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...niin voittaminen on kivaa 

Onneksi olkoon Pelicansin raviliigalaiset! Irma kävi viimeistelemässä kuntonsa 
sunnuntaita varten voittamalla Kouvolassa viime viikolla.  

 
Voittoisa valjakko. Kuvakaappaus TotoTV:stä. 

Irma tuli, näki ja voitti. Eturivin uloin lähtöpaikka oli pelkästään hidaste Irmalle, eikä oikeastaan 
sitäkään. Uran 12. startti päättyi komeaan voittoon. Palkintorahoja kilahti tilille 1200 euroa ja 
kilometriaika oli 14,5a. Se ei kerro ihan koko totuutta, sillä usean paikalla olleen mukaan rata oli 
raskas ja ainakin pari sekuntia hidas. Irman suoritus oli siis kerta kaikkiaan häikäisevä. 

Vaikka mitäpä minä sitä kehun, antaa hevosen itse kehua itsensä. Jos siis et ole vielä omin silmin 
starttia nähnyt, niin käy katsomassa se . Vaikka toiseenkin kertaan. 
Viimeistely kotiradan Best Princessiin ei siis olisi voinut paremmin sujua. Irma on ollut tallinväen 
mukaan erittäin ponteva ja pirteä tällä viikolla. Reilun kuukauden tauon jälkeen startti teki sille 
selvästi hyvää. 
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Valitettavasti huono arpaonni lähtörata-arvonnoissa jatkui, ja myös Best Princessiin Irma joutuu 
lähtemään kilpakumppaneitaan ulompaa, radalta kahdeksan. Ennakkoon kovin vastustaja, 
Raviliiga Hifkin Mascate Match sai parhaan mahdollisen lähtöradan kaksi. 

No, jonkun sieltä ulkoakin tarvii lähteä ja tällä kertaa se ollaan me. Rehellisesti ajatellen Mascate 
Match on tässä vaiheessa varmaan liian kova pala purtavaksi, mikäli sillä on kaikki normaalisti, 
mutta sijoituksista sen takana taistellaan kyllä. 

Best Princess on osa Lahden Jokimaan upeita Suur-Hollola-ajoja, jotka ravataan tänä 
viikonloppuna. Irman startti on sunnuntaina, ja kyseessä on ravien 5. lähtö klo 15.10. Lähdön voi 
katsoa ilmaiseksi Veikkauksen TotoTV:stä (näkyy kirjautuneille) suorana. Myös Yle TV2 lähettää 
Suur-Hollola-raveista tunnin Kavionjälkiä-ohjelman klo 15.15 alkaen. Huippulähtöjen lisäksi siinä 
tutustutaan viikonvaihteen pääosan esittäjiin. En ole varma, näkyykö Irman lähtö tässä, ainakaan 
kokonaan, mutta muuten todella mielenkiintoista ohjelmaa luvassa, kannattaa ehdottomasti 
katsoa. TotoTV:n viikonlopun lähetys näkyy myös antennitalouksien kanavapaikalla 26. 

Parasta paikan päällä 

Jokimaalta kerrottiin, että jonkin verran lippuja on viikonlopulle vielä saatavilla, vaikka 
suurimmaksi osaksi ne on jo myyty. Jos kuitenkin haluat tulla paikan päälle katsomaan Irman 
juoksua, niin käy kipin kapin ostamassa lippusi ennen kuin loppuvat! Lippuja myydään 

Kun avaat sivun, aukeaa lippukauppa sivun oikeaan laitaan. Sivuilta löytyy myös tietoa 
katsomosektoreista ja sektorien palveluista. Jokaiselle sektorille voidaan ottaa korkeintaan 500 
henkeä ja sektorit eivät saa sekoittua. Irmaa ei siis pääse raveissa tapaamaan tallialueelle. 

Jännittävää Suur-Hollola-sunnuntaita kaikille Irman ihmisille tasapuolisesti, jännititte Irman 
puolesta sitten Jokimaalla tai kotisohvalla! 
 
toivoo 

Johanna 
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Irma voittostartin jälkeen katoksilla. Kuva: Sanna Utala 
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Hevoshieroja Laura Laakkonen viimeistelee Irman lihaksistoa 1.7.2020. Kuva: Sanna Utala 

 

 
   

 


