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Iloista äitienpäivää! 

Irma ja Raviliiga Pelicansin taustajoukot toivottavat kaikille, jotka ovat äitejä tai joilla on 
äiti, erinomaista äitienpäivää! Perjantaina saimme erinomaisia uutisia Suomen ravien 
jatkumisesta poikkeustilan jälkeen. 

 
Äidinrakkaus <3. Irma ja äitinsä I'm Lucky Lady neljä vuotta sitten. Kuva: Sanna Utala 
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Irma juoksi tiistaina Eskilstunassa. Valmentaja Juha oli ohjissa. Valjakko sai hyvän lähdön ja 
pääsi keulaan, mutta rinnalta Iikka Nurmonen halusi sinne myös niin kovin, että veti 
ohjastamaltaan hevoselta Lovemorelta korvapallot. Vedettävät korvapallot tuovat oikein 
käytettynä hevoselle vielä "extrapykälän", kun ne kilpailun äänet kuullessaan kiristävät tahtia. 
Yleensä korvapallot on tapana vetää loppusuoralla, mutta nyt siis jo lähdössä. 

Irma jäi siis juoksemaan johtavan takana. Juha kertoi, että olisi todennäköisesti voinut pitääkin 
keulat jos olisi tosissaan yrittänyt, mutta koska kyseessä oli vasta kauden toinen startti ja Irma 
vielä raskaassa treenibalanssissa, ei hän nähnyt siinä kovasti mieltä. Tähtäin on syksyssä ja nyt 
vaan pidetään hevonen hyvällä mielellä ja valmistellaan sitä fyysisesti.  

Lopussa tilaa ei tullut, vaan Irma seurasi Lovemorea (joka tuli toiseksi) varmasti neljänneksi hyvin 
kirien. Juha ei kannustanut Irmaa lainkaan, koska tiesi ettei neljättä sijaa parempaa ole tarjolla 
kuitenkaan. Tuloksena siis neljäs sija, hyvällä keskipitkänmatkan tasoitusennätyksellä 16,8 ja 
taas rapiat 600 euroa kotiinviemisinä. 

Videon startista löytää ATG:n (Ruotsin peliyhtiö) nettisivuilta osoitteesta 
https://www.atg.se/videoarkiv/trav . Hakukenttään kun kirjoittaa Piece Of Glory, antaa sivusto 
päivämäärän, jonka vasemmalla puolella olevaa nuolta klikkaamalla video aukeaa. 

Tulevaisuudesta sen verran, että Irmalle on parin viikon päästä tarjolla vielä sopiva sarja 
Solvallassa, ja tämän hetken suunnitelmana on ajaa vielä se Ruotsin puolella. Kuun vaihteessa 
on sitten tarkoitus Juhan ja hevosten palata Suomeen. 

Suomessa koronan aiheuttama ravitauko on kestänyt jo kohta kaksi kuukautta. Valoa on 
kuitenkin tunnelin päässä, sillä ravikilpailutoiminta on alkamassa uudelleen 18.5. Joensuussa. 
Toukokuun puolella ravataan kuusi kertaa "poikkeusolojen ravit", joissa tiettyjä varotoimeinpiteitä 
testataan ja käytänteitä viilataan, kesäkuun alusta aletaan sitten ravata joka päivä, vaikka toki 
erityisjärjestelyjä noudattaen. Jokimaalla on yhdet näistä poikkausraveista, tiistaina 19.5. Yleisöä 
ei raveihin oteta ennen kokoontumisrajojen höllentymistä ensitsestään. 

Ihan heti emme tosiaan pääse Irmaa tapaamaan tai kokoontumaan muutenkaan, sillä toukokuun 
loppuun asti on voimassa korkeintaan 10 hengen kokoontumisrajoitus ja kesäkuun alusta alkaen 
korkeintaan 50 hengen rajoitus. Raveissa silmäterämme on kuitenkin mahdollista nähdä 
(Veikkauksen streamin kautta), vaikka yleisöä tuskin vielä kesäkuussakaan baanoilla sallitaan. 
Onneksi ravit eroaa muista urheilulajeista siinä, että suoritukset on mahdollista seurata 
Veikkauksen tarjoaman kuvayhteyden kautta. 

Jännittävää ravikesää poikkeusolojenkin keskelle on siis lupa odottaa! 

 

terveisin, 

Johanna 
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