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Moi kaikille! 
   
Kenellekään ei varmasti enää ole epäselvää, että Olivia juoksee ensi lauantaina Tammakriteriumin finaalissa 
Tampereella! Olivia ja Tommi olivat karsintojen nopeimmat voittajat, ja saivat valita lähtöradan 
ensimmäisenä. Olivia starttaa radalta yksi. Vermon raviliigavarsa Vilja, joka myös hienosti selvitti tiensä 
finaaliin, lähtee radalta kahdeksan. Valitettavasti ensimmäisen karsinnan voittaja, Tuomas Korvenojan upea 
Roheryn joutuu jäämään finaalista pois, sillä se alkoi ontua heti karsinnan jälkeen ja tutkimuksissa selvisi 
sillä olevan polvessa murtuma. Hevonen operoitiin heti ja paranee kyllä, mutta kilpaura on nyt telakalla 
ainakin toistaiseksi. Tämä ikävä tapaus muistuttaa meitäkin siitä tosiasiasta, että raviurheilu on herkkä laji, 
hevoset ovat eläviä olentoja eikä elämässä kaikki mene aina niin kuin toivoisi. Asiat voivat muuttua yhdessä 
hetkessä. 
   
Näistä upeista hetkistä, joita Olivia meille tuo ja joita tamman uraa seuraamalla saamme, on siis syytä 
nauttia nyt!  
   
Ravibussi Teivoon 
  
Toivotankin kaikki tervetulleiksi iloiselle ravimatkalle ensi lauantaina 15.8.2015! Bussiin on mahdollista 
ilmoittautua maanantaihin 10.8. klo 12 asti. Sen jälkeen varaan sopivan kokoisen bussin. Tällä hetkellä 
ilmoittautuneita on pikkubussin verran, mutta saan vielä tarvittaessa vaihdettua auton isompaan, kunhan 
halukkaat ilmoittautuvat viimeistään huomenna klo 12 mennessä täällä (jo ilmoittautuneiden ei tarvitse 
enää ilmoittautua uudelleen). 
   
Matkan hinta on 20e per nokka, lapset alle 16v puoleen hintaan. Maksu käteisellä bussissa. Bussi lähtee 
Jokimaan raviradalta ja ajaa Tampereelle valtatie 12. reittiä. Myös matkan varrelta pääsee kyytiin 
(etukäteisilmoitus), esim. Hämeenkoski, Tuulonen, Hauho, Pälkäne, Kangasala. Lähtö Lahdesta on n.klo 13 
(saapuminen Teivoon sopivasti 76-lähtöjen alkuun) ja lähtö kotimatkalle klo 18 jälkeen (Tammakriteriumin 
jälkeen). Aikataulu on alustava ja lähetän tarkemmat tiedot ilmoittautuneille kun saan vahvistettua auton 
varauksen. Kyytiin saavat hypätä myös ei-raviliigalaiset kannustajat, toki etusijalla ovat Olivian omistajat. 
Ilmoittaudu pian mukaan, joukossa ilo moninkertaistuu! 
   
Olivian vointi karsinnan jälkeen 
  
Kuten jo facebookissa päivitin, on Olivia palautunut tiistain karsintajuoksusta erittäin hyvin. Tommin 
mukaan se ei ollut startin jälkeen lainkaan väsynyt, vaan on syönyt ja juonut hyvin ja ollut oma itsensä. 
"Tuolla tarhassa se loikkii kaverinsa Hillan kanssa, ei ollut kyllä yhtään väsynyt", Tommi kommentoi kun 
kyselin silmäterämme vointia. 
"Tiistain karsinnassa annoin Olivian lähteä ihan omaa vauhtiaan, en hoputtanut tai käskenyt sitä yhtään. 
Kun käänsin maalisuoralla vapaalle radalle, niin en vielä siinä kohdassa uskonut että voittaisimme Arctic 
Helenin. Mutta Olivialla on kova rytminvaihdoskyky. Arctic Helen ei varmaan ollut ihan parhaimmillaan, se 
on kuitenkin niin hyvä varsa.... Mutta Olivia oli tosi hyvä. Se tuli maaliin pumpulit korvissa niin kuin aina. Jos 
matkalla olisi ajettu kovempaa, niin se olisi tarvittaessa mennyt vieläkin kovemman ajan. Kaikki ei ollut 
pelissä maaliin tullessa." 
  
Tommi pohti vielä, että vaikka Olivia on kiltti ja ihmistä palveleva tamma, se on toisaalta myös aika 
kovapäinen ja oman arvonsa tunteva. "Se ottaa startit oikealla tavalla. Se on kehittynyt koko ajan. Olivia on 
ollut hyvä heti ekasta startista lähtien, vaikka eka voitto tuli vasta nyt. Se on koko ajan tehnyt oikein hyviä 
esityksiä, meillä on ollut vähän huonoa tuuriakin juoksunkuluisssa ja tamma on silti väläytellyt 
vauhtivarojaan ja nopeuskestävyyttään. Jos vaan kaikki menee edelleen hyvin niin kyllä tällä on kiva lähteä 
jatkossakin ajamaan kilpaa. Tammakriteriumin finaaliin Olivialta riisutaan taas kaikki kengät, niin kuin 
Jokimaan Tammahambossakin tehtiin." 
  

http://goo.gl/forms/RdU4GYxiM3
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Vaikka karsintavoittajalta on lupa odottaa menestystä myös lauantain finaalissa, niin noudatetaan kuitenkin 
Tommin voittohaastattelun ohjetta: "Jalat maassa finaaliin, mutta tosissaan lähdetään ajamaan kilpaa". 
Finaalissa starttaavat joka karsinnan parhaat, ja 20.000 euron voittoa tavoittelevat tosissaan kaikki 
muutkin. Juoksunkulku tulee varmasti olemaan tällä kertaa haastavampi. Eli koitetaan jännityksen keskellä 
muistaa, että jo finaalissa mukana oleminen on suuri voitto, kaikki tämän jälkeen tuleva on pelkkää extraa! 
   
Turhan tiedon tilastoja 
  

Laskeskelin tuossa hiukan epävirallisia "raviliigarankingeja" Tammakriteriumin lähtölistoja odottaessa 
facebookiin. Kaikkihan me tiedämme, että raviliigahevoset kisaavat myös keskenään nelivuotiskauden 
loppuun asti. Raviliigan voittaa se, jolla on isoin voittosumma liigan päättyessä. Virallista raviliigarankingia 
voi seurata osoitteessa www.raviliiga.fi. 
  

Mutta koska vale, emävale, tilasto, niin järjestystä voisi ihan perustellusti arvioida muutenkin. 

Liigan ollessa aika alussa hevosilla on hyvin eri määrä startteja takanaan. Jos hevoset laitetaan järjestykseen 
sen mukaan, kuka on ansainnut eniten euroja per startti, näyttää järjestys tältä: 

1. Stone Capes Olive / Lahti 860,71€ (7 st) 
2. Arctic Madonna / Tampere 848,70 € (10 st) 
3. Grainfield Fanny / Vermo 804,29€ (7 st) 
4. Golden Luxi / Jyväskylä 518,75€ (8 st) 
5. Lady Adele / Mikkeli 275€ (2 st) 
6. Oberon / Lappeenranta 225€ (2 st) 
7. Sahara Crack It / Oulu 105€ (1 st) 

Ennätyksen perusteella järjestys taas on alkupään osalta sama kuin virallisessa raviliigarankingissa: 

1. Donna 14,0aly 
2. Olivia 14,9ake 
2. Vilja 14,9ake 
4. Maisa 15,2ake 

Voittojen perusteella 
  
1. Donna 3 voittoa / 10 starttia 
2. Vilja 2 / 7 
3. Maisa 2 / 8 
4. Alli 1 / 2 
5. Olivia 1 / 7 
6. Samppa 0 / 1 
7. Oberon 0 / 2 
 
Jos taas varsat laitetaan järjestykseen voittoajan perusteella (esim. USAssa hevosen viralliseksi ennätykseksi 
hyväksytään vain voittoaika), niin ranking näyttää tänään tältä: 
 
1. Stone Capes Olive 14,9a 
2. Grainfield Fanny 16,5a 
3. Golden Luxi 17,1a 
4. Arctic Madonna 17,2a 
5. Lady Adele 19,0 
 
Tähän rankingiin eivät voi osallistua Sahara Crack It ja Oberon, sillä niiltä puuttuu (vielä) uran avausvoitto. 

http://www.raviliiga.fi/
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Näin upeat tulokset kaikilla startanneilla varsoilla ovat kyllä harvinaista herkkua! Pelkästään se, että 
tammakriteriumin karsintoihin osallistui neljä (eli puolet!) raviliigahevosta, kertoo omaa kieltään 
liigavalmentajien ammattitaidosta varsojen valinnassa sekä eteenpäin viemisessä. Ja me voimme Olivian 
omistajina vielä taputella itseämme olalle: hevosen saaminen Tammakriteriumin finaaliin 
(karsintavoittajana!) ei ole ihan jokapäiväistä. Tammakriterium on yksi niistä ikäluokkakilpailuista, joiden 
voitoista kasvattajat ja omistajat haaveilevat jo sillä hetkellä, kun varsa vasta ottaa ensiaskeliaan. Moni 
harrastaa raviurheilua ja omistaa hevosia vuosikaudet saamatta yhtään varsaa koskaan ikäluokkakilpailujen 
finaaliin asti. Meillä se hetki on nyt! Nautitaan tästä. 
  
  
Iloista ja jännittävää viikkoa toivottelee, 
   
Johanna 
 
Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
lahti.raviliiga@gmail.com 
www.raviliiga.fi 
www.jokimaanravit.fi 
facebook.com/raviliiga 
facebook.com/raviliigajokimaa 
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