
Lähtö  1. Väliajat: 33,0-31,5-29,5-31,5 
SIIRIN VEETI: Vaihtoi jonosta 3. sisältä 2. ulos runsas kierros jäljellä. Peri 
vastustajan laukattua toisen sijan 800 jäljellä. Kohosi loppukurvissa johtavan 
rinnalle ja runnoi maalisuoralla varmaan voittoon.
OHIHEITTÄJÄ: Laukkasi lähtösuoralla, jatkoi pitkässä jonossa kahdeksantena. 
Eteni viim. takasuoralla neljänneksi ja loppukurvin alussa kolmanneksi. Eteni 
maalisuoralle tultaessa johtoon edenneen Siirin Veetin rinnalle ja oli rehti 
toinen. 
VIIVIN SUVITUISKU: Pääsi 6. sisältä 3. sisälle 800 jäljellä. Kamppaili 
epätasaisen porukan kolmanneksi selvästi kärjelle hävinneenä.
VILLIPIIKKI: Eteni viim. takasuoralla harvassa porukassa takaa keskipareihin. 
Peri paljon sijoja epätasaisessa lähdössä muiden laukkailtua ja oli lopulta 
kaukana kärjen takana neljäs.
VERÄJÄN VARTIJA: Matkasi harvassa porukassa keskipareissa, mistä tuli tasaisesti
rahoille.
MONSTERI PUNK: Vaihtoi etusuoralla 4. sisältä 3. ulos. Seuraili harvassa 
porukassa vain tasaisesti.
RENKI ROLS: Oli vaisu takapareista. 
MENO-MISSI: Tyytyi seurailemaan taustalla epätasaisessa lähdössä. 
TÄHEN USVATAR: Valui hiljalleen taustalle ja oli perin vaisu. 
KAHAKKA: Laukkaili alkumatkasta toistuvasti.
FILIOKKUS: Nousi runsas kierros jäljellä johtavan takaa toiselle ja eteni 
keulaan 800 ennen maalia. Laukkasi mahdollista menestystä 250 jäljellä.
MAVERIK: Laukkasi keulasta 1. kurvin lopussa. Laukkasi keskipareissa uudelleen 
900 jäljellä.
EKIN HULI: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran alussa. Laukkasi vajaa 
kierros jäljellä.
PIRTTILÄN MURU: Poissa.
KIIEKSEN VIHTORI: Poissa.

Lähtö  2. Väliajat: 13,0-18,0-21,0-16,5 
MEI TAI: Nousi kierros jäljellä 3. ulkoa selässä kolmannelle, sai vapaan radan 
600 jäljellä. Lipui maalisuoralla varmaan voittoon. 
JANET WEB: Luovutti keulat 1. puolikkaan kohdalla. Kohosi 400 jäljellä 2. ulos. 
Pääsi puikkaamaan n. 100 jäljellä vapaalle sisäradalle ja kiri toiseksi. 
LOTTERIA MARACAT: Nousi 2. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, eteni 600 
jäljellä johtavan rinnalle. Kamppaili maalisuoralla kakkossijasta. 
SPECIAL POINT: Vaihtoi 900 jäljellä 5. sisältä 2. ulos. Nousi viim. takasuoralla
selissä kolmannelle radalle. Sai hyvää vetoapua ja puristi lopussa neljänneksi. 
KWAKIUTI BOKO: Vaihtoi 800 jäljellä 4. sisältä 3. ulos, ei päässyt tulemaan 
lopussa vapaasti rintaman takaa. 
LIGHTNING LUCA: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa selissä kolmannelle radalle. Käänsi 



maalisuoralle viuhkaan viidennelle radalle ja kiri loppua hyvin kiihtyvässä 
vauhdissa. 
HOLLISTER SISU: Pääsi 400 jäljellä 3. sisältä 2. sisälle, menetti maalisuoralla 
metrejä väsyvän takana, pääsi toiselle n. 50 jäljellä, mutta ei ehtinyt enää 
rahoille.
CRYSTAL COMBO: Eteni 500 juostuna johtavan rinnalta keulaan. Hiipui 
maalisuoralla voimallisesta ajosta huolimatta ulos rahoilta.
HE IS VIKTOR: Nousi 4. ulkoa selissä kolmannelle kierros jäljellä. Kohosi viim. 
takasuoralla neljännelle radalle, mutta kiri jäi tasaiseksi.
BLUEBERRY BOY: Pakitti alussa ulkoa hännille. Pudotti loppukurviin sisälle ja 
pääsi 3. sisälle, mutta jäi lopussa hiipuvaan selkään pussiin.
CROSSFIRE EROS: Pakitti alussa ulkoa kauas hännille, mistä ei kyennyt petraamaan
vauhdin kiihtyessä.
NICEMAN WINDCAPE: Pääsi 2. kurvin alussa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä 
taipui pahoin viim. takasuoralla ja keskeytti.

Lähtö  3. Väliajat: 12,0-13,5-17,5 
DAINAMIN: Nousi viim. takasuoran lopussa 5. ulkoa selissä kolmannelle radalle, 
käänsi maalisuoralle rintamaan viidennelle kaistalle ja kurkotti viime metreillä
voittoon. 
FRANCIS JOURNEY: Kamppaili johtavan rinnalta voitosta tosi tasaisessa neljän 
hevosen rintamassa. 
WONDER OF YOU: Kohosi sisäpareista 3. ulos 900 jäljellä. Käänsi 600 jäljellä 
kolmannelle radalle ja kiri mukaan tosi tasaiseen rintamaan. 
FANCY CREEK: Eteni harvassa porukassa 800 jäljellä 4. ulos. Nousi loppukurviin 
selässä kolmannelle radalle. Käänsi maalisuoralle neljännelle kaistalle ja 
kamppaili totosijoista tasaisessa rintamassa. 
MAKEMAKE: Vaihtoi 800 jäljellä 3. sisältä 2. ulos, missä pussissa maaliin.
JONATHAN BOKO: Peri 2. sisältä keulat viim. takasuoran lopussa johtaneen 
laukattua. Kangistui maalisuoralla ulos rahoilta.
WINZET: Seurasi pääjoukon hänniltä tasaisesti. 
VERY GONE FACE: Laukkasi hännillä 250 jäljellä.
SILVER WING: Laukkasi keulasta viim. takasuoran lopussa yllättäen.
ERIK FLASH: Alkoi jäädä jo etusuoralla 2. ulkoa ja keskeytti. Kävi jälleen tosi 
kuumana ennen lähtöä ajaen kerran penkkaankin ja renkaan hajalle.
SWAGMAN: Poissa.



Lähtö  4. Väliajat: 27,0-30,5-32,5-27,0 
VILLILEMPI: Irtosi keulasta selvään voittoon. 
TATUARI: Kohosi viim. takasuoran alkaessa toiselle ilman selkää. Pudotti 
loppukurvissa uudelleen harvassa porukassa sisälle ja seuraili epätasaisen 
porukan toiseksi. 
JULLEN HERMANNI: Pääsi viim. takasuoran alkaessa 3. sisältä 2. sisälle, seuraili
harvan porukan kolmanneksi. 
HARLAMOV: Pääsi 900 jäljellä 3. ulkoa 2. ulos, nousi kolmannelle hiipuvan takaa 
400 jäljellä ja kiri harvassa porukassa hieman tasaisesti neljänneksi.
PATULAINE: Nousi 5. sisältä 400 jäljellä selissä ulkoradoille, ehti kiihtyvässä 
vauhdissa harvasta porukasta rahoille.
SAMIN KANTAMA: Matkasi toisen radan jonossa keskipareissa, mistä ei päässyt 
tulemaan maalisuoralla täysin vapaasti.
VELVET: Jäi 2. ulkoa ilman selkää 900 jäljellä. Sai viim. takasuoran alkaessa 
vetoapua. Alkoi jäädä loppukurvin alussa.
TÄHTI-OLIVIA: Tyytyi seurailemaan porukan hännillä. 
LOTTOPOTTI PEE: Pääsi viim. takasuoran alkaessa 4. sisältä 3. sisälle, ravi oli 
hieman hakevaa ja laukkasi runsaat 200 jäljellä.
SIGISMUND: Laukkasi lähtöön ja taustalla 1. kurvissa.
LAVIORI: Laukkasi 900 jäljellä toiselta ilman selkää. Jatkoi kolmatta rataa. Sai
selän eteensä loppukurvin alussa. Käänsi maalisuoralle neljännelle radalle, 
mutta laukkasi uudelleen.
HILMA HILPEÄMIELI: Laukkasi ennen lähtölinjaa pahoin ja päätyi keskeyttämään.

Lähtö  5. Väliajat: 30,0-28,0-27,0-26,0 
HERRA HEINÄMIES: Nousi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle, kiri 
maalisuoralla varmaan voittoon. 
HISSUN TURBO: Nousi 600 ennen maalia johtavan takaa toiselle, kamppaili 
maalisuoralla toiseksi ulkoa kirineen Herra Heinämiehen jälkeen. 
HUJAKE: Laukkasi lähtösuoralla jääden pääjoukon hännille. Nousi viim. takasuoran
alussa selässä kolmannelle radalle. Kiri rehdisti totoon. 
SÄFÖÖRI: Veti keulassa tasaisesti kiihtyvällä tempolla. Kangistui maalisuoralla 
neljänneksi. 
KOSKELAN AKSELI: Kohosi loppukurvissa 4. sisältä 2. ulos, laukkasi 250 jäljellä 
menettäen asemiaan. 
PYÖRYLÄN PARONI: Jäi viim. takasuoralla 2. ulkoa väsyvän takana hännille, mistä 
ei esittänyt enää suuria.
KARTIER: Laukkasi 3. sisältä loppukurvin alussa.
H.V. TUURI: Taipui viim. takasuoralla johtavan rinnalta keskeytyskuntoon.
PÄRTTYL: Poissa.



Lähtö  6. Väliajat: 18,0-17,5-18,5-14,0 
DOWNSHIFTER: Nousi 6. ulkoa selässä kolmannelle kierros jäljellä. Käänsi viim. 
takasuoralla neljännelle kaistalle ja eteni vauhdilla. Haki keulat 400 ennen 
maalia ja irtosi varmaan voittoon. 
BERGELMIR: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa. Jäi 3. sisälle 400 jäljellä, 
vaihtoi pian 2. ulos ja kiri maalisuoralla harvan porukan toiseksi. 
SOLE OLEE: Matkasi kaukana hännillä 8. ulkona. Nousi selissä kolmannelle radalle
850 jäljellä. Kiri viim. takasuoralla selässä neljännellä radalla saaden 
loistavaa vetoapua. Eteni 400 jäljellä johtoon edenneen Downshifterin 
vanavedessä toiselle ilman selkää ja pian harvan porukan toiseksi. Kamppaili 
maalisuoralla kakkosrahoista, mutta jäi lopussa kolmanneksi. 
ELAINE LAURELTON: Pääsi hiipuvista selistä 4. sisältä ulos n. 400 jäljellä. 
Kohosi viuhkaan viidennelle radalle ja kiri neljänneksi totokolmikosta jääneenä.
NINTH NOBLEMAN: Nousi kierros jäljellä 6. ulkoa kolmannelle radalle, kamppaili 
pitkällä kirillä harvasta porukasta rahoille. 
LA COURABOU: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa, taipui 400 jäljellä. Kesti 
harvasta porukasta rahoille. 
HOPEFULLY QUICK: Kohosi viim. takasuoralla kaukaa takaa neljännelle radalle, 
kiri hieman tasaisesti rahoille. 
E.V. ANDY: Pudotti 1300 jäljellä 5. ulkoa 5. sisälle. Nousi maalisuoralle 
tultaessa takapareista ulkoradoille ja ehti vaikeista asemista viim. rahoille. 
IRVIN STAR: Pääsi 8. ulkoa kierros jäljellä 5. ulos, ei päässyt tulemaan 
kuitenkaan lopussa porukan keskeltä vapaasti.
JOE'S MONKEY MAN: Tyytyi seurailemaan 3. sisältä harvenevassa porukassa. 
ELECTRIC CHERRY: Pääsi 1. takasuoran alussa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä
ei jaksanut lopussa rahoille.
NASTY HABITS: Pudotti hiipuvan takaa 3. ulkoa loppukurvissa sisälle, mutta tilaa
ei löytynyt sieltäkään.
DANIEL SPEED: Matkasi kaukana takapareissa, mistä tehtävä oli toivoton 
kiihtyvässä vauhdissa.
FRANCIS COCCOLA: Jäi loppukurvissa 2. ulkoa väsyvän takana hännille, mistä ei 
päässyt tulemaan vapaasti.
JERE VON BENTZ: Tyytyi seurailemaan hännillä kovassa lähdössä.
THE WORLD IS MINE: Oli vaisu 4. ulkoa. 

Lähtö  7. Väliajat: 11,0-14,5-18,0-14,5  
ILOS SANSIBAR: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle ja eteni 600 jäljellä 
johtavan rinnalle. Lipui maalisuoralla varmaan voittoon. 
ILOS SILMARILLION: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 950 jäljellä, pääsi 
loppukurviin 2. ulos. Puristi maalisuoralla toiseksi. 
GREAT FATHER: Vaihtoi 4. sisältä 3. ulos 850 jäljellä. Kiersi viim. takasuoralla
kolmannen kautta uusiin selkiin 3. ulos. Käänsi maalisuoralle kolmannelle ja 
kiri totoon. 
HUGO JOURNEY: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1400 jäljellä. Kangistui 



maalisuoralla neljänneksi. 
NARZARIO: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa. Jatkoi 3. sisällä 1400 jäljellä.
Kohosi maalisuoran alussa 2. ulos, missä pussissa maaliin. 
MAS DOMINANT: Käänsi maalisuoran alussa 4. sisältä ulkoradoille ja kiri viime 
metrit hyvin. 
MANDELA ZON: Pääsi 1. takasuoran lopussa kolmannelta 3. ulos ja pian 2. ulos. 
Jäi loppukurvissa väsyvän takana aivan hännille, kiri maalisuoralla porukan 
keskeltä hyvin aivan kärkirintaman taakse. 
VESUVIO WISE L.: Nousi 1. kurvissa johtavan takaa toiselle ja eteni keulaan, 
jatkoi 1400 jäljellä 2. sisällä. Jäi maalisuoralla hiipuvan taakse pussiin.
LASTSUNDAYINMAY: Kohosi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle radalle,
mutta ei edennyt. 
INTUTO: Laukkasi lähtösuoralla jääden hännille. Nousi loppukurvin alussa 
kolmannelle ja neljännelle radalle, mutta tehtävä oli toivoton.
ALLADIN BRO: Jäi 1400 jäljellä johtavan rinnalle, mistä taipui viim. 
takasuoralla.
VINCI POWER: Poissa.

Lähtö  8. Väliajat: 27,5-30,0-30,5-28,0 
HELMEN HUMU: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa, mistä piti varmaan voittoon. 
SAVON SISU: Pääsi viim. takasuoralla 3. sisältä 2. sisälle, mahtui toiselle n. 
50 jäljellä ja kamppaili toiseksi.
JOSTOIS: Pakitti alussa ulkoa hännille 6. ulos. Nousi selässä kolmannelle 
etusuoran alussa. Käänsi maalisuoralle tultaessa neljännelle radalle ja kiri 
totoon. 
NOUMANI: Pääsi etenemään loppukurvissa 5. sisältä 3. sisälle ja punnersi hyvin 
vetänyttä sisärataa lopussa neljänneksi. 
ALPERTTO: Nousi 2. ulkoa kolmannelle 850 jäljellä ja eteni johtavan rinnalle. Ei
jaksanut maalisuoran väännössä aivan kärkeen.
KEVININ TÄHTI: Nousi etusuoran alussa 5. ulkoa kolmannelle, punnersi pitkällä 
kirillä viim. rahoille. 
SISU-SYKE: Laukkasi viim. takasuoran lopussa lyhyesti 4. ulkona. Käänsi 
maalisuoralle tultaessa ulkoradoille. Kiri taistoon rahasijoista. 
LARVAN IISU: Jäi pussiin 3. ulos.
VOKKENI: Matkasi porukan hännillä, käänsi ulkoradoille maalisuoran alussa ja 
kiri loppua asiallisesti.
VALTORI: Laukkasi viim. takasuoralla 4. sisältä. 
HYMYNPILKE: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa. Kohosi viim. takasuoralla 2. 
ulos. Laukkasi maalisuoralla saatuaan tilaa kääntää kolmannelle radalle.
TEPPANA: Eteni 1. kurvin lopussa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä laukkasi 
800 ennen maalia.

Lähtö  9. Väliajat: 18,5-17,5-17,5-16,0 
KITZUNE G.G.: Nousi 5. ulkoa selässä kolmannelle kierros jäljellä. Eteni viim. 



takasuoralla neljättä rataa ja pääsi loppukurvissa kolmannen radan veturiksi. 
Runttasi viime metreillä niukkaan voittoon. 
ENDLESS STORY: Kiersi alussa neljättä ja kolmatta rataa. Eteni 1. takasuoran 
lopussa johtavan rinnalle, mistä kamppaili maalisuoralla voitosta ulkoa vahvasti
kirineen Kitzune G.G.:n kanssa. 
MAKEADREAMCOMETRUE: Kiersi alussa kolmatta rataa ja eteni keulaan 300 juostuna. 
Kamppaili lopussa totoon. 
GROVE'S PANSY POOF: Luovutti keulat 300 juostuna. Kohosi maalisuoran alussa 
väsyvän takaa 2. ulos ja kamppaili neljänneksi. 
ADRASTHEE: Pudotti 1300 jäljellä 3. ulkoa 4. sisälle. Mahtui runsaat 100 
jäljellä ulos ja kiri loppua asiallisesti. 
PICA-PICA OAK: Pääsi kierros jäljellä 6. ulkoa 4. ulos. Nousi viim. takasuoralla
selissä kolmannelle radalle. Käänsi pian jo neljännelle ja viidennelle radalle. 
Pudotti maalisuoralle tultaessa selkään kolmannelle radalle ja puutui 
keskipareihin. 
VIOLETTE FACE: Pääsi 500 juostuna kolmannelta johtavan rinnalle, jatkoi pian 2. 
ulkona. Ei pysynyt loppukurvissa aivan selässä ja jäi 3. ulos. Pudotti 
maalisuoralla sisälle ja jäi lopussa ainakin näennäisesti pussiin.
TRUE VISION: Seuraili 3. sisältä loppua tasaisesti. 
CAMELEO PRESS: Hiipui maalisuoralla 3. ulkoa hännille kohottuaan ulommas.
TAJFUNRAIN: Nousi 3. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, kiri alkoi ehtyä 
loppukurvin puolivälissä.
FLYING DUCK: Jäi loppukurvissa 5. sisältä taustalle. 
HENRIETTE SISU: Nousi kierros jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle. Antoi 
pahoin periksi viim. takasuoralla ja keskeytti.
AL'S BOOZY SUZY: Laukkasi keskipareissa 1. kurvissa.
RIVERCAPES WAY: Poissa.
CHASING HIGHS: Poissa.
MELINDA SES: Poissa.

Lähtö  10. Väliajat: 12,5-13,5-19,0-15,0 
ZOLAMANI: Eteni 1400 jäljellä johtavan rinnalta keulaan kärkihevosen laukattua. 
Vastaili lopussa varmaan voittoon. 
ELLIOT WEB: Pudotti 2. ulkoa 2. sisälle 1300 jäljellä, kamppaili lopussa 
toiseksi. 
LOOK COMPLETE: Vaihtoi viim. takasuoran lopussa 3. sisältä 2. ulos, kohosi 300 
jäljellä kolmannelle radalle ja kiri taistoon kakkossijasta. 
M.T.MASTER DON: Vaihtoi 3. sisältä 2. ulos 250 jäljellä ja tuli hieman 
tasaisesti neljänneksi. 
EXUBERANCE: Pääsi etusuoran alkaessa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä 
kamppaili lopussa viim. rahoille. OK+
WASA WARRIOR: Matkasi 4./5. sisällä, kohosi loppukurvissa toisen radan jonoon ja
tuli tasaisesti.
ORLANDO KNICK: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle, mutta oli 
samassa väsyvän takana ja menetti asemiaan. Ei yltänyt enää rahoille.
JOLLY ROY: Tyytyi seurailemaan pääjoukon hänniltä. 
VALIANT DREAM: Nousi viim. takasuoran lopussa 2. ulkoa kolmannelle, mutta kiri 



hyytyi ennen sen alkamista. Taipui taustalle. 
BETTER BOSS: Laukkasi keulasta 1. takasuoran lopussa.
MINTO'S DON JUAN: Poissa.

Lähtö  11. Väliajat: 32,0-30,0-29,5-29,5 
JONNIN JOUTAVA: Pääsi 800 jäljellä 4. sisältä 2. sisälle. Kohosi 300 jäljellä 2.
ulos. Käänsi kolmannelle 200 jäljellä ja kiri hallittuun voittoon. 
KUKKAROSUON VEERA: Vaihtoi 3. sisältä 2. ulos 800 jäljellä. Pääsi toiselle ilman
selkää 600 jäljellä. Puristi lopussa toiseksi.
SANAHELINÄ: Kiersi alussa neljättä rataa ja leikkasi keulaan 1. kurvin lopussa. 
Veti tasaisen reipasta ja kamppaili lopussa totoon. 
TUTUN IMPI: Nousi kierros jäljellä kaukaa takaa kolmannelle radalle, eteni viim.
takasuoralla neljättä kaistaa. Jyräsi rehdisti neljänneksi tavoittaen hiljalleen
kärkeä. 
PIRTTILÄN OLGA: Laukkasi lähtöön jääden kauas hännille. Eteni 800 jäljellä 
pääjoukkoon mukaan ja pääsi tulemaan sujuvasti sisärataa aina 4. sisälle. Mahtui
300 jäljellä toiselle ja kamppaili rehdisti perille. 
VOLSUMA: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selissä kolmannelle radalle. Kiri 
maalisuoralla harvasta porukasta asiallisesti kuudenneksi. 
M.A. PISTE: Nousi kierros jäljellä kaukana takana kolmannen radan letkaan, 
käänsi loppukurviin viidennelle kaistalle ja kamppaili toivottomista asemista 
rahoille. 
MARGARIDA: Pääsi 5. sisältä 3. sisälle 800 jäljellä. Tuli harvenevassa porukassa
lähinnä tasaisesti.
WALENE: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa. Kohosi 800 jäljellä toiselle ilman 
selkää, mistä pilasi laukkaan 600 jäljellä. Tuli loppua asiallisesti.
TUTUKS: Nousi 1300 jäljellä 6. ulkoa kolmannelle, kiri ehtyi loppukurvin alkuun.
VIRIN VARPU: Nousi etusuoran alkaessa takaa selissä kolmannelle radalle. 
Jyskytti tasaisesti yltämättä rahoille.
HYYPÄN LILJA: Nousi viim. takasuoralla väsyvän takaa 3. ulkoa kolmannelle, mutta
ei yltänyt epätasaisessa lähdössä lähellekään kärkeä.
VILLIHEILI: Pääsi 500 juostuna kolmannelta johtavan rinnalle, alkoi prässätä 
johtanutta. Laukkasi 1300 jäljellä. Jäi kiertämään ulkoradoille. Juoksusta 
muodostui liian vaativa.
MINSKAUS: Tyytyi seurailemaan takapareissa. 
HISSUN PAMELA: Alkoi jäädä 2. ulkoa viim. takasuoralla. 
TIITUKKA: Poissa.
- vika rivi


