
Lähtö  1. Väliajat: 38,5-36,5-31,0-31,5 
SOME: Jäi 2. ulkoa ilman selkää viim. takasuoran alussa ja eteni kärkeen 
loppukurvin alussa. Otti selvän voiton. 
VAUHDIKAS-VENLA: Eteni 1. takasuoran lopussa johtavan rinnalle, haki 
keulat 750 jäljellä. Menetti paikkansa loppukurvin alussa. Kamppaili 
harvan porukan toiseksi. 
MISSIN VALMA: Laukkasi 3. sisältä 500 juostuna jääden pienen lähdön 
hännille, nousi viim. takasuoran lopussa viidenneltä sijalta loppukurviin
kolmannelle radalle. Kamppaili harvan porukan kolmanneksi. 
NEVAN TUISKU: Lähti matkaan 100 metrin pakilta. Eteni 1300 jäljellä 
harvan porukan viidenneksi. Kohosi 300 jäljellä kolmannelle sijalle, 
mutta jäi maalisuoralla neljänneksi. 
STIORA: Matkasi harvassa porukassa keskipareissa, mistä oli tasainen.
KARTELLO: Laukkasi taustalla lähtösuoralla, oli kaukana muiden takana 
viimeinen hyväksytty.
VAELLA: Laukkasi 2. sisältä 1350 jäljellä, laukkasi taustalla uudelleen 
900 ennen maalia.
FRANSTIINA: Laukkasi keulasta 800 ennen maalia, laukkasi viim. takasuoran
alussa 2. sisältä uudelleen. Kolmas lyhyt laukka 500 jäljellä.
HELMEN VIOLA: Laukkasi taustalla 1. kurvin alussa.
SIIRIN PAIJA: Poissa.

Lähtö  2. Väliajat: 12,0-16,5-15,0-15,0 
TAJFUNRAIN: Veti keulassa reipasta ja vastaili varmaan voittoon. 
BITCOIN EVO: Nousi johtavan takaa toiselle etusuoran alussa. Kamppaili 
rehdisti toiseksi. 
JOE'S HILDA WHO: Jäi alkumatkasta toiselle ilman selkää, sai vetoapua 
etusuoran alussa. Kamppaili lopussa totoon. 
E.V. ANDY: Nousi etusuoralla 6. sisältä 4. ulos, kamppaili lopulta 
neljänneksi harvassa porukassa. 
GITANO THIEBEN: Nousi 3. ulkoa etusuoran alussa kolmannelle, mutta 
laukkasi 900 ennen maalia. Tuli loppua hänniltä harvassa porukassa 
rehdisti yltäen viidenneksi. 
STARS TROT ALLAN: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
GREAT HURRICANE: Ei vain riittänyt 3. ja 2. sisältä parhaille.
FLYING SIRIUS: Tyytyi seurailemaan 4. sisältä.
GONJAMIN: Oli tosi vaisu 4. ulkoa. 
GOLDEN GAIA: Laukkasi viim. takasuoran alussa 5. sisältä.
GROVE'S KAJSA: Laukkasi hännillä 1. takasuoralla.
JULIANE DE VELUWE: Poissa.



Lähtö  3. Väliajat: 12,0-15,5-17,0-17,5 
HOHO HAHA SISU: Eteni keulaan 1. takasuoran alussa, mistä hallitsi 
varmasti perille. 
KRATOS K.M.E.: Pääsi viim. takasuoralla 3. sisältä 2. sisälle. Tuli 
voittaneen takana pussissa maaliin. 
AL'S SWEET SVEA: Kohosi viim. takasuoran lopussa johtavan takaa toiselle,
kamppaili kakkosrahoista. 
SAINT SALME: Kohosi viim. takasuoralla 4. ulkoa selissä kolmannelle 
radalle. Käänsi loppukurvissa neljännelle kaistalle ja kiri hyvin 
neljänneksi. 
GODDESS DIONE: Nousi viim. takasuoralla 6. sisältä toisen radan jonoon. 
Kohosi maalisuoralle ulkoradoille ja kiri loppua hyvin.
BABADOOK: Nousi viim. takasuoralla hiipuvan takaa 2. ulkoa kolmannelle, 
kangistui maalisuoralla keskipareihin. 
AMOUR SONG: Nousi viim. takasuoralla 5. ulkoa selissä kolmannelle 
radalle. Käänsi loppukurvissa neljännelle ja viidennelle kaistalle. Ei 
ehtinyt vaikeista asemista rahoille.
BIG BOWL: Seuraili 4. sisältä tasaisesti.
R.R. SAM'S JOY: Tyytyi seurailemaan 5. sisältä.
JONTTE JUNIOR: Matkasi 7. sisällä, mistä tehtävä oli tosi vaikea.
SHAPE OF YOU: Jäi viim. takasuoran lopussa johtavan rinnalta 2. ulos, 
hiipui takapareihin.
R.R. PRESLI: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, mutta ei 
edennyt ja hiipui taustalle. 

Lähtö  4. Väliajat: 11,0-14,0-17,5-14,0 
NINTH NOBLEMAN: Prässäsi reippaassa avauksessa keulaan 1. takasuoran 
alussa. Vastasi lopussa voittoon ennen Pegasos Evoa. 
PEGASOS EVO: Nousi etusuoran alussa 5. ulkoa kolmannelle radalle, eteni 
550 jäljellä johtavan rinnalle. Kamppaili maalisuoralla voitosta keulassa
olleen Ninth Noblemanin kanssa. 



HORSETAIL'S O'NEIL: Luovutti keulat 1. takasuoran alussa reippaan 
avauksen päätteeksi. Kamppaili lopussa totoon.
BLUEJEANS BI: Nousi 900 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, pääsi 
loppukurvin alussa 2. ulos ja kamppaili neljänneksi. 
DOWNSHIFTER: Jäi viim. takasuoralla 2. ulkoa 3. ulos, mistä oli lopussa 
tasainen.
ELMINO DE LA FYE: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta johtavan rinnalle. 
Jäi 550 jäljellä 2. ulkoa, pudotti sisälle ja kamppaili viim. rahoille. 
WINNERTAKESITALL S: Seuraili 3. ulkoa tasaisesti.
SOUZY: Ei vain riittänyt 5. sisältä.
COUNTESS CHIARA: Ei vain riittänyt 3. sisältä parhaille.
JONATHAN BOKO: Oli vaisu 4. sisältä. 
TRIPLE RAY: Oli pehmeä 6. ulkoa. 
RUE DE ROI: Laukkasi lähtösuoralla ja taustalla viim. takasuoran alussa.

Lähtö  5. Väliajat: 38,0-36,5-31,0-26,5 
VALE-ELLI: Pääsi 2. ulkoa johtavan rinnalle etusuoran alussa. Haki keulat
viim. takasuoran alkupuolella ja irtosi ylivoimaiseen voittoon.
NOPSA EELIS: Eteni etusuoran alussa johtavan rinnalta keulaan. Menetti 
paikkansa Vale-Ellille n. 650 jäljellä. Laukkasi harvassa porukassa n. 
350 jäljellä. Piti asemansa epätasaisessa lähdössä perille. 
AKVARELLI: Luovutti keulat etusuoran alussa, jäi pian 3. sisälle. Ei vain
riittänyt kahdelle paremmalleen epätasaisessa lähdössä. 
VOLSUMUS: Laukkasi lähtösuoralla, eteni kolmatta rataa ja pudotti 
harvassa porukassa 1. takasuoran lopussa 4. ulos ja edelleen 3. sisälle. 
Kamppaili epätasaisen lähdön neljänneksi. 
MULON HULIVILI: Matkasi harvassa porukassa keskipareissa, mistä kamppaili
viidenneksi. 
SIIRIN SÄPINÄ: Vaihtoi etusuoran alussa 3. sisältä 2. ulos. Laukkasi 1100
jäljellä menettäen asemiaan. Tuli tosi harvassa porukassa kaukana kärjen 
takana maaliin.
LEMPEIN: Laukkasi 1850 jäljellä kärjen takana. Matkasi harvassa porukassa
keskipareissa, mistä ei vain riittänyt.
STOKERI: Laukkasi lähtösuoralla ja taustalla 900 jäljellä.
HOVILAN HERTTA: Laukkasi lähtösuoralla, eteni harvaan porukkaan 
keskipareihin. Uusi laukka maalisuoralla.
EVEN EKSTAASI: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla 
epätasaisessa lähdössä uudelleen.
VILPAHUS: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla uudelleen.



Lähtö  6. Väliajat: 14,5-16,5-16,0-15,0 
AUSTIN: Kohosi 1. takasuoran lopussa 4. sisältä 2. ulos. Kiersi viim. 
takasuoralla johtavan rinnalle ja puristi varmaan voittoon. 
LITTLE BOY AWAY: Vaihtoi kierros jäljellä 4. sisältä 3. ulos. Kiersi 
viim. takasuoralla 2. ulos. Kamppaili maalisuoralla toiseksi. 
MURDER MIKE: Luovutti keulat 1. kurvin lopussa. Kohosi maalisuoralla 2. 
ulos, ei päässyt tulemaan täysin vapaasti ja kamppaili totoon. 
ELAINE LAURELTON: Laukkasi lähtösuoralla, kohosi sisäpareista vajaa 
kierros jäljellä 5. ulos. Nousi viim. takasuoralla selässä kolmannelle 
radalle. Tuli rehdisti neljänneksi. 
QUEEN'S VISA: Eteni keulaan 1. kurvin lopussa. Kangistui lopussa 
viidenneksi. 
FROZEN ELSA S: Kamppaili lopussa 5. sisältä kiertämättä viim rahoille. 
MAS FELIPE: Kohosi loppukurvissa 3. sisältä toisen radan jonoon ja tuli 
tasaisesti. 
FINISH AMIRAAL: Laukkasi lähtöön, eteni 4. ulos, mistä tasainen.
A GOOD MELODY: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
JET SETTER: Alkoi jäädä 3. ulkoa jo etusuoralla. Taustalla maaliin. 
CERESTHEE: Taipui viim. takasuoralla johtavan rinnalta.
BEARWAY: Laukkasi lähtöön ja takapareissa häirittynä loppukurvin alussa.

Lähtö  7. Väliajat: 11,5-12,5-12,5-16,0 
VESUVIO WISE L.: Matkasi reippaassa vauhdissa 2. sisällä. Nousi 300 
jäljellä toiselle ja puristi maalisuoralla hallittuun voittoon. 
ILOS SANSIBAR: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 1100 jäljellä ja eteni 2. ulos.
Nousi 650 jäljellä kolmannelle radalle, eteni 400 jäljellä harvan porukan
kolmanneksi. Puristi viime metreillä toiseksi. 
FERNANDO VIXI: Veti keulassa lujaa, kangistui lopussa kolmanneksi. 
MAKEMAKE: Nousi viim. takasuoralla 5. sisältä toisen radan jonoon. Kiersi
loppukurvin alussa harvan porukan viidenneksi ja puristi maalisuoralla 
neljänneksi. 
MAS DOMINANT: Laukkasi lyhyesti lähtöön jääden kauas hännille. Kohosi 
maalisuoralle ulkoradoille, ehti toivottomista asemista viidenneksi. 
HARD CHIP: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua 2. kurvin alussa. Jäi 
etusuoran alussa uudelleen toiselle ilman selkää. Kamppaili harvassa 
porukassa viim. rahoille. 
VIE DE DREAM: Kohosi loppukurvissa 5. sisältä toisen radan jonoon, ei 
päässyt tulemaan maalisuoralla täysin vapaasti.
ABOVE FROM DE HESS: Nousi loppukurviin harvan porukan hänniltä 
kolmannelle radalle, ei yltänyt vaikeista asemista rahoille.



ALLADIN BRO: Nousi 1. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle radalle ja eteni 
johtavan rinnalle. Pudotti etusuoran alussa 3. sisälle. Ei pysynyt viim. 
takasuoralla enää kärkiparin matkassa. Hiipui vauhtijuoksussa ulos 
rahoilta.
UOMO SHOW: Matkasi 3./4. sisällä, mistä taipui lopussa taustalle. 
UKEBELL JET: Oli pehmeä takapareista.
WINZET: Taipui 3. ulkoa 3. kurvissa taustalle ja päätyi keskeyttämään.

Lähtö  8. Väliajat: 30,5-26,5-26,5-29,0 
MYRSKYRI: Pääsi 1. takasuoran lopussa 3. ulkoa 2. ulos ja johtavan 
rinnalle 1300 jäljellä. Haki keulat viim. takasuoran lopussa. Otti 
maalisuoralla varman voiton. 
HYYPÄN LILJA: Vaihtoi etusuoran alkaessa johtavan takaa 2. ulos. Laukkasi
viim. takasuoran lopussa. Jatkoi kolmatta rataa ja jyräsi vahvasti 
toiseksi
TINDERI: Nousi 1. takasuoran lopussa 2. ulkoa kolmannelle radalle. 
Laukkasi lyhyesti 1350 jäljellä. Pudotti kierros jäljellä 3. ulos. Nousi 
jälleen kolmannelle 800 jäljellä ja eteni loppukurvin alussa johtavan 
rinnalle. Kamppaili rehdisti totoon. 
LARVAN IISU: Eteni johtavan rinnalta keulaan n. 1300 jäljellä Menetti 
paikkansa 500 jäljellä. Kangistui neljänneksi. 
VÄLKYN TUISKU: Nousi 5. ulkoa kolmannelle 850 jäljellä ja sai pian 
vetoapua. Ei näyttänyt aivan priimalta ja laukkasi 300 jäljellä. Tuli 
epätasaisessa lähdössä selvästi voittaneesta jääneenä maaliin. 
LULUN LUPAUS: Oli taustalla tosi vaisu. 
BRAMEE: Laukkasi keulasta 2. kurvissa.
HARJUJEN ROOMEO: Matkasi 4./3. ulkona, laukkasi 550 jäljellä.
SARMÖÖRI: Poissa.

Lähtö  9. Väliajat: 33,5-32,0-29,0-30,0 
VIPANTIINA HEM: Vastaili keulasta varmaan voittoon. 
NIEMEN IIDA: Kamppaili 2. sisältä toiseksi. 
LILIAN ROLS: Nousi 1. takasuoran lopussa keskipareista kolmannelle 
radalle, tuli pitkällä kirillä rehdisti totoon. 



JENNITÄR: Kohosi kierros juostuna 3. sisältä johtavan rinnalle, mistä 
kangistui lopussa harvan porukan neljänneksi. 
SORELLE: Kamppaili 4. sisältä harvan porukan viidenneksi. 
ONON NOPSASUIVI: Kamppaili 3. ulkoa tasaisesti rahoille. 
R.R. MUISTOTAR: Laukkasi lähtösuoralla ja keskipareista 1. takasuoralla. 
Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa kolmannelle radalle. Kamppaili 
harvassa porukassa rahoille.
LOTTOPOTTI PEE: Laukkasi lähtöön. Nousi kaukaa takaa loppukurvin alussa 
selässä kolmannelle radalle, ei yltänyt vaikeista asemista enää rahoille.
KIIEKSEN VIHTORI: Nousi viim. takasuoran alussa 6. ulkoa selässä 
kolmannelle, käänsi loppukurviin neljännelle radalle ja kiri 
toivottomista asemista tasaisesti.
WERONA: Matkasi kaukana takana sisäpareissa, mistä tehtävä oli vaikea.
TÄHTI-OLIVIA: Laukkasi lähtösuoralla, haki asemat 4. ulkoa. Taipui loppua
kohden taustalle. 
R.R. KISU: Kohosi 5. sisältä 1300 jäljellä toiselle ilman selkää, sai 
vetoapua 1100 jäljellä. Antoi loppukurvissa selvästi periksi. 
TÄHTINEITO: Laukkasi lähtösuoralla ja 1. kurvissa. Matkasi sisällä 
takapareissa, mistä ei päässyt tulemaan loppua täysin vapaasti.
RAHIMA: Poissa.
WILMAN PIIKA: Poissa.

Lähtö  10. Väliajat: 12,5-15,5-17,0-16,5 
ELECTRIC CHERRY: Kohosi 3. sisältä 2. ulos 800 jäljellä. Kiersi 
loppukurvissa johtavan rinnalle ja jatkoi varmaan voittoon. 
BOOGEYMANSIN: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, eteni johtoon 650 
jäljellä. Kamppaili maalisuoralla toiseksi. 
INCREDIBLE KOKS: Nousi viim. takasuoran alussa hänniltä kolmannelle 
radalle ja kiri hyvin kolmanneksi. 
I ENGINEER: Pääsi 2. ulkoa loppukurvissa toiselle ilman selkää, mistä 
kamppaili neljänneksi. 
LITTLE BIT LOVE: Nousi 1100 jäljellä 5. ulkoa kolmannelle radalle, tuli 
pitkällä kirillä harvassa porukassa asiallisesti rahoille. 
SILICA GEM: Kamppaili 4. ulkoa harvassa porukassa viim. rahoille. 
SECOND SOUL: Kohosi kierros jäljellä hännillä toisen radan jonoon, tuli 
harvassa porukassa lähinnä tasaisesti perille.
NORTHERN LIGHTS: Jäi viim. takasuoran alkaessa 4. sisältä hiljentävän 
takana kauas hännille, mistä tehtävä oli vaikea.
SAXGIRL: Luovutti keulat 250 juostuna. Jäi n. 800 jäljellä hiljentävän 
takana aivan hännille, mistä ei yltänyt enää rahoille.
ROCKY BREEZE: Jäi 1. kurvissa johtavan rinnalle, haki keulat 800 
jäljellä. Menetti pian paikkansa, hiipui loppua kohden taustalle. 
ADALMINA BUZZ: Eteni keulaan 250 juostuna. Hiljensi pahoin 3. kurvissa 
jääden taustalle. 
MOMENTUM: Poissa.


