
1. Lähtö

12 Madams Darkman sai nopeasti paikan 3. ulkoa. Sai 800 ennen maalia paikan toisesta 
ulkoa. Siirtyi 350 ennen maalia kiriin 3.-4. radalle. Puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 
700 m 15,5. 14 Honor Boost juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. 
radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. 10 Hip Hop Au Vent sai nopeasti paikan toisesta ulkoa. 
Jäi 800 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Tuli mukavasti maaliin saakka ja oli 
tasaisesta rintamasta hyvä kolmas. 11 Ring Of Truth juuttui alussa takajoukkoihin 3. radan 
kiertäjäksi. Peruutti lopulta 550 juostuna lauman hännille 6. sisälle. Nousi puolimatkassa 7. 
ulos. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli kirinsä asiallisesti maaliin asti. 15 
Prank juoksi 5. ulkona. Lähti 300 ennen maalia kiriin ja tuli lopun tasaisesti. 1 Lagonia Legacy 
juoksi johtavan kannassa. Taipui 550 ennen maalia selvästi ja oli vaisu. 13 Jolene Web juoksi 
5. sisällä. Sai edetä sujuvasti ja oli vaisu. 5 Nanana laukkasi lähdössä ja jäi selvästi. Oli
jatkossa 6. ulkoa vailla suurempaa virtaa. 8 River Mirch otti alkumetreillä pahan laukan ja
mahdollisuudet sulivat samassa. 4 Local Beauty juoksi 3. sisällä. Taipui pahoin viimeisen
takasuoran alussa ja oli lähes kilpailukunnoton. Viim. 700 m 26,4. 3 Windheart otti 150
juostuna kärjen tuntumasta laukan ja jäi selvästi. Suoritti jatkossa kulisseissa tasollaan. Viim.
1200 m 23,2. 2 Callela Exclusive kiihdytti heti kärkipaikalle. Ravi hajosi loppusuoralla ja meni
peitsille. Meni luonnollisesti hylkäykseen. 6 Hamilton Crepin eteni nopeasti toisen radan
vetojuhdaksi. Otti 800 ennen maalia pahan laukan. Laukkaili jatkossa hylkäykseen asti. 9
Mountain Barium laukkasi 200 juostuna keskijoukoissa sisäradalla pitkäksi. 7 Mildrid oli
poissa.

Väliajat: 25,5 / 2 - 24,0 / 2 - 21,5 / 2 - 15,0 / 12

2. Lähtö

6 Larvan Pramia lähti asiallisesti ja sai nopeasti paikan kolmantena harvassa laumassa. Eteni 
700 juostuna kakkoskeulaksi. Nousi loppusuoran alussa toisen radan vetojuhdaksi. Puristi 
viime metreillä niukkaan voittoon. Viim. 1000 m 31,1. 4 Rahamies lähti hyvin ja eteni 
nopeasti toiseksi. Painui 550 juostuna kärkeen. Veti tasaisen reipasta. Tuli hyvin maaliin asti, 
vaikka jäikin lopussa niukasti toiseksi. 3 R. R. Jylhä otti 50 juostuna laukan ja jäi selvästi lisää. 
Teki jatkossa mukavan esityksen ja oli isojen tasoerojen lähdössä varmasti kolmas. Viim. 
1700 m 30,8. 5 Meno- Wille matkasi neljäntenä. Otti 850 juostuna laukan ja jäi selvästi. 
Suoritti jatkossa tasaisesti. 2 Isosalon Ilo otti 200 juostuna toiselta sijalta laukan ja jäi 
selvästi. Oli jatkossa vain tasainen. 1 Vikun Toivo kiihdytti heti kärkipaikalle. Otti puolikas 
juostuna laukan ja jäi kolmanneksi. Oli jatkossa vaisu. Ravi oli nytkin koko ajan hakevaa 
lämmityksestä alkaen. 

Väliajat: 47,0 / 4 - 38,5 / 4 - 32,0 / 4 - 32,0 / 6

3. Lähtö

6 Pajas Face kiihdytti heti kärkipaikalle. Sai vetää avausringin erittäin rauhallisesti. 
Viimeisellä takasuoralla tahti tiukkeni. Vastaili helposti ja oli vakuuttava voittaja. 5 One 
Memphis juoksi viimeisenä 4. sisällä. Sai viimeisen takasuoran alussa vapaan sisäradan 
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eteensä. Oli lopussa hyvä kakkonen. Viim. 700 m 10,0. 2 The Swede juoksi 3. sisällä. Nousi 
650 ennen maalia toiseen ulos. Tuli aivan juosten maaliin asti, vaikka ei reippaassa 
lopetuksessa ohitellutkaan. Viim. 600 m 10,6. 1 Conny Sisu juoksi johtavan kannassa. Nousi 
700 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi ja löi painetta. Laukkasi 350 ennen maalia 
yllättäen pahoin ja menetti pelinsä. Oli tuossa vaiheessa vielä täysissä voimissa ja laukkaan 
paloi vähintään toinen sija. 3 Staro Interstate ja 4 President Lindy olivat poissa.

Väliajat: 18,0 / 6 - 18,5 / 6 - 14,0 / 6 - 10,5 / 6

4. Lähtö

3 Endless Story ajoi alussa eteenpäin. Painui toiselta radalta kärkeen 450 juostuna. Sai vetää 
haluamaansa tahtia ja oli jälleen vakuuttava voittaja. Varaa näytti jäävän vielä runsaasti. 2 
Tootsie eteni 250 juostuna kärkeen. Jäi 200 metriä myöhemmin johtavan kantaan. Oli 
lopussa sisäradan vetäessä hyvä kakkonen. Viim. 400 m 15,4. 8 Satah juuttui alussa 
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Peruutti lopulta 350 juostuna 5. ulos. Lähti 
puolimatkassa kiriin 3. radalle ilman vetoapua. Eteni 450 ennen maalia toisen radan 
vetojuhdaksi. Oli lopussa hyvä kolmas. Viim. 1000 m 16,0. 1 Queenis jäi 200 juostuna 
johtavan kantaan ja puolikas juostuna 3. sisälle. Oli lopussa tasainen neljäs. 13 Amiraal Lada 
juoksi 4. ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Siirtyi 350 ennen maalia 
4. radalle. Tuli kirinsä aivan juosten maaliin saakka. Viim. 700 m 15,5. 9 Celeena juuttui 
alussa keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Ajoi tasaisesti eteenpäin ja sai lopulta 700 
juostuna paikan toisen radan vetojuhtana. Putosi 450 ennen maalia toiseen ulos. Säilytti 
tahtinsa kohtalaisesti. 10 Wallamister juoksi 5. sisällä. Otti viimeisen takasuoran puolivälissä 
lyhyen laukan menettämättä asemiaan. Otti lopussa maksimit. 12 Indigo Star ajoi alussa 
uskoa eteenpäin. Otti 300 juostuna kiinni ja peruutti aivan lauman hännille 6. ulos. Lähti 
päätösringin alkaessa selkään 3. radalle. Kirin terä katkesi loppukaarteessa ja seuraili lopun 
vailla suurempaa virtaa. 11 BWT Erie juuttui alussa 4. radalle. Vajaa 200 juostuna oli vähän 
ahdastakin. Pääsi jatkossa 3. radalle, mistä peruutti 900 juostuna 6. sisälle. Oli jatkossa 
kirivaiheessa vain tasainen. 4 Flying Diamond lähti hitaasti ja aivan väärästä paikasta. Sai 
kuitenkin nopeasti paikan toisesta ulkoa. Taipui viimeisen takasuoran lopulla. Laukkasi 
loppusuoran alussa väsyneenä lyhyesti. Oli kaiken kaikkiaan melko vaisu. 7 Jumping Jack 
Harmi juoksi 3. ulkona. Taipui selvästi viimeisen takasuoran puolivälissä ja oli heikko. 6 
Hogan Star juoksi 4. sisällä. Nousi 600 ennen maalia 3. ulos, juuri kun sisärata veti. Laukkasi 
350 ennen maalia hieman ahtaassa tilanteessa pitkäksi. 5 Star Vali oli poissa.

Väliajat: 21,0 / 3  - 20,0 / 3 - 19,0 / 3 - 14,5 / 3

5. Lähtö

6 Jumiini eteni tasaisesti ja jäi 350 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli vahvasti maaliin 
asti ja puristi viime metreillä hienosti niukkaan voittoon. Viim. 700 m 24,4. 5 Eskel juoksi 3. 
sisällä. Nousi 750 ennen maalia toiseen ulos. Lähti loppusuoran alussa kiriin ja oli lopussa 
tasaisesta rintamasta mainio kakkonen. Viim. 600 m 24,5. 8 Hipatsu sai ensimmäisen 
takasuoran alussa paikan toisessa ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. 
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Eteni päätöspuolikkaan alussa kärkeen. Tuli aivan hyvin maaliin asti, vaikka jäikin aivan 
lopussa niukasti kolmanneksi. 2 Salaliitto painui 350 juostuna kärkeen. Jäi päätöspuolikkaan 
alussa johtavan kantaan. Ei saanut lopussa rintaman takaa täyttä mahdollisuutta kirimiseen. 
1 Siirin Hilla jäi 300 juostuna kärjestä johtavan kantaan. Jäi loppukaarteen alussa 3. sisälle. 
Sai edetä vapaasti ja oli tasainen viides. 4 Rankkari oli 4. sisältä vailla suurempaa virtaa ja 
otti aivan maksimit. 7 Tuulensuvi haparoi alussa merkityksettömästi pari askelta. Sai 
puolikas juostuna paikan 3. ulkoa. Lähti viimeisen takasuoran alussa selkään 3. radalle. Jäi 
pian vapaalle radalle. Taipui selvästi loppusuoralle tultaessa ja oli vailla virtaa. 9 Polara lähti 
taustalta rivakasti ja sai 700 juostuna paikan 4. ulkoa. Otti 850 ennen maalia yllättäen pahan 
laukan ja jäi ratkaisevasti. Tuli kulisseista lopun aivan hyvin. Viim. 700 m 24,5. 3 Helun Kuva 
laukkasi alkumetreillä pitkäksi. 

Väliajat: 33,5 / 2 - 31,5 / 2 - 26,5 / 2 - 26,0 / 6

6. Lähtö

10 Nu Del matkasi toisessa ulkona. Kiertyi päätösringin alkaessa toisen radan vetojuhdaksi. 
Runttasi siitä lopussa niukkaan voittoon, vaikka ajautuikin päätössatasella radan verran 
ulospäin. Viim. 700 m 12,9. 2 Will Daisy Beat juoksi 3.-4. sisällä. Nousi päätöspuolikkaan 
alussa 3. ulos. Siirtyi samassa kiriin 3. radalle ja ehti lopussa lähes voittoon asti. Viim. 400 m 
12,3. 1 Fixit juoksi 2.-3. sisällä. Nousi 750 ennen maalia toiseen ulos. Pudotti päätössatasella 
sisäradalle ja oli asiallinen kolmas. 4 Allyhills Dreams eteni nopeasti kärkeen. Luopui 
puolikas juostuna paikastaan. Jäi 300 ennen maalia hetkeksi vaille kiritilaa. Löysi 
loppusuoran puolivälissä vapaan radan ja tuli asiallisesti sisään. 8 Eyes On Alley juuttui 
alussa 3. radan kiertäjäksi. Ajoi voimalla eteenpäin ja painui puolikas juostuna kärkeen. 
Taipui loppusuoralla hieman, mutta ei kokoaan luovuttanut. 12 M. T. On the Heels sai edetä 
6. sisältä tasaisesti. Tuli asiallisesti maaliin saakka. Viim. 700 m 12,3. 5 Natasha Love lähti 
mukavasti, mutta otti 250 juostuna kärjen kupeelta lyhyen laukan ja putosi 5. ulos. Lähti 
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Tuli lopun asiallisesti. Viim. 700 m 12,5. 6 Mac 
Light Prince otti 150 juostuna laukan ja jäi selvästi. Sai edetä jatkossa sujuvasti ja tuli 
tasaisesti. 11 Feeling Flash oli 3. ulkoa varsin vaisu. 7 M. T. Justawinner juoksi 4. ulkona. Oli 
kirivaiheessa vailla virtaa. 3 Feeling Glory juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Sai 
päätösringin alkaessa vetoavun eteensä. Taipui selvästi viimeisen takasuoran alussa ja oli 
heikko. Debytoi tässä uudelta valmentajalta. Viim. 400 m 23,0. 9 Alws Lily juoksi 5.-4. sisällä. 
Nousi viimeisen takasuoran puolivälissä 4. ulos. Lähti 300 ennen maalia kiriin. Otti 150 
ennen maalia laukan, mihin menetti rahasijan. 

Väliajat: 17,5 / 8 - 18,5 / 8 - 17,5 / 8 - 13,0 / 10

7. Lähtö

12 Vuaran Viima ajoi alussa eteenpäin ja oli jo 450 juostuna kärkipaikalla. Veti tasaista 
tahtia. Kiihdytti vauhtia loppukaarteessa ja otti hallitun voiton. 11 Hallan Poika juoksi 3. 
ulkona. Lähti viimeisen takasuoran alussa kiriin 3. radalle. Jäi päätöspuolikkaan alussa 
vapaalle radalle. Tuli kirinsä rehdisti maaliin asti ja oli lopussa toinen. Viim. 700 m 23,7. 1 
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Marin Tase kiihdytti heti kärkipaikalle. Luopui paikastaan 400 juostuna. Nousi 350 ennen 
maalia toisen radan vetojuhdaksi, mistä oli loppuun asti kärkitaistossa. 5 Marhotti lähti 
rauhassa ja pudotti 250 juostuna 4. sisälle. Jäi puolikas juostuna 5. sisäpariin. Sai edetä 
jatkossa sujuvasti ja oli tasainen neljäs. Laukkamerkki on kyllä mysteeri. 4 Suutarin Tyttö 
pudotti 250 juostuna johtavan kantaan. Jäi puolikas juostuna 3. sisälle. Otti lopussa aivan 
maksimit. 10 H. V. Tokka juoksi 3.-4. sisällä. Nousi viimeisen takasuoran alussa toiseen ulos. 
Siirtyi loppukaarteen alussa kiriin. Oli jatkossa lähinnä tasainen. 3 Tuurin Elli juoksi toisessa 
ulkona. Siirtyi 700 ennen maalia kiriin 3. radalle. Eteni päätöspuolikkaan alussa toisen radan 
vetojuhdaksi. Taipui pian pahoin ja oli heikko. 9 Onnin Tahti otti sata juostuna laukan ja jäi 
keskijoukkoihin 3. radan kiertäjäksi. Laukkasi 800 juostuna uudelleen ja jäi selvästi. Oli 
jatkossa aika vaisu. 2 Boheemi laukkasi lähdössä pitkäksi. 6 Buugi juuttui nopeasti toisen 
radan vetojuhdaksi. Ravi heikkeni viimeisellä takasuoralla. Laukkasi 550 ennen maalia 
pitkäksi. 7 Hallan Ruusu lähti rauhassa matkaan ja jäi 4. ulos. Laukkasi takajoukoissa sata 
ennen maalia hylkäykseen. 8 Olaus Magnus otti ratkaisevan lähtölaukan. Keskeytti 
myöhemmin kulisseissa. 

Väliajat: 29,5 / 12 - 29,5 / 12 - 29,5 / 12 - 24,0 / 12

8. Lähtö

4 To The Beginning kiihdytti heti kärkeen. Luopui paikastaan 200 juostuna. Löysi johtavan 
kannasta 150 ennen maalia vapaan radan ja puristi lopussa varmaan voittoon. Viim. 500 m 
10,9. 7 Ove eteni 200 juostuna kärkipaikalle. Sai vetää haluamaansa tahtia. Tuli mainiosti 
sisään asti, vaikka tulikin lopussa selästään hyökänneen ohittamaksi. 10 Taigo Blessed 
matkasi 3. sisällä. Nousi loppusuoran alussa kiriin ja tuli lopun pirteästi. Viim. 600 m 11,5. 5 
Dalton Hoss juoksi 4. sisällä. Nousi loppusuoran puolivälissä kiriin ulkoradoille ja tuli viime 
metrit hyvin. 2 Flashdance Sisu juuttui 300 juostuna toisen radan vetojuhdaksi. Tuli siitä 
aivan juosten maaliin, vaikka päätössatasella matka hieman painoikin. 8 Jeppas Roulett 
juoksi 6. sisällä. Nousi 750 ennen maalia toiselle radalle. Kirikaista pysyi jatkossa pitkään 
kiinni. Vapaa rata löytyi loppusuoran alussa, minkä jälkeen oli tasainen. 3 Birthday Cloud sai 
300 juostuna paikan toisesta ulkoa. Taipui loppukaarteessa hieman ja otti maksimit. 1 
Laptop Alley lähti rauhassa matkaan ja otti vielä 50 juostuna laukankin. Jäi 5. ulos. Lähti 
viimeisen takasuoran alussa kiriin 3.-4. radalle. Oli lopussa lähinnä tasainen. Viim. 700 m 
13,6. 6 Elmo Exceptional juoksi 4. ulkona. Lähti 800 ennen maalia selkään 3. radalle. Jäi 
loppukaarteessa 3. radalle vaille kiritilaa. Nousi 80 ennen maalia vapaalle, mutta ei ehtinyt 
parantamaan. 9 Rapido Follo juoksi 5. sisällä. Laukkasi 450 ennen maalia jo hieman lyödyn 
oloisena pahoin ja menetti pelinsä. 11 Rehab juoksi 3. ulkona. Lähti 800 ennen maalia kiriin 
3. radalle. Kirin terä katkesi loppusuoralle tultaessa. Laukkasi sata ennen maalia lyötynä 
hylkäykseen. 

Väliajat: 19,0 / 7 - 20,5 / 7 - 18,0 / 7 - 11,5 / 4

9. Lähtö

11 Larvan Lempi lähti keskijoukoista toiselta radalta 450 juostuna 3. radan kiertoon. Eteni 
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toisessa kaarteessa viidenneksi. Nousi päätösringin alkaessa 3. ulos. Lähti 550 ennen maalia 
kiriin 3. radalle. Puristi lopun tasaisesta rintamasta niukkaan voittoon. Viim. 700 m 32,0. 14 
Touho Tähkä matkasi aivan taustalla toisella radalla. Lähti kierros ennen maalia kiriin 3.-4. 
radalle. Tuli mukavasti maaliin asti. Hävisi voitonkin vain niukasti. Viim. 1000 m 31,1. 1 
Sixten otti 250 juostuna kärkipaikalta laukan ja jäi toiseksi. Laukkasi 400 juostuna uudelleen 
ja jäi hieman lisää. Nousi 600 ennen maalia toisen radan vetojuhdaksi. Oli lopun tasaisesta 
rintamasta kolmas. 13 Ämpäri matkasi taustalla sisäradalla. Kirikaista pysyi pitkään kiinni. 
Pääsi 300 ennen maalia nousemaan kiriin. Jäi kuitenkin lopussa taas rintaman taakse vaille 
kiritilaa. Teki heti pitkältä tauolta hyvän esityksen. 3 Lampin Lintti eteni 250 juostuna 
kärkeen. Veti tasaista tahtia. Putosi päätössatasella lopulta hieman. 8 See Hoo Amuletti sai 
edetä 6. sisältä sujuvasti ja otti aivan maksimit. 9 Tähti- Kulkuri otti 50 juostuna laukan ja jäi 
selvästi. Liikkui jatkossa mukavasti. Lähti pääjoukon hänniltä viimeisen takasuoran alussa 
kiriin. Laukkasi viimeisen takasuoran lopulla uudelleen ja jäi taas selvästi. Tuli lopun vielä 
hyvin ja sai vielä rahaa. Olisi vielä voittanut ilman toista laukkaansa. 7 Pårs Samuraj matkasi 
keskijoukoissa toisella radalla. Seuraili lähinnä tasaisesti. 4 Tulen Poika juoksi 3. sisällä. 
Nousi puolimatkassa toisen radan vetojuhdaksi. Otti siinä 850 ennen maalia laukan ja jäi 
selvästi. Lähti loppukaarteen alussa kiriin ulkoradoille. Otti 350 ennen maalia uuden pahan 
laukan ja menetti pelinsä. Tuli lopun taustalla vielä aivan juosten. 2 Huvikundi otti 150 
juostuna kolmannelta sijalta laukan ja jäi selvästi. Otti 300 juostuna uuden pahan laukan ja 
menetti samassa mahdollisuutensa. Keskeytti jatkossa kulisseissa. 6 Vaitter juoksi 4.-3. 
sisällä. Laukkasi viimeisen takasuoran puolivälissä yllättäen pitkäksi. 10 Isosalon Into otti 
sata juostuna pahan laukan ja jäi heti ratkaisevasti. Keskeytti myöhemmin taustalla. 12 
Tomin Toivo matkasi taustalla sisäradalla. Otti 650 juostuna laukan ja jäi selvästi. Laukkasi 
900 juostuna uudelleen. Keskeytti jatkossa. 5 Harjan Halla oli poissa.

Väliajat: 33,5 / 3 - 33,0 / 3 - 34,5 / 3 - 33,5 / 11

10. Lähtö

5 Rapid Leader juoksi 3. sisällä. Nousi 250 ennen maalia toiselle radalle. Tuli lopun hyvin ja 
ehti lopussa niukkaan voittoon. Viim. 600 m 11,7. 3 Diablo Sisu kiihdytti heti kärkipaikalle. 
Veti tasaisen reipasta ja tuli hyvin maaliin asti, vaikka jäikin aivan lopussa niukasti toiseksi. 2 
Ambriel matkasi johtavan kannassa. Putosi 350 ennen maalia kärkihevosen kyydistä. Piti 
lopussa niukasti kolmanneksi. 1 Fast Food Hanover nousi 250 juostuna toiseen ulos. Lähti 
400 ennen maalia kiriin 3. radalle. Tuli asiallisesti maaliin asti. Viim. 400 m 13,9. 4 Werner 
Ors juuttui nopeasti toisen radan vetojuhdaksi. Putosi 400 ennen maalia kärkitaistosta ja tuli 
lopun lähinnä tasaisesti. 6 Troopers oli poissa.

Väliajat: 12,5 / 3 - 14,0 / 3 - 13,5 / 3
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