanneksi. Sisäradalla viidentenä juossut Amazing Flight sai kiritilat loppukurvissa ja eteni 

suuremmin vakuuttamatta neljänneksi. Rainy Devil matkasi neljännessä sisällä, eikä saanut 

rintaman takaa ajoissa vapaata. 

 

Lähtö 9: 

 

 
 

Väliajat: 13,0 – 15,5 – 17,5 – 17,0 

 

Päivän toisen troikkakohteen suosikki Tag The Gel piti pintansa reipasvauhtisessa juoksussa. 

Mauri Jaara ei saanut suoraa keulapaikkaa, mutta muilla ei ajettu avauspuolikkaan jälkeen 

suosikkia vastaan. Johtoon täräytti Iron Smile, ja sen edelle siirtynyt Zell Memento matkasi 

lopulta toisessa sisällä. 

 

Kuolemanpaikalle jäänyt Blind Maker teki laadukkaan esityksen kestämällä ainoana suosikin 

vauhdissa perille saakka. Toisesta ulkoa loppukurviin mentäessä kiritilat löytänyt ja neljännelle 

hyökännyt Mind Magic puristi kolmanneksi ennen sisäkautta päätöspuolikkaalla edennyttä 

Daniel Newportia. Sen kohdalla kirivaiheen alku sujui ulkokautta, mutta Tuomas Pakkanen 

sujutteli lopun onnistuneesti sisimpiä ratoja pitkin. Truman Zet laukkasi neljännestä ulkoa 

kierros jäljellä, mutta saavutti pääporukan nopeasti ja kiri ulkokautta hyvin viidenneksi. Selkeä 

tipsiesitys. 

 

 

Lähtö 10: 



 

 
 

Väliajat: 44,0 – 43,0 – 38,0 – 33,5 

 

Päätöslähdössä tasoerot näkyivät kirikierroksella, kun keulassa juossut Vixus kiristi tahtia. 

Muilla ei ollut lopulta eväitä lahjakkaan nelivuotiaan haastamiseen.  Voittajan kannassa juossut 

Krislina oli etenemässä kohti voittotaistoa, mutta alkoi mutkittelemaan maalisuoralla ja 

meinasi tippua ulos totosta. Tamman esitys oli vauhtien puolesta lupaava. 

 

Jussin Sointu teki kolmannesta sisältä sen minkä pystyi ja nappasi varmat kolmosrahat. 

Rinnalle kirinyt Rapsun Tähti oli laukannut 1200 ennen maalia kesken nousun ja hylättiin 

maaliintulon jälkeen. Laukanpaikkaus oli väkevä, ja oriin nimi kannattaa painaa mieleen. 

Kairan Kukka oli sisäradalla seuraamisvaikeuksissa jo hyvissä ajoin, mutta sai takajoukoissa 

pikkurahaa. Kuolemanpaikalta viimeisella takasuoralla ravinsa kadottanut ja laukannut 

Salmen Sisu eteni viimeisille rahoille kaukana voittajasta.  


