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Irma illalla Kouvolassa 

Irman elämän tähän mennessä tiukin tehtävä on edessä illalla Kymenlaakso-ajon 
karsinnoissa. Karsintalähtö on todella kovatasoinen, ja vastassa on kriteriumfinalistikin. 

 
Irma katselee jo kohti Kouvolaa. 

Kymenlaakso-ajo antaa vuoden kääntyessä loppua kohti mahdollisuuden vähän 
myöhäisemmillekin varsoille hakea isoa kalaa, sillä sarjamääritys antaa vähemmän (= 
korkeintaan 5000€) tienanneille varsoille 20 metriä etumatkaa enemmän tienanneisiin nähden. 

Karsintoja ajetaan tänään torstaina neljä. Jokaisen karsinnan kolme parasta pääsevät lauantaina 
9.11. ajettavaan finaaliin. 

Irman lähtö on numero kuusi, ja se on karsinnoista ensimmäinen. Aikataulun mukaan lähtö 
tapahtuu klo 19.55. Tammamme lähtee matkaan ns. juoksuradalta eli radalta seitsemän. Se on 
eturivin uloin rata, ja juoksuradaksi sitä kutsutaan siksi, että radoilta 6 ja 7 lähtevät hevoset 
kääntävät voltissa eri suuntaan kuin muut (ulospäin), ja tietyllä tapaa saavat vähän 
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katapulttimaisen lähdön, kun voltin ei tarvitse olla ihan niin ahdas kuin radoilta 1-5 lähtevillä. 
Sinänsä mikään rata ei ole itsessään toista parempi, eri lähetystavoilla, eri radoilla ja eri hevosilla 
on kaikilla ne omat "suosikkiratansa". Ja siitä pitää lähteä, mihin hevonen on arvottu, passasi rata 
hevoselle hyvin tai ei.  

Kouvolan radan erityispiirteenä on todella tiukat kurvit, varsinkin ensimmäistä kurvia pidetään 
vaikeana - etenkin nuorille hevosille, joilla tasapaino ja koordinaatio ei ihan aikuisten luokkaa ole. 

Lähtö on kova, vastassa on muun muassa kriterium -finalisti Sahara Peyote ja monissa 
ikäluokkalähdöissä marinoitu Battle Jack. Myös Raviliiga Tapparan Marschall Match on arvottu 
samaan lähtöön. Irman elämän kovin startti siis kyseessä, mutta missään nimessä ei pidä lähteä 
valmiiksi lyötyinä matkaan. 

"Irma oli tosi hyvä viimeiseen starttiin. Takamatkalla on kovia hevosia, mutta kyllä niidenkin juosta 
pitää, jos meinaavat saada Irman kiinni", valmentaja Juha Utala juttelee. "En usko, että Kouvolan 
kaarteet ovat Irmalle mikään iso ongelma, se on aika hyvä kaarrejuoksija. Tottakai varsojen 
kanssa voi aina sattua kaikenlaista, mutta kyllä mä ihan luottavainen olen. Irma voi olla tuossa 
lähdössä ihan korkeallakin, jos vaan tuurit on yhtään meidän puolella." 

Viime keskiviikkona Vermossa Irma teki täyden kympin suorituksen, pientä kauneusvirhelaukkaa 
lukuunottamatta. Lähdön pääset katsomaan   

Irma lähtee aluksi voltista hyvin, mutta häkeltyy sitten edessä parveilevista kanssakilpailijoista 
sen verran, että ottaa laukan. Hevosemme jää laukassa monia metrejä, mutta varsinainen 
huippusuoritus alkaakin siitä. Annettuaan laukan alas Irma juoksee porukan kiinni, ja 
loppusuoralla voittajaa lukuunottamatta kaikista ohi ja toiseksi! Voittaja kulki vimeiset 500m 13,0-
vauhtia, mikä tarkoittaa, että Irma tulee lopun vielä huomattavasti rivakammin.  

"Laukka tuli sen takia, kun Irma oli aika tomerana lähdössä, ja sitten kun lähdettiin takamatkalta, 
niin edessä oli kilpakumppaneita jotka ei ihan pitäneen ratojaan ja Irma sekosi vähän askelissaan 
siinä. Nyt ei ollut kengitys- tai muitakaan balanssionglmia. Ja hienosti tamma kyllä suoritti kun 
pääsi takaisin kiinni ravirytmiin", Utala muistelee. 

Tänään ei auttaisi laukalla antaa kilpakumppaneille tasoitusta, mutta muuten samantyyppisellä 
esityksellä voidaan kyllä haaveilla jopa finaalipaikasta. Tottakai se edellyttää juoksun sujuvan 
hyvin ja tuurienkin olevan meidän puolella. 

Pidetään hyvässä urheiluhengessä peukkuja myös Raviliiga Tapparan Marschall Matchille, 

Raviliiga Ilveksen Rehabille (lähtö 8) ja Raviliiga Saipan Royal Datelle (lähtö 9) 

 

terveisin, 

 

Johanna  
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Irma eli Piece of Glory on näyttävä tamma. 

 

 


