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Irma Kasvattajakruunun kakkoseksi! 

Voi Irma minkä teit <3! Meillä on kuulkaas ikäluokkatamma. Hevosemme Piece of Glory 
sijoittui viikko sitten Turussa 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa toiseksi. 
Tulevana torstaina Irma on tavattavissa Jokimaalla ja ensi viikolla on kauden oletettavasti 
viimeisen startin aika. 

 
Irma ja huippuiloinen hoitaja Emma Paakkinen pimeässä Turun illassa heti Irman 
Kasvattajakruunu -urotyön jälkeen. 
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Turun kasvattajakruunun mainingeissa uusia omistajia kimppaan liittyi reilusti yli sata - 
tervetuloa jokaiselle! 

Marraskuun viimeisenä päivänä ajetussa Kasvattajakruunu -finaalissa Irma sijoittui tammojen 
kilpailussa upeasti toiseksi. Suurkilpailu oli huikea menestys Raviliigahevosille. Tampereen 
Tapparan Marschall Match voitti oriiden ja ruunien kilpailun ja tammojen kisassa raviliigahevosille 
tuli kaksoisvoitto, kun Helsingin IFKin silmäterä Mascate Match voitti ja Irma oli toinen. 

Lähdön pääset katsomaan . 

Irma lähti radalta yksi, ja pääsi erittäin napakasti liikkeelle. Se sai pidettyä Mascate Matchin selän 
(eli paikan johtavan takana, johon kaikki muutkin havittelivat) ja seurasi siitä Massia iloisesti 
voittoon. Lopussa nämä kaksi olivat selvästi ensimmäinen ja toinen maalissa, kukaan ei päässyt 
edes uhkaamaan Irmaa. 

Mascate Matchille ei ole häpeä hävitä, se on kansainvälisissä kilpailuissa jo tasonsa 
näyttänyt huippulupaus, ja yksi Euroopan parhaita kolmevuotiaita tammoja. Sillä on 
kilpailukokemustakin jo kaksivuotiskaudelta lähtien, ja startteja takana 17. Irma taas on aivan 
keltanokka Massiin verrattuna. Kasvattajakruunukarsintoihin Irma lähti kaikkein pienimmällä 
voittosummalla ja finaaliin vähimmillä starteilla, niitä on tammallamme nyt kasassa vasta 
seitsemän. Mutta luokkaansa Irma on lyhyestä urastaan huolimatta jo näyttänyt: jokaisessa 
laukattomassa (ja yhdessä laukallisessakin) startissaan Irma on sijoittunut "totoon" eli kolmen 
parhaan joukkoon. 

Kasvattajakruunun karsintavoitosta ja finaalin kakkosesta Irma tienasi niin paljon, että se on 
tällä hetkellä kolmevuotiaiden tammojen rahatilastossa (tämän vuoden tienestit) jo 
kuudentena! Huima saavutus tammalle, joka on kilpaillut vasta kolme kuukautta... 

Tänä vuonna Irma starttaa vielä Uudenmaan upeimmassa ensi viikon keskiviikkona 18.12., mikäli 
se vaan pysyy terveenä. Karsinnat Uudenmaan upeimpaan piti ajaa tänään maanantaina, mutta 
niihin ei ilmoitettu tarpeeksi hevosia ja kilpailu ajetaan suoraan finaalina. Finaalin lähtöradat 
arvotaan ensi torstaina, tammat saavat 20 metriä hyvitystä ruuniin ja oreihin nähden. Tämän 
jälkeen kolmevuotiskausi alkaa olla paketissa, jouluun hiljentymisen jälkeen treenataan talvi ja 
palataan radoille taas keväällä, mutta siitä lisää myöhemmin. 

Irma tavattavissa torstaina Jokimaalla 

Torstaina 12.12. Irma tulee parin tallikaverin ja taustajoukkojensa kanssa Lahden raviradalle 
Jokimaalle tervehdittäväksi. Paikalle on huhujen mukaan tulossa Pelicansista myös Antti 
Tyrväinen.  

Kokoonnutaan klo 17.50 maalipaalun kohdalla radan vieressä, ja kävellään siitä yhdessä 
tallialueelle Irmaa moikkaamaan. Luulen, että se odottaa meiltä ainakin porkkanoita... Hevosta 
pääsee myös taputtelemaan ja ottamaan valokuvia - mukavia muistoja meille kaikille hetkistä 
oman hevosen kanssa. Taustajoukoilta saamme samalla kysellä, minkälainen Irma on 
kotioloissa, ja minkälaisia odotuksia on nelivuotiskaudelle. 

Jokimaalla on torstaina muutenkin mukavat jouluiset iltaravit, ja mikäli niitä haluaa jäädä 
seuraamaan ravintolakatsomosta käsin, niin pöytävarauksia voi tehdä puhelimitse 020 785 6440. 
Samalla ne, kenellä ei vielä liigakorttia ole, voivat halutessaan noutaa sen Jokimaalta Toto-hallin 
Info -pisteeltä. 

Muistattehan, että Irmaa parempaa joululahjaa ei olekaan - ainakaan hänelle, jolla "on jo 
kaikkea". Ainakin minusta tuntuu, että Irman kanssa on vielä monta ilonhetkeä edessä, siksi 
lupaavia otteita tamma on esittänyt! 

Raviliigan taivalta on jäljellä reilu vuosi ja vielä mahtuu kimppaan mukaan. Tämä vuoden 
mittainen ”jännityspaketti” on mitä mainioin joululahja. Torstain raveissa liigaosuudet ovat 
myynnissä alakerran infopisteellä. Kaupan on elämyksiä, jännitystä ja yhteisöllisyyttä eli juuri niitä 
elementtejä joita raviurheilu parhaimmillaan tarjoaa. 

 

Nähdään torstaina Jokimaalla! 

terveisin, 
Johanna 

 

 


