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Irmalta terveisiä! 

Koronaviruksen vastaiset toimet keskeyttivät ravikilpailut Suomessa pääsiäisen yli. 
Hevosten elo jatkuu niin kuin ennekin, Irman radoilletulo vaan hiukan viivästyy. 

 
Hoitaja-Emma ja Irma Hollolassa helmikuussa. 

Voihan virus! Muuta ei voi viime päivien uutisointia katsellessa oikein sanoa. Kiinni ovat rajat ja 
koulut, ja lähes kaikki urheilutoiminta pysähdyksissä. Niin myös raviurheilu. Kun Suomen hallitus 
viikko sitten kielsi yli 500 henkilön kokoontumiset, päätettiin ravit ajaa ilman yleisöä 13.3.-31.5. 
Näin ehdittiin toimia viisi päivää, mutta valmiuslaki muutti tilanteen. 

Suomen hallituksen vahvistettua Suomen elävän poikkeusoloissa ja ottavan käyttöön valmiuslain, 
kiellettiin yli 10 hengen kokoontumiset. Hippoksen hallitus linjasi, että ravikilpailutoiminta 
keskeytetään ajalla 18.3.-13.4. kokonaan.  

Mikäli palaamme normaaliin 14.4., jatkuu ravien ajaminen ilman yleisöä toukokuun loppuun. 
Toivottavasti jo kuitenkin kesällä pääsemme nauttimaan myös livenä raviurheilusta! 
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Vallitseva poikkeustila tuo muutamia muutoksia myös raviliigaan. Suunniteltua vuosikokousta ei 
järjestetä Jokimaan ravien yhteydessä to 23.4. Mikäli raveja ajetaan, ne ajetaan ilman yleisöä, 

joten emme voi kokoontua Jokimaalla silloin. Kokous siirretään epidemian jälkeiseen aikaan. 

Tallivierailut ovat nyt ehdottomasti ja poikkeuksetta kiellettyjä, jotta suojelemme tallin väen 
ja sitä kautta hevosten terveyttä ja hyvinvointia. Irma-ikävän helpottamiseksi kannattaa käydä  
katsomassa eilen ladattu Juhan ja Irman videotervehdys. Kuvia ja vidoita pääsee katselemaan, 
vaikka itsellä ei olisi tiliä naamakirjassa. 

Irma itse voi hyvin, se on pysynyt terveenä ja treenit ovat sujuneet just eikä melkein. Juha oli jo 
suunnitellut aloitusstartiksi Lahden lauantairaveja 4.4., mutta ne osuivat tähän keskeytysjaksolle, 
eli suunnitelmat meni uusiksi. Meillä on nyt kuitenkin käytännössä kilpailukuntoinen tamma 
tallissa, eli jos vain terveyttä riittää, niin näemme Irman viivalla hetimmiten kun raveja taas 
ajetaan ja sopiva sarja löytyy. 

Valitettavasti en osaa vielä sanoa, koska nämä kaikki poikkeustilanteet puretaan, sitä tuskin 
kukaan vielä muutenkaan tietää. Kaikki on kiinni koronaviruksen leviämisestä ja siitä, miten hyvin 
asetetut rajoitustoimet purevat. Ollaan siis kärsivällisiä ja nautitaan keväästä se mitä voidaan! 

Pysykää kaikki terveinä ja pidetään huolta muidenkin terveydestä <3 

 

Toivoo Johanna 

 

p.s. Tervetuloa uusille osuudenomistajille sekä Raviliiga HPK:n jäsenille! Kotikaupunkini 
joukkueen hieno Eemeli valitettavasti loukkaantui ja löysi uuden kodin, joten HPK:n liigalaisia 
siirtyi seuraamaan Irman otteita. Tervetuloa mukaan kaikki uudet!  

Kimpanvetäjän eli minut tavoittaa sähköpostitse raviliiga.lahti.pelicans@gmail.com ja Irman 
kuulumisia voi seurata myös Raviliiga Pelicansin Facebook-sivulta, johon on linkki tuossa 
ylempänä. 
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