
Kuopio 22.2.2013  

Toto5-ravit 

Juoksuselostukset 
 
 
Lähtö  1.  

 
Väliajat 39,5-39,5-33,5-32,5 

TÄHTILINDA: Hallitsi epätasaista lähtöä keulasta varmoin ottein. 
JAMIR: Paranteli 1. takasuoralla harvassa porukassa keskijoukoista neljänneksi, eteni 
etusuoran alussa kolmanneksi ja viim. takasuoralla toiseksi. Ei kyennyt uhkaamaan 
maalisuoralla voittajaa. 
JULIANNE DAHLIA: Laukkasi lähtösuoralla, eteni viim. takasuoralla harvassa porukassa 
viidenneltä sijalta kolmanneksi. Piti asemansa perille. 
IIDAN TÄHTI: Laukkasi kärjen takaa viim. takasuoralla, jatkoi harvassa porukassa asiallisesti 
keskipareissa ja puristi neljänneksi. 
RAINA: Seuraili harvassa porukassa keskivaiheilta. 
KEIMAN AURAUS: Seuraili epätasaisessa lähdössä 3. sisältä.  
KAJAS ESSI: Ravasi harvan porukan kuudentena ja seuraili perille.  
HERTSI: Seuraili harvassa porukassa keskivaiheilla tasaisesti. 
GREKOR: Ravasi harvassa porukassa neljäntenä, ei riittänyt parhaille.  
VÄLKYN TUULI: Laukkasi lähtöön jääden taustalle. 
HISSUN HAASTE: Laukkasi 1. takasuoralla jääden taustalle. 
TURKKA POIKA: Laukkasi taustalla ainakin kerran. 
RYMY KATRILLI: Oli taustalla vaisu. 
ALISA HOO: Lähti 60 metrin pakilta, ei petrannut taustalta asemiaan. 
WIIAN MILIISI: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen. 
 

Lähtö  2.  

 
Väliajat 20,0-18,0-17,5-21,0 

HEUREKA HUNTER: Veti keulassa reipasta ja voitti selvällä erolla. 
SO SOCIETY: Ravasi vauhtijuoksussa 2. sisällä, nousi maalisuoran alussa toiselle, mutta ei 
kyennyt haastamaan voittajaa. 
CAMELIA LAUKKO: Eteni 2. kurvin alussa harvan porukan viidenneksi ja viim. takasuoralla 
kolmanneksi. Piti asemansa maaliin.  
EDI: Paranteli viim. takasuoralla takaa harvassa porukassa vauhdilla ja ehti neljänneksi.  
UNO DI TALENTO: Jäi harvassa porukassa kolmannelta sijalta neljänneksi ja maalisuoralla 
viidenneksi. 
FIRST IMPRESSION: Seuraili keskipareissa tasaisesti.  
OMNIA RESPONSE: Seuraili takapareissa tasaisesti. 
MARION WEST FOX: Laukkasi kankean avauksen päätteeksi lähtösuoran lopussa jääden 
taustalle. 
EL BELCOURT: Laukkasi taustalla ainakin kertaalleen. 
GIMME THE PRIZE: Laukat 1. ja 2. kurvissa. 
MINTO'S RIA ROYAL: Laukkasi 1. kurvissa pahoin ja keskeytti. 



CALL IT QUITS: Keskeytti taustalta. 
NORMA FRONTLINE: Laukkasi lähtöön. 
WERNER VICTRIX: Poissa. 
 

Lähtö  3.  

 
Väliajat 38,5-36,0-34,5-35,5 

VEIKAN VETO: Eteni johtavan rinnalta keulaan 1. takasuoran lopussa, vastasi  maalisuoralla 
varmaan voittoon. 
OLIVIA PUNK: Luovutti keulat 1. takasuoran lopussa, nousi 300 jäljellä 2. ulos, mistä kiri 
maalisuoralla toiseksi.  
AIKA-ÄIJÄ: Eteni kolmannelta sijalta johtavan rinnalle etusuoran alussa, mistä kesti 
kolmanneksi. 
SUKLAARILLA: Laukkasi lähtösuoralla, eteni harvassa porukassa 2. ulos etusuoran alussa 
Käänsi viim. takasuoran alussa kolmannelle, mutta laukkasi uudelleen 500 jäljellä. Lopetti vielä 
hyvin totosijan tuntumaan.  
SULO-PETTERI: Seuraili harvassa porukassa keskivaiheilla.  
KOPSUN VÄLKKY: Seuraili takajoukoissa harvassa porukassa tasaisesti.  
VIHJEEN VETO: Laukkasi kuudennelta sijalta 1400 jäljellä, uusi laukka etusuoralla. 
HEKOHEKO: Eteni harvasta porukasta 3. ulos kierros jäljellä, pilasi laukkaan loppukurvin 
alussa. 
HERTSI-PETTERI: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle. 
HURMAKKA: Lähti 60 metrin pakilta, eteni loppukurvin lopussa harvenevan porukan 
neljänneksi, mutta pilasi samassa laukkaan. 
VETOKIPORI: Poissa. 
 

Lähtö  4.  

 
Väliajat 33,0-33,5-27,0-29,0 

ARMAANI: Vaihtoi viim. takasuoralla 2. sisältä 2. ulos ja loppukurvissa kolmannelle, kiri 
maalisuoralla niukkaan voittoon. 
HISTULI: Käänsi viim. takasuoran alussa 3. ulkoa kolmannelle ja kiri tasaisessa maaliintulossa 
toiseksi.  
HUMUN HUMU: Veti keulassa kolmannen puolikkaan reipasta ja kesti tasaisessa maaliintulossa 
totoon.  
VIPPASKONSTI: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta johtavan rinnalle, mistä kamppaili 
totosijoista.  
JOANNAN TÄHTI: Nousi viim. takasuoralla 4. ulkoa selissä kolmannelle ja kiri hyvin perille. 
LINTAN PYSTI: Pääsi viim. takasuoralla 3. sisältä 2. sisälle, mistä ei päässyt tulemaan 
vapaasti. 
TUIKUN POJU: Nousi kaukaa takaa kolmannelle etusuoralla, pudotti viim. takasuoralla 
keskivaiheilla toisen jonoon ja eteni loppukurvissa 3. sisälle, mistä seurasi asiallisesti. 



HILUN HUISKE: Nousi takaa selissä kolmannelle kierros jäljellä ja kiri asiallisesti kiihtyvssä 
vauhdissa. 
MUISTON VILJO: Nousi loppukurvissa 4. sisältä 2. ulos, mistä seurasi perille. 
ARSTI: Pakitti 1. takasuoralla ulkoradoilta hännille, missä seuraili maaliin. 
MIAN MARI: Jäi 2. ulkoa taustalle. 
ARSAN MUISTO: Seuraili taustalla.  
TUISKULIINU: Laukkasi lähtösuoran lopussa. 
SORVAN SEILA: Laukkasi lähtösuoralla ja myöhemmin taustalla. 
EKA-WALKO: Laukkasi 3. ulkoa 1400 jäljellä ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi. 
JÄÄVIN INTO: Poissa. 
 

Lähtö  5.  

 
Väliajat 17,0-19,5-22,0-19,0 

HERALDA: Piti keulasta niukkaan voittoon loistamatta. 
BRISO HAMILTON: Kohosi 5. ulkoa selässä kolmannelle kierros jäljellä, käänsi loppukurvin 
alussa neljännelle ja kiri hyvin. 
SILLAN TABASCO: Nousi maalisuoralle toisella johtavan takaa ja tuli tasaisesti. 
BIG DYNAMITE: Kohosi 6. ulkoa selissä kolmannelle kierros jäljellä, kiri maalisuoralla 
asiallisesti neljänneksi. 
BABLO BABAR: Nousi 4. sisältä 2. ulos loppukurvissa, mistä ei päässyt tulemaan täysin 
vapaasti.  
BOWLING R: Kiri maalisuoralla 4. ulkoa tasaisesti rahoille.  
MISS SPENDER: Kiersi viim. takasuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä ei jaksanut rahoille.  
SOUL PRINCE: Tuli seuraillen perille 4. sisältä.  
ETOILE DU NORD: Laukkasi lähtöön, käänsi hänniltä kolmannelle etusuoran alussa, ei 
kuitenkaan jaksanut puristaa maalisuoralla rahoille. 
LIND MOONS ZOOGI: Menetti 3. ulkoa loppukurvin alussa väsyvän takana asemiaan, ei 
innostunut parantamaan taustalta. 
DOMINO WINDCAPE: Taipui viim. takasuoralla johtavan rinnalta. 
RIM BAY QUEBEC: Poissa. 
 

Lähtö  6.  

 
Väliajat 33,0-35,0-32,5-31,5 

JOONAS KEVÄTÖN: Peitsasi ja laukkasi lähtösuoralla lyhyesti, eteni kolmannen kautta keulaan 
1. takasuoralla. Vastasi maalisuoralla varmaan voittoon. 
KILIMU: Nousi 2. kurvissa takaa kolmannelle ja jyräsi vahvasti toiseksi. 
TÄHTI ASSI: Laukkasi 1. kurvissa, sai asemat 3. ulkoa, mistä selässä kolmannelle etusuoralla. 
Kiri maalisuoralla vahvasti kolmanneksi.  
VELUURI: Laukkasi lähtösuoralla lyhyesti ja pahemmin 1. kurvissa, nousi takaa kolmannen 
jonoon etusuoralla ja kiri maalisuoralla vahvasti neljänneksi. 



TOPMAR: Laukkasi lähtösuoralla, eteni etusuoralla kolmannelta johtavan rinnalle, mistä kesti 
viidenneksi. 
TELNIINA: Seurasi 2. ja 3. ulkoa asiallisesti perille.  
ROSARI: Jäi etusuoralla johtavan rinnalta 2. ulos, käänsi maalisuoralle kolmannelle ja kiri 
tasaisesti.  
SOHVIN LEIJA: Ei päässyt kirimään täysin vapaasti 3. sisältä. 
TRULLI-HELA: Tyytyi seuraamaan 2. sisältä.  
VIREEN VIIMA: Laukkasi lähtösuoralla, eteni matkalla 5. sisälle. Ei päässyt tulemaan loppua 
täysin vapaasti ja voimiakin taisi olla tallella maaliintullessa. 
KRIGORI: Nousi viim. takasuoralla 4. sisältä toisen jonoon, ei parantanut lopussa. 
VIVANTTI: Seuraili ajettuna taustalla.  
TUHANNEN TYKKI: Jäi laukattuaan taustalle. 
TUIKKER: Laukkasi taustalla ainakin kerran. 
VAKTA: Laukkasi takana 2. kurvissa. 
R.R. MARLIINA: Laukkasi lähtösuoralla. 
  

Lähtö  7.  

 
Väliajat 16,0-17,5-15,5-21,0 

CYRUS DUO: Joutui vetämään keulassa repivästi, mutta vastasi maalisuoralla varmaan 
voittoon. 
LIT MANE: Laukkasi lyhyesti lähtöön, eteni 4. sisäpariin. Pääsi loppukurvissa harvenevassa 
porukassa ulos ja lopetti lujaa voittaneen tuntumaan toiseksi.  
SPENDERMANIA: Eteni 1. takasuoran alussa johtavan rinnalle, prässäsi etusuoralla johtanutta, 
mutta ei päässyt keulaan. Kesti hyvin totoon.  
JEWEL JOKER LI: Jäi loppukurvin alussa 3. sisältä taipuvan takana kauas hännille, mistä kiri 
lopun tilaa saatuaan vinhasti ehtien neljänneksi. 
IT'S JACK: Matkasi pienessä lähdössä takapareissa, mistä kiri maalisuoralla asiallisesti rahoille.  
DIESEL STAR: Käänsi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, eteni viim. takasuoralla 2. ulos, mistä 
tuli maalisuoran seuraillen. 
MY CAVIAR: Seuraili harvenevassa porukassa 2. ulkoa.  
MAY I LOVE: Nousi 4. ulkoa selässä kolmannelle 900 jäljellä, mutta ei edennyt. 
JOE'S MR LORD: Kylmeni viim. takasuoralla 2. sisältä.  
FAGER: Poissa. 
WELL ARMED S: Poissa. 
NELLA'S SWEET: Poissa. 
 

Lähtö  8.  

 
Väliajat 12,5-17,5-20,0-17,0 

FUTURISTIC: Oli loppukurvin alussa 3. sisällä pussissa, mahtui pian ulkoradoille ja kiri 
maalisuoralla viidennen kautta varmaan voittoon. 



GARY SAKNUSSEN: Kiersi kierros jäljellä takaa 3. ulos, käänsi kolmannelle 850 jäljellä ja eteni 
viim. takasuoralla johtavan rinnalle, mistä kamppaili toiseksi. 
ZARATHUSTRA: Matkasi 4. sisällä, pujotteli viim. puolikkaalla suuremmin kiertelemättä ja ylsi 
kolmanneksi. 
GLITTER: Kohosi loppukurvissa 4. ulkoa ulkoradoille ja kiri tototaistoon.  
BALLERINA LUXX: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, sai pian vetoapua. Kiri maalisuoralla 
kamppailemaan totosijasta. 
MOJITO: Käänsi 800 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle ja eteni keulaan viim. takasuoralla, mistä jäi 
maalisuoralla viim. rahoille.  
DIGGER DEAN: Nappasi aluksi keulat, jatkoi myöhemmin 2. sisällä. Nousi viim. takasuoralla 2. 
ulos, mistä tuli viime metrit hieman tasaisesti.  
MONSIEUR EXPRESS: Seurasi kovassa porukassa takajoukoissa.  
AMAZING SUNRISE: Taipui keulasta loppukurvissa. 
IDA'S OLIVER: Laukkasi 1. kurvissa. 
MONSIGNOR MOMENT: Kylmeni viim. takasuoralla johtavan rinnalta ja keskeytti. 
LASS INDUS: Poissa. 
  

Lähtö  9.  

 
Väliajat 16,0-18,5-19,5-18,0 

GOOD EXPERT: Kohosi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi 
maalisuoralle neljännelle ja kiri voittoon. 
PIETROSIN: Hyökkäsi viim. takasuoralla 3. ulkoa ja kiri maalisuoralla toiseksi.  
BLACK DUNNOCK: Ravasi johtavan rinnalla, sai vetoapua etusuoralla. Kiri maalisuoralla 
mukavasti totoon. 
TYRONE STAR: vaihtoi viim. takasuoralla 3. sisältä 3. ulos, mistä kiri asiallisesti. 
PIKE PRINCESS: Kiersi etusuoralla 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä ei jaksanut totoon. 
EXIT EDEN: Nousi loppukurvissa 4. sisältä toisen jonoon ja kiri tasaisesti rahoille. 
PERFECT STEP: Luovutti keulat 1. kurvissa, nousi maalisuoralla taipuvvan takaa toiselle ja tuli 
seuraillen. 
MILLI CHECK: Eteni keulaan 1. kurvissa, antoi maalisuoralla turhan helposti periksi.  
FAST HURRICANE: Hapuili alussaa jääden hännille, missä seuraili maaliin. 
KENNS WINDY: Jäi taustalle 5. sisältä.  
GOLDEN DARKNESS: Jäi 5. ulkoa taustalle.  
SARA CLASSICO: Poissa. 
 

Lähtö  10.  

 
Väliajat 19,0-23,5-22,0-18,0 

VIKING WONDER: Nousi loppukurvissa 4. ulkoa viidennelle kaistalle ja kiri rintamasta niukkaan 
voittoon.  
BRISO HAZEL: Kohosi 4. ulkoa selässä kolmannelle kierros jäljellä ja neljännelle 900 jäljellä. 
Eteni viim. takasuoralla kolmannen jonoon toiseksi. Kiri maalisuoralla tasaiseen rintamaan.  



MARTA'S FIRST STAR: Nousi etusuoran alussa 6. ulkoa kolmannelle ja neljännelle 900 jäljellä, 
eteni viim. takasuoran alussa kolmannen radan veturiksi. Eteni loppukurvissa keulaan ja 
kamppaili tasaisessa maaliintulossa voitosta, mutta jäi täpärästi kolmanneksi. 
CHARLIE POWER: Nousi 2. ulkoa loppukurvissa ulkoradoille ja kiri tasaisessa maaliintulossa 
neljänneksi. 
ALLURIX: Vaihtoi viim. takasuoralla 2. sisältä 2. ulos, mistä tuli seuraillen.  
SUURAHON VEIJARI: Kesti johtavan rinnalta viim. rahoille.  
HELMI SPOT: Taipui maalisuoralla keulasta ulos rahoilta.  
SUPER CARLO: Jäi keskipareista taustalle.  
RAINBOW CANDY: Juuttui kolmannelle ja taipui lopussa taustalle. 
MILLE ROBERTS: Oli vaisu 4. sisältä ja keskeytti.  
STEVIE: Laukkasi lähtöönn, kohosi takaa selissä kolmannelle kierros jäljellä. Laukkasi viim. 
takasuoralla uudelleen. 
JONAS NARVA: Poissa. 
 

Lähtö  11.  

 
Väliajat 20,5-20,0-20,0-22,0 

JETTON DE JOLLY: Nousi loppukurvissa 2. sisältä 2. ulos, mistä kiri maalisuoralla varmaan 
voittoon.  
HIP ZIP: Nousi loppukurvin alussa 3. ulkoa kolmannele ja kiri viime metreillä toiseksi. 
DREAMER LUXX: Kiersi viim. takasuoran lopussa 2. ulkoa johtavan rinnalle, mistä tasainen 
kolmas.  
LACE'S BLUE SUEDE: Matkasi pienessä lähdössä harvassa porukassa 3. sisällä, mistä seurasi 
asiallisesti.  
DEW'S BRISK: Oli toimimaton voltissa ja jäi alussa porukasta, teki pienessä lähdössä taustalta 
asiallisesen esityksen.  
TENDER PILGRIM: Oli pehmeä köykäisessä lähdössä johtavan rinnalta. 
STAR INDEED: Laukkasi lähtöön jääden taustalle. 
QUELLE CHANCE: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla. 
ELECTRIC FLOW: Laukkasi keulasta maalisuoralle tultaessa ja saattoi menettää totosijan.  
VIVID SPEEDER: Laukkasi 1. kurvissa ja tuli pian hylätyksi. 
WILLE'S QUESTION: Poissa. 
PIKE'S BUG: Poissa. 
MAGIC WAND: Poissa. 
SHARONNE BELLS: Poissa. 
KÖMIN VÄLKE: Poissa. 
CILIC: Poissa. 
 


