
Lähtö  1. Väliajat: 46,0-45,5-39,0-36,5 
HELLUN TULI: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 1300 jäljellä, sai pian selän 
eteensä. Sai vapaan radan 400 jäljellä ja kiri maalisuoralla hallittuun 
voittoon. 
STORMI: Nousi etusuoran alussa 2. ulkoa kolmannelle, pääsi 400 ennen 
maalia johtavan rinnalle. Ulkoa kirinyt Hellun Tuli puristi viime 
metreillä ohi. 
MUA LOLITA: Jäi 300 juostuna johtavan rinnalle, eteni keulaan 400 
jäljellä. Kangistui lopussa kolmanneksi. 
IKI-EKA: Pääsi etusuoralla 3. ulkoa 2. ulos, kamppaili tasaisesti 
neljänneksi. 
PÄTMÄN: Menetti keulat 400 jäljellä, seuraili tasaisesti. 
SININ SOMA: Laukkasi 300 juostuna johtavan rinnalta. Nousi 5. ulkoa 
selässä kolmannelle etusuoran alussa. Kamppaili asiallisesti viim. 
rahoille. 
PYYLINMÄEN HELMI: Alkoi jäädä 2. sisältä 800 jäljellä. 
PIRTTILÄN REMULUS: Laukkasi lähtösuoralla jääden kauas taustalle. 
CARAT: Laukkasi pääjoukon hänniltä tahmean alun jälkeen 1. kurvin alussa.
Kaukana taustalla maaliin.
VIPINÄN VIUHTI: Laukkasi kierros jäljellä 3. sisältä. Kohosi pääjoukon 
hänniltä viim. takasuoralle kolmannelle ja neljännelle radalle. Hapuili 
600 ennen maalia menettäen uudelleen asemiaan. Tuli jälleen asiallisesti,
mutta laukkasi taistosta rahasijasta n. 100 jäljellä.
VISKANTTI: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla tullen 
hylätyksi.
LOISTEEN VILI: Poissa.
RAJALAN MIMMI: Poissa.

Lähtö  2. Väliajat: 20,0-21,5-20,0-18,0 
MIDSUMMER SPEED: Kohosi 1. takasuoran alussa johtavan takaa toiselle ja 
eteni keulaan 1550 jäljellä. Piti lopussa niukkaan voittoon. 
NITROGLYCERINE: Kiri maalisuoralla 2. sisältä mukaan tasaiseen 
voittomatsiin. 
NIKY BOY: Nousi viim. takasuoran alussa 5. ulkoa selissä kolmannelle 
radalle. Puristi maalisuoralla asiallisesti totoon kärkiparista hieman 
jääneenä. 
STAR OF DELIGHT: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 850 jäljellä, kamppaili 
asiallisesti neljänneksi. 



ROYAL PILATUS: Aloitti johtavan rinnalla, sai vetoapua kierros jäljellä. 
Seuraili harvenevassa porukassa viidenneksi. 
PREACHER: Ei pysynyt viim. takasuoralla 3. sisällä edellä olleen 
puserossa. Oli loppukurvin alussa hiipuvassa selässä, nousi 300 jäljellä 
toisen radan jonoon ja tuli tasaisesti. 
DAISY DIVER: Sai tilaa maalisuoran alkaessa 5. sisältä ja kiri loppua 
asiallisesti.
POGGIO'S BOY: Nousi 7. ulkoa loppukurviin ulkoradoille, puristi 
asiallisesti viim. rahoille.
WHO'S YER DADDY: Laukkasi 1. kurvin alussa, matkasi lopulta 6. ulkona. 
Oli pitkään vailla kiritilaa, kamppaili lopussa viim. rahoista.
MY NAME IS BOND: Matkasi kaukana takapareissa sisäradalla, mistä 
tasaisesti perille.
WHITECHARM WIND: Vaihtoi 4. sisältä 3. ulos 800 ennen maalia, mistä oli 
vaisu.
HAZEL MUSTANG: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa. Laukkasi pian 
ulkoradoille. Eteni kolmannelta johtavan rinnalle kierros jäljellä. 
Taipui viim. takasuoran lopussa.
MOUNTAIN SELENA: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
JULY FOURTH: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla.
LITTLE BIG MISSILE: Laukkasi 1. kurvin alussa. Ei kuitenkaan edennyt ja 
hylättiin lopulta alun laukasta.
CALVARIA: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 850 jäljellä. Pilasi 
laukkaan 400 jäljellä.

Lähtö  3. Väliajat: 30,0-31,5-35,0-33,5 
MÄEN EINO: Nousi kuudennelta sijalta kolmannelle radalle 800 jäljellä. 
Eteni viim. takasuoralla johtavan rinnalle ja keulaan loppukurvin alussa.
Otti varman voiton. 
TULIOPAALI: Nousi etusuoran alussa neljänneltä sijalta toiselle ilman 
selkää. Pudotti kierros jäljellä 3. sisälle. Nousi loppukurvissa toiselle
ja kamppaili toiseksi. 
ANGELIINA: Nousi 2. kurvissa keskipareista toiselle ja eteni etusuoran 
alussa 2. sisälle. Kamppaili harvassa porukassa asiallisesti totoon.
DEMETER: Laukkasi keulasta 2. kurvin alussa, jatkoi harvassa porukassa 
viidentenä. Kamppaili lopussa epätasaisen porukan neljänneksi. 
TYPYN TEHO: Peri 2. sisältä keulat 2. kurvin alussa. Menetti paikkansa 
loppukurvin alussa. Taipui harvan porukan viidenneksi. 
BUUGI: Oli taustalla vaisu. 
HELMI-HUKI: Laukkasi lähtöön.
HESPORI: Alkoi jäädä 3. sisältä jo etusuoralla. 
MOIDO: Poissa.



Lähtö  4. Väliajat: 19,0-18,0-15,5-15,5 
ONE QUICK: Kiersi viim. takasuoralla 3. ulkoa johtavan rinnalle ja lipui 
maalisuoralla varmaan voittoon. 
SMOKIN BOY: Laukkasi lähtöön, eteni 3. sisälle. Kohosi 4. ulos 800 
jäljellä. Nousi viim. takasuoralla selässä kolmannelle radalle ja pääsi 
400 ennen maalia 2. ulos. Pudotti kärkiparin takana 2. sisälle. Kiri 
lopussa toiseksi. 
NINEELEVEN: Eteni 500 jäljellä johtavan rinnalta keulaan. Kangistui 
lopussa kolmanneksi. 
CARAMEL'S NUGA: Laukkasi keulasta 1500 jäljellä. Jatkoi harvassa 
porukassa 4. ulkona. Puristi maalisuoralla kärjestä selvästi jääneenä 
neljänneksi.
TOO SMOOTH FOR YOU: Oli 2. ulkoa vain tasainen harvenevassa porukassa. 
PEACE OF CAKE: Alkoi jäädä 2. sisältä 800 jäljellä. 
NEXT YET: Laukkasi lähtösuoralla, laukkasi 4. sisältä harvassa porukassa 
750 jäljellä uudelleen.
MY WAY LUXI: Laukkasi lähtösuoralla jääden kauas hännille.
NEGROAMARO: Peri 2. sisältä johtaneen laukattua keulat 2. kurvin alussa. 
Menetti paikkansa 500 jäljellä ja laukkasi n. 300 jäljellä.

Lähtö  5. Väliajat: 17,5-16,5-15,0-15,0 
BISMARCK COMERY: Vaihtoi jonosta 6. sisältä 3. ulos 1200 jäljellä. Nousi 
loppukurviin kolmannelle radalle ja kiri varmaan voittoon. 
ELLIOT WEB: Vaihtoi jonosta 7. sisältä 4. ulos etusuoran alussa. Nousi 
loppukurviin selässä kolmannelle radalle ja kiri toiseksi. 
HARD CHIP: Laukkasi lyhyesti lähtöön ja aloitti jonossa viidentenä. 
Kohosi etusuoran alussa 2. ulos. Kohosi maalisuoran alussa kolmannelle ja
puristi totoon. 
MAKEMAKE: Nousi 1. takasuoralla 3. sisältä johtavan rinnalle. Kamppaili 
lopussa viim. totosijasta. 
MAS DOMINANT: Nousi loppukurviin 5. ulkoa selissä kolmannelle ja kiri 
hieman tasaisesti. 
WINZET: Vaihtoi loppukurvissa 3. sisältä 2. ulos ja tuli tasaisesti.
SANTO GRIAL: Menetti 2. sisältä maalisuoralla tultaessa asemiaan väsyvän 
takana. Ei ehtinyt enää rahoille tilaa saatuaan.
UOMO SHOW: Taipui keulasta maalisuoralle tultaessa.
IDA'S OWEN: Poissa.
MINTO'S DON JUAN: Poissa.

Lähtö  6. Väliajat: 39,0-34,5-31,0-30,0 



SAVON SISU: Pääsi 4. ulkoa 2. kurvissa laukkojen myötä 2. ulos. Kiri 
maalisuoralla hallittuun voittoon. 
MATTEUS KEVÄTÖN: Jäi 2. kurvissa laukkojen myötä 3. ulkoa johtavan 
rinnalle. Kamppaili maalisuoralla voitosta ulkoa kirineen Savon Sisun 
kanssa, joka oli etevämpi. 
RIUTAN FRIIDA: Jäi 300 juostuna johtavan rinnalle. Haki keulat 1400 
jäljellä, kamppaili maalisuoran taistossa kolmanneksi. 
OHIHEITTÄJÄ: Pudotti 2. kurvissa 2. ulkoa 2. sisälle. Kohosi 
maalisuoralla 2. ulos ja seurali neljänneksi. 
HETIMITE: Matkasi mukana kärkiviisikossa sen hännillä, seuraili 
tasaisesti perille epätasaisessa lähdössä.
KARTELLO: Laukkasi lähtösuoralla, matkasi tosi harvassa porukassa 
keskipareissa, mistä ylsi rahoille kaukana kärjen takana.
PIKKUKAVALJEERI: Laukkasi pääjoukon hänniltä 1450 jäljellä, tuli 
epätasaisessa lähdössä kaukana kärjen takana maaliin.
KUUSÄLLI: Laukkasi 300 juostuna johtavan rinnalta. Laukkasi pian 
uudelleen. Jatkoi kärkiviisikosta selvästi jääneenä sijalla kuusi. Ei 
jaksanut puristaa lopussa kärkisijoille.
HELMEN VIOLA: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle.
MANTELLA: Laukkasi lähtöön jääden pitkältä pakilta selvästi lisää.
RESON SISUKAS: Laukkasi keulasta paineen alla 1. takasuoran lopussa.
SAVON SOKERI: Laukkasi lähtöön jääden taustalle.
HISSUN TELLU: Laukkasi 2. kurvin alussa johtavan takaa pitkäksi.

Lähtö  7. Väliajat: 11,0-15,5-16,5-18,0 
LITTLE BOY AWAY: Otti reippaassa avauksessa keulasta ja vastaili lopussa 
varmaan voittoon. 
AMIRAAL VICTOR: Sai tilaa maalisuoralla 2. sisältä ja puristi toiseksi. 
ANYTHING GOES: Nousi 300 jäljellä 5. sisältä ulkoradoille, ehti hyvällä 
lopetuksella totoon. 
CALDERA AMOUR: Kohosi loppukurvissa 3. ulkoa selässä kolmannelle radalle.
Kiri maalisuoralla taistoon viim. totosijasta. 
FREE FROM FINES: Ei päässyt tulemaan vapaasti 3. sisältä.
ROCKTOWN INSPECTOR: Nousi 1100 jäljellä 5. ulkoa kolmannelle radalle. 
Kangistui viim. satasella kärkirintamasta jäännösrahoille. 
HOHO HAHA SISU: Ei jaksanut puristaa lopussa johtavan rinnalta rahoille.
COD A'LA DOC: Oli maalisuoralla pehmeä 2. ulkoa. 
HORSETAIL'S O'NEIL: Oli 4. sisällä pitkään pussissa, kohosi maalisuoralle
ulommas, mutta tuli loppua vain tasaisesti.
ARCTIC PASTOR: Alkoi jäädä loppukurvin alussa 4. ulkoa. 
GLINT MATCH: Poissa.
MR COURVOISIER: Laukkasi lähtöön.



Lähtö  8. Väliajat: 32,5-30,5-26,5-28,0
FRANSUA: Vastaili keulasta varmaan voittoon. 
LIISINKO: Ravasi johtavan rinnalla, mistä kamppaili rehdisti toiseksi. 
VOLSUMA: Matkasi viidentenä, kohosi kierros jäljellä 3. ulos. Pudotti 800
jäljellä 3. sisälle. Kohosi maalisuoralla 2. ulos ja puristi totoon. 
HISSUN PAMELA: Kamppaili 2. sisältä asiallisesi neljänneksi. 
WALENE: Matkasi harvassa porukassa kuudentena, kohosi maalisuoralle ulos 
ja tuli tasaisesti. 
HYYPÄN LILJA: Laukkasi 2. ulkoa 800 jäljellä menettäen asemiaan. Ei 
yltänyt enää kärkeen.
TÄHTITIE: Haki alkumatkasta pitkältä pakilta lähteneenä raviaan ja jäi 
paljon lisää.
VILJU: Tavoitti pienen pääjoukon pitkältä pakilta lähteneenä 900 jäljellä
ja nousi samassa kolmannelle radalle. Eteni 2. ulos loppukurviin. Kohosi 
maalisuoralle kolmannelle radalle, mutta laukkasi pian tototaistosta. 
PILSSIN TAIKA: Poissa.

Lähtö  9. Väliajat: 14,0-16,5-17,5-17,0 
GITANO THIEBEN: Pääsi 900 jäljellä 4. ulkoa 2. ulos, kohosi kolmannelle 
radalle 700 jäljellä. Runnoi maalisuoralla varmaan voittoon. 
TRAPASSO: Pudotti 900 jäljellä johtavan rinnalta 2. sisälle, kohosi 
uudelleen toiselle loppukurviin. Haki keulat maalisuoralle tultaessa ja 
kamppaili lopussa voitosta. 
HONEY TRIX: Pääsi 5. ulkoa 3. ulos 900 jäljellä. Kohosi viim. takasuoran 
alussa selässä kolmannelle radalle. Kiri rehdisti totoon. 
JOE'S HILDA WHO: Jäi 2. ulkoa ilman selkää 900 jäljellä, sai 500 jäljellä
uudelleen vetoapua. Kamppaili asiallisesti neljänneksi. 
ROCKY BREEZE: Nousi 4. ulkoa viim. takasuoralla selissä kolmannelle 
radalle ja kamppaili asiallisesti rahoille.
ELECTRIC CHERRY: Laukkasi 2. ulkoa runsas kierros jäljellä pudoten 
hännille. Kohosi lpppukurvissa ulkoradoille ja tuli rehdisti perille. 
DAISY MUSTANG: Matkasi 4. ja 3. sisällä, nousi viim. takasuoralla toisen 
radan jonoon. Tuli porukan keskeltä asiallisesti perille. 
SUBRIDE: Kohosi maalisuoralla 3. sisältä toiselle ja tuli tasaisesti.
IN DIX FIRE: Jäi painamaan keulassa naruille, taipui maalisuoralle 
tultaessa.



CHOPIN BLUES: Pakitti 1. takasuoralla ulkoa hännille, mistä ei petrannut.
INCREDIBLE KOKS: Laukkasi hännillä 900 jäljellä noustuaan juuri 
kolmannelle radalle.
RUN RUNAWAY: Poissa.

Lähtö  10. Väliajat: 13,0-13,0-17,5 
FUNDERBAR: Piti keulassa yllä reipasta tahtia. Kamppaili lopussa niukkaan
voittoon ennen rinnalla juossutta Tajfunrainia. 
TAJFUNRAIN: Nousi 1. kurvissa johtavan takaa toiselle, kamppaili reippaan
matkavauhdin jälkeen voitosta keulassa olleen Funderbarin kanssa. Tämä 
kesti niukkaan voittoon. >
GODDESS DIONE: Liftasi 2. sisältä harvan porukan kolmanneksi. 
E.V. ANDY: Matkasi tosi harvassa porukassa 3. sisällä, kamppaili kärjestä
selvästi jääneenä neljänneksi.
SAINT SALME: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa kolmannelle ja eteni 
loppukurvissa harvan porukan viidenneksi. Piti asemansa perille kaukana 
kärjen takana. 
YWONNE CROFT: Matkasi 5. ulkona, kamppaili tosi harvassa porukassa 
kaukana kärjen takana rahoille.
DANIEL SPEED: Matkasi tosi harvassa porukassa 4. sisällä, mistä ei vain 
riittänyt rahoille.
JANET WEB: Matkasi sisällä takapareissa, ei yltänyt epätasaisessa 
lähdössä lopussa rahoille.
BIG BOWL: Matkasi harvassa porukassa keskipareissa, mistä ei vain yltänyt
rahoille.
DJANGO CROSS: Alkoi jäädä harvassa porukassa 2. ulkoa viim. takasuoralla.
AL'S SWEET SVEA: Pakitti etusuoralla kolmannelta kauas hännille, jäi 
vaativalla reissulla lopulta kauas taustalle.
SILICA MAN: Laukkasi ennen lähtölinjaa jääden kauas taustalle.


