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Irma on derbyfinalisti! 

Irma selvitti kuin selvittikin tiensä Suuren Suomalaisen Derbyn finaaliin keskiviikon 
karsintalähdöistä. Kyseessä oli kertakaikkisen häikäisevä suoritus, sillä derby on 
nelivuotisikäluokan suurin kisa, jossa tammat ja oriit kilpailevat vastakkain. 

 
Arvatkaapa, kuka pitkäkorva on juuri selvittänyt tiensä derbyfinaaliin? Kuva: Johanna Heinonen 

Tätä tunnetta on vaikea pukea sanoiksi. Irma on derbyfinalisti! 

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Suuri Suomalainen Derby on klassisista ikäluokkakilpailuista 
klassisin. Sen ykköspalkinto on huimat 150.000 euroa (suurin Suomessa maksettava 
ravikilpailupalkinto), ja jokainen hevonen pääsee yrittämään derbyssä vain kerran. 
Osallistumisoikeus on nelivuotiailla Suomessa syntyneillä lämminverisillä, joista on maksettu 
asianmukaiset ennakkomaksut. 
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Koko nelivuotisikäluokasta 53 hevosta osallistui keskiviikon karsintalähtöihin ja niistä kaksitoista 
parasta eteni suureen finaaliin. Vuonna 2016 Suomessa syntyi 901 lämminveristä ravurivarsaa. 
Näin ollen ikäluokasta 5,8 % kilpaili karsinnoissa, ja finaalissa mukana on enää 1,3 % koko 
ikäluokasta. Meidän Irma kuuluu tuohon 1,3 prosenttiin, ja se jos mikä on oikeasti hieno 

saavutus ja juhlinnan arvoista! 

Irman karsintalähtö oli keskiviikkona illan viimeinen ja monella suulla sitä pidettiin karsintojen 
kovatasoisimpana lähtönä. Muissakin karsinnoissa oli huippuhevosia mukana, mutta tässä 
lähdössä oli etukäteen arvioituna monta huippua, joilla oli mahdollisuus edetä finaaliin. 

Lähdön voitti karsintojen kovimmalla ajalla Hannu Laakkosen valmentama ja Mikko Laakkosen 
omistama Always Ready, joka teki aivan hurjan keulasoolon. Irma tuli toiseksi, saatuaan 

sisäradalta tilaa aivan viime metreillä. 

Lähdön pääset näkemään  

Videolta on selvästi huomattavissa myös numeroa 1 (Ilos Silmarillion) ohjastaneen Iikka 
Nurmosen taktikointiyritys, joka olisi voinut päättyä myös niin, että Irma olisi tippunut finaalista. 
Viimeisessä kaarteessa Nurmonen katsoo taakseen ja tajuaa Irman tulevan takaa 
hyvävoimaisena ohitusyritykseen valmistautuen. Ilos Silmarillionin vierellä ravannut Marschall 
Match taas ei ollut enää kovin tuorevoimainen. Niinpä Nurmonen odottaa, että Irma ja Juha ovat 
takana, niin etteivät pääse yrittämään enää ulkokautta ohi, ja hiljentä voimakkaasti omaa 
hevostaan. Hän tietää, että voittaja on mennyt menojaan, mutta finaalipaikka on tarjolla 
kakkosellekin, ja siitä nyt taistellaan, vaikka tällaista ratkaisua kyllä harvoin näkee. 

Tavallaan kyseessä on mainio taktinen yritys, mutta meidän kannalta onneksi loppu hyvin kaikki 
hyvin. Maalisuoralla Nurmonen päästää oman hevosen menemään muutamia kymmeniä metrejä 
ennen maalia, estääkseen ulkoa tulevien hyökkäyksen, mutta samalla Irma saa tilaa. Ja koska 
Irmalla on kanuunamainen tyyli vaihtaa rytmiä, ehtii se pään mitan ohi ja finaaliin! Irman 
loppuaika oli 14,2, mikä tarkoittaa, että muista karsinnoista vain kaksi hevosta oli sitä nopeampia. 

Lopputuloksena finaaliin itsensä juoksi kaksi Raviliigan edustajaa, HIFKin Mascate Match 
ja Pelicansin Piece Of Glory. 

Lähtölistat valmistuvat ensi maanantaina, mutta tiedämme jo, että Irma starttaa derbyfinaaliin 
radalta kuusi. Radat valittiin niin, että ensin arvottiin valintajärjestys voittajien kesken, minkä 
jälkeen he saivat valita mieleisensä lähtöradat arvonnan mukaisessa järjestyksessä. Sen jälkeen 
arvottiin ratojen valintajärjestys toiseksi tulleiden kesken. Meillä kävi tuuri, ja saimme valita radan 
ensimmäisenä toiseksi sijoittuneista. Juha Utala valitsi Irmalle eturivin lähtöpaikan, sillä Irmalla 

on hyvä lähtönopeus, ja sitä halutaan tällaisessa lähdössä hyödyntää. 

Maanantaina selviää kuitenkin, monentena lähtönä ja mihin aikaan derbyfinaali ajetaan. 

Suuri Suomalainen Derby lauantaina 5.9.2020 

Derbyn finaali sijoittuu Vermon superviikonloppuun, jolloin ensin perjantaina 4.9. illalla on 
ohjelmassa Finlandia-ajo ja lauantaina päivällä Suuri Suomalainen Derby. 

Lippuja on myynnissä Vermon lippukaupassa . Raviliigakorteilla ei ole vapaata sisäänpääsyä. 

Lauantain pääsylippu maksaa 25 euroa ja VIP-ravintolalippu 75 euroa.  

Erityisetuna raviliigalaisille Vermo Areena tarjoaa Raviliiga HIFK:n, Raviliiga Pelicansin ja 
Raviliiga HPK:n liigakorttia näyttäville, pääsylipun ostaneille henkilöille pullakahvit Derby-finaaliin 
pääsyn kunniaksi. Etu koskee 1 hlöä/kortti. Korttia näyttämällä pääovilla tai niiden vasemmalla 
sijaitsevalla sisääntuloportilla saa kahvilipukkeen. Kahvit tarjolla katsomon pohjakerroksen Keula-
ravintolassa. 

Alueella on maksullinen pysäköinti (5 €/pvä). Parkkilipun voi ostaa samalla ravintolapaikan 
yhteydessä. 

Raviliiga Pelicans arpoo jäsenten kesken 2 VIP-lippupakettia 
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Derbyfinaaliin pääseminen on niin kovan luokan suoritus, että arvomme kaikkien halukkaiden 
Pelicansin raviliigalaisten kesken kaksi VIP-ravintolalippupakettia (arvo 150€/ paketti) Vermo 
Areenalle lauantaiksi 5.9.2020. Molemmissa paketeissa on kaksi VIP-lippua, jotka sis. 
sisäänpääsyn raveihin ja ravintolaan, buffet-ruokailun ja eteispalvelumaksun. 

Arvontaan osallistuminen vaatii linkin takaa löytyvän lomakkeen täyttämistä. Tietoja käytetään 
vain arvontaan, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Arvontaan voi osallistua ma 31.8. asti, ja 
arvonta suoritetaan tiistaina 1.9. Ilmoitan voittajille henkilökohtaisesti voitosta. 

Voit osallistua arvontaan  

 

Nyt kaikki peukut ja varpaatkin pystyyn, yksi kauden päätavoitteista on edessä! 

 

Jännittynein terveisin, 

Johanna 
 

 
  

 


