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Raviliiga Pelicansin uusi hevonen on Piece Of Glory 

Raviliiga Pelicansin uusi hevonen on Piece Of Glory, huipputamma Piece By Piecen sisko 
Zola Bokosta. 

 
Piece Of Glory eli Irma on Juha Utalan valmennuksessa. Kuvassa sitä ajaa Jyrki Tammimetsä. 

Raviliiga Pelicansin oman Stonecapes Sylvien loukkaannuttua niin, että sen ura ravihevosena 
päättyi jo ennen alkuaan, päätti Raviliigan edustajisto vuokrata liigalle korvaavan hevosen, 
jotta osuuden ostaneet liigalaiset pääsevät nauttimaan myös kilpahevosen seuraamisesta. 
Sylvien kanssahan päästiin aivan starttaamisen kynnykselle ennen sen valitettavaa 
loukkaantumista.  

Raviliiga Pelicansin halukkuudesta vuokrata kolmevuotias hevonen ilmoitettiin perjantain 9.8. 
Hevosurheilussa. Lahtelaiset ravi-ihmiset ja Team Jokimaan valmentajat ottivat raviliigan asian 
ilahduttavasti omakseen, ja liigalle tarjottiin viittä hyväsukuista, erinomaista varsaa. Näistä 
viidestä osa oli jo startanneita, mutta Raviliiga Pelicansin edustajisto piti parhaimpana 
vaihtoehtona vielä kilpailematonta varsaa, joka on aivan starttiintulon kynnyksellä. Sellaisen 
kanssa pääsemme liigan puitteissa ikään kuin jatkamaan siitä, mihin Sylvien kanssa jäätiin. 
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Valinta varsojen välillä oli erittäin vaikea, mutta yksi kuitenkin oli valittava. Valintakriteereistä 
tärkeimmiksi nousivat lopulta suku, se, että varsa ei ole vielä startannut (mutta hyvin pian tulossa 
starttiin), sukupuoli (tamman tilalle toivottiin tammaa) ja tulojen jakoprosentti. 

Stonecapes Sylvien seuraajaksi valittiin varsin sopivasti toinen tamma, nimeltään Piece Of 
Glory, lempinimeltään Irma. Sen isä on Zola Boko ja emä I'm Lucky Lady, joka on oikea 
huippuperiyttäjä. Irman emä on jättänyt mm. huipputamma Piece By Piecen, joka voitti aikanaan 
lähes kaiken, mitä tamma Suomessa voi voittaa, ja juoksi Suomen ennätyksenkin. Muutkin I'm 
Lucky Ladyn kilpailleet jälkeläiset ovat hyviä kilpahevosia. 

Nyt liigalla siis vaihtuu sekä hevonen, että valmentaja. Kaikkien varsojen vuokrauksen ehtona oli, 
että ne jatkavat vanhoilla valmentajillaan ja Irma valmentautuu Juha Utalan tallissa 
Hollolassa. Juha tunnetaan ravipiireissä edelleen Mr. Derbynä, sillä vuonna 2006 hän voitti sekä 
lämminveristen Derbyn Quicksilver Kempillä että suomenhevosten Derbyn Fransilla. Temppu, 
johon ei Suomessa ole pystynyt kukaan muu. Suuressa Suomalaisessa Derbyssä Utalan 
valmennettavat ottivat itse asiassa kaksoisvoiton, kun Little Sealord tuli toiseksi. 

Irman haltijaksi kilpailuoikeusrekisterissä tullaan merkitsemään Raviliiga Pelicans, mutta sen 
omistajuus säilyy Homebeach Farmilla. He ovat sitoutuneet vuokraamaan Irman meille vuoden 
2020 eli nelivuotiskauden loppuun asti. Tänä aikana kaikki Irman kulut kuuluvat meidän 
hoidettavaksi ja saamme "pitää sitä kuin omaamme". Varsinaista vuokraa Irmasta ei makseta, 
mutta sen ravikilpailuista juoksemat palkinnot jaetaan niin, että omistaja saa 35% ja vuokraaja 
65%. 

Sylvie ilmoitettiin samassa Hevosurheilussa myytäväksi siitoskäyttöön ja sen kauppa on 
sinettiä vaille valmis. Tiedotan Sylvin tulevista kuvioista heti kun mahdollista. 

Irma on aloittamassa uraansa tässä aivan muutaman seuraavan viikon kuluessa, ja kunhan Juha 
vahvistaa minne se ilmoitetaan, niin kerron milloin pääsemme jännittämään hevosemme ihan 
ensimmäistä kilpailua! 

Syksyn aikana saamme varmasti tavata Irmaa myös siviilissä - tiedotan näistäkin 
mahdollisuuksista heti kun syksyn kuviot alkavat selvitä. 

 

Onnea meille kaikille, saimme Irmassa uuden mahdollisuuden päästä jännittämään oman 
hevosen uraa radan varrelle!  

 

Iloa pimeneviin elokuun iltoihin,  

 

toivottaa Johanna 
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Irma tutustumassa Jokimaan voittajarinkiin. 

 
Komea on askellus! 
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Irma on hevosista oikeanpuolimmainen, valkoisella rintaremmillä. 

 

 


