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Juhannusta ja starttisuunnitelmia 

Irma on toipunut kuljetuskuumeesta ilman mitään takapakkeja. Katseet on käännetty jo 
seuraavaan starttiin. 

 
Täyttä laukkaa juhannukseen! Pysykää pinnalla, toivoo Irma. Kuva: Sanna Utala 

Irma kävi hiitillä Jokimaalla tiistaina tällä viikolla. Hiitti on (lähes) kilpailuvauhtinen harjoitus, jolla 
hevosta valmistellaan kilpailuihin. Kaikki meni hienosti, ja hiitin jälkeen Irma on ollut oma iloinen 
itsensä, eli kuljetuskuumeesta selvittiin tosiaan säikähdyksellä - kiitos tallinväen ja eläinlääkärin 
nopean reagoinnin ja hoidon. 

Juha kertoi, että on suunnitellut Irman starttaavan seuraavaksi ensi viikonloppuna Kouvolassa. 
Se toimii hyvin valmisteluna kohti alkukauden ykköstavoitetta, eli kotiradan Best Princessiä, 
ryhmäajoa nelivuotiaille tammoille 10 000 euron ykköspalkinnolla sunnuntaina 5.7. Suur-Hollola-
ajon superviikonloppuna. 

Mutta nyt on juhannus ja mittumaari ja kesä, ja Irmakin pääsi pienelle happihypylle laitumelle! Käy 
liigan Facebook-sivuilla katsomassa video laitumellelaskusta . 
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Suur-Hollola-viikonvaihteen lipunmyynti 
Valtioneuvoston uusien ohjeiden mukaan heinäkuun alusta saa yleisöä ulkoilmatapahtumiin ottaa 
enemmän kuin 500 henkeä, mikäli alue voidaan jakaa korkeintaan 500 hengen sektoreihin, joille 
voidaan järjestää kokonaan omat sisäänkäynnit, palvelut ym, eivätkä ryhmät sekoitu keskenään 
missään vaiheessa. 

Jokimaa saadaan jaettua kolmeen eri yleisösektoriin, joihin kaikkiin myydään rajoitettu määrä 
lippuja. Mitkään vapaakortit eivät ole voimassa sisäänpääsyssä, vain lipulla pääsee sisään.  

Lisätiedot lipuista ja sektoreista saat . Lippuja myy Liveton verkkokauppa, jonne pääset 
yksinkertaisimmillaan menemällä Jokimaan nettisivujen  ja klikkaamalla oikean reunan 
lippukauppaa. 

Lippuja on ollut myynnissä vasta vuorokauden, mutta niitä on jo myyty yhteensä satoja, eli 
kannattaa olla nopea, mikäli paikan päälle toivoo pääsevänsä. Vapautamme lippuja myyntiin sitä 
mukaa, kun esimerkiksi pääkilpailun hevosten taustajoukkojen ja työntekijöiden määrä varmistuu. 

Otattehan huomioon, että sektorien välillä ei ole kulkua. Lisäksi on tallialue, mutta sinne ei 
myöskään ole minkäänlaista kulkua yleisöalueelta, eikä toisinpäin. Irmaa ei siis pääse raveissa 
tapaamaan, mutta erinomaista huippuraviurheilua on tarjolla kyllä koko viikonlopuksi! 

Jos paikalle ei pääse, on Suur-Hollola onneksi nautittavissa myös TV-elämyksenä useampien 
kanavien kautta. Yhteensä televisiolähetyksiä Suur-Hollola-ajosta tulee yli 10 tuntia. Veikkaus-
TV:n lisäksi sitä voi seurata sunnuntaina YLE TV2:lta ja sekä lauantaina että sunnuntaina 
antenniverkon kanavapaikalta 26. 
 
Tavataan Jokimaalla, joko paikan päällä tai ruudun kautta! 
 
terveisin, 

Johanna 
 



19.6.2020 

 
Irma hiitillä 16.6. Kuva: Sanna Utala 
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