
Kuopio 29.3.2013  

Toto5-ravit 

Juoksuselostukset 
 
 
Lähtö  1.  

Väliajat 35,0-36,0-31,0-32,0 

APAAS: Laukkasi lyhyesti lähtöön, mutta haki pian keulat. Vastasi varmaan voittoon. 
RÄISKÄYS: Liftasi johtavan takaa toiseksi.  
VIHJEEN VETO: Nousi selässä kolmannelle viim. takasuoralla 4. ulkoa ja kiri maalisuoralla 
kamppailuun kakkosesta. 
VELI VINKAISU: Vaihtoi etusuoralla 4. sisältä 3. ulos, nousi kolmannelle viim. takasuoran 
alussa ja kiri neljänneksi.  
JAMIR: Ravasi keskivaiheilla ja seurasi asiallisesti perille.  
SUIKUN IHME: Nousi viim. takasuoralla 4. sisältä toisen jonoon, seurasi asiallisesti rahoille. 
EKA-INKA: Eteni 60 metrin pakilta 5. ulos, mistä tasaisesti rahoille. 
POIKA-ROMAN: Tyytyi seurailemaan 2. ulkoa. 
PYRY-PAULI: Ei jaksanut 3. sisältä rahoille. 
HERTSI-PETTERI: Laukkasi taustalla ainakin kerran. 
WILBER: Laukkasi lähtösuoralla jääden taustalle. 
LIUKKAAN SAKU: Laukkasi lähtöön jääden taustalle. 
ERÄ-MERTA: Laukkaili alkumatkasta hylkäykseen. 
MUISTON HUMINA: Laukkaili alkumatkasta toistuvasti ja tuli hylätyksi. 
SÄHKÖPOSTI: Laukkasi alkumatkasta hylkäykseen. 
SUTU: Laukkasi lähtöön ja myöhemmin taustalla tullen hylätyksi. 
  

Lähtö  2.  

 
Väliajat 22,0-22,5-20,0-18,5 

TOUCH OF THUNDER: Käänsi viim. takasuoran alussa porukan hänniltä neljännelle, eteni 
vauhdilla ja pääsi 300 jäljellä johtavan rinnalle. Lipui maalisuoralla selvään voittoon. Viim. 700 
m 15,2. 
MUSCLES DON: Kesti keulasta toiseksi. 
ALLURIX: Pääsi maalisuoran alussa 3. sisältä 2. ulos, mistä oli kolmas.  
GALLANT CASE: Nousi maalisuoran alussa 2. sisältä kolmannelle, tuli tasaisesti ja jäi viime 
metreillä neljänneksi.  
GALEWIND ANGEL: Nousi etusuoralla selissä kolmannelle takapareista, sai hyvää vetoapua ja 
kiri maalisuoralla viidenneksi. 
IN CHOCO LOCO: Nousi loppukurvissa 3. ulkoa neljännelle ja kiri tasaisesti. 
MILLSTONE'S DAX: Nousi loppukurvissa taipuvan takaa 2. ulkoa kolmannen jonoon ja kiri 
tasaisesti.  
ALECTO CALCIFER: Pilasi alun laukkaan. 
MATTILAN DONA: Nousi 1. takasuoran alussa johtavan takaa toiselle, ei jaksanut lopussa 
rahoille. 
BITE THE BULLET: Tyytyi seurailemaan 4. ulkoa. 
EAST STAR GLIDE: Kiersi kolmatta, puutui maalisuoran alussa kärjen rinnalta. 



BESS GLIDER: Seurasi pääjoukon hännillä.  
SUNRISE FREEDOM: Laukkasi keulasta 1. kurvissa. 
CHARMING TINKER: Eteni alun laukan jälkeen 4. sisälle, mistä seurasi maalisuoralla. 
ALBA LA SOL: Laukkasi 1. kurvissa, nousi etusuoralla takaa selissä kolmannelle. Laukkasi 
maalisuoralla uudelleen. 
VIENO BOSCO: Laukkasi lähtösuoralla. 
 

Lähtö  3.  

 
Väliajat 28,0-31,0-31,0-31,0 

RIUTAN PERENNA: Nousi viim. takasuoran alussa 4. ulkoa kolmannelle ja pian neljännelle. 
Eteni vauhdilla ja lipui maalisuoralla selvään voittoon. Viim. 700 m 28,1.  
DELLAS: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä ja puristi maalisuoralla toiseksi. 
JOONAS KEVÄTÖN: Vaihtoi 2. sisältä 3. ulos 800 jäljellä. Nousi loppukurvissa ulkoradoille ja 
lopetti asiallisesti totoon.  
STUNTTI: Laukkasi lähtöön jääden takapareihin, nousi loppukurvissa ulkoradoille ja lopetti 
hyvin tototaistoon.  
UJAKE: Mahtui maalisuoran alussa 3. sisältä toiselle ja lopetti tasaisesti.  
SATA SALAMAA: Nousi vajaa kierros jäljellä 5. ulkoa kolmannelle, laukkasi viim. takasuoralla 
jääden taustalle. Kulki lopun vahvasti, käänsi loppukurvissa viidennelle ja ehti rahoille.  
SIRKAN SAMU: Taipui maalisuoralla keulasta ulos rahoilta. 
PUIKIN VETO: Seurasi pääjoukon hänniltä vauhtinsa pitäen.  
KAINO KIPINÄ: Laukkasi lähtöön pahoin, eteni takana sisäpareihin. Ei päässyt tulemaan 
maalisuoralla täysin vapaasti. 
TAIKALIINU: Jäi 500 jäljellä 2. ulkoa ilman selkää, ei jaksanut rahoille.  
RIITUN RITARI: Nousi 6. ulkoa kolmannen jonoon 900 jäljellä, ei ohitellut ja jäi taustalle.  
AMARO: Laukkasi viim. takasuoralla johtavan rinnalta jääden taustalle. 
 

Lähtö  4.  

 
Väliajat 20,5-23,5-15,0-16,0 

BIG HEADACHE: Vaihtoi loppukurvissa 2. sisältä 2. ulos, mistä kiri maalisuoralla varmaan 
voittoon. Viim. kierros 15,5. 
SUPER DON: Hyökkäsi 500 jäljellä 2. ulkoa ja kiri toiseksi. 
ARCTICA: Sai vetää keulassa ensimmäisen ringin maltilla, sai painetta toisella kierroksella ja 
kesti totoon. 



CHRISTOPHER STAR: Nousi viim. takasuoran lopussa 3. ulkoa kolmannelle ja kiri harvan 
porukan neljänneksi.  
BERTO VAIKKO: Kesti johtavan rinnalta harvenevan porukan viidenneksi. 
MIMOZETTE: Seurasi 5. ulkoa epätasaisessa lähdössä. 
LUNAR GEMSTONE: Eteni lähtölaukan jälkeen 4. sisälle, mistä ei riittänyt. 
E.V. JORY: Jäi lähtösuoran laukassa taustalle. 
DREAMING BLUES: Laukkasi viim. takasuoralla 3. sisältä. 
FLOWER'S STAR: Nousi 4. ulkoa kolmannelle 1300 jäljellä, pilasi laukkaan 800 jäljellä. 
BE MY HOT STUFF: Laukkasi 1. kurvissa ja taustalla 1. takasuoralla. 
 

Lähtö  5.  

 
Väliajat 14,5-18,0-17,0-16,0 

AMADEUS BOKO: Hyökkäsi viim. takasuoran alussa 2. ulkoa, eteni pian johtavan rinnalle. Lipui 
maalisuoralla selvään voittoon. Viim. 700 m 14,1.  
LIT MANE: Nousi 5. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, pääsi loppukurviin 3. ulos, mistä kiri 
maalisuoralla toiseksi. 
MONSIEUR EXPRESS: Kohosi n. 700 jäljellä taustalta kolmannen jonoon, sai hyvää vetoapua. 
Käänsi maalisuoralle uloimmaksi ja lopetti hyvin ehtien totoon.  
E.V. TOWINE: Jäi maalisuoralla keulasta täpärästi ulos totosta. 
CADILLAC FACE: Nousi 8. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, kiri maalisuoralla toivottomista 
asemista tototaistoon. 
LAFAYETTE SAS: Seuraili 2. sisältä viim. rahoille.  
DIESEL STAR: Jäi johtavan rinnalta viim. takasuoralla 2. ulos, ei jaksanut roikkua rahoille. 
JOKER LEADER: Oli vaisu 3. ulkoa. 
THE HUNK: Oli vaisu 4. ulkoa. 
BORDERLINE BLUES: Jäi 3. sisältä taustalle.  
JEWEL JOKER LI: Nousi 6. ulkoa kolmannelle kierros jäljellä, mutta alkoi jo samassa jäädä. 
 

Lähtö  6.  

 
Väliajat 18,0-20,5-17,5-17,0 

EMPIRED WINDCAPE: Nousi 900 jäljellä 4. ulkoa selässä kolmannelle, eteni loppukurvin alussa 
2. ulos. Kiri maalisuoralla varmaan voittoon. 
TRIOLET: Lähti takamatkan juoksuradalta lujaa matkaan ja eteni 1. kurvin lopussa 2. sisälle. 
Vaihtoi viim. takasuoralla 2. ulos ja kiri maalisuoralla hyvin toiseksi. 
JUSTINE'S JOY: Nousi 900 jäljellä 2. ulkoa kolmannelle, eteni viim. takasuoralla johtavan 
rinnalle ja keulaan 300 jäljellä. Kesti maalisuoralla kolmanneksi.  



GEYSHARAA: Nousi viim. takasuoralla 6. sisältä ulkoradoille, tuli loppukurvissa neljättä ja kiri 
maalisuoralla lujaa neljänneksi. 
E.V. BLUE RIDE: Mahtui loppukurvin alussa 4. sisältä taipuvan takaa toiselle ja kiri 
maalisuoralla asiallisesti viidenneksi. 
CROWN DIRECTOR: Tuli 3. sisältä seuraillen perille. 
CHIPPER: Sai vetää keulassa 1. kierroksen maltilla, mutta ei kestänyt lopussa kärkisijoille. 
MILLI CHECK: Nousi viim. takasuoralla 7. ulkoa kolmannen jonoon, kiri kiihtyvässä vauhdissa 
asiallisesti rahoille. 
KIIKKU'S DAME: Nousi viim. takasuoralla 5. sisältä toisen jonoon, oli samassa laukkaavien 
takana ja menetti asemiaan. Kiri maalisuoralla taustalta sisäkautta, mutta ei ehtinyt enää 
rahoille. 
LADY CHARISMA: Ravasi sisällä takapareissa, mistä tuli vain tasaisesti perille.  
SOPHIE SAVAGE: Nousi 8. ulkoa kolmannen jonoon 900 jäljellä, mutta ei parantanut. Tuli 
maalisuoran hieman pirteämmin, mutta ei häikäissyt. 
JOE'S MA BAKER: Kohosi 900 jäljellä 5. ulkoa selissä kolmannelle, ei kuitenkaan kyennyt 
parantamaan. 
BUSHMILL'S PEZZO: Pakitti alussa 9. ulos, mistä ei ollut asiaa kärkisijoille reippaalla toisella 
kierroksella. 
BRISO HAZEL: Pääsi 1. takasuoralla kolmannelta johtavan rinnalle, mistä kylmeni viim. 
takasuoralla. 
STEEL SUN: Laukkasi viim. takasuoralla 3. ulkoa. 
JOELMATE: Laukkasi viim. takasuoralla toiselta keskiporukoista häirittynä. 
 

Lähtö  7. 

  
Väliajat 32,5-29,5-30,0-29,0 

HELMEN VILI: Nousi 1. takasuoralla keskijoukoista kolmannelle ja eteni keulaan 2. kurvissa. 
Vastaili maalisuoralla tarpeen mukaan. 
MULTI TELLA: Oli johtavan rinnalta rehti toinen. 
HISTULI: Ei saanut kiritilaa 2. sisältä. 
POIKA-HERMO: Seurasi 3. sisältä asiallisesti. 
KIRMON VIRE: Nousi viim. takasuoralla pääjoukon hänniltä kolmannen jonoon, kiri reippaasti 
ehtien viidenneksi. 
VIIRU-VALTTERI: Laukkasi lähtöön, nousi pääjoukon hänniltä ulkoradoille loppukurvissa ja kiri 
rehdisti.  
TINOS: Seuraili 4. sisältä harvassa porukassa.  
VIRIJORI: Nousi taustalta kolmannen jonoon 800 jäljellä ja kiri harvassa porukassa tasaisesti. 
JOANNAN TÄHTI: Ei vain riittänyt 2. ulkoa.  
HILKKERMAN: Nousi 800 jäljellä 3. ulkoa kolmannelle, mutta ei edennyt. 
RESORILLA: Laukkasi taustalla ainakin kerran. 
TATSIA: Laukkasi 1350 jäljellä menettäessään johtopaikan. Laukkasi viim. takasuoralla 
taustalla uudelleen ja keskeytti. 
KAJAS POIKA: Laukkasi taustalla viim. takasuoran alussa. 
SULETTI: Laukkasi keskivaiheilta 1. takasuoralla. 
SUIKUN RILLA: Laukkasi lähtösuoran lopussa. 
  



Lähtö  8. 

  
Väliajat 15,0-18,0-18,0-16,5 

MILLSTONE'S LISSOM: Nousi loppukurvissa taipuvan keulahevosen takaa 3. ulos, käänsi 
maalisuoralle neljännelle ja kiri niukkaan voittoon.  
GIMLI C.C.: Nousi 1. takasuoralla takaa kolmannelle ja eteni johtavan rinnalle, mistä hyvä 
toinen. 
ELIT ENRICO: Kohosi 4. ulkoa selissä kolmannelle 900 jäljellä, jäi loppukurvin alussa ilman 
vetoapua. Kamppaili tasaisessa maaliintulossa voitosta, mutta viimeinen puristus uupui ja 
ruuna jäi kolmanneksi.  
MATT SMITH: Nousi 3. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, eteni loppukurvin alussa johtavan 
rinnalle, mistä kesti neljänneksi.  
HELLO FABIO: Ravasi pääosin 2. ulkona, mistä hieman tasainen viides.  
BUSTER LEE: Matkasi 4. sisällä, nousi pääjoukon hänniltä maalisuoralle ulkoradoille ja lopetti 
asiallisesti.  
LADY SUSIE: Tyytyi seuraamaan 3. sisältä.  
SING FOR EVER: Antoi keulasta periksi loppukurvissa. 
CORLEONE SHARK: Laukkasi 1. kurvin alussa, nousi kolmannen jonoon 900 jäljellä. Laukkasi 
loppukurvissa uudelleen menettäen pelin lopullisesti. 
SMIRGELIX GIRL: Käänsi 1. kurvin lopussa johtavan rinnalta ulkoradoille ja pakitti hännille 
missä myös maaliin. 
GREAT CHIEF: Myöhästyi selvästi lähdössä, eteni matkalla 6. ulos. Nousi kolmannen jonoon 
900 jäljellä, mutta ei ymmärrettävästi ohitellut. 
PIETROSIN: Laukkasi lähtöön. 
  

Lähtö  9.  

 
Väliajat 15,0-19,0-16,5-16,5 

LASS INDUS: Mahtui 4. sisältä ulkoradoille 300 jäljellä ja kiri napakasti ehtien varmaan 
voittoon. 
ALL IN: Jäi viime metreillä keulasta toiseksi Lass Induksen kiriessä ulkoa ohi.  
VULCAN SUND: Pääsi 1. kurvin lopussa kolmannelta johtavan rinnalle, mistä oli rehti kolmas. 
PAY BACK RUNNER: Löysi 5. sisältä tilaa 250 jäljellä ja lopetti lujaa tototaistoon.  
MR JUANTORENA: Sai myöhään maalisuoralla tilaa 3. sisältä taipuvan takaa ja ehti vain viim. 
rahoille. 
BISQUIT LAUKKO: Tuli viim. puolikkaan kiertämättä 6. sisältä, ei päässyt etenemään viime 
metrekä täysin vapaasti. 
EXPRESS ERNEST: Tyytyi seurailemaan 2. ulkoa.  



SHAY SAVOY: Seuraili 4. ulkoa.  
MILLSTONE'S GAINER: Taipui loppukurvissa 2. sisältä selvässä ylisarjassa. 
U-TURN HOSS: Pilasi 3. ulkoa laukkaan loppukurvissa. 
MULTI ONE: Poissa. 
AMAZING SUNRISE: Poissa. 
 

Lähtö  10.  

 
Väliajat 31,0-32,5-30,0-29,5 

SOHVIN VALLE: Nousi kierros jäljellä 4. ulkoa kolmannelle ja eteni pian 2. ulos, mistä viim. 
takasuoralla jälleen kolmannelle. Kiri maalisuoralla niukkaan voittoon ennen ulkoa hyvin 
lopettanutta Välkyn Tuiskua. 
VÄLKYN TUISKU: Nousi viim. takasuoran alussa taustalta kolmannelle ja kiri maalisuoralla 
hyvin voittaneen rinnalle.  
KARDI: Nousi 5. ulkoa selässä kolmannelle kierros jäljellä, eteni viim. takasuoran alussa 3. 
ulos. Pääsi loppukurvin alussa 2. ulos, nousi hieman ahtaasti kolmannelle ja kiri kolmanneksi.  
HOVIN ELVIS: Kiersi 1. takasuoralla 3. ulkoa johtavan rinnalle, mistä kesti neljänneksi.  
TESKERI: Kiersi takaparien tasalla kolmatta, tuli maalisuoralla rehdisti rahoille.  
NUORALAN VÄNSKÄ: Oli maalisuoran alussa taipuvan takaa 2. sisällä pussissa, nousi viim. 
satasella ulos, mutta ei näyttänyt erityisen kirihalukkaalta. 
ROSARI: Antoi maalisuoralla keulasta periksi pudoten ulos rahoilta. 
TELNIINA: Pakitti 1. takasuoralla kolmannelta hännille, mistä ei parantanut. 
KARMAN LARI: Tyytyi seuraamaan takapareissa.  
SHAKA: Oli varsin pehmeä 2. ja 3. ulkoa.  
SAKARI: Keskeytti taustalta. 
SAETTA: Taipui johtavan rinnalta 3. kurvissa. 
 

Lähtö  11.  

 
Väliajat 17,0-20,5-19,0-20,5 

WIN DIESEL: Nousi 4. ulkoa loppukurvissa ulkoradoille, tuli maalisuoran aidan vierustaa ja ehti 
tasaisessa maaliintulossa niukkaan voittoon. 
JETTON DE JOLLY: Kohosi viim. takasuoralla 3. ulkoa selässä kolmannelle, käänsi neljännelle 
350 jäljellä ja kiri tasaisesta rintamasta toiseksi. 
KINLEY: Kohosi 5. ulkoa kolmannelle 900 jäljellä, sai pian selkiä eteensä. Käänsi loppukurvissa 
neljännelle ja kiri mukaan tasaiseen rintamaan.  
QUEEN OF JOY: Laukkasi viim. takasuoralla 4. sisällä menettämättä asemiaan, eteni 
loppukurvissa 3. ulos. Pudotti viim. satasella vapaalle sisäradalle ja ehti neljänneksi.  



SUPREME CREDIT: Nousi viim. takasuoralla 2. sisältä 2. ulos, sai vapaan radan maalisuoran 
alussa, mutta tuli vain tasaisesti. 
BOWLING R: Laukkasi lähtöön jääden hännille, nousi viim. takasuoralla selissä kolmannelle. Ei 
päässyt tulemaan maalisuoralla rintaman takaa vapaasti. 
FAVOURITE TRICK: Nousi viim. takasuoralla 2. ulkoa kolmannelle, kiri hieman tasaisesti jääden 
rahoitta.  
SAUCE: Laukkasi viim. takasuoralla 3. sisäparissa, haki maalisuoralla rintaman takana tilaa 
sitä koskaan saamatta. 
SWEET JESSE: Antoi keulasta periksi loppukurvissa. 
ISAK DAHLIA: Eteni johtavan rinnalta kärkeen maalisuoran alussa, mutta antoi samassa 
periksi ja jäi porukan viimeiseksi. 
MASTERDON: Poissa. 
BOSTON HAWK: Poissa. 
 


