
 
 

 

Lähtö 1: 

 

 
 

Väliajat: 43,0 - 37,5 - 31,0 - 28,5 

 

Illan avauslähdössä nähtiin roppakaupalla laukkoja ja oikein lupaava aloitteleva 

suomenhevonen. Herra Heinämies eteni laukkafestivaalien keskeltä kärkeen 1500 ennen 

maalia ja lähti saman tien muilta karkuun. Voittomarginaali kasvoi yli sataan metriin, eikä ori 

pistänyt lähellekään parastaan peliin. Johtopaikalta ensimmäisen takasuoran lopussa laukannut 

Gloria eteni nopeasti kakkossijalle ja piti vauhtijuoksussa asemansa perille saakka. 

 

Jyvät erottuivat päätöskierroksella akanoista, kun keulahevonen veti kaukana muista kovaa ja 

muut yrittivät pysyä mukana tahdissa. Kolmanneksi jaksoi ensimmäisellä takasuoralla 

laukannut Vihen Sirius, joka eteni kolmossijalle jo kirilenkin käynnistyessä. Päivän Onni 

nousi kiripuolikkaalla kolmannen kautta kahden edellä mainitun tuntumaan ja saa 

suorituksestaan puhtaat paperit. Muilla oli jo selvästi vaikeampaa, ja viidentenä maaliin 

saapunut Turon Turo hylättiin matkan aikana tulleiden pikkulaukkojen vuoksi. 

 

Lähtö 2: 

 

 
 

 

Väliajat: 12,5 - 16,5 - 18,0 - 14,0 

 

Toisessa lähdössä jatkettiin Antti Ojanperän tarjoaman ylivoiman parissa, kun Malecon piti 

muita täysin pilkkanaan. Kärkipaikasta kinastelleet Bluehouse's Pip ja Starling Chick 
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hoitivat vauhdinpidon, ja Malecon pyrähti kirivaiheessa toisesta ulkoa helposti maisemiin. 

Neljännessä ulkona juossut Ilo's Amadeus ohitti kirissä voittajaa lukuunottamatta koko 

porukan. Matkavauhti oli suosiollinen, mutta ruuna joutui puurtamaan kirinsä ilman vetoapua 

ja saa suorituksestaan pienet kehut. 

 

Le Puy En Velay matkasi pääosin toisessa sisällä, mutta tamma jäi ravivaikeuksien vuoksi 

kaarteissa keulahevosen tahdista. Suorilla maisema vaihtui paremmin, ja Santtu Raitalan 

ajokki eteni päätösmetreillä totosijalle. Kaksi kertaa matkan aikana yhteen ottanut kärkipari 

tippui ulos totosta, mutta kumpikaan hevonen ei saa suorituksestaan pyyhkeitä. Starling Chick 

yritti ensimmäisellä takasuoralla keulaan, käväisi Bluehouse's Pipin takana pienellä välihuililla 

ja aloitti uuden prässin viimeisellä takasuoralla. Malecon meni hyvissä ajoin menojaan, mutta 

Starling Chick kesti kuluttavan juoksunkulun lopulta hyvin. Bluehouse's Pip taipui hieman 

pahemmin, mutta vaikea senkään suoritusta on mennä moittimaan. 

 

Lähtö 3: 

 

 
 

 

Väliajat: 18,0 - 17,0 - 17,0 - 18,5 

 

Arctic Monté Cupin paras oli Crazy Valley, joka työntyi kierros jäljellä sekavan muodostelman 

keskeltä suoraan kuolemanpaikalle. Tamma siirtyi viimeisellä takasuoralla keulaan ja tuli pian 

Wish Upon A Blackin ohittamaksi, mutta kiri tästä maalisuoralla uudelleen edelle. Kakkoseksi 

jäänyt Wish Upon A Black taipui päätössatasella selvästi, mutta kakkossija ei ollut 

epätasaisessa lähdössä millään tavalla uhattuna. 

 

Kolmanneksi sijoittunut Benzin sai tarkan sisäratajuoksun, mutta ei kyennyt vastaamaan 

kärkiparille, kun vauhti kiihtyi viimeiseltä takasuoralta alkaen. Ruuna sai tulla sisärataa pitkin 

lähes koko matkan ja teki maksimisuorituksen. Demon Boy lähestyi taipuvaa Benziniä lopussa 

askel askeleelta, mutta ei ehtinyt edelle ennen maalilinjaa. Ruuna haparoi kolmannessa 

kaarteessa pääporukan perällä ja menetti rytmin katoamiseen parisenkymmentä metriä. 

Loppukiri oli lähes lähdön voittajan tasoa. 

 

Lähtö 4: 

 

 
 

Väliajat: 15,0 - 16,5 - 16,0 - 19,0 

 

Keulaan avannut Las Glider sai jo ennen kirilenkin alkua painetta, mutta kesti prässin perille 

saakka ja kontrasi maalisuoralla lopulta varmaan voittoon. Voittajan rinnalla kipinää iskenyt 

Circle Star kangistui päätössatasella sen verran, että kolme hevosta pääsi niukasti edelle. 

Tasaisesta rintamasta kurotti kakkossijalle Gooseberry Jam, joka oli löytänyt loppukurvissa 

vapaata latua sisäradan syövereistä. 



 

Minto's Macy Moon juoksi lähimpänä kilvoitellutta kärkiparia ja punnersi tasaisella 

suorituksella totoon. Tamman tuntumassa juossut Mr Pirate sai tulla koko matkan sisimpiä 

ratoja pitkin ja punnersi päätössatasella sisäkautta kakkostaistoon. Kierroksen kirillä 

ulkokautta edennyt Deal Chap jäi viidenneksi, mutta hävisi kakkossijankin vain parilla 

metrillä. Kiri kantoi maaliin saakka, vaikka ori toki taipui muiden mukana loppua kohti. 

Suosikiksi luotettu Diannah jarrutteli toisella radalla oikeastaan jo alusta alkaen, eikä pystynyt 

nousemaan kirisuoralla kuin kärkirintaman tuntumaan. Menohalut näyttivät olevan syystä tai 

toisesta hukassa. 

 

 

Lähtö 5: 

 

 
 

Väliajat: 33,5 - 31,5 - 26,0 - 28,0 

 

Paalupaikalta keulat pitänyt Tureliinu kiihdytti tahtia pian lähtötohinoiden jälkeen ja piti 

päätösmetreillä niukasti pintansa. Vauhti alkoi hiipua viimeisillä kymmenillä metreillä, mutta 

pääporukka ei ehtinyt kirimään kuin tuntumaan. Sisäradan letkasta puolimatkassa toiselle 

ilman selkää noussut Tarun Tykki tsemppasi kakkoseksi ja vaikuttaa vahvasti 

nousukuntoiselta. Kolmannesta sisältä kirivaiheessa sujuvasti edennyt Viljamiina puristi 

päätössatasella mukaan päärintamaan, mutta olisi voinut spurtata tarkan juoksun päätteeksi 

hieman terävämminkin. 

 

Amaro jäi viimeisellä takasuoralla hetkeksi väsyvän taakse kiinni, ja se saattoi olla ratkaiseva 

asia jopa voiton kannalta. Ori pisteli loppumatkan ulkokautta pääporukkaa kovempaa, mutta ei 

aivan ehtinyt mukaan taistoon parhaista paloista. Totossa paljon huomioidut Vilkun Poika ja 

Harkon Heläys eivät pystyneet lähellekään tasoaan ja jäivät kirivaiheessa kauas parhaista. 

Vaheri jäi sen sijaan Tureliinun taakse pussiin, ja kiriruutia vaikutti olevan ainakin rahtusen 

verran tallella. Aineksia olisi ollut jopa voittoon saakka. 

 

Lähtö 6: 

 

 
 

Väliajat: 15,5 - 18,0 - 19,5 - 11,0 

 

Cankus Que ja Iikka Nurmonen ottivat muilta luulot pois jo lähtökiihdytyksessä, ja voimalla 

keulaan paiskannut ruuna sai rauhoittaa nopeasti tahtia. Matkavauhti oli näille hevosille 

korostetun hiljaista, ja Cankus Que viimeisteli suorituksensa ilmavalla 11-lopetuksella. Maarit 

Ollikaisen tallin kaksoisvoiton varmisti Lecrosse, jonka Santtu Raitala käänsi viimeisen 

takasuoran alussa kolmannesta ulkoa reissuun. Voittajan ohittaminen olisi vaatinut alle kympin 

vauhteja, mutta kakkoseksi puristaminen onnistui ilman suurempia ongelmia. 

 



Yllätyskolmoseksi tsemppasi keulahevosen takana juossut Gri di S.J., joka hyötyi voittajan 

tapaan matkavauhdista tuntuvasti. Vetoköysi näytti jo venyvän loppukurviin mentäessä, mutta 

ruunalla kesti vain hetken aikaa päästä samaan rytmiin kuin vauhtia kiihdyttänyt 

keulahevonen. Maksimisijoitus maksimijuoksulla. Walk A Mile sai neljännestä sisältä vapaata 

hieman hankalasti, mutta iski maalisuoralla kolmannen kautta neljänneksi ja saa 

suorituksestaan puhtaat paperit. Kuolemanpaikalta väsyneen Ride Elisan suurin uhri oli 

tamman takana juossut Sudbury, joka joutui pakittamaan porukan perälle juuri kun kärki 

lisäsi tahtia tuntuvasti. 

 

Lähtö 7: 

 

 
 

Väliajat: 10,5 - 14,0 - 16,5 - 16,5 - 16,0 

 

Tapahtumarikas lähtö, jossa kärkihevosten keskinäinen kilvoittelu johti kentän kääntymiseen 

maalisuoralla. Keulataiston voitti Svadilfari, mutta se maksoi 10-vauhtisen avauksen, eikä 

Jukka-Pekka Kauhanen saanut rauhoittaa tahtia jatkossakaan. Flying Heel eteni kierros 

juostuna rinnalta kärkeen, ja vaikka toinen kierros mentiin hieman rauhallisemmin, oli 

maalisuoralla takahevosten aika astua areenalle. 

 

Svadilfari taipui jo loppukurvissa ulos kärkikuvioista, mutta Flying Heel kesti porukan kärjessä 

päätössataselle saakka. Captivate ja Spitfire Effe kiersivät takajoukoista peräkkäin 

kolmannella radalla, ja jälkimmäinen pinnisti maalisuoralla viidennen kautta ykköseksi. 

Captivate jäi linjalla hopeamitalille, ja kolmannen radan letkaa vetänyt Caraway Runner kesti 

kolmanneksi. Taakse jäi ruunan takana kirinyt Bad Boy Press, joka sai kolmannella radalla 

loppukurvissa vapaan väylän eteensä ja piti vauhtinsa perille saakka. Les Amigos kiri 

maalisuoran häntäjoukoista parhaiten, mutta ei kyennyt millään tavalla uhkaamaan viiden 

hevosen kärkirintamaa. 

 

 

Lähtö 8: 

 

 
 

Väliajat: 35,0 - 31,0 - 30,5 - 34,0 

 

Saran Sarastus jäi juoksun aikaisessa vaiheessa toiselle ilman selkää ja alkoi pitämään heti 

reipasta vauhtia yllä. Keulahevonen oli valmis sata ennen maalia, ja Saran Sarastus eteni 

varmoin ottein ykköseksi. Johtavan takana juossut Pirpoke pääsi etenemään lopussa sujuvasti 

toista rataa pitkin ja vei kakkosrahat. 

 

Avauspuolikkaan aikana kolmanteen ulos edennyt Waltori näytti viimeisen takasuoran lopussa 

kirivoimaiselta, mutta sortui laukkaan ja menetti paljon metrejä. Loppumatka sujui 

kärkiporukan parasta vauhtia, ja ori eteni vielä ulkokautta kolmanneksi. Toisessa ulkona 



juossut Lahjottu iski loppukurvissa kolmannelle, mutta ei päässyt voittajasta ohi ja tippui 

päätössatasen taistossa ulos totosta. 

 

Keulapaikalla voittajan mankeliin joutunut Villi Pamela kesti voittotaistossa maalisuoralle 

saakka, mutta luovutti sitten kerralla pahoin ja jäi viidenneksi. Kärkiporukasta sata ennen 

maalia laukannut Wilman Pehtoori oli tekemässä rehtiä kiriä, mutta mahdollinen totosija 

vaihtui tylysti hylkäykseen. 

 

Lähtö 9: 

 

 

 
 

Lähtö 9: 

 

Väliajat: 13,5 - 17,5 - 19,0 - 15,0 

 

Amatööriohjastajien SM-liigassa nähtiin varsatähti Obrigadon paluu parrasvaloihin. Teemu 

Keskitalo käskytti ajokkinsa ensimmäisellä takasuoralla johtavan rinnalle, ja homma näytti 

loppukurvissa ravin hukkumisen vuoksi jo pahalta. Ruuna paransi suoralla tahtiaan, tavoitti 

väsyvän keulahevosen ja piti niukkaan voittoon. 

 

Kakkoseksi kirinyt BWT Hellraiser oli kolmannessa sisällä pitkään tukalissa asemissa, mutta 

pääsi nousemaan päätöspuolikkaan käynnistyessä voittajan kantaan ja iski päätösmetreillä 

ahnaasti tämän tuntumaan. Muut jäivät kärkiparista hieman, ja kolmossijalle eteni kirivaiheen 

ulkokautta tullut Madman. Se vastasi Dean Vicille päätössatasella niukasti, mutta ruuti ei 

riittänyt kärkikaksikon haastamiseen lainkaan. Dean Vic sai puolestaan vapaan kiriladun vasta 

maalisuoralla, eikä tainnut päästä käyttämään kaikkea kiriruutiaan. 

 

Lähtö 10: 

 

 
 

Lähtö 10: 

 

Väliajat: 29,5 - 29,0 - 28,5 - 28,0 

 

Suvi-Siiri sortui laukalle pian lähtöauton irtoamisen jälkeen, mutta selvitti nopeasti raville ja 

eteni vajaa kierros juostuna voimalla keulaan. Tamma kulki loppumatkan kuin eri sarjan 

hevonen, teki heti eroa muihin ja piti lopussa Timmin Typyn varmasti loitolla. Se yritti pitää 

johtopaikan voittajaa vastaan, mutta joutui tyytymään paikkaan toisena jonossa. 

Minkäänlaista voittotaistoa ei nähty, mutta Timmin Typy piti kakkossijansa isolla marginaalilla 

seuraavaan. 

 



Loppua kohti harventuneessa porukassa sijalla viisi juossut Tokumentti eteni päätössatasella 

kolmanneksi ohi Tähti-Tuiskun. Molemmilla oli vaikeuksia pysyä reipasta vetäneen kärjen 

tahdissa. Koskelan Helemi jäi jo lähtökiihdytyksessä kymmenien metrien päähän 

keulahevosesta, eikä pystynyt oleellisiin parannuksiin kirikierroksella. Tamma sai monen muun 

laukattua viimeiset rahat. 

 

 

Lähtö 11: 

 

 
 

Väliajat: 15,0 - 17,0 - 18,0 - 14,5 

 

Lily Labour eteni maalisuoralle tultaessa johtohevosen rinnalta kärkeen ja vaikutti karkaavan 

muilta, mutta päätössatanen oli vaikea ja kutisti voittomarginaalin pariin metriin. Neljännessä 

ulkona matkannut Glamour Check nousi viimeisen takasuoran lopussa kirikaistalle ja lähestyi 

voittajaa lopussa askel askeleelta, mutta matka loppui kesken. 

 

Glorious Star sai tosi sujuvan juoksun voittajan takana ja pääsi yrittämään maalisuoralla 

täydellä teholla, mutta ohituksiin ei ollut rahkeita. Tamma piti kolmoseksi ennen takanaan 

matkannutta Lady Deviliä, joka sai tulla niin ikään sujuvasti toista rataa pitkin. Denna eteni 

sisäratajuoksun jälkeen loistamatta rahoille ja ohitti kirisuoralla vain väsyineimmät. Lähdön 

suursuosikki Oogie Boogie avasi auton takaa parhaiten, mutta sortui pian pahaan laukkaan ja 

jäi taustalle. Kirivaiheen alussa tuli pieni häiriö, mutta ruuna lopetti vielä ulkokautta hyvin. 

 


