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Ilmari Halinen – Suomalaisen raviurheilun suurmies on poissa

Riihimäen Raviseuran puheenjohtaja Ilmari Halinen menehtyi lyhyen sairastamisen jälkeen maaliskuun
19. päivä kuluvaa vuotta.

Riihimäen raviradan toiminnassa Ilmari oli mukana jo nuoresta pojasta pitäen. Ilmarin vanhemmat, isä
Kalevi ja äiti Irmeli olivat raviaktiiveja Riihimäellä, isä Kalevi toimi raviseuran hallituksen
puheenjohtajana liki 30 vuoden ajan. Koko Halisen perhe osallistuin Riihimäen raviradan toimintaan.

Vuonna 1972 Raviseuran toimintaan liittyi nuori yhteiskoululaisten idearyhmä, Ilmari yhtenä aktiivisista
osallistujista. Ilmari aloitti aluksi apupoikana, ja jo 14-vuotiaana hän toimi Riihimäen ravien kuuluttajana
sekä handikaapparin että kilpailusihteerin vaativissa tehtävissä.

Raviseuran historiikki tietää kertoa Ilmarin olleen mukana jo vuonna 1981 yhteisneuvottelussa Suomen
Hippoksen ja  Raviseuran välillä koskien Riihimäen ravien tulevaisuutta. Tämä kuvastaa aikajanalla
sitä, miten varhaisesta asti Ilmari oli mukana Suomalaisen raviurheilun päätöksen teon ytimessä.

Elämäntyönsä Ilmari teki ravialan eri johtotehtävissä. Hän oli Suomen Hippoksen toimitusjohtaja
vuodesta 1994 vuoteen 2000, ja Hippoksesta hän siirtyi vastaperustetun hevospeliyhtiö Fintoto Oy:n
toimitusjohtajaksi vuodesta 2001 aina vuoteen 2010 asti. Fintoton jälkeen Ilmari toimi Ruotsin
ravipeliyhtiö ATG:n kansainvälisen toiminnan johtajana vuosina 2010–2013. Suomeen palattuaan Ilmari
toimi Turun raviradan toimitusjohtaja ja tuo pesti huipentui vuonna 2016 Turussa järjestettyihin
kuninkuusraveihin.

Ilmari oli aina valmis osallistumaan Riksun ravien toimintaan, pyyteettömästi talkoopohjalta. Aktiivinen
ja toimelias mies muistetaan etenkin pitkäaikaisena voittajahaastattelijana Riihimäen voittajakehästä.

Raviseuran hallitukseen Ilmaria oli pyydetty useasti, mutta miehen siviilityöt niin Suomen Hippoksessa,
Fintotossa kuin Ruotsin ATG:llä estivät jääviydestään tarkan Ilmarin valinnan. Vasta syksyllä 2014 aika
oli kypsä ja Ilmarin aikakausi Raviseuran hallituksessa alkoi vuodesta 2015 ja kesti aina hänen
kuolemaansa asti.

Ilmari oli tärkeä henkilö Riihimäen Raviseuralle, mutta vielä merkittävämpää oli hänen työnsä koko
Suomalaisen raviurheilun eteen. Viimeisempänä valtakunnallisen tason tehtävänä, Ilmari toimi maa- ja
metsätalousministeri Lepän nimittämässä Hevostalouden työryhmässä, joka jätti raporttinsa kesäkuun
lopussa kuluvaa vuotta.

Raviseuran osalta Ilmarin viimeiseksi hankkeeksi jäi maanomistusjärjestelyt Riihimäen kaupungin
kanssa. Riihimäen Raviseuran toimintaa ohjaava arvo Ilmarille oli saada koko ravirata-alue raviseuran
omistukseen, ja turvata raviurheilun jatkuvuus myös tuleville sukupolville. Hän koki merkittävänä sen,
että mahdollisimman moni voisi harrastaa Riihimäen raviradalla hevosurheilua.

Ilmari näki yhteistyön Riihimäen kaupungin kanssa äärimmäisen tärkeänä. Ilmari piti merkityksellisenä
sitä, että alueella olisi mahdollisimman paljon käyttöä, ja että mahdollisimman moni saisi alueesta iloa,
niin raviharrastajat, jalkapalloilevat nuoret, ratsastajat kuin muut tapahtumajärjestäjätkin. Ilokseni voin
kertoa, että kaavoitus ja maanomistusjärjestelyt ovat saatu maaliin nyt elokuussa 2022. Kiitos tästä
kuuluu Ilmarille.

Riihimäen Raviseuran toiminnan jatkuvuus oli Ilmarille sydämen asia. Tämä ei jäänyt kauniiksi
korulauseeksi, vaan Ilmari viimeisessä tahdossaan näytti toteen sanojen merkityksen, jättäessään
Raviseuralle merkittävän taloudellisen turvan – ja selkänojan tulevaisuutta varten.

Ilmari teki, niin Riihimäen Raviseuran kuin myös Suomalaisen raviurheilun eteen sanoin
kuvaamattoman paljon työtä. Ilmarin jättämää aukkoa ei voi paikata. Suuri suomalainen hevosmies on
poissa, mutta työ Ilmarin viitoittamin suuntaviivoin tulee jatkumaan.

Ilmarin muistoa kunnioittaen ja kaikesta kiittäen, Riihimäen Raviseuran ja Suomalaisen raviurheilun
puolesta, kiitos Ilmari.

Jori Hovi, puheenjohtaja, Riihimäen Raviseura r.y.


