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Välierävoittajana Kasvattajakruunufinaaliin! 

Huh huh, minkä Irma teki! Me ollaan niin finaalissa, ja millä tyylillä! Irma voitti oman 
karsintansa eleettömästi. Eipä olisi uran avausvoitto voinut tulla parempaan kohtaan.  
Koko raviliigankin kannalta karsinnat menivät todella upeasti, sillä 5/6 välieriin 
osallistuneista raviliigahevosista pääsi myös finaaliin. Irman lisäksi tammoista finaaliin 
starttaavat oman karsintansa voittanut Mascate Match ja samassa lähdössä viidenneksi 
sijoittunut Tingaling. Oriiden ja ruunien puolella sekä Rehab että Marschall Match pääsivät 
finaaliin. 

 
Irma ja Ari Moilanen Metsämäen voittajakuvassa. 

Pääset näkemään voittostartin . 

Irma lähti kolmosradalta ihan puolireippaasti liikkeelle, haki keulapaikan ensimmäisellä 
takasuoralla, eikä enää luopunut siitä. Irma oli matkalla oikein rauhallinen, ja teki vain sen, mitä 
kuski pyysi. Loppusuoralla se irtosi muista kevyesti. Kuski Ari Moilanen oli Irmaan hyvin 
tyytyväinen. Valmentaja Juha Utala oli alkuviikon Prahassa Team Jokimaan koulutusmatkalla, ja 
oli sieltä soittanut Arille maanantaiaamuna. Juha oli kehunut, että Irma on kyllä tauluaan parempi 
hevonen ja hyvässä kunnossa, juoksut eivät vaan ole niin hyvin onnistuneet. Näillä tiedoilla Ari 
sitten lähti starttiin ja Irmahan oli just sellainen kuin pitikin.  
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Finaaliin Irmalle valittiin rata yksi. Finaalissa sitä ohjastaa taas tuttuun tapaan valmentaja Utala. 
Suuri ennakkosuosikki, HIFK:in Mascate Match lähtee radalta kaksi. Myös "Massi" voitti oman 
karsintansa, eli molemmat tammojen Kasvattajakruunu -välierät menivät raviliigahevosille! Aika 
komeaa. Massin takana myös Jukurien Tingaling pääsi finaaliin. 

Ensi lauantain finaaliin lähdetään tietysti voimaa uhkuen, mutta jalat maassa. Tällaisen 
ikäluokkakilpailun finaaliin pääseminen on jo valtavan hieno suoristus itsessään, ja tästä 
eteenpäin kaikki mitä tulee, on kotiinpäin. 

Mascate Match on finaalissakin suuri ennakkosuosikki, ja ihan syystä. Se on pitkästä aikaa 
suomalaisille ravifaneille todellinen kansainvälisen tason hevonen, ja pitää muistaa, että Irmalla 
on kaikkein pienin starttimäärä kaikista finalisteista. Se tarkoittaa, että myös sen kilpailurutiini on 
paljon muita vähäisempi.  

Uskotaan siis omaamme, toivotaan ehjää suoritusta ja iloitaan ihan mistä tahansa sijoituksesta. 
Ja tietysti toivotaan, ettei Irma sairastu. Utalan tallissa on hevosia ollut kipeänä, mutta Irma on 
tähän asti säästynyt taudilta. Toivotaan, että säästyy jatkossakin eikä mikään virus vaaranna 
suurkilpailufinaalia. 

Bussilla Turkuun 

Järjestämme lauantaina 30.11. bussikuljetuksen Turkuun kannustamaan Irmaa. Matkan 
hinta on 30€ per henkilö (lapset 25€). Lähtö on noin klo 11 Jokimaan raviradalta ja paluu ravien 
jälkeen. Aikataulu tarkentuu lähdön varmistuessa. Sitovat ilmoittautumiset mulle tiistaihin 26.11. 
mennessä osoitteeseen raviliiga.lahti.pelicans(at)gmail.com. Matka järjestetään, jos vähintään  

10 aikuista lähtee matkaan.  

Tuli paikan päälle sitten bussilla tai omalla kyydillä, niin Turkuun pääsee lauantaina 30.11. 
raviliigakortilla ilmaiseksi sisään 1 hlö / kortti. 

Nyt nautitaan! Kilpailut ja etenkin suurkilpailut ovat harvinaista herkkua hevosten kanssa, joten 
otetaan tästä kaikki irti. 

 

terveisin, 

 

Johanna 

 

P.S. Muistittehan tarjota kakkua voiton kunniaksi töissä tai kotona? Jos jäi tekemättä, niin ensi 
viikolla vielä ehtii. Hevospiirien uskomuksen mukaan tuo huonoa onnea seuraavaan starttiin, jos 
edellistä voittoa ei ole juhlistettu asianmukaisesti. 
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Irma voittajana! 

 

 


