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Todellinen kuuma keskiviikko! 

Ensi keskiviikkona on tarjolla Raviliiga-herkkua kahdella puolen Pohjanlahtea, kun 
sarjataulukon ykkönen ja kakkonen kisaavat Suomessa ja kolmonen sekä nelonen 
Ruotsissa. Irma on yksi tuolloin kilpailevista hevosista. 

 
Lähtölista ensi keskiviikolle. Kellonaika on Ruotsin aikaa. 



15.5.2020 

Nyt on kovaa Raviliiga-meininkiä tiedossa, kun peräti neljä liigahevosta starttaa saman illan 
aikana. Ensin Suomessa Vermon kolmevuotislähdössä yhteen ottavat HIFK:in Mascate Match ja 
Tapparan Marschall Match. Pikku kuriositeettina mainittakoon, että molemmat ovat 
Kasvattajakruunufinaalin voittajia kolmevuotiaana, tammat kun kilpailevat omassa lähdössään ja 
oriit sekä ruunat omassaan. Vermon lähtö starttaa klo 21.05 ja sen pääsee livenä seuraamaan 
Veikkauksen TotoTV:n kautta. 

Noin tuntia myöhemmin on vuorossa Pelicansin ja Jukureitten kaksintaistelu, kun meidän Piece 
of Glory ja Jukureitten Tingaling ovat Solvallassa vastakkain. Lähtö starttaa Suomen aikaa klo 
22.03. Tingaling on pärjännyt Ruotsissa ennenkin mukavasti ja meidän Irman kuuluisin saavutus 
tähän mennessä on tietysti Kasvattajakruunun kakkossija viime marraskuussa. 

Mielenkiintoinen matsi tulossa, etenkin kun samalla kiistellään Raviliigan sarjataulukon 
kolmannesta sijasta. Sijoitus määräytyy voittosumman perusteella. Tällä hetkellä taulukon 
itseoikeutettu valtiatar on Mascate Match 382.012 euron voittosummallaan. Marschall Match on 
toisena 43.450 eurollaan. Irma on kolmantena 25.282 eurolla. Neljäntenä oleva Tingaling ei ole 
perässä kuin reilun 1000 euroa, sen voittosumma on 24.092 euroa. Keskiviikon kisan 
ykköspalkinto on 40.000 kruunua eli noin 4000 euroa. 

Koko sarjataulukon pääset näkemään täältä:  

Myös Raviliiga Pelicansin kannattaa vierailla, tällä viikolla siellä on jaettu muun muassa Utala 
Racingin hevosten aamujumpasta video, jolla Irmakin esiintyy. 

Tämä kisa on sitten näillä näkymin Irman viimeinen Ruotsissa tälle turneelle. Juha ja hevoset 
palaavat Suomeen Elitloppetin jälkeen kesäkuun alussa. 

Ravit starttaavat vihdoin Suomessakin - ilman yleisöä 

Ravientusiastien kahden kuukauden malttamaton odotus päättyy, kun Suomen ravit alkavat 
pyöriä poikkeusjärjestelyin. Viimeksi Suomessa on ravattu 17.3. ja tauko päättyy Joensuussa 
18.5. Varsinaisesti ravikilpailutoiminta starttaa 1.6., mutta Suomen Hippos on saanut ministeriöltä 
luvan kuusien valmistelevien kilpailujen järjestämiseen toukokuun aikana. Ensi viikolla ajetaan 
ma-ke Joensuussa, Lahdessa ja Vermossa, seuraavalla viikolla ma-ke Jyväskylässä, Seinäjoella 
ja Turussa. 

Yleisöä raveihin ei saa tulla, ja muutenkin ohjeet kilpailujen läpiviemiseksi ovat erittäin tiukat. 
Yhteistyöllä ja erityisjärjestelyin tartuntariski raveissa on kuitenkin mahdollista pitää pienenä. 

Poikkeusaikojen jatkuminen edelleen tarkoittaa valitettavasti sitä, ettemme voi kokoontua 
hevostamme tapaamaan näillä näkymin ennen syksyä (tai milloin kokoontumisrajoituksia sitten 
lievennetäänkään). Onneksi kilpailut edes striimataan netin kautta katsottavaksi, niin voimme 
edes nauttia suorituksista. 

Iloista toukokuuta kaikille Irman omistajille, vaikka tässä poikkeusaikojen keskellä eletäänkin. 

 

terveisin, 

Johanna 
 

 
  

 


