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1. Lähtö 

6 Donskoi lähti tasaisesti ja sai 300 juostuna paikan 3. ulkoa. Otti 550 ennen maalia laukan ja jäi jonkin 
verran. Tuli lopun vielä hyvin ja ehti voittoon asti. Viim. 500 m 33,7. 8 Tulituiri matkasi alun aivan 
avaruuskaistoja pitkin. Pudotti 250 juostuna toiseen ulos. Siirtyi kuitenkin pian 3. radalle. Eteni 550 juostuna 
kärkihevosen kupeelle. Otti siinä loppusuoran alussa voittotaistosta lyhyen laukan. Oli lopussa vielä 
varmasti toinen. 5 Henkan Juulia matkasi 3. sisällä. Nousi puolimatkassa toiseen ulos. Sai edetä sujuvasti ja 
oli tasainen kolmas. 2 Villihenna kiihdytti heti kärkeen. Vastaili pitkään hyvin, mutta otti 250 ennen maalia 
lopulta laukan ja jäi selvästi. Tuli lopun vielä asiallisesti. 4 Farssin Lohtu lähti rauhassa matkaan ja juoksi 4. 
ulkona. Pudotti päätösringin alkaessa sisäradalle. Oli lopussa vailla suurempaa virtaa. Laukkamerkki tuli 
ilmeisesti 150 juostuna tulleesta parista hieman heikosta askeleesta. 7 Hissun Sepi putosi heti aivan 
taustalle, missä oli oikein vaisu. 3 Helmitär juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai reilu puolikas 
juostuna vetoavun eteensä. Ei pitänyt kunnolla selkäänsä ja otti 900 juostuna pahan laukan. Menetti 
samassa pelinsä lopullisesti. 1 Viksun Siiri juoksi johtavan kannassa. Aloitti päätösringin alkaessa matkan 
kohden takajoukkoja. Taipui viimeisen takasuoran alussa pahoin ja oli oikein vaisu. 

Väliajat: 47,5 / 2 - 43,0 / 2 - 38,5 / 2 - 38,5 / 6 

 

2. Lähtö 

7 Count Marcel lähti hyvin ja painui 200 juostuna kärkeen. Veti tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja otti lopussa 
hallitun voiton. 3 Meadow De Lux matkasi alun kakkoskeulan kupeella. Eteni 550 juostuna johtavan 
kantaan. Nousi 450 ennen maalia kärkihevosen kupeelle ja kiritti voittanutta aivan hyvin. Viim. 700 m 16,7. 
1 Fabulous Storm matkasi johtavan kannassa. Jäi ensimmäisen takasuoran lopussa 3. sisälle. Nousi 
päätöspuolikkaan alussa toiseen ulos. Oli lopussa tasainen kolmas. 12 Catch My Wheels juoksi 5. sisällä. Sai 
edetä koko ajan sujuvasti sisärataa pitkin ja oli loppuun asti taistossa kolmansista rahoista. 16 Laurila´s 
Johnny matkasi pääosin 6. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 4 Stabbers Star juuttui alussa 3. radan 
kiertäjäksi. Pääsi 550 juostuna pudottamaan 4. sisälle. Nousi 550 ennen maalia toiselle. Oli jatkossa lähinnä 
tasainen. 13 Simple Sally nousi 6. sisältä 750 juostuna toiseen ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. 
Pudotti 550 ennen maalia 3. ulos. Otti lopussa aivan maksimit. 9 Ottens Ina oli 3. ulkoa vailla suurempaa 
virtaa. 11 Gliding Star matkasi 4. ulkona, mistä ei suuremmin parantanut asemiaan. 14 Firefly seuraili 
pääjoukon hänniltä sisäradalta aika vaisusti. 2 Rhiannon Nevil kiihdytti heti kärkeen. Otti 150 juostuna 
pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 8 Windheart otti 350 juostuna kuudennelta tilalta pahan laukan 
ja menetti samassa pelinsä. 6 Raffle Prize lähti oikein hitaasti ja juuttui keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. 
Peruutti 350 juostuna aivan taustalle, missä oli jatkossa oikein vaisu. 5 Riksu´s Vaiana laukkasi 300 juostuna 
keskijoukoissa pitkäksi. 10 Missukan Reali juuttui toisen kaarteen alussa 4. sisähevosen kupeelle toisen 
radan vetojuhdaksi. Laukkasi viimeisen takasuoran puolivälissä pitkäksi. 15 Seventeenmiledrive oli poissa. 

Väliajat: 21,0 / 7 - 21,0 / 7 - 17,0 / 7 - 17,5 / 7 

 

3. Lähtö 

4 Million Lightyears lähti mukavasti ja painui 150 juostuna kärkeen. Jäi reilu 500 juostuna johtavan kantaan. 
Nousi loppusuoralle tultaessa hieman ahtaan oloisesti toiselle. Puristi viime metreillä varmaan voittoon. 



Viim. 400 m 14,6. 2 Elvira Vixi juuttui 200 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja 
painui 550 juostuna kärkeen. Sääti vauhdin mieleisekseen. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka jäikin 
lopussa toiseksi. 7 Mama´s Golden Girl juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 550 ennen maalia kiriin ja tuli aivan juosten 
maaliin asti. Viim. 700 m 15,9. 1 Por Nie Pop matkasi johtavan kannassa. Jäi 600 juostuna 3. sisälle. Seuraili 
lopussa tasaisesti. 6 Katrianne otti alun rauhassa ja juoksi 4. sisällä. Nousi 900 juostuna 4. ulos. Lähti 
päätöspuolikkaan alussa kiriin. Kirin terä hieman taittui loppusuoralla. 3 Perfect Time sai nopeasti paikan 
toisesta ulkoa. Jäi siitä ensimmäisen takasuoran lopussa toisen radan vetojuhdaksi. Puutui siitä hieman 300 
ennen maalia ja tuli lopun vain tasaisesti. 5 Flying Sirius juoksi 3. ulkona. Sai ensimmäisen takasuoran 
lopussa paikan toisesta ulkoa. Laukkasi 250 ennen maalia jo hieman lyödyn oloisena ja menetti pelinsä 
lopullisesti. 

Väliajat: 15,0 / 4 - 17,0 / 4 - 18,0 / 4 - 15,0 / 4 

 

4. Lähtö 

6 Voitinko eteni nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Lisäsi tempoa loppukaarteessa ja otti lopussa hienoin 
esityksen jälkeen hallitun voiton. Viim. 700 m 29,7. 10 Jiiveegee sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 
350 ennen maalia kiriin. Tuli mukavasti maaliin asti ja ehti lähes voittoon asti. 1 Tatriina juoksi 3. sisällä. 
Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 3. ulos. Lähti loppusuoralle tultaessa kiriin ja tuli lopun aivan 
juosten. 4 Luraus eteni nopeasti kärkeen. Veti tasaista tahtia ja tuli asiallisesti maaliin asti. 2 Meno- Wille 
juoksi 3. ulkona. Siirtyi 1150 ennen maalia kiriin. Otti 850 ennen maalia kärjen kupeelta laukan ja jäi 
selvästi. Tuli lopun vielä asiallisesti. Viim. 700 m 29,9. 3 Eurobondi matkasi johtavan kannassa. Seuraili 
lopussa maksimisijoitukseen. 7 Isosalon Ilo otti pahan lähtölaukan ja jäi paljon. Suoritti jatkossa aivan 
asiallisesti. 9 Jylhäsäde juoksi 4. sisällä. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja otti ihan maksimit. 5 Tomin Toivo 
laukkasi lähdössä ja jäi 5. sisälle. Ei saanut lopussa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 8 Tosi Innokas laukkasi 
lähdössä lyhyesti ja jäi lauman hännille sisäradalle, missä ei esittänyt ihmeitä. 11 Vauhti- Veikka juoksi 4. 
ulkona. Taipui päätöspuolikkaan alussa selvästi ja keskeytti lopulta. 

Väliajat: 29,0 / 4 - 32,0 / 4 - 31,5 / 4 - 29,0 / 6 

 

5. Lähtö 

2 Goncourt Dairpet lähti tasaisesti ja jäi aivan viimeiseksi. Nousi 5. sisältä 650 juostuna 3. ulos. Jäi 
päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. Runttasi siitä lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 
600 m 14,6. 7 Lex Legacy otti alun rauhassa ja matkasi 3. ulkona. Sai puolikas juostuna paikan toisesta 
ulkoa. Pääsi lopulta 1050 juostuna etenemään sopuisasti kärkeen. Veti jatkossa rauhallista tahtia. Tuli 
tasaisesti ja jäi lopussa niukasti toiseksi. 5 Maze Match jäi toisesta ulkoa 550 juostuna 3. sisähevosen 
kupeelle toisen radan vetojuhdaksi. Ajoi eteenpäin ja painui 900 juostuna kärkeen. Luopui sata metriä 
myöhemmin paikastaan. Oli jatkossa johtavan kannassa pitkään vailla kiritilaa. Nousi päätössatasella kiriin 
ja tuli lopun aivan juosten. 8 Cecilia Cheerful ajoi voimalla eteenpäin ja painui 550 juostuna väkisin kärkeen. 
Luopui paikastaan 850 juostuna ja jatkoi johtavan kannassa. Jäi pian 3. sisälle. Seuraili lopussa asiallisesti. 3 
Cubus kiihdytti heti kärkeen. Jäi 400 juostuna johtavan kantaan ja ensimmäisen takasuoran lopussa 3. 
sisälle. Putosi puolimatkassa 5. sisälle, mistä nousi pian 3. ulos. Lähti 350 ennen maalia kiriin ja tuli 
asiallisesti. 4 Zen Fondant lähti tasaisesti ja matkasi 3.-4. sisällä. Nousi 900 juostuna toiseen ulos. Otti 
lopussa maksimit. 6 Nemea Harmony ajoi eteenpäin ja painui 400 juostuna kärkeen. Jäi 150 metriä 
myöhemmin johtavan kantaan. Putosi puolimatkassa 4. sisälle, mistä ei vain riittänyt lopussa. 1 Mini Pepper 
oli poissa. 



Väliajat: 12,0 / 6 - 19,5 / 5 - 18,5 / 7 - 14,0 / 2 

 

6. Lähtö 

6 Vuaran Viima matkasi 5. sisällä. Nousi 750 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Puristi siitä lopussa 
niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 27,4. 2 Larvan Pramia painui nopeasti kärkeen. Veti tasaista tahtia ja tuli 
mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 5 Mootsartti juoksi 3. sisällä. Kirikaista pysyi 
pitkään kiinni. Pääsi 250 ennen maalia nousemaan toiseen ulos. Siirtyi lähes samassa kiriin 3. radalle ja tuli 
lopun aivan juosten. 1 Marhotti juoksi johtavan kannassa. Ei saanut lopussa mahdollisuutta kirimiseen. 7 
Eskel matkasi 4. sisällä. Nousi 850 ennen maalia 3. ulos. Oli lopussa vailla virtaa. 3 Kukkarosuon Veera 
juuttui alussa toisen radan vetojuhdaksi. Otti 350 juostuna laukan ja jäi aivan lauman viimeiseksi. Nousi 950 
juostuna 3. ulos. Sai pian paikan toisesta ulkoa. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin ja eteni asiallisesti, mutta kiri 
katkesi pian pahaan laukkaan. Mahdollisuudet sulivat samassa. 8 Manionni laukkasi lähdössä ja jäi 6. sisälle. 
Nousi 800 juostuna toiseen ulos. Laukkasi 950 ennen maalia pahoin uudelleen ja menetti samassa pelinsä. 4 
Kotorinnan Topi oli poissa. 

Väliajat: 32,5 / 2 - 31,5 / 2 - 28,0 / 2 - 29,5 / 6 

 

7. Lähtö 

6 Knockout Ses sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. Lähti 1300 ennen maalia kiriin. Eteni nopeasti toisen 
radan vetojuhdaksi. Puristi lopussa vahvasti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 16,1. 8 The Swede juoksi 4. 
sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa 3. ulos. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään kiinni. Löysi vapaan radan 
päätössatasella. Tuli hyvin, mutta ei aivan ehtinyt voittoon asti. 4 Taigo Blessed eteni 150 juostuna kärkeen. 
Sai vetää pitkään haluamaansa tahtia ja tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäi lopun tasaisesta rintamasta 
kolmanneksi. 13 Redemption matkasi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Siirtyi 550 ennen 
maalia jo 4. radalle. Koki loppukaarteessa vähän heikkoja hetkiä, eikä edennyt kunnolla. Tuli suoraa taas 
mukavasti ja ehti neljänneksi. Viim. 1000 m 15,9. 2 Very Gone Face juoksi 3. ulkona. Lähti viimeisen 
takasuoran alussa kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 10 Bluebird Nash juoksi 6. ulkona. Sai viimeisen 
takasuoran alussa paikan 4. ulkoa. Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli aivan juosten maaliin asti. 9 Don 
Pescador matkasi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Oli loppukaarteessa vetämättömässä 
selässä. Löysi vapaan radan vasta aivan lopussa ja voimia jäi. 5 Mr Noon juuttui nopeasti toisen radan 
vetojuhdaksi. Sai puolimatkassa vetoavun eteensä. Lähti toisesta ulkoa loppusuoran alussa turhaan kiriin. 
Löi samassa pakin päälle ja oli vain tasainen. 3 Tornabull matkasi 3. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa. Löysi 
vapaan radan vasta aivan lopussa, mutta mahdollisuudet olivat jo menneet. Varoja jäi. 12 Stonecapes 
Sparrow matkasi 7. ulkona. Lähti 900 ennen maalia kiriin. Tuli kirinsä asiallisesti, vaikka ei juuri ohitellut. 
Viim. 1000 m 15,7. 1 Tequila Arette jäi reilu sata juostuna johtavan kantaan. Taipui loppukaarteessa selvästi 
ja oli vaisu. 7 Invincible H. C. ja 11 Sebastian Journey olivat poissa. 

Väliajat: 19,5 / 4 - 19,5 / 4 - 16,5 / 4 - 16,0 / 6 

 

8. Lähtö 

7 Speedy Scion ajoi eteenpäin ja sai 300 juostuna paikan kärkihevosen kupeelta. Eteni 450 juostuna kärkeen 
asti. Veti haluamaansa tahtia ja oli vakuuttava voittaja. 10 Top Class Kemp juoksi 3. ulkona. Sai 550 juostuna 
paikan toisesta ulkoa. Lähti 400 ennen maalia kiriin ja oli lopussa varmasti toinen. Viim. 700 m 15,4. 6 
Masterpeace ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja painui 300 juostuna kärkeen. Jäi 250 metriä myöhemmin 



johtavan kantaan. Nousi loppusuoran alussa toiselle ja seuraili tasaisesti. 9 Allyhills Dream juoksi 5. sisällä. 
Sai edetä koko ajan sujuvasti ja tuli tasaisesti. 5 Mac Light Prince eteni nopeasti kärkeen. Jäi 300 juostuna 
johtavan kantaan ja 600 juostuna 3. sisälle. Sai edetä sujuvasti ja tuli tasaisesti. 11 BWT Duracell juoksi 4. 
ulkona. Oli kirivaiheessa asiallinen. 2 Man In Black juoksi 3.-4. sisällä. Nousi 700 ennen maalia 3. ulos. Lähti 
loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 3 Fayette Sisu matkasi toisessa ulkona. Jäi 550 juostuna toisen 
radan vetojuhdaksi. Puutui selvästi loppusuoralle tultaessa. 4 Birthday Cloud juoksi 4.-3. ulkona. Lähti 
viimeisen takasuoran lopussa kiriin. Kirin terä taittui samassa ja oli vaisu. 1 War Paint laukkasi lähdössä 
pitkäksi. Suoritti jatkossa hylättynä asiallisesti. 8 Acorn Shell oli poissa. 

Väliajat: 12,5 / 7 - 15,5 / 7 - 15,0 / 7 

 

9. Lähtö 

11 Syttyvä lähti heti ajamaan 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui lopulta 650 juostuna kärkeen asti. Veti 
tasaisesti kiihtyvällä tahdilla ja piti lopussa niukkaan voittoon. 4 Nuoralan Taneli laukkasi 200 juostuna 
kärkihevosen kupeelta ja jäi selvästi. Matkasi jatkossa takajoukoissa. Sai 900 ennen maalia paikan 4. ulkoa. 
Lähti viimeisen takasuoran lopulla kiriin. Tuli vahvasti maaliin asti ja ehti lopussa lähes voittoon asti. 14 
Kukkarosuon Kurko laukkasi alkumetreillä pahoin ja jäi selvästi. Teki jatkossa mukavan esityksen ja nousi 
vielä kolmanneksi. 13 Vuoren Isommus matkasi 4.-3. ulkona. Lähti 1350 ennen maalia kiriin. Otti 900 
juostuna pahan laukan ja jäi selvästi. Otti jatkossa hyvin vauhtia ja nousi vielä neljänneksi. 12 Mäkimeirami 
ajoi toista rataa pitkin eteenpäin ja sai 650 juostuna paikan johtavan kannasta. Nousi 350 ennen maalia 
toiseen ulos, mutta jäi samassa pussiin. Löysi vapaan radan loppusuoran puolivälissä ja tuli lopun aivan 
juosten. 7 Lampin Lintti matkasi kärjen tuntumassa sisäradalla. Jäi 800 juostuna 4. sisälle. Oli jatkossa 
pitkään vailla kiritilaa. Löysi vapaan radan loppusuoran alussa ja tuli lopun asiallisesti. 9 Hilvektor painui 350 
juostuna kärkeen. Jäi toisen kaarteen lopulla 3. sisälle. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja otti maksimit. 6 
Moimoi matkasi kärjen tuntumassa toisella radalla, mutta ei vain riittänyt lopussa. 10 Seelia matkasi 
takajoukoissa sisäradalla. Otti 800 juostuna pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 1 Taksomykke otti 50 
juostuna kärkipaikalta pahan laukan ja menetti samassa pelinsä. 3 Liisii otti lähtölaukan ja putosi 
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Sai 700 juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Pudotti 350 ennen 
maalia johtavan kantaan ja taipui jatkossa pahoin. 15 Teuvo matkasi hieman pääjoukosta jääneenä. Otti 
650 ennen maalia pahan laukan ja jäi selvästi. Otti loppukaarteessa vielä uuden laukan ja menetti pelinsä 
lopullisesti. 2 Virimor laukkasi 250 juostuna kärkipaikalla pitkäksi. 5 Ehättävä otti pahan lähtölaukan. 
Laukkaili jatkossa kulisseissa hylkäykseen asti. 16 Harjan Halla matkasi takajoukoissa, missä laukkasi 
loppusuoralla hylkäykseen. 8 Kihikiri oli poissa. 

Väliajat: 41,5 / 9 - 36,0 / 11 - 34,0 / 11 - 33,5 / 11 

 

10. Lähtö 

9 Ditchback Dice juoksi 4. ulkona. Lähti 950 ennen maalia kiriin. Eteni 450 ennen maalia toiseksi ja puristi 
lopussa selvään voittoon. Viim. 1000 m 15,2. 5 Wilakka matkasi toisessa ulkona. Lähti 900 ennen maalia 
kiriin. Painui 700 ennen maalia kärkeen. Tuli mukavasti maaliin asti, vaikka jäikin lopussa toiseksi. 6 
Borderline Silver matkasi 3. ulkona. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja tuli tasaisesti. 2 Lachance S juuttui 
nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi viimeisen takasuoran lopussa kärkiparin kyydistä, mutta säilytti 
oman tahtinsa. 1 Magicnight Rose kiihdytti heti kärkeen. Jäi puolikas juostuna johtavan kantaan. Jäi 
viimeisen takasuoran lopussa vaille kiritilaa. Nousi loppusuoran puolivälissä toiselle, mutta ei saanut täyttä 
mahdollisuutta. 8 Dior Addict ajoi 3. rataa pitkin eteenpäin. Painui puolikas juostuna kärkeen. Sai vetää 



sopuisasti. Jäi 700 ennen maalia kakkoskeulaksi ja taipui jatkossa tasaisesti. 10 Flying Diamond juoksi 4.-5. 
sisällä. Otti lopussa maksimit. 3 Arvix All juoksi 3.-4. sisällä. Oli pitkään vailla kiritilaa. Eikä päässyt 
lopussakaan kirimään vapaasti. 7 Hurry juoksi 5. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin. Puutui 
loppukaarteessa pahoin. 4 Davy Treasure laukkasi 200 juostuna pitkäksi. 11 Mack Baron lähti rauhassa 
matkaan ja jäi selvästi ylimääräistä. Sai kuitenkin ensimmäisen takasuoran lopussa paikan pääjoukon 
hänniltä toiselta radalta. Otti 450 ennen maalia laukan, mikä jatkui pahemmaksi. 12 Fairytale´s Forever oli 
poissa. 

Väliajat: 20,5 / 8 - 21,5 / 8 - 18,5 / 8 - 14,5 / 9 


