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Seuraavaksi Kasvattajakruunun alkuerään 

Myrskytuulet ja juoksunkulku olivat Irmaa vastaan Lappeessa viime torstaina. 
Finaalipaikka Villinmiehen tammakilpaan jäi saavuttamatta, mutta siitä ei lannistuta. Uutta 
yritystä on vuorossa kahden viikon päästä. 

 
Irma myrskyisenä iltana Lappeessa. Kuva: Sanna Utala 

Lappeen karsinnoista ei paljon jäänyt jälkipolville kerrottavaa. Irma joutui matkaan 
kahdeksannelta radalta, ja kovassa myrskytuulessa ei ollut mahdollista ladata alkuun kaikkea 
tammamme lähtönopeutta käyttöön. Niinpä se joutui pakittamaan hännille, missä u-tuuri jatkui 
kirivaiheessa. Irma oli loppukaarteessa hyvässä vauhdissa ja ohittamassa kilpakumppania, kun 
vastustaja äkkiä laukkasi ja ajoi Irman ja Juhan samassa pari rataa ulospäin. Juha sai Irman 
pidettyä ravilla, ja kun tamma sai rytmistä kiinni, kiri se maalisuoraa kuin tuulispää, mutta finaaliin 
pääsyä ajatellen yritys oli mahdoton. TotoTV:n kommentaattorit sanoivat tuoreeltaan, että Irmalta 
taisi palaa voitto siihen laukkasumaan, ja siltä se kieltämättä näytti omaltakin ruudulta katsottuna. 
Lopputuloksena oli viides sija ajalla 16,2a ja 300 euroa palkintorahaa. 
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Lähdön näet . 

Jos jotain positiivista hakee, niin Irman kunto pitää, mutta harmillistahan tuollainen epäonni 
suurkilpailun karsinnassa on. 

Eläinlääkäri Riina Rekilä kävi tutkimassa Irman viime maanantaina, ja tammallamme on kaikki 
kunnossa. Pientä hoitoa tehtiin niveliin, mutta mitään isoa vaivaa ei ollut.  

Lähiaikojen suunnitelmista sen verran, että seuraavaa starttia Juha on suunnitellut sunnuntaille 
11.10. Turkuun. Siellä ravataan Kasvattajakruunun alkuerä 4-vuotiaille tammoille. Kyseessä ei 
vielä ole karsinta mihinkään, mutta alkuerään osallistumalla varmistetaan, että Irma pääsee 
mukaan kisan välieriin, ja sieltä toivottavasti finaaliin. Nämä ravataan marraskuussa. 

Sitä ennen Irma todennäköisesti kokeilee siipiään Porin St. Leger -kilpailussa 24.10., mikäli kaikki 
menee hyvin ja hevosemme pysyy terveenä. 

Raviliigan päättymisestä 

Minulle on jonkin verran tullut kysymyksiä Raviliigan päättymisestä ja hevosten myynnistä. Eli 
Raviliigahan päättyy tämän vuoden 2020 loppuun. Se tarkoittaa, että Irmaa lukuun ottamatta 
kaikki Raviliigassa mukana olevat hevoset myydään huutokaupalla. Vielä ei ole tietoa, 
järjestetäänkö huutokauppa ihan livenä, nettihuutokauppana vai niiden yhdistelmänä ja 
järjestetäänkö tilaisuuden yhteyteen jonkinlaista tapahtumaa. Tämän hetkinen koronatilanne on 
aika haastava yleisötilaisuuksien järjestämiseksi, mutta katsotaan kuinka käy. 

Meitä asia ei sillä tavalla kosketa, että Irmaa ei myydä huutokaupalla. Liigallemme alun perin 
ostettu hevonen Stonecapes Sylvie on sääntöjen mukaan myyty viime vuonna, kun sen 
jalkavamma paljastui niin vakavaksi, ettei sitä olisi voinut ravikilpailukäyttöön enää käyttää liigan 
aikana. Tämän jälkeen saimme onneksi vuokrattua Irman meille liigan loppuun asti, jotta 
Raviliigaa ei tarvinnut osaltamme keskeyttää. 

Irma on siis vuokrattu Raviliiga Pelicansille 31.12.2020 asti, ja palaa sen jälkeen kasvattajalleen 
Homebeach Farmille. 

 

Nauttikaahan ruskasta, Irman ihmiset! 

-Johanna 
 

 
   

 


