Kuopio 12.8.2012
Toto5-ravit
Juoksuselostukset
Lähtö 1.
Väliajat 43,0-41,0-33,0-34,0
JAAKKOLAN TÄHTI: Avasi keulaan. Lisäsi reilusti vauhtia 3. puolikkaalla ja vastasi lopussa
varmaan voittoon. Päätöskierros 34,0.
SADESÄLLI: Kiersi alun kolmatta rataa ja eteni toiselle ilman vetoapua 1. takasuoralla. Pudotti
2. sisälle 900 jäljellä. Nousi ulos loppusuoran alussa ja lopetti hyvin.
ROOSA JUULIA: Lähti taustalta selässä kolmannelle 1. takasuoralla. Kierteli hyvin perille.
VIHJEEN VETO: Lähti 3. ulkoa kolmannelle 1. takasuoralla. Laukkasi päätöskierroksen alussa.
Lopetti asiallisesti raville selvittyään.
ARSKAN TÄHTI: Eteni johtavan rinnalle 1. kaarteessa ja sai selän eteensä 1. takasuoralla. Jäi
ilman vetoapua 900 jäljellä. Pudotti loppusuoran alussa 2. sisälle ja sinnitteli kohtalaisesti.
K.P. ULJAS: Aloitti toisella ilman vetoapua, sai selkiä eteensä ja jatkoi 3. ulkona 1.
takasuoralla. Hyökkäsi selässä kierros jäljellä ja eteni viim. takasuoralla 2. ulos. Taipui hieman
lopussa.
SERVORI: Jäi 3. sisältä 4. sisälle 900 jäljellä. Kiersi loppukaarteessa uudelleen 3. sisälle. Taipui
loppusuoralla.
KITTA: Jäi 2. sisältä 3. sisälle 900 jäljellä. Laukkasi päätöspuolikkaan alussa ja putosi taustalle.
RUPRIIKKI: Nousi 5. sisältä 3. ulos kierros jäljellä. Hyökkäsi päätöspuolikkaan alussa, mutta
laukkasi loppukaarteessa ja putosi takajoukkoihin.
TINAMESTARI: Laukkasi 4. sisältä hylkäykseen 900 jäljellä.
MANI KRISTA: Poissa.
Lähtö 2.
Väliajat 32,0-34,5-34,0-36,0
TIUKANEITI: Painui kolmannelta radalta keulaan 1. kaarteessa. Veti tasaista vauhtia ja voitti
varmasti.
CEPANDER: Puristi rehdisti perille toiselta ilman vetoapua.
FORINTTI: Laukkasi 4. sisältä 1. takasuoralla. Eteni 3. ulos 2. kaarteessa ja pääsi 2. ulos
etusuoralla. Laukkasi uudelleen 950 jäljellä. Eteni loppukaarteessa uudelleen 2. ulos, pudotti
loppusuoran alussa 2. sisälle ja punnersi totoon.
RIKKOLI: Avasi vauhdilla takamatkalta ja eteni 2. sisälle 1. kaarteessa. Nousi ulos
loppukaarteessa ja lopetti asiallisesti.
NÖSTIINA: Laukkasi 3. sisältä 1. kaarteessa. Jatkoi 4. sisällä, eteni suuremmin kiertelemättä
ja tuli asiallisesti perille. Viim. 1700 m 33,9.
SÄHKÖPOSTI: Pudotti 2. ulkoa 3. sisälle etusuoralla. Nousi ulos loppukaarteessa ja kiri
kohtalaisesti.
DUKALIINA: Laukkasi 1. kaarteessa. Jatkoi taustalla sisärataa, pääsi viim. takasuoralla 5.
sisälle ja tuli tasaisesti perille.
AIKA-ÄIJÄ: Nousi keskijoukoissa kolmannelle loppukaarteessa ja lopetti tasaisesti.
KOSKEN JOHKA: Nousi 6. sisältä viim. takasuoralla 4. ulos. Hyökkäsi loppukaarteessa, muttei
suuremmin parantanut.
KOPSUN VÄLKKY: Laukkasi 1. kaarteessa ja jäi ratkaisevasti.
ERÄ-MERTA: Avasi johtoon, sai hevosia eteensä ja jäi päätöskierroksen alussa 5. sisälle. Nousi
viim. takasuoralla 3. ulos. Väsyi varsin pahoin loppukaarteessa.
PEHTOR: Nousi 7. sisältä toiselle radalle viim. takasuoralla. Väsyi päätöspuolikkaan alussa.
TEMEN LIINA: Laukkasi alkumatkasta ja pysyi takajoukoissa.
PYRY-PAULI: Laukkasi lähdössä ja uudelleen 1. takasuoralla ja tuli hylätyksi.
LISSUN PIMU: Laukkasi lähdössä ja uudelleen 1. kaarteessa ja tuli hylätyksi. Kulki taustalla
kohtalaisesti raville selvittyään.
SIPULLA: Poissa.

Lähtö 3.
Väliajat 36,5-34,5-32,0-31,0
BRÄNDI: Painui keulaan 1. kaarteessa. Veti kiihtyvää vauhtia ja voitti varmasti.
VAKTA: Nousi 4. sisältä 3. ulos 2. kaarteessa. Hyökkäsi viim. takasuoralla. Eteni
loppukaarteessa 2. sisälle, nousi loppusuoran alussa toiselle ja puristi kakkoseksi. Viim. 800 m
28,9.
VIISIKKO: Pääsi 3. ulkoa 2. ulos 2. kaarteessa. Laukkasi viim. takasuoralla. Lopetti hyvin
raville selvittyään.
TUHTI-HEILI: Eteni keulaan lähtökiihdytyksessä, mutta laukkasi 1. kaarteessa. Jatkoi raville
selvittyään 2. sisällä, jäi loppukaarteessa 3. sisälle ja seurasi tasaisesti.
ROKE: Nousi 2. sisältä 2. ulos 1. kaarteessa ja jäi ilman vetoapua 1. takasuoralla. Laukkasi 2.
kaarteessa. Jatkoi 5. sisällä ja laukkasi uudelleen päätöskierroksen alussa. Lopetti taustalla
kohtalaisesti raville selvittyään.
HIRNUN POIKA: Juoksi taustalla 5./4. ulkona, eikä esittänyt ihmeitä.
TURON SAVA: Laukkasi keulasta lähtökiihdytyksessä. Kiersi raville selvittyään kolmatta rataa
ja pakitti 1. takasuoran alussa 4. ulos, mutta laukkasi uudelleen 1600 jäljellä. Laukkasi
kolmannen kerran 2. kaarteessa ja tuli hylätyksi.
HEINÄKENKÄ: Laukkasi kiihdytyksessä ja uudelleen 3. sisältä 1. takasuoralla ja tuli hylätyksi.
Jatkoi matkaansa 3. sisällä, tuli tasaisesti ja oli 6. maalissa.
TÄHTI-FIONA: Pudotti 3. ulkoa 4. sisälle 2. kaarteessa. Laukkasi etusuoralla ja uudelleen viim.
takasuoralla ja päätyi keskeytykseen.
TÄHTI ASSI: Jäi 2. ulkoa ilman vetoapua 2. kaarteessa. Laukkasi hylkäykseen viim.
takasuoralla. Lopetti asiallisesti raville selvittyään ja oli 4. maalissa.
Lähtö 4.
Väliajat 34,0-32,5-30,5-31,5
IITAN ILO: Pudotti 3. ulkoa 3. sisälle 900 jäljellä ja pääsi viim. takasuoralla 2. sisälle. Nousi
ulos loppusuoran alussa ja puristi varmaan voittoon keulahevosen laukattua.
CARAMBA: Lähti 5. ulkoa kolmannelle etusuoralla, hyökkäsi viim. takasuoralla neljännelle
radalle ja kiri hyvin.
AARON HEM: Laukkasi kiihdytyksessä. Jatkoi 6. ulkona, hyökkäsi selässä etusuoralla ja kiri
hyvin. Viim. 1800 m 27,8.
VIETÄVÄN VIESKER: Lähti 4. ulkoa kolmannelle 2. kaarteessa. Laukkasi kärjen rinnalta
loppukaarteessa. Lopetti hyvin raville selvittyään.
SIRUN SISU: Laukkasi keulasta etusuoralla. Jatkoi 2. sisällä ja nousi johtavan rinnalle 800
jäljellä. Haparoi uudelleen loppusuoralla. Lopetti viime metrit kohtalaisesti raville selvittyään.
RUSKAN LENTO: Nousi 6. sisältä 5. ulos etusuoralla. Pudotti 3. sisälle 800 jäljellä ja seurasi
tasaisesti perille.
VALON TUIKE: Pääsi 5. sisältä 4. sisälle etusuoralla. Seurasi kiertelemättä tasaisesti perille.
HIPPASILLA: Pääsi 3. sisältä 2. sisälle 2. kaarteessa ja nousi etusuoralla 2. ulos. Laukkasi
loppukaarteessa ja putosi taustalle.
YLVÄS WALTTER: Pudotti johtavan rinnalta 2. sisälle 1. kaarteessa. Nousi 2. ulos 2. kaarteessa
ja jäi ilman vetoapua etusuoralla. Laukkasi päätöskierroksen alussa. Kiersi raville selvittyään
kolmatta rataa ja hyökkäsi viim. takasuoralla neljännelle, mutta laukkasi uudellen 600 jäljellä
ja menetti pelin.
TUHTI-PIIKA: Pysytteli takajoukoissa, eikä loistanut.
NOVAN VEIKKO: Pääsi 4. sisältä 3. sisälle etusuoralla. Laukkasi 900 jäljellä ja jäi ratkaisevasti.
LANKILAN TOPI: Laukkasi lähdössä ja uudelleen 1. takasuoralla ja tuli hylätyksi.
NALLI NAPERO: Nousi 3. sisältä toiselle ilman vetoapua 1. kaarteessa. Painui keulaan
etusuoralla. Laukkasi voittotaistosta vajaat 100 jäljellä ja tuli hylätyksi.
MARJAN NOPSA: Pääsi 4. ulkoa 3. ulos etusuoralla. Hyökkäsi 800 jäljellä. Laukkasi viim.
takasuoralla ja uudelleen loppusuoralla ja tuli hylätyksi.
MUTRIN POIKA: Poissa.
V.G. WILMAN TÄHTI: Poissa.

Lähtö 5.
Väliajat 27,0-28,5-30,0
MÄEN HOVI: Hyökkäsi 5. ulkoa 800 jäljellä, nousi loppukaarteessa neljännelle ja kiri varmaan
voittoon. Viim. 800 m 26,6.
VILI VILHELMI: Eteni johtavan rinnalle 1. kaarteessa ja painui keulaan etusuoralla. Veti
tasaisen reipasta ja kamppaili hyvin perille.
PURKE: Pääsi 4. ulkoa viim. takasuoralla 3. ulos. Hyökkäsi loppukaarteessa, nousi
loppusuoralla viidennelle radalle ja kiri hyvin.
HYMYHATTARA: Hyökkäsi 2. ulkoa loppukaarteessa ja kiri kohtalaisesti.
KARMAN LARI: Kiersi alun kolmatta rataa ja pudotti 2. ulos 850 jäljellä. Laukkasi viim.
takasuoran alussa. Jatkoi raville selvittyään uudelleen kolmannella ja punnersi asiallisesti
perille.
DELLAS: Johti alkumatkan. Jäi etusuoralla 2. sisälle ja nousi samassa toisele ilman vetoapua.
Laukkasi päätöspuolikkaan alussa, mutta sai pidettyä paikkansa ja punnersi kohtalaisesti
perille.
SUOPESSI: Laukkasi kiihdytyksessä. Jatkoi taustalla 6./5. ulkona ja tuli tasaisesti perille.
LYYSKER: Jäi ratkaisevasti lähtölaukassaan.
AAMUYÖN EINARI: Pakitti 5. ulos 1. kaarteessa ja pudotti 4. sisälle kierros jäljellä. Väsyi
loppukaarteessa.
VARES: Pakitti ulkoradoilta 3. sisälle 1. kaarteessa ja pääsi 2. sisälle etusuoralla. Väsyi pahoin
loppukaarteessa.
TINORIX: Laukkasi 1. kaarteessa ja uudelleen etusuoralla ja tuli hylätyksi.
TUISKUN VIESTI: Haparoi 3. sisältä kierros jäljellä, mutta sai pidettyä paikkansa. Laukkasi
loppusuoralla ja tuli hylätyksi.
Lähtö 6.
Väliajat 26,0-29,0-24,0-30,0
KEIMAN PISLARI: Pääsi takarivistä keulaan lähtökiihdytyksessä. Sai prässiä 3. puolikkaalla ja
vastasi lopussa varmaan voittoon.
PRONTUS: Matkasi johtavan rinnalla. Prässäsi johtavaa 3. puolikkaalla ja punnersi rehdisti
perille.
NOPSAN VAUHTI: Laukkasi lähdössä. Jatkoi 3. ulkona ja pääsi 2. ulos 1. takasuoralla. Pudotti
viim. takasuoralla 2. sisälle. Nousi loppukaarteessa 2. ulos, hyökkäsi loppusuoran alussa ja
lopetti asiallisesti. Viim. 1800 m 27,2.
JUPPAN VISSI: Pudotti johtavan rinnalta 2. sisälle 1. kaarteessa. Laukkasi 900 jäljellä. Eteni
loppukaarteessa 2. ulos ja punnersi asiallisesti perille.
TÄHDEN LEEVI: Nousi 4. sisältä 3. ulos 2. kaarteessa. Pudotti viim. takasuoralla 3. sisälle.
Taipui hieman loppusuoralla.
TÄHTI-HUKI: Pääsi 3. sisältä 2. sisälle 900 jäljellä, mutta laukkasi hetkeä myöhemmin. Lopetti
taustalta kohtalaisesti raville selvittyään.
FANNI DAHLIA: Laukkasi 2. ulkoa 1. takasuoralla. Kulki taustalla kohtalaisesti raville
selvittyään.
HIPSUN PIMU: Laukkasi lähdössä. Jatkoi 6. sisällä ja pääsi viim. takasuoralla 4. sisälle. Väsyi
loppukaarteessa.
TINOSAURUS: Laukkasi lähdössä hylkäykseen.
SEBBE: Pääsi 5. sisältä 4. sisälle 2. kaarteessa. Väsyi pahoin viim. takasuoralla ja keskeytti.
VIVANTTI: Poissa.
VIESKERIN VIIVI: Poissa.
Lähtö 7.
Väliajat 37,0-36,0-28,5-28,5
MIAN MARI: Hyökkäsi 2. ulkoa viim. takasuoralla ja eteni johtavan rinnalle loppukaarteessa.
Painui keulaan 350 jäljellä ja jatkoi varmaan voittoon. Päätöskierros 28,2.
HISSUN VIIMA: Nousi 2. sisältä ulos loppusuoralla ja lopetti hyvin.
LEHTOLAN SONJA: Nousi 4. sisältä ulos loppusuoran alussa ja lopetti hyvin.

PERHON TYTTÖ: Laukkasi lähdössä. Eteni 5. ulos 1. takasuoralla. Lähti selässä kolmannelle
etusuoralla ja hyökkäsi neljännelle radalle viim. takasuoralla. Eteni loppukaarteessa toiselle
ilman vetoapua punnersi hyvin perille.
TULI-KARKELO: Nousi 5. sisältä 4. ulos kierros jäljellä. Pääsi loppukaarteessa 2. ulos, hyökkäsi
loppusuoran alussa ja lopetti kohtalaisesti.
KARELLI: Pudotti 3. ulkoa loppukaarteessa 3. sisälle. Pääsi loppusuoralla 2. sisälle ja seurasi
tasaisesti.
FORTUNATAR: Nousi 6. sisältä 5. ulos kierros jäljellä. Hyökkäsi selissä viim. takasuoralla.
Laukkasi loppukaarteessa. Lopetti kohtalaisesti raville selvittyään.
KIIDA PALMA: Laukkasi lähdössä. Jatkoi 7. sisällä ja nousi 6. ulos 2. kaarteessa. Hyökkäsi
selissä kierros jäljellä. Laukkasi uudelleen loppukaarteessa ja jäi taustalle.
RUUDUN ÄSSÄ: Laukkasi lähdössä ja uudelleen matkalla takajoukoissa ja tuli hylätyksi.
VIRRATAR: Laukkasi 3. sisältä hylkäykseen loppukaarteessa.
KRIGORI: Eteni keulaan lähtökiihdytyksessä. Laukkasi hylkäykseen loppukaarteessa. Lopetti
hyvin raville selvittyään.
VIIRUN VITONEN: Lähti 4. ulkoa kolmannelle etusuoralla. Laukkasi viim. takasuoralla ja
uudelleen loppukaarteessa ja tuli hylätyksi.
HÄMIS RUBIINI: Laukkasi toiselta ilman vetoapua hylkäykseen loppukaarteessa.
VIKKAN: Poissa.
Lähtö 8.
Väliajat 26,5-28,5-27,0-24,0
VIKKENI: Eteni johtavan rinnalle 1. kaarteessa ja painui keulaan 1. takasuoralla. Veti tasaista
vauhtia ja voitti varmasti. Päätöskierros 24,4.
RUUVARI: Johti alun ja jatkoi 2. sisällä 1. takasuoralla. Seurasi lopussa kakkoseksi saamatta
kunnolla vapaata kiritilaa.
MEIKUN MERKKI: Laukkasi lähdössä. Jatkoi 5. ulkona ja lähti kolmannelle etusuoralla. Eteni
loppukaarteessa 2. ulos, hyökkäsi uudelleen loppusuoran alussa ja lopetti hyvin. Viim. 1600 m
25,8.
TATSIA: Kiersi alun kolmatta rataa ja eteni toiselle ilman vetoapua 1. takasuoralla. Punnersi
hyvin perille.
WISLER: Pääsi 4. ulkoa 3. ulos kierros jäljellä. Hyökkäsi selissä viim. takasuoralla ja kiri
kohtalaisesti.
SULETTI: Hyökkäsi 3. ulkoa kierros jäljellä. Laukkasi kärjen rinnalta loppukaarteessa ja
menetti pelin.
RESORILLA: Nousi 4. sisältä viim. takasuoralla 3. ulos. Hyökkäsi päätöspuolikkaan alussa ja
kiri tasaisesti.
SIIRIN TAIKA: Nousi 6. sisältä 4. ulos kierros jäljellä. Hyökkäsi loppukaarteessa, muttei
parantanut.
SUKINA: Eteni 5. sisältä viim. takasuoralla 4. sisälle, missä oli pussissa loppukaarteessa. Nousi
ulos loppusuoralla, muttei päässyt tulemaan vapaasti.
VISLAKKA: Väsyi 2. ulkoa viim. takasuoralla.
VETUR: Väsyi 3. sisältä loppukaarteessa.
TÄHTI-TINO: Poissa.
Lähtö 9.
Väliajat 27,0-28,0-30,0-25,0
EKA-ASSI: Puristi varmaan voittoon toiselta ilman vetoapua.
TUIKUN POJU: Hyökkäsi 2. ulkoa viim. takasuoralla ja kiri hyvin.
RUUTU-VIESKER: Laukkasi lähdössä. Jatkoi 6. sisällä ja eteni viim. takasuoralla 4. sisälle.
Nousi päätös puolikkaan alussa 4. ulos ja pääsi loppukaarteessa 3. ulos. Pudotti loppusuoran
alussa 2. sisälle, nousi ulos päätössatasella ja lopetti hyvin. Viim. 1800 m 26,7.
VIIRU-VALTTERI: Pääsi 3. ulkoa viim. takasuoralla 2. ulos. Seurasi tasaisesti perille.
TUIKERO: Laukkasi lähdössä. Jatkoi 7. sisällä ja nousi 5. ulos 1. takasuoralla. Hyökkäsi 900
jäljellä ja kiri asiallisesti.
PIRTTILÄN FIGO: Nousi 3. sisältä ulos loppukaarteessa ja lopetti kohtalaisesti.

SUIKUN KUKKA: Nousi 5. sisältä viim. takasuoralla 4. ulos. Hyökkäsi loppukaarteessa ja kiri
tasaisesti.
TINOS: Nousi 4. sisältä viim. takasuoralla 3. ulos. Laukkasi 250 jäljellä ja putosi taustalle.
VARMA-TILI: Alkoi olla 4. ulkoa vaikeuksissa 800 jäljellä ja taipui hännille.
HUIVIN TOIVO: Avasi keulaan ja veti tasaista vauhtia. Laukkasi kärkitaistosta vajaat 100
jäljellä ja tuli hylätyksi.
TSIPULIS: Laukkasi 2. sisältä hylkäykseen viim. takasuoralla.
TAURONI: Laukkasi pahoin lähdössä ja keskeytti.

