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Irma ensi viikolla startissa 

Irmalla on kaikki erinomaisesti. Eilen se pääsi kuuluisan hevoshieroja Tuula Pursiaisen 
ksäittelyyn, ja ensi viikolla on taas kilpajuoksua tiedossa. 

 
Hollolan kaunis Irma. Kuva: Rinna Tammimetsä 

Irma starttaa seuraavaksi Vermossa keskiviikkona 29.7. Lähtö on ravien neljäs, ja se starttaa klo 
19.10. Kyseessä on Derbyn Tammasuosikki -lähtö, jossa juostava matka on derbyn tapaan reilu 
2600 metriä ja ykköspalkinto 4000 euroa. Mukana on vain seitsemän tammaa, mutta kovia 
kilpasiskoja on viivalla, eli täysi iltapuhde on Irmalla edessä. Valitettavasti arvontakone ei ole ollut 
meille suosiollinen eikä ollut vieläkään, vaan Irma lähtee taas kaikkein uloimpaa matkaan. 

 löydät tietoa Vermon raveista ja jos haluat mennä paikan päälle, niin liput pystyy ostamaan 
samalle sivulle oikeaan reunaan aukeavasta linkistä. Itse en tällä kertaa "vieraspeliimme" näillä 
näkymin pääse. Toivottavasti kannustajia ehtii saapuu paikalle! Tuttuun tapaan lähdön näkee 
tietysti myös ilmaiseksi Veikkauksen nettisivuilta TotoTV:stä. 

Lähtölista kisaan löytyy . 
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Pursiaisen käsittelyssä 

Jokimaan startin jälkeen kaikki on sujunut odotusten mukaan. Toissapäivänä Juha ja Sanna 
kävivät Irman kanssa Jokimaalla hiitillä. Noin 20-vauhtisessa hiitissä Irma oli oikein hyvä ja 
valmennusporras tyytyväinen. Hiukan tomerana tamma oli taas hiitin alkuun ollut, mutta 
rauhoittunut hyvin toisen takana juoksemaan.  

Eilen hevoshieroja Tuula Pursiainen kävi käsittelemässä Irman lihaksiston. Mitään häikkää ei 
löytynyt, joten Irma sai vain nauttia lihaskäsittelystä. Pursiainen tunnetaan kilpahevosten 
keskuudessa lähes "guruna", jonka sormet löytävät sellaisetkin lihasrepeämät ja jumit, joita ei 
muuten havaita. Hän käsittelee niin olympiaratsuja kuin huippuravureitakin. Guru ei ehkä ole ihan 
oikea ilmaus, oikeampi olisi tietysti raudanluja ammattilainen, jonka käsien läpi on kulkenut 
tuhansia hevosia, mutta kyllä hänellä on ainutlaatuinen ote hevosten läpikäymiseen. Irma sai 
olemuksestaan Tuulalta kehut.  

 
Oi, just siitä! Irma nauttii Tuulan ammattitaitoisesta käsittelystä. Kuva: Sanna Utala 
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Iloista viikonloppua kaikille! Muistattehan myös ravivuoden tärkeimmän tapahtuman eli 
Kuninkuusravit ensi viikon viikonloppuna 1.-2.8.? Yle TV2 näyttää Kavionjälkiä -ohjelman 
Kuninkuuusraveista la klo 17-17.30 ja su klo 16.30-17.30.  

Terveisin, 

 

Johanna 

 
Kuva: Rinna Tammimetsä 

 

 


