
10.1.2021 

  

Kaikki hyvä loppuu aikanaan - Irma kiittää 

Matka on määränpäätä tärkeämpi, sanotaan. Näin taitaa olla ainakin Raviliigassa, joka 
päättyi vuodenvaihteeseen lähes 3,5 vuoden matkan jälkeen. Ja millainen matka se 
olikaan! Vielä on jäljellä hyväntekeväisyyspotin lahjoittaminen - ja muistelumatka kuluneen 
liigan vaiheisiin. 

 
Raviliiga 2017 - 2020 oli menestys kaikilla mittareilla. Pelicansin liigan Irma sijoittui toiseksi 
huikean Mascate Matchin takana. 

Raviliiga on tullut päätökseensä vuoden vaihteessa. Irmaa lukuun ottamatta muut hevoset myytiin 
huutokaupassa, mikä päättyi 30.12. ja ne ovat jo siirtyneet uusille omistajilleen. Irmaa ei myyty, 
sillä se oli liigallemme vain liisattuna eli vuokrattuna, ja palautui vuokra-ajan päätyttyä takaisin 
kasvattajalleen Homebeach Farmille. Alkuperäinen hevosemme Stonecapes Sylvie myytiin 
kesällä 2019 siitostammaksi kasvattajilleen Maini ja Saku Mikkolalle sen loukkaannuttua niin 
pahasti, ettei kilpauraa voitu enää suunnitella. 

Jäljellä on enää tilinpäätöksen laskenta ja sen jälkeen tilille jääneiden varojen luovuttaminen 
hyväntekeväisyyteen. Uskoisin, että tilinpäätös valmistuu suunnilleen tammikuun aikana. Sen 
jälkeen riippuu paljon koronatilanteesta, miten varat lahjoitetaan ja saadaanko sen tiimoille 
järjestettyä vielä viimeistä tapaamista ja pieniä juhlallisuuksia Irman upeaa kautta ja meidän 
Raviliigamatkaa juhlistamaan. 

 

 



10.1.2021 

Hyväntekeväisyyteen menevä summa tarkentuu tilinpäätöksen jälkeen, kun kaikki hevoseen 
liittyvät kulut on maksettu ja saatettu kirjoihin ja kansiin. Vaikka Raviliigan viestintä nyt hiljenee 
hevosen osalta, tulee teille siis vielä muutama talousasioihin keskittyvä viesti, ennen kuin projekti 
on lopullisesti loppu. 

Tässä vaiheessa jo muutama sana tiliasioista:  

Kaikissa raviliigakimpoissa noudatetaan samoja sääntöjä (ne voi muistin virkistykseksi lukea 
täältä) rahojen käytön suhteen. 

Kimpan päättyessä rahojen jaosta sanotaan säännöissä näin: 

Tilillä olevat varat ovat kimpan osakkaiden yhteisiä osuuksien suhteessa, niin että kimpan 
päätyttyä kaikki hevosen tilillä olevat rahat (ml. myyntihinta) jaetaan 31.12.2020 jälkeen 
osakkaiden kesken kohtuullisessa ajassa seuraavasti:  

* 50% SM-liigajoukkueelle, SM-liigajoukkueen valitsemaan kohteeseen.  

* 50% osuuksien suhteessa osakkaille  

- Mikäli osakkaalle maksettava yhteissumma on 30 € tai enemmän, voi osakas valita summan 
suoritettavaksi pankkitililleen tai edustajiston valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. 
- Mikäli osakasta kohden palautettava summa on alle 30€, lahjoitetaan summa edustajiston 
valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. 

Irman kimpassa ollaan pääsääntöisesti jälkimmäisessä tilanteessa, eli palautettava summa tulee 
joka tapauksessa olemaan alle 30€ per osuus, näin ollen varat ovat menossa 
hyväntekeväisyyteen. Irma pärjäsi kilpailuissa erinomaisesti, mutta voittosummaa katsoessa pitää 
muistaa, että 35% Irman juoksemista palkinnoista meni vuokramaksuna omistajalle ja Raviliigan 
sääntöjen (sekä yleisen käytännön) mukaan 15% valmentajalle. Rahaa on käytetty myös 
hevosen elinkuluihin, sillä kimppaa ei myyty täyteen, kuten ei suurinta osaa tämän Raviliigan 
kimpoista muutenkaan. 

Koska Irma oli vuokrattuna kimpalle, eikä sitä myyty, ei tilille tullut vuoden lopussa myyntituloa. 
Sylvien myynnistä saatu 1500 € on toki tullut tilille ja kuuluu kimpan varoihin. 

Hyväntekeväisyyskohteemme eivät ole vielä selvillä, palaan niihinkin viimeistään tilinpäätöksen 
yhteydessä. 

Tämä oli siis pikakatsaus siihen, mitä rahojen suhteen on tapahtumassa. Tilinpäätöksen 
valmistuttua paneudutaan asiaan vielä tarkemmin. 

Irman matka jatkuu 

Irmalle vuodenvaihde ei tuonut muutoksia, vaan se on autuaan tietämätön kaikesta hypetyksestä 
Raviliigan päättymisen ympärillä. Se jatkaa eloaan Utalan valmennustallissa ja palannee keväällä 
radoille. Mikäli Irma pysyy terveenä, on sillä mitä ilmeisimmin tarkoitus jatkaa vielä jonkin aikaa 
kilpailemista ja kilpauran jälkeen edessä on siitostamman uusi ura. Irman taustajoukot lähettävät 
kaikille liigalaisille lämpimiä terveisiä: kunhan koronarajoitukset joskus hellittävät ja raveissa on 
taas mahdollista tavata, saa Irmaa kaikin mokomin käydä moikkaamassa raveissa. Tallin 
facebook-sivut ovat nimellä Utala Racing, niillä varmasti jatkossa Irmakin kuulumisia julkaistaan, 
eli kannattaa ottaa ne seurantaan. 

Raviliiga Pelicans 2017 - 2020 

Mutta kaiken kaikkiaan... Olihan reissu! Seuraavien kuvien myötä voidaan kaikki ottaa vielä 

pieni muistelumatka 3,5 vuoden aikana tapahtuneeseen 

http://click.ravimaailma.fi/ls/click?upn=bEAy6e-2FhihIl1VLiOuYPqx9v7U5BTq-2Bh5EJU-2FeN0-2FXS90ctarLiTgQRHbQePHiwYRtAIiR6rMcnm80FIU6Das402hmuJL6QLeOeLgRLJzVyql8JoWyPI27fZn2DzmRppiRoF1oV5PQxi0HWr-2FbZnz18dyBjeQMcPbAvEta5B9mXB1zNd0URs9IVOQvd-2BCjacoqSyxKV18DmKf7tMzUuZZw-3D-3DlIsI_CmI24q8DnFs5Xoihg0pVu5L-2BfuItgOk1iLXVJxSgTgni4Y5lm2dRkWmuG5-2BOO-2FsMO1BBY6M-2FdF00bMGLD6SI3XUVvpGuOzaf5lfdRak-2FzuvPyhBnR7WZRBQ-2BlE8JjdbAgx2di0Kg2W5OugVIUQ1ZlXo5pFZYbNTsgpPaS4mkEpyixLTG8oytemu7W5sWBb-2FXrUdG3LdfoigK08j692h6dTtl1oz2jM79QEyHeGoY6IRVgv48chMJRAzIH8rnuh36RgFqQq9-2BISaNytwkN8PZANOPdJZbQ5O2fwYTgS25i8gfD0BiShOOcSJcgdtH3YwtwEfKzYuRIBDcLm1TZ4c0YLDEPLTfkDBrKj0elO30YnDlwrYK58tlOQ-2F8LzQaP3jDpJPBmXQ1ZxToP21jk-2Fz6Dg0hi4mGz-2FiKZ4a-2F1yKyGdM-3D
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Kuvat Marja Peltonen ja Satu Pitkänen 

Opetuslähdön Sylvi juoksi kesäkuussa 2018, ja vielä koelähtöönkin ehdittiin marraskuussa 2018. 
Mutta loukkaantumisen uusiutuminen perui kesäkuulle 2019 suunnitellun ensimmäisen startin ja 
pisti meidät vakavan paikan eteen, sillä eläinlääkärin arvion mukaan Sylviestä ei tulisi 
kilpahevosta... 
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Kuvat Sanna Utala, Lasse Kotiranta ja Johanna Heinonen 

...mutta onneksi me saimme lehti-ilmoituksella vuokrattua tilalle Irman! Oikeanpuoleisena on kuva 
siitä, mistä kaikki lähti, eli ensimmäisestä kilpailusta Vermossa 28.8.2019. Tuloksena oli kolmas 
sija ajalla 17,5. Vasemmalla yllä Irma pikkuvarsana, keskellä valmistautumassa Kymenlaakso-
ajoon ja alimpana 3-vuotiaiden Kasvattajakruunun kakkosena. 
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Kuvat Emma Paakkinen, Sanna Utala, Katja Inkinen ja TotoTV 

Sitten tulikin jo nelivuotiskauden vuoro. Olisi ollut niin kiva kannustaa Irmaa radan varrella 
enemmänkin, mutta pieni, mitätön virus muutti kaikkien suunnitelmat. Suomessa ravikilpailut 
menivät keväällä määrittelemättömän pituiselle tauolle, mikä kesti lopulta kaksi kuukautta. Irma 
lähti huhtikuun alussa Ruotsiin herättelemään kilpailuvirettä. Oma valmentaja Juha Utala lähti 
mukaan, ja Enköpingissä viihdyttiin melkein kaksi kuukautta. Irma starttasi Ruotsissa kolmesti 
sijoituksin 5 - 4 - 2, ja esitti koko ajan nousukuntoa. Paluumatkasta vaan tuli vähän murheitä 
Irman sairastuttua kuljetuskuumeeseen. Onneksi siitä toivuttiin nopeasti... 
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Kuvat: Iita.Maria Ahtiainen, Rinna Tammimetsä, Minna Yliheikkilä ja Johanna Heinonen 

... ja Irma otti nelivuotiskauden ensimmäisen voiton Kouvolassa kuukautta myöhemmin. Sen 
jälkeen ohjelmassa oli kotiradan Best Princess (sijoitus kolmas) ja sitten peräkkäiset voitot 
Vermossa Derbyn Tammasuosikissa ja Forssassa nelivuotiaitten tammojen kauden kärkiajalla 
volttilähdössä!  

Unelmat kävivät toteen elokuun lopulla, kun Irma teki mahdottomasta mahdollista ja kiri 
tuulispäänä Derbyn finaaliin. Derby olikin melkoista Raviliigan juhlaa, kun finaalissa oli kaksi 
liigahevosta, Mascate Match ja Irma. Massi voitti ja Irma oli neljäs - vieläpä hajonneella renkaalla!  

Loppuvuodesta Irma saavutti jälleen toisen sijan Kasvattajakruunussa, ja ura Raviliigahevosena 
päättyi 22 starttiin sijoin 4-7-3, ennätykseen 13,8ake ja reiluun 89 000 euron voittosummaan 
radoilta. Melkoinen "varahevonen" tuo Irma <3.  
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Kuva Sanna Utala 

Irma ja kaikki Raviliigan taustajoukot sekä Jokimaan ravirata kiittävät tästä matkasta. Radan 
varrella tavataan, ennemmin tai myöhemmin! 

 

terveisin, 

Johanna 
 

 
   

 


