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Irma aloittaa Vermossa ensi viikon keskiviikkona 

Tiistaina kerroin, että saimme joukkueeseemme uuden vahvistuksen, kun 
loukkaantumisen takia vilttiketjuun siirtynyt Sylvi sai stuntikseen saman ikäisen tamman 
Irman eli Piece Of Gloryn, joka kilpailee Raviliiga Pelicansin hallinnassa nelivuotiskauden 
loppuun. Uusi vahvistus pääsee heti pelikentille, sillä valmentaja Juha Utala ilmoitti sen 
ensi keskiviikoksi 28.8. Vermoon avausstarttiinsa. 

 
Silloin on treenit sujuneet mukavasti, kun sekä hevosta että valmentajaa naurattaa lopuksi. 

Irman uran aloitus tapahtuu siis Vermossa ke 28.8. Lähtö on ravien viimeinen (kymmenes) ja 
starttaa klo 21.05. Irma lähtee radalta yksi. Mukana kolmevuotiaille rajatussa lähdössä on vain 
aloittelevia hevosia, mutta siinä on muutama oikein hyvillä esityksillä aloittanut kilpakumppani. 
Irma on hyvässä kunnossa ja hyvin valmisteltu, mutta ekojen starttien isoimpana tavoitteena on 
aina saada hyvä ja ehjä juoksu sijoituksista niin välittämättä. Kunhan rutiinia saadaan lisää, niin 
Irma pääsee toivottavasti vielä monta kertaa näyttämään, mikä se on hevosiaan. 

Mieluusti olisimme Irman kanssa tietysti aloittaneen Jokimaalta, mutta valitettavasti Jokimaan 
torstairaveissa ei ollut sopivaa sarjaa tarjolla. Jatkossa tulemme Irman varmasti Lahessakin 
näkemään. 

Vermoon on Raviliiga Pelicansin osuuskorteilla vapaa pääsy. Kyseessä onkin oikein kunnon 
raviliigakarnevaalit, sillä Irman lähtöä edeltävässä lähdössä yhteen iskevät Mikkelin Tingaling ja 
Tapparan Marschall Match. Vermon oma supertamma Mascate Match ei kilpaile Vermon 
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keskiviikkoillassa, mutta sen saavuttamaa tupla-E3 -voittoa juhlitaan myös samana iltana. Toki 
heidän "biletarjoilut" on rajattu vain Vermon omalle kimpalle, mutta eiköhän osa humusta kosketa 
muitakin paikallaolijoita. 

Kimpanvetäjä on valitettavasti estynyt saapumasta Vermoon keskiviikkona - olen lennähtänyt 
aiemmin samana päivänä Välimeren aurinkoon. Yritän kuitenkin järjestää paikalle korvaajan 
itsellenikin, jotta saadaan asiaankuuluvat kannustusjoukot heti Irman ensimmäiseen starttiin. Eli 
rohkeasti vaan Vermoon Irmaa kannustamaan kaikki kynnelle kykenevät!  

Koska lomailen starttia seuraavan viikon, en myöskään pysty lähettämään tiedotetta heti startin 
jälkeen. Facebookiin sen sijaan pääsee nopeasti puhelimelta, joten jos vaan yhteydet pelaa ja 
saan valmentajalta kommenttia, niin laittelen tunnelmia ja tuntemuksia Raviliiga Pelicansin 
facebook -ryhmään. Ryhmää pääsee seuraamaan, vaikka ei olisi omaa tiliä Facebookissa. Älkää 
kuitenkaan huolestuko jos mitään ei viikkoon kuulu - olen vain kaukana sivistyksestä ja hevosella 
todennäköisesti on kaikki hyvin. 

Ja jos et tällä kertaa pääse Vermoon livenä katsomaan hevosemme juoksua, niin lähtöjä pääsee 
seuraamaan suorana tai tallenteena myös netistä. Alla olevassa artikkelissa on ohjeet, joilla 
pääset seuraamaan ravilähetyksiä Veikkauksen sivujen kautta.  

Tsemppiä niin meille kuin Irmallekin ensi viikon starttiin! 

 

toivoo 

 

Johanna 

 

  
 

 
Irma (etummainen hevonen) hiitillä Jokimaalla. Komea on takapotku! 
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Hevoshieroja Laura Laakkonen kävi hieromassa Irman alkuviikosta. Kuva: Sanna Utala 

 

 


