Lähtö 1. Väliajat: 35,0-34,5-38,0-39,0

TURELIUS: Eteni keulaan 1. kurvissa ja irtosi heti omille teilleen, oli epätasaisessa lähdössä vailla vastusta.
ARNILLA: Matkasi kaukana johtaneesta Tureliuksesta sijalla kaksi ja piti asemansa maaliin saakka.
LIMUSKA: Laukkasi keulasta 1800 jäljellä, uusi laukka 1. takasuoralla kakkossijalta. Jatkoi harvan porukan
neljäntenä, eteni viim. takasuoralla kolmanneksi ja piti asemansa perille.
LUMI-NIKO: Laukkasi lähtösuoralla, matkasi tosi harvassa porukassa viidentenä. Eteni viim. takasuoralla
neljänneksi ja piti asemansa perille.
JAAJO: Matkasi harvan porukan neljäntenä, jäi 400 jäljellä viidennelle sijalle. Piti sen epätasaisessa
pienessä lähdössä.
KAUNIS ELSA: Matkasi epätasaisessa lähdössä kaukana taustalla, eikä vain riittänyt parhaille.
RILENTO: Oli taustalla täysin riittämätön.
YLÄPIHAN ALISA: Laukkaili kaukana taustalla tullen hylätyksi.
Lähtö 2. Väliajat: 43,5-39,0-37,0-36,0

SISU-SYKE: Laukkasi 350 jäljellä keulassa lyhyesti, sai pidettyä paikkansa ja otti maalisuoralla varman
voiton.
KARON ROOPE: Nousi viim. takasuoralla 2. sisältä toiselle ja kamppaili harvan porukan toiseksi.
PARFYYMI: Laukkasi keulasta 1. kurvin alussa, jatkoi harvassa porukassa kolmantena. Seurasi paikkansa
pitäen perille.
HEXAN TUISKUTAR: Matkasi 4. sisällä tosi harvassa porukassa ja seuraili asemansa pitäen perille.
KUURANKURVAUS: Seurasili harvassa porukassa keskipareissa tasaisesti.
PIRPOKE: Seuraili tosi harvassa porukoissa keskivaiheilla tasaisesti.
CAMUN MUISTO: Seuraili tosi harvassa porukassa keskivaiheilla tasaisesti.
MAJATALON JÄTKÄ: Laukkasi 1. kurvin alussa pudoten taustalle.
TUUTORI: Laukkasi taustalla ainakin 1300 jäljellä.
TAS HIPASU: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen.
CARATE: Laukkasi epätasaisessa lähdössä taustalla ainakin kertaalleen.
VALLAN VILLI: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen.
TUREKKI: Paransi keskipareista kolmannen kautta 1. takasuoralla ja eteni toiselle ilman selkää, laukkasi
1400 jäljellä menettäen asemiaan. Uudet laukat 900 jäljellä ja viim. takasuoralla.
SALLAN TUULI: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
ARMAS AIKA: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
LOISTO-VEIKKO: Laukkasi taustalla 1300 jäljellä. Kiri viim. puolikkaalla harvassa porukassa hyvin, mutta
laukkasi maalisuoralla uudelleen.
Lähtö 3. Väliajat: 37,5-35,5-33,0-34,0

MELEKO ELEVIS: Jäi 2. ulkoa johtavan rinnalle 800 jäljellä. Irtosi voittomatsiin johtaneen Yrjänän
Mohikaanin kanssa, mistä tuli varmasti ohi.
YRJÄNÄN MOHIKAANI: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoralla, irtosi voittomatsiin Meleko Eleviksen
kanssa, joka runnoi väkisin ohi.
ERAUS: Matkasi harvassa porukassa keskivaiheille, kiri maalisuoralla kaukana kärkiparin takana totoon.
VIREN NOPSA: Seuraili 3. sisältä harvassa porukassa neljänneksi.
HURMAN SUVI: Jäi 1500 jäljellä johtavan rinnalle, pudotti 2. sisälle n. 800 jäljellä. Seuraili harvan porukan
viidenneksi.
CAARNA: Lähti 40 metrin pakilta, kiri viim puolikkaalla tosi harvasta porukasta rahoille.
LIIPOTTI: Luovutti keulat 1. takasuoralla, alkoi jäädä 800 jäljellä. Kesti tosi harvasta porukasta
jäännösrahoille.
ARON RIPSA: Lähti 60 metrin pakilta, puristi harvasta porukasta maalisuoralla rahoille kaukana kärjen
takana.
VIVA ORION: Matkasi harvassa porukassa keskivaiheilla, mistä ei yltänyt rahoille.
PICARA: Laukkasi taustalla ainakin kertaallan.
VISSIO: Laukkasi keskipareista 1. takasuoralla. Nousi viim. takasuoralla taustalta kolmannelle, laukkasi 400
jäljellä uudelleen.
ROSRAMIINI: Laukkasi 1. takasuoralla jääden taustalle.
VILLIHOLLI: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen.
EKIN KAVA: Laukkasi 2. ulkoa 1. takasuoran lopussa jääden takapareihin, nousi kolmannelle 900 jäljellä ja
eteni hyvin. Laukkasi 250 jäljellä uudelleen.
HIRVEEN HERTTAINEN: Laukkasi lähtösuoralla porukan keskellä.
ROSARIINA: Laukkasi 1. kurvin alussa ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi.
Lähtö 4. Väliajat: 29,5-30,0-25,5-25,5

LUMI-AATOS: Veti keulassa toisen kierroksen reipasta ja nappasi varman voiton.
VIKSUN TYTTÖ: Nousi loppukurvissa johtavan takaa toiselle ja kiri keulassa ollutta Lumi-Aatosta.
HILPETÖÖRI: Pudotti 3. ulkoa 3. sisälle kierros jäljellä, pääsi loppukurvissa harvan porukan kolmanneksi ja
piti asemansa täpärästi perille selvästi kärkiparista jääneenä.
ENSILENTO: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle, kamppaili maalisuoralla kaukana kärkiparin
takana viim. totosijasta.
VÄLKYN TUISKU: Nousi takaa kolmannelle etusuoralla, pääsi viim. takasuoralla 2. ulos ja seuraili
harvenevassa porukassa rahoille.
TURON MYRSKY: Matkasi pakilta lähteneenä pääjoukon hännillä, mistä tehtävä oli mahdoton reippaalla
toisella kierroksella.
TÄHTI-OPTIO: Oli vaisu taustalla.
SETELISOTTIISI: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta johtavan rinnalle, jatkoi kierros jäljellä 2. ulkona. Alkoi
jäädä viim. takasuoralla ja laukkasi loppukurvin alussa.
VIPPASKONSTI: Taipui 3. sisältä taustalle.
VEKTORIN MAINE: Kiersi etusuoralla 4. ulkoa johtavan rinnalle, mistä laukkasi loppukurvissa.
Lähtö 5. Väliajat: 32,5-33,5-31,5

MINSKAUS: Nousi etusuoralla takaa selissä kolmannelle, eteni viim. takasuoralla harvan porukan
kolmanneksi kärkiparin rinnalle. Jyräsi maalisuoralla rintamasta voittoon.
POIKOLAN NEITO: Kiersi etusuoralla 3. ulkoa johtavan rinnalle, mistä kamppaili toiseksi.
VILLI-RIIKKA: Eteni 1. takasuoralla johtavan rinnalta keulaan. Kamppaili maalisuoralla tasaisesta rintamasta
kolmanneksi.
VIEHKO VENLA: Laukkasi lähtöön taustalla, nousi etusuoralla kolmannen jonoon. Eteni loppukurvin alussa
neljännelle sijalle ja tuli maalisuoralla neljättä rataa mukaan tasaiseen kärkirintamaan.
B. RIITU: Pääsi kolmannelta johtavan rinnalle 2. kurvin alussa, jatkoi kierros jäljellä 2. ulkona. Seuraili
lopussa harvassa porukassa rahoille.
MYRSKYN SOINTU: Vaihtoi 3. sisältä 3. ulos 850 jäljellä, kohosi maalisuoralle ulkoradoille harvassa
porukassa ja tuli tasaisesti.
NAPUTUS: Nousi takaa kolmannelle 2. kurivssa ja sai pian selkiä eteensä. Laukkasi pahoin 900 jäljellä.
SÄVELEN SOINTU: Luovutti keulat 1. takasuoralla, ei jaksanut roikkua lopussa rahoille.
ALINAN VILIKUNA: Seuraili porukan hännillä tasaisesti.
TUTUN TILTU: Nousi etusuoralla 4. ulkoa kolmannelle, eteni 800 jäljellä 2. ulos. Kadotti samassa raviaan ja
laukkasi.
MOPOLILY: Laukkasi 2. ulkoa kierros jäljellä.
PIMUKKA: Laukkasi lähtösuoralla porukan keskellä sisäradalla.
MYRSKYN TUULI: Laukkasi keskipareissa viim. takasuoralla haitariliikkeestä.
NOKEVA: Laukkasi viim. takasuoralla matkattuaan 4. sisäparissa.
LISSUN ASSI: Poissa.
KUKKAROSUON IITA: Poissa.
Lähtö 6. Väliajat: 24,0-25,5-30,0-33,5

VILMA LYYDIA: Eteni keulaan 1. kurvissa, veti harvaa porukkaa vauhdilla ja piti selvän johtoasemansa
perille.
SIRKAN SAMU: Laukkasi lähtösuoralla, eteni 2. kurvissa kolmannelta harvan kolmanneksi ja etusuoralla
toiseksi. Laukkasi lyhyesti uudelleen viim. takasuoralla. Piti 30 metrin päässä voittaneesta toiseksi.
MEIJÄN TYTTÖ: Eteni kierros jäljellä harvan porukan neljänneksi ja puristi maalisuoralla totoon.
JULIANNE DAHLIA: Matkasi takapareissa harvassa porukassa, kiri tosi epätasaisen lähdön neljänneksi
maalisuoralla.
SATA SALAMAA: Matkasi harvassa porukassa neljäntenä ja kolmantena, puutui maalisuoralla viidenneksi.
TINOS: Seuraili takapareissa tosi harvassa porukassa.
SATIININ SAKU: Seuraili keskivaiheilla tosi harvaa porukkaa tasaisesti.
SÄVEL-MUISTO: Laukkasi 2. sisältä 1200 jäljellä pudoten taustalle.
PERHON TYTTÖ: Alkoi jäädä jo etusuoralla 3. sisältä.
TÄHTI-HEPPU: Oli taustalla kehno.
PUHARIN ARMAS: Laukkasi keskipareista 1. takasuoralla.
HISTULI: Poissa.
Lähtö 7. Väliajat: 24,5-28,0-30,0

SAVON KUUKUISKAAJA: Eteni keulaan 1. kurvissa, vastaili maalisuoralla rintamasta varmaan voittoon.
SÄVEL-TAIKA: Nousi viim. takasuoralla sisältä takaa kolmannen jonoon, kiri maalisuoralla ulkoa lujaa
mukaan tasaiseen rintamaan.
YÖN AAVISTUS: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa kolmannen jonoon, paransi loppukurvissa vauhdilla ja kiri
maalisuoralla totoon tasaisesta rintamasta.
SETÄ SATULI: Putosi viime metreillä johtavan rinnalta ulos totosijoilta tasaisessa maaliintulossa.
MANI KRISTA: Nousi 2. ulkoa kolmannelle maalisuoran alkaessa, mutta antoi selvästi periksi raskaalla
radalla ja puutui viidenneksi.
RILLAKKA: Luovutti keulat 1. kurvissa, seuraili lopussa harvassa porukassa rahoille.
ÄRSYKE: Nousi keskipareista kolmannelle n. kierros jäljellä, ei jaksanut vaativalla reissulla rahoille.
PUIKIN VETO: Pudotti loppukurvissa 4. ulkoa sisälle, taisi tulla näennäisesti pussissa maaliin.
UNTERO: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 3. ulkoa ja tuli taustalla maaliin.
R.R. VALSSITAR: Laukkasi takapareissa etusuoralla pudoten taustalle.
KOVERI: Laukkasi lähtösuoran lopussa, matkasi 3. sisällä, mistä antoi pahoin periksi loppukurvin alussa ja
keskeytti.
KARDI: Laukkasi 1. kurvissa.
Lähtö 8. Väliajat: 36,0-37,5-34,5-29,0

RISTIKKO: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä puristi maalisuoralla varmaan voittoon.
MUISTON HUMINA: Eteni vajaa kierros jäljellä johtavan rinnalta keulaan, kamppaili maalisuoralla voitosta,
mutta jäi viime metreillä toiseksi. Muut jäivät kauas taakse.
ARONIN MUISTO: Menetti keulat vajaa kierros jäljellä, vaihtoi loppukurvin alussa 2. ulos ja puristi harvan
porukan kolmanneksi.
LAILAN LIITO: Laukkasi lähtösuoralla ja selvisi 4. ulos. Pudotti loppukurvin alussa 2. sisälle tosi harvasta
porukasta ja seuraili lopulta neljänneksi kaukana kärjen takana.
HILIPEE: Matkasi 6. ulkona, tuli tosi harvassa porukassa tasaisesti jäännösrahoille.
MISCA: Tyytyi seurailemaan tosi harvassa porukassa 3. sisältä.
KITTA: Kiersi etusuoralla 3. ulkoa johtavan rinnalle, menetti asemiaan viim. takasuoran laukassa selvästi.
JOONAS KEVÄTÖN: Tyytyi seurailemaan taustalla.
APANTERI: Taipui 3. sisältä kauas taustalle.
HUVIMENO: Oli vaisu 4. sisältä.
MÄEN HOVI: Laukkasi lähtöön ja väisti sisäkentälle.
I.P. KIPINÄ: Poissa.
Lähtö 9. Väliajat: 35,0-34,0-34,5-44,0

VINHA-TOPI: Pääsi etusuoralla kolmannelta sijalta toiseksi, nousi viim. takasuoralla johtavan rinnalle ja
runnoi maalisuoralla varmaan voittoon.
IIPPANA: Eteni takaa harvasta porukasta loppukurvin alussa viidenneksi. Kiri maalisuoran hyvin ja ehti
muiden hyytyessä raskaalla radalla toiseksi.
TÄHTIHOTTI: Ravasi harvassa porukassa keskivaiheilla, eteni viidenneksi 800 jäljellä. Jatkoi viim.
takasuoran alussa neljäntenä. Kamppaili maalisuoralla kakkosesta.
TAMBURIINI: Laukkasi keulasta lyhyesti maalisuoran alussa paineen alla ja puutui neljänneksi.
VEERAN VENDLA: Antoi maalisuoralla kärjen takaa periksi ja jäi harvan porukan viidenneksi.
M.A. PISTE: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle, puristi tosi epätasaisesta lähdöstä taustalla rahoille.
CIESMA: Laukkasi 1. takasuoralla johtavan rinnalta, jatkoi harvassa porukassa viidentenä. Seuraili lopulta
jäännösrahoille.
RUHVANAN URHO: Tyytyi seurailemaan taustalla.
ENON VILPPI: Laukkasi 1. kurvissa jääden taustalle.
MALLI-MAISA: Laukkasi etusuoralla kärjen takaa jääden taustalle.
RALEN HUVIRI: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen.
AIKA-OTUS: Laukkasi lähtöön.
DONNA MARITSA: Laukkasi lähtösuoralla.
B. VIOLETTA: Laukkasi 1. kurvissa.
ONNEN HELKA: Laukkasi pahoin lähtösuoralla ja keskeytti.
SAVON SANNA: Poissa.
Lähtö 10. Väliajat: 43,5-40,0-39,5-36,5

VAARAO: Nousi etusuoralla takaa selissä kolmannelle, käänsi maalisuoran alussa neljännelle ja kiri
varmaan voittoon.
VENLA S: Nousi keskipareista viim. takasuoralla selässä kolmannelle ja kiri maalisuoralla toiseksi.
VOE EPELI: Nousi kierros jäljellä 5. ulkoa kolmannelle, eteni viim. takasuoralla johtavan rinnalle ja kamppaili
totoon.
MUUSAN MUKSU: Matkasi 3. sisällä, mistä seuraili asiallisesti.
LENNOXARA: Hyytyi maalisuoralla keulasta viidenneksi.
PILKKEEN TOIVO: Laukkasi lähtösuoralla, nousi etusuoralla keskipareista kolmannelle ja eteni johtavan
rinnalle. Alkoi jääden kärjen vauhdista viim. takasuoralla ja seuraili rahoille.
TÄHTI-TUISKU: Laukkasi 1. kurvissa jääden taustalle, mistä ylsi epätasaisessa porukassa jäännösrahoille.
SUVIN RALLI: Ei jaksanut roikkua 2. sisältä kärkisijoille.
LISSUN MYRSKY: Tyytyi seurailemaan taustalla.
BONODORI: Aloitti toisella ilman selkää, taipui lopussa kauas taustalle.
R.R. TUIKKU: Laukkasi lähtösuoralla ja keskipareista etusuoran alkaessa.
HISSUN SULO: Laukkasi 1. takasuoralla, matkasi keskipareissa, mistä laukkaili uudelleen ja tuli hylätyksi.
RIKSUNLINTU: Laukkasi lähtösuoralla.
MÄEN EINO: Nousi etusuoralla takaa selässä kolmannelle, eteni loppukurvin alkaessa 2. ulos. Kohosi
maalisuoralle kolmannelle, mutta pilasi pian laukkaan.
PACKER: Poissa.
KASSANEITI: Poissa.

