
Lähtö  1. Väliajat: 41,0-39,5-36,5-34,0 
JOKIAHON JEHU: Vastaili keulasta varmaan voittoon. 
ONNEN MIES: Pääsi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa 2. ulos. Kiri 
maalisuoralla toiseksi. 
I.P. MYRSKY: Kangistui lopussa johtavan rinnalta harvan porukan 
kolmanneksi. 
JUSSIX: Laukkasi lähtösuoralla ja 1. takasuoran alussa jääden hännille. 
Nousi kierros jäljellä selässä kolmannelle. Käänsi loppukurviin 
neljännelle radalle ja kiri harvassa porukassa neljänneksi. 
RAUTIANNA: Nousi 900 jäljellä 5. ulkoa selässä kolmannelle, kamppaili 
kiihtyvässä vauhdissa rahoille. 
TÄHTITYTTÖNEN: Ei pitänyt matkalla selkää 2. sisällä, kamppaili lopulta 
rahoille.
SIRKAN SULO: Kohosi viim. takasuoralla 4. sisältä toisen radan jonoon. 
Sai tilaa n. 50 jäljellä ja tuli viime metrit asiallisesti.
NOVELLE: Matkasi 3. sisällä, tuli loppukurvin alussa ulos selkään 
kolmannelle radalle ja kiri tasaisesti.
KIELOKE: Seuraillen perille sisältä takapareista. 
RESON SISUKAS: Nousi 900 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, laukkasi 750 
jäljellä. laukkasi takapareissa 300 ennen maalia uudelleen.
VIHIN MYMMELI: Laukkasi 1. kurvissa, nousi takaa kolmannelle kierros 
jäljellä. Kiri alkoi ehtyä loppukurvin alussa.
CHASSE: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 2. ulkoa. 
AIHEEN AARRE: Jäi heti lähdöstä taustalle ja päätyi lopulta 
keskeyttämään.
FREESIA: Laukkasi 1. kurvissa.
TUISKUN VIIMA: Poissa.

Lähtö  2. Väliajat: 37,0-35,0-34,0-25,5 
WILMAN PIIKA: Kiersi loppukurvin alussa 2. ulkoa johtoon ja nappasi 
selvän voiton. 
KATIN MESTARI: Hakeutui 3. sisältä kiriin maalisuoralle tultaessa ja 
pinnisti toiseksi.
VAUHDIN SIRU: Eteni keulaan 1. kurvissa. Menetti paikkansa 400 ennen 
maalia. Kamppaili harvan porukan kolmanneksi.
TOEVO: Tsemppasi johtavan rinnalta neljänneksi.
MULORI: Luovutti keulat 300 juostuna. Kohosi loppukurviin 2. ulos, mutta 
alkoi samassa jäädä. Tuli harvan porukan viidentenä maaliin. 



VARIAATIO: Matkasi takapareissa, kiri harvassa porukassa lopulta 
rahoille. 
KUUN SÄIHKE: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta 4. ulos, kamppaili 
harvasta porukasta tasaisesti rahoille.
TÄHEN USVATAR: Ei vain riittänyt 3./4. sisältä parhaille. 
VEEMAX: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta 3. ulos. Nousi kolmannelle 900 
jäljellä, mutta laukkasi pian jääden taustalle.
MENO-MISSI: Nousi kierros jäljellä 5. ulkoa kolmannelle, laukkasi 
keskipareissa 350 jäljellä.
RALLI-PIMU: Oli takapareissa vaisu. 
MANTELLA: Laukkasi 1. takasuoralla 3. sisältä.
HELINÄ PUNK: Laukkasi takapareissa etusuoralla ja päätyi keskeyttämään.
YRJÄNÄN MOHIKAANI: Poissa.
TÄHEN LENTO: Poissa.

Lähtö  3. Väliajat: 27,5-27,5-27,0-15,0 
IRON QUEEN: Sai vetää keulassa tosi maltilla ja otti reippaassa 
lopetuksessa varman voiton. 
OLIVIA WINDCAPE: Nousi 1. takasuoran lopussa 3. sisältä johtavan 
rinnalle, mistä kamppaili toiseksi reippaassa lopetuksessa varsin 
maltillisen matkavauhdin jälkeen. 
BWT GRAZYGIRL: Laukkasi pääjoukon hännillä lyhyesti 1. takasuoralla. 
Eteni 1400 jäljellä 4. sisälle. Kohosi viim. takasuoralla 3. ulos ja 
edelleen kolmannelle radalle. Joutui loppukurvin alussa neljännelle 
radalle ja kiri reippaassa lopetuksessa totoon. 
FLOORLADY: Kohosi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle ja 
kamppaili reippaassa lopetuksessa neljänneksi.
NORTHERN LIGHTS: Mahtui laukkaavan takaa 3. sisältä toiselle n. 100 
jäljellä ja tuli loppua asiallisesti.
MIRACLE FLEX: Tyytyi seurailemaan 2. ulkoa reippaassa lopetuksessa.
EBREZZA: Laukkasi lähtöön jääden taustalle, tavoitti porukan 3. kurvissa.
Tuli pääjoukon mukana asiallisesti perille reippaassa lopetuksessa.
FIADOR: Alkoi jäädä 2. sisältä reippaassa vauhdissa maalisuoralle 
tultaessa ja laukkasi.
FALLING RAIN LOVE: Poissa.

Lähtö  4. Väliajat: 17,0-19,5-14,5-13,0 
STONECAPES SPARROW: Nousi vajaa 1300 jäljellä 3. sisältä 2. ulos. Käänsi 
300 jäljellä kolmannelle radalle ja kiri varmaan voittoon viiden hevosen 
lähdössä. 



HUNTER DILLON: Nousi 2. sisältä johtavan rinnalle 1300 jäljellä. 
Kamppaili viiden hevosen lähdössä lopulta toiseksi. 
MAS DOMINANT: Matkasi viiden hevosen lähdössä 3. ulkona. Kamppaili 
maalisuoralla vastustajan laukan avustamana kolmanneksi.
BOULDER CANNON: Alkoi jäädä viim. takasuoralla 2. sisältä tullen 
tynkälähdössä taustalla maaliin. 
DUST COLLECTOR: Veti keulassa maltillisen avauskierroksen jälkeen toista 
rinkiä reippaammin. Haki maalisuoran alkupuolelta raviaan ja laukkasi 
menettäen kärkisijan.
HONORARY CONSUL: Poissa.
HARD CHIP: Poissa.

Lähtö  5. Väliajat: 30,0-31,5-30,0-30,5 
FRANSUA: Nousi kierros jäljellä 2. ulkoa kolmannelle, eteni loppukurvin 
alussa johtavan rinnalle. Lipui maalisuoralla varmaan voittoon. 
LULUN TAIKA: Mahtui maalisuoran alussa johtavan takaa 2. ulos ja puristi 
voittaneen selästä toiseksi. 
SPARTA: Jäi johtavan rinnalta 2. ulos loppukurvin alussa. Puristi 
maalisuoralla totoon. 
SINGIN RUUTI: Kohosi 1. takasuoralla sisältä 2. ulos. Jäi loppukurvin 
alussa 3. ulos. Nousi kolmannelle 300 jäljellä ja puristi neljänneksi.
VETOKISÄLLI: Matkasi 4./3. sisällä ja tuli seuraillen rahoille.
ÖKYMÄEN SILVIA: Laukkasi 1. kurvin alussa, eteni taustalta 5. ulos 1400 
jäljellä. Nousi kierros jäljellä selässä kolmannelle radalle. Taipui 
maalisuoran alussa.
SILLANKORVAN ULJAS: Antoi maalisuoralla keulasta selvästi periksi. 
ANGELIINA: Laukkasi lähtöön ja kierros juostuna 4. ulkoa jääden 
taustalle.
HALLAN HUMU: Laukkasi lähtöön, putosi etusuoralla pääjoukon hänniltä 
muiden matkasta. 
LAARENI: Laukkasi 1. kurvin alussa. Oli taustalla heikolla ravilla ja 
keskeytti lopulta.
ARMANDO: Laukkasi lähtöön, eteni matkalla 4. sisälle. Vaihtoi kierros 
jäljellä 3. ulos. Sai tilaa maalisuoran alussa ja kiri hyvin, mutta 
laukkasi hieman ennen maalia menettäen kolmannen sijan. 



Lähtö  6. Väliajat: 19,0-21,5-21,0-17,0 
HE IS VIKTOR: Nousi 1. kurvissa johtavan takaa toiselle ja eteni kärkeen.
Sai vetää maltilla, mutta joutui lopussa tosi tiukille. Piti niukkaan 
voittoon. 
PEAK C.R.SEVEN: Kiersi 1. takasuoralla 4. ulkoa johtavan rinnalle, mistä 
kamppaili maalisuoralla voitosta keulassa olleen He Is Viktorin kanssa. 
Jäi niukasti toiseksi. 
E.V. ANDY: Nousi 600 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle ja kiri maalisuoralla 
totoon.
CLUELESS VETLADY: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 400 jäljellä. Käänsi
maalisuoralle neljännelle kaistalle ja kiri asiallisesti.
RIION VALENTINO: Aloitti johtavan rinnalla ja sai vetoapua 2. kurvin 
alussa. Kamppaili lopussa viim. rahoille. 
MR MAXIMUS: Kohosi loppukurvissa 4. sisältä 3. ulos, ei päässyt tulemaan 
täysin vapaasti.
BLACK SWAN: Vaihtoi 800 ennen maalia 5. sisältä 5. ulos. Nousi 
kolmannelle viim. takasuoran alussa, sai pian selkiä eteensä. Käänsi 
maalisuoralle ulkoradoille, mutta tehtävä  oli vaikea reippaassa 
lopetuksessa.
PENELOPE DAHLIA: Tyytyi seurailemaan 3. sisältä.
JOLENE: Luovutti keulat 1. takasuoralla. Laukkasi 300 jäljellä 
mahdollista menestystä.
NATALIE RAY:. Laukkasi lähtöön.
MAY BE MERRY: Poissa.
WAT ARUN AX: Poissa.

Lähtö  7. Väliajat: 28,0-28,0-26,0-26,0 
LENNON RAPINA: Eteni keulaan 1. kurvissa, kamppaili lopussa niukkaan 
voittoon ennen Hissun Feeniksiä. 



HISSUN FEENIKS: Pääsi 1. takasuoran alussa kolmannelta johtavan rinnalle,
kamppaili maalisuoralla voitosta keulassa olleen Lennon Rapinan kanssa. 
Täpärä kakkonen. 
PISKON POUTA: Kohosi viim. takasuoralla 4. sisältä 3. ulos, pudotti 400 
jäljellä 2. sisälle. Ei päässyt tulemaan lopussa vapaasti kärkiparin 
takaa.
MYRSKYRI: Kiersi alussa neljättä rataa ja pääsi 1. takasuoran lopussa 2. 
ulos. Nousi maalisuoran alussa kolmannelle radalle ja kamppaili viim. 
totosijasta. 
TÄHTISEKKI: Vaihtoi loppukurvin alussa 3. sisältä 3. ulos, mahtui 
maalisuoran alussa kolmannelle radalle ja tuli loppua asiallisesti. 
VIRIN URHO: Lähti tosi tahmeasti jääden taustalle. Tavoitti pääjoukon n. 
900 ennen maalia ja eteni 5. ulos. Nousi loppukurviin selässä kolmannelle
radalle. Käänsi pian ulommas ja kiri vaikeista asemista loppua hyvin. 
ALVAR HEM: Oli 5. sisältä lähinnä tasainen.
KIIRILLA: Alkoi jäädä loppukurvin alussa 2. sisältä. 
TEMETRIUS: Laukkasi keulasta 1. kurvissa.
VILLIHEILI: Laukkasi 1. takasuoran alkaessa kärjen takaa.
TINDERI: Laukkasi lähtöön.
ALPERTTO: Hapuili lähtöön jääden hännille, nousi viim. takasuoralla 
selässä kolmannelle. Kohosi loppukurvissa neljännelle radalle, eteni 
tasaisesti kunnes laukkasi maalisuoran alussa.
HISSUN TURBO: Nousi viim. takasuoralla 3. ulkoa kolmannelle, laukkasi 
maalisuoralle tultaessa.

Lähtö  8. Väliajat: 14,0-16,0-15,5 
OXAN COCKADOODLEDO: Jäi etusuoran alussa johtavan rinnalle, mistä puristi
lopussa hallittuun voittoon. 
WINNERTAKESITALL S: Eteni keulaan etusuoran alussa, kamppaili lopussa 
toiseksi. 
MINNIE WINDCAPE: Kohosi maalisuoralle 2. ulkoa kolmannelle radalle ja 
kiri totoon. 
CURAKAO: Luovutti keulat etusuoran alussa. Kohosi maalisuoralle 2. ulos 
ja kamppaili kärkirintamasta totosijoista. 
NUCLEAR TILE: Seuraillen perille 3. sisältä.
ELAIZA CAMTO: Tuli lopussa 5. sisältä kiertämättä ja puristi viim. 
rahoille.
SMOKY RAY: Hakeutui maalisuoran alussa 3. ulkoa ulomma ja tuli 
tasaisesti.



WHYNOT ME: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle, ei yltänyt 
rahoille.
QUATTRO TILLY: Pakitti alussa ulkoa hännille. Nousi viim. takasuoralla 
selässä kolmannelle radalle, mutta tehtävä oli vaikea.
BRAND BOOST: Kohosi 4. sisältä loppukurvissa 4. ulos ja tuli loppua 
tasaisesti.
BIG SEXY DELI: Oli taustalla vaisu. 
DIRK DIGGLER SISU: Poissa.

Lähtö  9. Väliajat: 23,5-22,0-19,0-14,0 
CALL IT DOOHAN: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle je 
eteni keulaan loppukurvin alussa. Nappasi maalisuoralla varman voiton. 
GOVERNOR VICE: Eteni johtavan rinnalta keulaan viim. takasuoran lopussa. 
Menetti pian paikkansa. Peri lopussa toisen sijan vastustajan laukan 
myötä. 
PASTOR'S SON: Menetti keulat viim. takasuoralla, jäi pian 3. sisälle. 
Kohosi maalisuoran alussa 2. ulos. Peri kolmannen sijan vastustajan 
laukattua. Ravi ei ole kauneinta.
SILENOS MILLBURN: Jäi viim. takasuoran lopussa 2. sisältä 4. sisälle, 
peri maalisuoralla neljännen sijan. Viime metrit seuraillen.
INCREDIBLE KOKS: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selissä 
kolmannelle radalle, puristi maalisuoralla rahoille. 
CHOPIN BLUES: Nousi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa selässä kolmannelle,
jäi ilman vetoapua 400 jäljellä. Kamppaili viim. rahoille. 
SIDE STAR: Ei vain yltänyt 4. ulkoa kärkisijoille. 
BIJOUN SANTERI: Jäi reippaassa lopetuksessa 4. sisältä taustalle. 
ROSE PEPPER: Laukkasi 1. kurvin alussa jääden taustalle.
ALL THAT SHE WANTS: Laukkasi lähtöön ja taustalla alkumatkasta uudelleen 
tullen hylätyksi.
CAMDEN TOWN: Laukkasi lähtöön ja taustalla myöhemmin uudelleen.
HONEY TRIX: Kohosi viim. takasuoralla 3. sisältä 2. ulos, pääsi 400 
jäljellä johtavan rinnalle. Laukkasi hieman ennen maalia varman 
kakkossijan. 
CALL IT JULIO: Poissa.
BOULDER SELENE: Poissa.

Lähtö  10. Väliajat: 19,5-19,5-17,5-13,0 
SILICA BANK: Kohosi 2. sisältä 2. ulos 1250 jäljellä, jäi pian ilman 
selkää. Irtosi voittomatsiin Gambling Facen kanssa ja tuli tästä varmasti
ohi. 
GAMBLING FACE: Eteni 1. takasuoralla neljänneksi ja keulaan etusuoran 
alussa. Irtosi voittomatsiin Silica Bankin kanssa, joka oli etevämpi. 
DJANGO CROSS: Eteni keskipareista harvan porukan kolmanneksi loppukurvin 
alussa ja piti asemansa perille. 



EXCEL PORSCHE: Luovutti keulat etusuoran alussa. Kamppaili harvan porukan
neljänneksi.
FLUKE: Matkasi takapareissa, paransi viim. takasuoralla harvassa 
porukassa asemiaan, eteni 300 jäljellä viidenneksi j piti asemansa 
perille.
HOLY JACK: Jäi keskipareista loppua kohden epätasaisessa lähdössä 
taustalle. 
SUPER FILLY: Taipui keskipareista viim. takasuoralla taustalle. 
VALTER L.P.C.: Lähti pitkältä pakilta, eikä kyennyt reippaalla toisella 
kierroksella lähellekään kärkeä. 
GOING ABOVE: Laukkasi lähtösuoralla ja taustalla alkumatkasta uudelleen.


