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Olivia-postia: Ei mitään aprillipilaa, vaan starttihuhuja! 
 
Tässä kirjeessä: 
 
-Olivia sai hoitoa voimakkaaseen kiimaan 
-EKA STARTTI tulossa!!! 
-Vuosikokous 30.4. 
-Hevosurheilu-lehden tarjous liigalaisille 
-Hevoset -messut 
 
Hyviä uutisia Oliviasta! Kiimavaivoihin on saatu hoitoa. Viime viikolla näytti kyllä hieman synkemmältä, sillä 
Olivian kiima ja siihen liittyvä häiriökäyttäytyminen jatkui toista viikkoa, mikä ei hevosten kohdalla ole 
normaalia. Tammamme potki jatkuvasti seiniä ja käyttäytyi muutenkin hermostuneesti. Tommi ajoi sillä 
kyllä, mutta valjastaminenkin oli hankalaa ja Tommi kertoi, että Oliviasta näki, ettei hevosella itselläänkään 
ole hyvä olla. Niinpä Kylliäiset veivät Olivian Orimattilaan Leena Väihkösen tutkittavaksi. Kuten jo viime 
viestissä kerroin, on Väihkönen yksi Suomen arvostetuimpia ”tammaspesialisteja”. Väihkönen antoi Olivialle 
ns. kiimankatkaisupiikin (progesteronihormonia, mikä aikaansaa munasolun irtoamisen ja lopettaa kiiman). 
Pari päivää myöhemmin Olivia oli jo selvästi rauhoittunut, ja katkaisun onnistuminen varmistui Väihkösen 
tutkiessa ultraäänellä Olivian synnytyselimet. Hoito jatkuu vielä muutamilla pistoksilla huomisesta alkaen. 
Tämän hoidon pitäisi pitää kiimaoireet poissa muutamasta kuukaudesta jopa puoleen vuoteen, mutta 
tietysti elävän eläimen ollessa kyseessä mistään hormonaalisista asioista ei voida antaa täyttä takuuta. 
Kyseessä on itsellenikin uusi hoito, josta en vielä osaa kertoa tarkemmin, sillä en tänään tavoittanut 
Väihköstä vastaamaan kysymyksiin. Tommi osasi kuitenkin kertoa jotain, eli urheiluhevosen ollessa 
kyseessä tarvitsee aina ottaa huomioon myös doping-asiat, mutta Olivian saamilla valmisteilla on vain 
jokusen päivän varoaika. Hoito ei siis vaikuta kilpailusuunnitelmiin myöhentävästi. Se voidaan tarvittaessa 
myös toistaa, mikäli hoito nyt tehoaa hyvin, mutta vaikutus esimerkiksi loppuu keskellä kesää.  
  
Olivian ensimmäinen startti 

Nyt vaan kaikki peukut pystyyn, että loppuhoitokin menee hyvin. Sillä jos näin on, niin ensimmäinen 
starttikin on vihdoin tiedossa! Laittakaa kalentereihinne ruksi lauantaille 18.4. Silloin ajetaan Lahdessa 
tasokkaat T76-ravit, ohjelmassa on mm. vanhempien lämminveritammojen Best Lady ja suomenhevosten 
Suomen Cup, sekä meidän oman Olivian debyyttistartti! Yhtenä sarjana päivän raveissa on ainoastaan 
raviliigavarsoille avoin 3-vuotislähtö 1500 euron ykköspalkinnolla. Mikäli mitään yllättävää ei tapahdu, niin 
Olivia starttaa kyseisessä lähdössä. Astetta varmempia olemme tietysti vasta edellisenä sunnuntaina kun 
lähtölistat valmistuvat. Oliviahan ei voi startata yksin, vaan lähtöön tarvitaan kilpakumppaneitakin. Jännitys 
tiivistyy… Tiedotan tästä ravipäivästä lisää lähempänä tapahtumaa. Jokimaalla voidaan jo alkaa 
valmistautua melkoiseen karnevaaliin, kun raviliigan varsat kohtaavat ensimmäistä kertaa 

Vuosikokous 

Kimpan virallinen ”vuosikokous” tai oikeammin vuosikatsastus pidetään torstaina 30.4. ravien yhteydessä, 
tämä myös alustavasti tiedoksi. Samana päivänä on myös vuoden 2014 liigan vuosikatsastus, mutta 
pidämme tilaisuudet peräkkäin, jotta molempiin liigoihin kuuluvat jäsenet voivat halutessaan osallistua 
kumpaankin. Aikataulut ym yksityiskohdat eivät vielä ole tiedossa, mutta Olivia tulee esittäytymään 
paikallaolijoille ja toivottavasti saamme myös Tommin paikalle kertomaan Olivian uusimmat kuulumiset. 
Lisäksi käydään läpi kimpan viime vuoden rahaliikenne sekä puhutaan hiukan menneestä ja tulevasta. 

 Tarjous Hevosurheilun näköislehdestä 
Hevosurheilu –lehdestä tuli tarjous meille liigalaisille. Kaikki raviliigan varsat ovat olleet esillä lehdessä, ja 
nyt kaikilla on mahdollisuus käydä katsomassa ja lukemassa omasta ja muiden varsojen tilanteesta. 

Kampanjan aika: Huhtikuu 2015 

Toimi näin: Klikkaa alla olevaa osoitetta ja täytä lomake, näin pääset tutustumaan Hevosurheilu-lehteen 
huhtikuun ajan. 
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 Raviliigavarsat 2013 

8.1. Mikkeli, Lady Adele eli Alli, Jani Ruotsalainen 

14.1. Vermo, Grainfield Fanny eli Vilja, Jani Hautaviita 

21.1. Forssa, Pamina Hip, Juha-Pekka Vilkman 

28.1. Teivo, Arctic Madonna, Markku Nieminen 

4.2. Jyväskylä, Golden Luxi, Heikki Torvinen 

11.2. Lappee, Oberon, Matti Nisonen 

18.2. Oulu, Sahara Crack It, Mauri Jaara 

25.2. Lahti, Stone Capes Olive, Tommi Kylliäinen 

  

Raviliigavarsat 2014 

4.3. Kouvola, Despina, Marko Heikari 

11.3. Lahti, Piskon Merkki, Esa Holopainen 

18.3. Forssa, Real Red, Ruusu, Tapio Mäki-Tulokas 

25.3. Kaustinen, Wallesmanni, Veli-Erkki Paavola 

1.4. SRL, R.R. Nykäisy, Ilkka Korpi 

  
Hevosmessut Tampereella 
Tampereella järjestetään huhtikuun 11.-12. hevosalan suurimmat messut Suomessa. Sunnuntaina tapahtuu 
myös Raviliigan tiimoilta. Klo 11.15 ottavat toisistaan mittaa seuraavat joukkueet: Forssa 2013, Killeri, 
Teivo, Lahti 2014 ja SRL. Erittäin todennäköisesti mukana ovat myös Vermo ja Forssa 2014, myös meidän 
joukkueemme saattaa olla mukana. Seuraa tiedotusta raviliiga.fi –sivulla, päivitämme sinne ajantasaisen 
tiedon heti pääsisäisen jälkeen. Viime vuonna katsomo täyttyi hetkessä kannustajista, joten olethan paikalla 
ajoissa ja valmiina tsemppaamaan äänekkäästi joukkueesi voittoon! Muut hakevat revanssia viime vuonna 
voiton vieneestä Killerin joukkueesta. 

Viestirallin jälkeen klo 12.30 alkaa Tähtien salissa Raviliiga –tapahtuma, jossa valmentajat sekä jälkipuivat 
viestirallia että kertovat hevosten kuulumisia. Tilaisuus kestää enintään tunnin. 
  
 Messuille pääsee 5e alennuksella vilauttamalla Raviliigan osuuskorttia, 1 alennus/kortti. 
  
Lisäksi Hippoliksen osastolla voi käydä juttelemassa Raviliigasta ja vaikkapa kertomassa omia tuntemuksia 
hevosenomistajuudesta.  
  
Lisätietoa messuista www.hevosmessut.fi 
  

Nyt saa alkaa jo jännittää luvan kanssa, eka startti on jo niin lähellä... 

Kevätterveisin, 
Johanna 
 

http://raviliiga.fi/
http://www.hevosmessut.fi/

