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Hyvää uutta vuotta Olivialaiset! 

2013 startanneen Raviliigan viimeinen vuosi pyörähti tänään käyntiin ja se alkaa osaltamme varsin 
miellyttävissä merkeissä: Jokimaan liigajoukkue ja Stone Capes Olive nimittäin johtavat liigaa aivan 
ylivoimaisesti. Eroa rankingin kakkoseen (Teivon Arctic Madonna) on lähes 15.000 euroa! Onnea meille 
kaikille! Vielä astetta mukavammaksi asian tekee se, että ”pikkuveliliigamme” eli Jokimaan 2014 joukkue 
(Piskon Merkin omistajat) johtaa omaa liigaansa myös. Hyvä he, hyvä me, hyvä meidän joukkue(et)! 

Olivian kolmevuotiskausi päättyi Uudenmaan upeimman finaalin seitsemänteen sijaan uuden vuoden 
aatonaattona. Lähdön voi katsoa täältä. Olivia lähti hyvin, ja sai paikan toisesta ulkoa. Lopussa tammamme 
jäi harmillisesti pussiin, ja tuli siis maaliin seitsemäntenä tienaten 400 euroa. Tommi oli hiukan pettynyt 
startin jälkeen ja totesi, että vaikka tilaa olisi tullut niin Olivia ei ollut yhtä terävä kuin aiemmin, toki 
muutama sija korkeammalla tamma olisi voinut tilaa saadessaan olla. Olivialla juostiin hokkikengät (eli 
talvikengät jäänastoineen) jalassa, mutta niistä ei Tommin mukaan ollut haittaa, Olivialla on niin hyvät 
liikeradat. Kuntohuippu tammalla sen sijaan todennäköisesti on kääntynyt laskuun, mikä on täysin 
luonnollista. Yksikään hevonen ei ole koko ajan huippukunnossa, sillä raviurheilussa on aina kyse elävistä 
eläimistä. Kunto, mielialat ja jaksaminen vaihtelevat hevosillakin. Olivia oli huippuiskussa kaikissa 
tärkeimmissä kilpailuissa, joten on normaalia, että tässä vaiheessa vuotta kuntohuippu on niin sanotusti jo 
ohitettu. Muilla raviliigatammoilla ei Uudenmaan upein valitettavasti mennyt sen paremmin, sillä Vermon 
Vilja tuli samassa porukassa Olivian kanssa maaliin ollen kuudes ja Teivon Donna laukkasi pahasti lähtöön ja 
jäi koko lähdön viimeiseksi. Raviliigalaisilla oli kuitenkin hieno ilta, ja meitä oli saapunut Vermoon todella 
runsain mitoin. Tunnelmakuvia illalta näet facebookista. 

Ikäluokan viidenneksi paras tamma – meidän Olivia! 

Tommi oli startin jälkeen positiivisella mielellä ja muistutti, että hevosemme on todistanut hyvyytensä jo 
niin moneen kertaan, ettei sen tarvitse tehdä sitä enää. ”Olivia ei ollut huono. Olemme vaan tottuneet 
näkemään siltä niin hienoja esityksiä, että tällainen tavallinen suoritus vaikuttaa vain tavalliselta. 

Olivia on koko kauden juossut parhaita vastaan, eikä sillä ole tehty yhtään helpompaa ”välistarttia” vaan 
vastassa ovat aina olleet ikäluokan parhaat hevoset. Tamman menestys on tullut nimenomaan tiukimmalta 
mahdolliselta tasolta. Eri hevosilla on eri tavoitteita. Toisilla voidaan iloita jo siitä, että ollaan mukana 
jossain isossa kisassa ja toisille se ei riitä, vaan odotetaan niistä myös menestystä. Olivia kuuluu 
jälkimmäisiin, ja se on iso asia! Tämän luokan hevosesta pitää olla ylpeä.” 

Yksi osoitus siitä, että tammamme on ikäluokkansa parhaita, saatiin viime keskiviikkona jo ennen 
Uudenmaan upeimman finaalia. Hevosurheilu oli nostanut Olivian perinteisissä vuosirankingeissaan 
kolmevuotiaiden tammojen viidenneksi parhaaksi! Olivian edelle olivat päässeet vain Kriterium-voittaja 
Arctic Passion, Kasvattajakruunuvoittaja Callela Ladyboss, Tammakriteriumvoittaja Angry Lady sekä niin 
ikään hienon kauden tehnyt Arctic Helen. Mielettömän upea suoritus pieneltä tammaltamme! Muita 
raviliigatammoja ei oltu rankingiin nostettu. 

Kauden paras muisto? 

Tänään hevosemme täytti vuosia, sillä kuten jo aiempina vuosina mainittu, vaihtuu hevosten laskennallinen 
ikä vuoden vaihtuessa eikä varsinaisena syntymäpäivänä. Nuori tammamme on varttunut siis jo 
nelivuotiaaksi! Aika huiman matkan olemme saaneet kulkea yhdessä Olivian kanssa. Tuskin kukaan meistä 
omistajista (tai ulkopuolisistakaan) osasi odottaa Olivialta sellaista kilpailukautta, jonka saimme viime 
vuonna elää. Olivia pääsi mukaan joka ikiseen ikäluokkafinaaliin, mihin sillä yritettiin. Menestystä 
kovimmalta tasolta saatiin myös: Tammahambossa Olivia oli kolmas, Tammakriteriumissa viides (karsinnan 
voitto), ikäluokan pääkilpailussa Kriteriumissa sijoitus oli niin ikään viides ja Kasvattajakruunussa kolmas. 
Komea ennätys, 14,4a, syntyi Tammakriteriumin finaalissa ja palkintorahoja Olivia pokkasi kauden aikana 
yhteensä 24.275 euroa.  

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=19214633
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.638038539672578.1073741846.295048520638250&type=3
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Mutta mikä sitten oli Olivian paras startti kauden aikana? Kysyin keskiviikkona Tommin mielipidettä siitä, 
milloin kauden aikana näimme parasta Oliviaa. ”Tammakriteriumin finaalissa. Olivian olisi pitänyt voittaa 
se. Se pussiin jääminen jäi kyllä harmittamaan, koska sinä päivänä Olivia olisi tullut kenestä tahansa 
ohitse,” Tommi mietti. 

Oliviaa lähes koko kolmevuotiakauden hoitanut Jenni Widman vastasi aiemmin samaan kysymykseen, ja 
hänen mielestään Olivian paras startti oli Kriteriumin karsinta. ”Olivia teki ihan mielettömän juoksun siellä 
ja se tunne, kun tulokset kuulutettiin ja me oltiin finaalissa!! Tuuletin siihen malliin Teivonmäellä, et ihmiset 
varmaan katto, et hulluhan tuo on! Ja siitä tietysti jännitys finaaliin, joka myös meni hyvin huonolta 
paikalta.”  

Omasta mielestäni ehkä parasta Oliviaa taas nähtiin marraskuussa Kasvattajakruunun karsinnassa, jolloin 
Olivia näytti kultaisen juoksupäänsä pitkässä kirissä myös luonnonvoimia vastaan, eikä voittokaan jäänyt 
kauaksi, vaikka tammamme kiersi koko porukan. Mutta mitä mieltä itse olet? Onko valintasi jokin näistä vai 
onko joku muu startti jäänyt paremmin mieleen?  

Tammakriteriumin finaalin pääset katsomaan täältä, Kriteriumkarsinnan täältä ja Kasvattajakruunun täältä. 
Kaikki Olivian startit näet, kun menet Hippoksen sivuille ja heppajärjestelmään. Kirjoita hakukenttään Stone 
Capes Olive ja hevosen sivun auetessa klikkaa välilehteä ”ravikilpailuhistoria”. Sieltä löytyy kaikki Olivian 
juoksemat startit ja rivin viimeisenä on linkki selostukseen ja videoon. Video -sanaa klikkaamalla pääset 
katsomaan kyseisen lähdön Fintoton arkistosta. 

Olivia lomailee talven 

Nyt Olivialla on hyvin ansaitun loman aika. Tommi kertoi, että Olivia käy vielä kerran vesikävelyssä ja 
muuten hän ei seuraavaan kuuteen viikkoon tee tammalle yhtään mitään, vaan se saa vain olla ja lepäillä. 
Tarvittaessa jalkoja toki hoidetaan ja lihaksia hierotaan, ehkä hölkkääkin ajetaan, mutta hevosta ei 
valmenneta. Keväämmällä aloitetaan peruskuntovalmennuksella ja takasin starttiin on tarkoitus tulla vasta 
kesällä. Tähtäin on selvästi syyspuolella ja ikäluokkakilpailuissa, kuten tämän tason hevosella pitää ollakin. 
Tähtäimessa ovat Suur-Hollola -viikonloppuna ajettava Best Princess, Derby, Villinmiehen tammakilpa ja 
Kasvattajakruunu. Toki pitää muistaa, että kaikki on kiinni hevosen vireestä, terveydestä ja kauteen 
valmistautumisen onnistumisesta. Tavoitteita siis muutetaan tarvittaessa. Hevosten kanssa kaikki on kiinni 
niin pienestä. Joten ollaan iloisia jo saavutetusta menestyksestä ja odotetaan ilolla tulevaa, mutta ei liian 
vakavasti!  

Kurkistus tulevaan  
  
Tämä on siis raviliigan viimeinen vuosi ja kauden lopuksi eteen tulee myös Olivian myyminen sääntöjen 
mukaan. Palaamme tähän myyntiasiaan myöhemmin tänä vuonna, mutta koska kyselyjä Olivian jatkosta on 
tullut melkoisesti, niin pieni sananen tästäkin aiheesta. Liigan säännöt myynnin suhteen ovat hyvin selvät: 
Olivia (kuten kaikki muutkin liigavarsat), myydään nelivuotiskauden päätteeksi lehti-ilmoituksella eniten 
tarjoavalle. Osakkailla on etuosto-oikeus hevoseen samalla hinnalla, minkä ulkopuolinen taho on siitä 
valmis maksamaan. 
  
Käytännössä alan vuoden loppupuolella (kesällä?) kysellä halukkaita mukaan kimppaan, jonka tarkoitus on 
ostaa Olivia Raviliigan loputtua. Silloin kyseessä on ns. perinteinen kimppa aloituspanostuksineen ja 
kuukausimaksuineen. Raviliiga ei siis varsinaisesti jatku eikä kenenkään liigassa mukana olevan ole pakko 
lähteä mukaan, vaan kyse on täysin vapaaehtoisesta uudesta kimpasta. Järjestelyn kustannukset selviävät 
vasta, kun kimppaan mukaan haluavien määrä selviää, toki annan päätöksenteon tueksi laskelmia kun asia 
tulee ajankohtaiseksi. 
  
Muutama sana myös Olivian voittamista rahapalkinnoista. Ne maksetaan Olivian tilille aina muutaman 
viikon sisällä ravien jälkeen. Voittosummasta 15% tilitetään sopimuksen mukaan valmentajalle. 
Käytännössä Tommi laskuttaa prosentit valmennusmaksun yhteydessä ja valmentajan palkkion sekä 

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=16347916
http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=17202131
http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=18598139
http://heppa.hippos.fi/heppa/app
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kilpailuttamiskulujen jälkeen jäävä voittosumma jää Olivian tilille. Mikäli tulisi tilanne, jossa osuusmaksuilla 
kerätyn budjetin varat eivät riitä (vaikkapa iso ähkyleikkaus tai muu eläinlääketieteellinen operaatio, jossa 
kulut nousevat helposti tuhansiin), voitaisiin voittorahoja käyttää kulujen kattamiseen. Muussa tapauksessa 
tilin saldo (sis. voittosumman ja budjetista mahdollisesti säästyneet rahat) lisättynä hevosen myyntihinnalla 
jaetaan 4-vuotiskauden jälkeen osakkaiden kesken, osuuksien suhteessa. Vaikka Olivia on menestynyt 
hyvin, niin kannattaa muistaa, että meitä on kuitenkin 700. Jaettavat rahat eivät siis osakasta kohti tule 
olemaan kovin merkittäviä. Raviliigan tarkoituksena onkin ensisijaisesti tuottaa elämyksiä pienellä 
panoksella, ei niinkään rahallista voittoa. Tähänkin asiaan palaamme vuoden lopulla kun jaettava summa 
tarkentuu.  
  
Ei siis mennä asioiden edelle vaan nautitaan täysillä tästä viimeisestä raviliiga-vuodesta ja otetaan siitä 
kaikki irti! 
  
Olivian loman myötä myös allekirjoittanut tietotoimistoineen pitää hiukan lomaa. Mikäli jotain erikoista 
ilmenee, niin toki tiedotan aiemmin, mutta muuten palaan astialle vasta ensi kuussa. Toivotan teille kaikille 
kaikkea hyvää ja kaunista alkaneelle vuodelle!  
Eletään ihmisiksi ja pidetään ravilippua korkealla! 

  

Terveisin, 
Johanna 
  
  
 
 
Jokimaan joukkue 
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