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ÄÄNESTYS OLIVIAN VOITTOBIISIKSI 
  
Suuri kiitos kaikille voittokappaleita ehdottaneille! Joka ikisen kuuntelin, ja täytyy vaan sanoa, että kyllä te 
keksitte kappaleita paljon paremmin kuin minä. Kerrassaan mahtavia ehdotuksia tuli tosi monta. Oli 
melkoinen iltapäivä kun soitin kappaleita koton silmät kiinni ja fiilistelin meitä kesäiselle raviradalle 
juhlimaan voittoa jokaisen kappaleen tahdissa…. 
  
Vaihtoehtoja tuli niin valtavasti, että kaikkia kappaleita en voinut ottaa äänestykseen. Oli jo yhdelle 
ihmiselle melkoinen homma kuunnella kappaleet edes puoleen väliin ;). Tein siis pienen esiharvennuksen 
ja toivon ettei kukaan kappaleita lähettänyt pahoita mieltään. Oma musiikkimakuni ei esivalintaan 
vaikuttanut, vaan karsin ensimmäisenä sellaiset kappaleet, jotka tiedän jo olevan jonkun hevosen 
voittobiisejä tai jotka ovat käytössä raviradoilla yleisinä hengennostatuskappaleina. Lisäksi jätin pois 
surullisia, tuntemattomampia tai turhan hitaasti alkavia kappaleita, koska voittobiisin täytyy tietysti olla 
sellainen, joka nostattaa fiilistä ja jota voi tarvittaessa vaikka laulaa mukana. 
  
Listassa biisiehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä. Äänestysaikaa on alkuun vain huominen keskiviikko, eli 
torstaiaamuna katson mikä biisi on ykkösenä, ja ilmoitan sen Jokimaalle torstai-illan starttia varten. Jätän 
vastauslomakkeen kuitenkin auki, ja mattimyöhäiset voivat antaa ääniä ensi viikon keskiviikkoon 20.5. asti. 
Sen jälkeen kyseistä kappaletta soitetaan Olivian voittaessa kilpailun, ja bailaaminen sen tahtiin on erittäin 
sallittu! (raviradoilla on tähän pieni veto-oikeus, eli kyseisen biisin täytyy olla teknisesti saatavissa ja 
mahdollista myös soittaa radoilla. Mikäli tämä aiheuttaa ongelmia, niin palataan äänestystuloksiin 
uudemman kerran). 
  
Ohessa linkit biiseihin, ja mahdollisesti lyhyt perustelu, mikäli ehdottaja/t on laittanut perusteluja mukaan. 
Varsinainen äänestyslomake on erikseen. Siitä löytyy myös kohta muu, johon on mahdollista vielä kirjata 
oma suosikkinsa, mikäli olen mielestänne karsinut aivan väärät kappaleet (tai kukaan ei sitä omaa suosikkia 
muistanut ehdokkaaksi asettaa). 
  
Voittobiisiehdokkaat (aakkosjärjestyksessä) ovat: 
  
1. Alicia Keys - Girl on fire  
"Mun mielestä tää olis ihan täydellinen :). Just sopivat sanat, ei ole ens vuonna has-been-hitti ja kunnon 
kuningatarbiisi!" 
  
2. Apulanta - Minä olen voittaja  
"Iloinen kotimainen" 
  
3. Cheek - JippiKayJei  
"Tuli mieleen Cheekin JippiKayJei kappale ja siitä se kertosäde sopii Olivialle oikein hyvin ;) !" 
  
4. Cheek - Kuka muu muka  
"No tietysti!!!"  
  
5. Isto Hiltunen - Olivia 
"Kotimainen vaihtoehto"  
  
6. Jimi Hendrix - Foxy Lady  
"Klassikko" 
  
7. La Pegatina - Olivia  
"Olikin melkoinen urakka etsiä sopivia Olivia-aiheisia kappaleita voittajabiiseiksi, mutta tuossa ehdokas. 
Iloisen lattarihenkinen, eikä sanoista ole ehkä niin väliä...." 

https://www.youtube.com/watch?v=94hHX0eVSTA
https://www.youtube.com/watch?v=94hHX0eVSTA
https://www.youtube.com/watch?v=JDOT77t2G1E
https://www.youtube.com/watch?v=pzGNWayhrZw
https://www.youtube.com/watch?v=vHDgH2ZmdNk
https://www.youtube.com/watch?v=_M8jcwOvRNU
https://www.youtube.com/watch?v=GJwyl7RWWG8
https://www.youtube.com/watch?v=kswtbCr3nDQ
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8. Paula Koivuniemi - Kun kuuntelen Tomppaa  
"Voisiko voittopiisi olla ohjastajalähtöinen? Kun Tommi kuitenkin pääsääntöisesti istuu Olivian rattailla, niin 
voittopiisi voisi olla Paula Koivuniemen Kun kuuntelen Tomppaa." 
  
9. Pikkukakkosen Olivia-possun tunnari  
"Olen vakuuttunut että sen voittobiisin pitäisi olla pikkukakkosesta tuttu: Olivia tydyddydyn Olivia 
tydyttydyttym Oliivia tydyttydyttym..." 
  
10. Robin & Nikke Ankara - Parasta just nyt  
"Eli biisiehdotuksena on Robinin ja Nikke Ankaran Parasta just nyt :) Sanat on minusta niin hyvät tähän 
kimppaomistajuuteen! Ja alussa on niin hyvää biittiä että voittobiisiksi mitä mainioin ;)" 
  
11. Roxette - The look  
"Vanha, mutta menevä. Ja Oliviallahan riittää ulkonäköä!" 
  
12. Scooter - I'm raving  
"Hirmumenevä biisi kuin tammakin ja vapaa suomennos "minä ravaan!" :-)" 
  
13. Tom Jones - She's a lady 
"Olivialle just passeli, mikä lady!" 
  
Itse äänestyslomake löytyy täältä. 
  
Äänestäkää aktiivisesti ja tulkaa torstaina kannustamaan Olivia voittoon, jotta päästään biisin tahdissa 
juhlimaan! 
  
Terveisin, 
  
Johanna 
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https://www.youtube.com/watch?v=jmB1JAf9nI0
https://www.youtube.com/watch?v=grc-luzrFTE
https://www.youtube.com/watch?v=n3477cPOLzg
https://www.youtube.com/watch?v=SXiWHWkbD6Y
https://www.youtube.com/watch?v=tcBQepRQR7E
https://www.youtube.com/watch?v=0MldsqKGnLA
http://goo.gl/forms/VTGNkliSdf
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