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Lupaava uran avaus 

Raviliiga Pelicansissa tapahtui paljon ja äkkiä, kun loukkaantunut Sylvie vaihtui saman 
ikäiseen Piece Of Gloryyn. Piece Of Glory eli Irma avasi uransa kaksi viikkoa sitten 
Vermossa hienolla kolmossijalla ja esityksellä, joka lupaa paljon jatkoa ajatellen. Seuraava 
startti on ensi viikon torstaina 19.9. Jokimaalla. Tuolloin pääsemme myös tutustumaan 
uuteen hevoseemme ja sen taustajoukkoihin paremmin. 

 
Irma on hieno ilmestys. Kuva: Rinna Tammimetsä 
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Irma juoksi itsensä Vermossa omistajiensa sydämiin kimpanvetäjän lomaillessa Välimeren 
auringon alla. Tammamme osoitti heti hienoja kilpahevosen otteita ja sijoittui kilpailussa 
kolmanneksi.  

"Irmalla oli ekassa kilpailussa vielä raskas rautakengitys, ja se hiukan kompuroi loppusuoralla 
vauhdin kiihtyessä. Lopetus oli todella kova 11,5 -vauhtinen, ja tämä oli vasta tamman 
ensimmäinen kisa. Juha (valmentaja-ohjastaja Juha Utala) joutui sitä kompastumisen takia hiukan 
tukemaan ja siihen varmaan toinen sija meni. Mutta tosi tyytyväisiä olimme Irman esitykseen," 

Irman hoitaja Sanna Utala taustoittaa. 

"Kilpailun jälkeen Irma on ollut iloinen ja rento. Ihan kuin se ei olisi missään käynytkään. Ruoka on 
maittanut sille koko ajan todella hyvin, eikä se selvästikään joutunut kilpailussa koville."  

Irman seuraava tulikoe on kotiradalla Jokimaalla ensi viikon torstaina 19.9. Toivottavasti 
mahdollisimman moni pääsee paikan päälle katsomaan hevosemme otteita! Järjestämme myös 
tapaamisen tallialueelle Irman ja taustajoukkojen kanssa. Lähtölistat torstaille valmistuvat 
huomenna. Tarkkailkaa siis alkuviikosta postianne, tiedotan illan ohjelmasta ja aikataulusta 
kunhan näemme mihin kohtaan iltaa Irman lähtö osuu. 

Sylviestä tulee siitostamma 

Ensimmäinen hevosemme Stonecapes Sylvie loukkaantui kesän kynnyksellä juuri ennen 
avausstarttiaan niin pahoin, ettei sillä enää ole tulevaisuutta raviradoilla. Se on kuitenkin muuten 
terve, nuori, komea ja hyväsukuinen hevonen, jolla varmasti on paljon annettavaa vielä varsojensa 
kautta. Myynti-ilmoitus Sylvistä julkaistiin Hevosurheilussa, ja määräajassa siitä annettiin kolme 
tarjousta. Korkein tarjous, 1500 euroa, voitti. Sylvinkin tarina saa onnellisen lopun, sillä hieno 
tamma palaa synnyintalliinsa kasvattajilleen Saku ja Maini Mikkolalle ja tekee sieltä käsin 
toivottavasti vielä monta hienoa juoksijaa Suomen raviradoille. Toistaiseksi Sylvie on asustellut 
Hämeenkoskella kesälaitumella, mutta siirtyy uuteen vanhaan kotiinsa ilmojen pikku hiljaa 
kylmetessä. 

 

Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee viikon päästä kannustamaan Irmaa Jokimaalle ja 
tutustumaan siihen! Laittakaa päivä jo kalenteriin, ilmoittelen illan tarkemmasta aikataulusta 
alkuviikosta. 

 

Kauniita syyspäiviä kaikille, 

 

Johanna 
 

 


