
Hyvää alkanutta vuotta kaikille Olivian tiimiläisille! 
  
Niin se vuosi vaihtui ja samalla Olivia kääntyi kaksivuotiaaksi. Tulossa onkin hurjan 
mielenkiintoinen vuosi hevosemme kanssa!! Tässä kirjeessä: 
  

-     Olivian tuoreita kuulumisia ja ekat hiitit 
-     Tommi käväisi sairaalassa mutta on jo toipunut 
-     Raviliigan toiminnan kyselyyn tuli lähes 200 vastausta 

-     vastaukset kysymyksiin Olivian väristä ja kimpan edustajistosta  
-     SHKL esittelee raviliigoja lehdessään, myös liigalaiset voivat liittyä jäseniksi 
  
Juttelin tänään Tommin kanssa Olivian edistymisestä. Tamman kanssa on päästy jo 
aloittamaan niin sanottujen hiittien harjoittelu. Hiitti tarkoittaa kirjaimellisesti 
”kilpailuvauhtista harjoitusta”. Ravihevosella (nuorella tai vanhalla) ei kuitenkaan ole 
tarkoituksenmukaista ajaa harjoittelussa maksimivauhteja tai edes lähimain. Hevosen 
fysiikka kestää paremmin, kun sitä valmennetaan maltillisesti ja monipuolisesti. 
Oikeastaan voi sanoa, että vauhti on hevosessa jo syntymälahjana, valmentajan tehtävä 
on varmistaa, että hevosen elimistö on valmis kestämään kovan vauhdin kroppaan 
kohdistamat voimat ja rasitukset. Jos puhutaan jo valmiimmasta kilpahevosesta, niin hiitti 
voi olla esim. mailin tai kahden kilometrin harjoitus, joka ajetaan johonkin tavoitekilo-
metriaikaan, esim. 1.30min/km. Hiitit voidaan ajaa myös intervallityyppisinä vetoina (silloin 
kovavauhtisten pätkien välissä pidetään parin minuutin palauttelu ja taas veto jne) tai ns. 
tuplahiitteinä (ensin vaikkapa mailin hiitti aikaan 1.40, tämän jälkeen palauttelu ja toinen 
mailin hiitti heti perään joko samaa vauhtia tai hieman kovempaa). Tyypillistä hiiteille on, 
että vauhti pidetään tasaisena, mutta loppua kohti hieman kiihtyvänä. Käytännössä 
koskaan hevosella ei ajeta ”niin lujaa kuin se pääsee”. Maksimivauhdissa loukkaan-
tumisriski kasvaa, samoin hevosen huumorintaju voi olla koetuksella, vaikka hevoset 
pääsääntöisesti kovaa juoksemisesta nauttivatkin. Maksimivauhdit on siis syytä säästää 
kilpailutilanteisiin. 
  
No, Olivian kanssa kilpailutilanteet ovat vielä kaukana tulevaisuudessa ja hiittien ajokin on 
oikeastaan vasta työnteon harjoittelua.... Kun puolitoistavuotiaita varsoja syksyllä aletaan 
ajamaan, ovat lenkit lyhyitä ja niitä toistetaan usein, varsat ovat valjaissa viisikin kertaa 
viikossa. Pikkuhiljaa rutiinin kasvaessa lenkit pitenevät ja kerrat harvenevat ja myös 
vauhtia aletaan pikkuhiljaa ottaa harjoitteluun mukaan. Meidän Oliviamme on nyt siinä 
pisteessä, että ajokertoja on viikossa neljä, eli se on valjaissa ma, ti, to ja pe. Kaksi 
ajokertaa on hölkkälenkkejä ja kaksi kertaa ajetaan jo hieman kovempia vauhteja, siis 
hiittiharjoituksia. Olivian hiiteissä vauhdit ovat olleet 1.50 -1.45 luokkaa. Tästä vauhteja 
pikkuhiljaa pudotellaan mentäessä kevättä kohti, Tommin sanojen mukaan ”Varsoja ei 
ahdistella, vaan vauhtia kiristetään sillä tahdilla kun ne sopivasti tuntuvat menevän”. Jos 
takapakkeja ei tule, niin tavoitteena on huhti-toukokuussa opetuslähtövauhdit 
(lämminverisen kaksivuotiaan opetuslähtövauhti tarkoittaa 1.30-1.40 –kilometrivauhtia). 
  
Tommi ei ihailua säästellyt kehuessaan Olivian juoksutyyliä. ”Juosta se on osannut 
aina, mutta nyt sen tyyli on vaan parantunut ennestään”, suora lainaus. Kun mainitsin, että 
hienolta tamman tyyli näytti jo Fintoton sivuilta löytyvällä videolla (kuvattu pikkujouluissa 
5.12.), niin Tommi kuittasi päälle vaan, että ”joo, mutta nyt se menee vielä paljon 
makeammin”.  
 



Jotkut teistä lukivatkin ESS.in uutisen heti alkuvuodesta, eli Tommi joutui vuoden-
vaihteessa sairaalaan niska- ja kurkkukivun vuoksi. Tommi kiitti kaikkia tuesta ja 
myötäelämisestä! Valmentajamme on onneksi nyt kunnossa. Viime viikolla hän oli jo aivan 
normaalisti töissä, joten mistään sen vakavammasta ei onneksi ollut kysymys. 
  
Valtaisa kiitos kaikille joukkueemme toiminnan suunnittelua koskevaan kyselyyn 
vastanneille! Vastauksia tuli yhteensä 183 kpl! Vau! Jok'ikinen vastaus luetaan ja 
käydään läpi hevosen edustajiston kanssa ja niitä käytetään tulevan toiminnan 
suunnittelussa. Kyselyssä tuli esiin myös muutama kysymys, joihin kysyjät kaipaavat 
selvennystä. Koska uskon, että vastaukset saattavat kiinnostaa laajempaakin 
omistajajoukkoa, niin yritän tässä kevään aikana vastailla parhaani mukaan kaikkiin esille 
nousseisiin teemoihin.  
Tässä ensimmäiset kaksi asiaa, jotka ovat jääneet eräitä vastaajia arveluttamaan: 
  
”En kehtaa kysyä hevosista kaiken tietävältä tyttäreltäni, mikä onkaan Olivian 
väri...” 

  
Olivia on ruskea ja sen jouhet (harja ja häntä) ovat mustat. Myös jalat ovat mustat, ja sen 
selkää pitkin harjasta häntään kulkee musta juova eli ”siima”. Kyseistä väriä kutsutaan 
ruunikoksi. Ruunikkoja on olemassa eri sävyisiä, tummimmat ruunikot ovat lähestulkoon 
mustia ja vaaleimmat aivan vaaleanruskeita.  Olivia on sävyltään aika tumma, eli se on 
virallisissa papereissa merkitty tummanruunikoksi. Tyypillisesti talvikarvassa 
tummanruunikko voi olla lähes musta, kun taas kesäkarvassa väritys on paljon vaaleampi. 
Pikanttina yksityiskohtana Olivian hännästä löytyy vaaleita jouhia, eli sen häntä on 
kaksivärinen (Näkyy hyvin tässä kuvassa: 
https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=328242777318824&set=a.29543785393265
0.1073741827.295048520638250&type=1&theater). En tiedä mistä moinen ilmiö johtuu, 
mutta jos en ihan väärässä ole niin Like A Prayerin (Olivian isä) häntä on samanvärinen. 
Lisäksi Olivian otsalla on valkoinen ”läikkä” eli tähti. 
  
Toinen kysymys koski Olivian edustajistoa: ”700 osakkaan edustus toimikunnassa ei 
ole selvinnyt tiedotuksesta.” 

  
Varsinaista toimikuntaa Olivian taustalla ei ole, vaan hevosen asioita hoitaa edustajisto. 
Kaikki raviliigatallit noudattavat samoja sääntöjä, joihin myös hevosten valmentajat ovat 
sitoutuneet. Säännöt ovat kokonaisuudessaan luettavissa 
http://files.kotisivukone.com/raviliiga.kotisivukone.com/Sopimukset/raviliiga_yhteisomistuss
opimus.pdf. Oman liigamme allekirjoitettua kappaletta säilytetään sopimuksen mukaan 
Jokimaan raviradan toimistossa. Sääntöjen mukaan on Jokimaan ravirata valinnut 
hevosen edustajistoon kolme henkilöä. Ensimmäisessä tapaamisessamme Jokimaalla 
esittäydyimmekin kaikki, eli raviliigajoukkueemme edustajia ovat allekirjoittaneen lisäksi 
Anna-Kaisa Packalen ja Tomi Himanka. Kaikki me edustajat olemme myös Olivian  1/700 
osaomistajia. Tomi on Jokimaan raviradan toimitusjohtaja, joten hän edustaa myös tätä 
hommaa koordinoivaa ravirataa hevosen taustalla. Käytännön asioista raviliigahevosten 
kohdalla vastaa valmentaja –hän tekee päätökset hevosen hoidosta, kilpailuttamisesta jne 
kuullen tarvittaessa edustajistoa. Edustajisto käyttää päätäntävaltaa muissa hevosen 
asioissa sääntöjen puitteissa, esimerkiksi mihin kilpailuihin Olivia maksetaan mukaan. 
Lisäksi me edustajiston jäsenet suunnittelemme toimintaa Olivian ympärille, järjestämme 
tapaamisia ja niin edelleen. Allekirjoittaneelle kimpanvetäjänä kuuluu myös tiedottaminen, 
mikä hoituu pääsääntöisesti sähköpostitse Olivia-postina. Lähetän viestejä n. 2-3 kertaa 
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kuukaudessa. Sääntöjenkin mukaan hevosen asioista tiedotetaan vähintään kahden viikon 
välein, ja toki tiedotteita tulee tarvittaessa useammin, aina silloin kun tiedotettavaa on! 
  
Vaikka tarkempi analyysi kyselyn tuloksista on vielä tekemättä, niin annettu palaute 
oli valtavan positiivista! Häkeltyneenä upeasta palautteesta haluan kiittää kaikkia 
vastanneita sekä kiitoksen sanoista että parannusehdotuksista. Tämä on myös mun 
mielestä tosi mahtava projekti ja on upeaa saada olla kanssanne seuraamassa Olivian 
matkaa kilpahevoseksi. Sehän on meidän kaikkien yhteinen matka! 
  
Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry eli SHKL (www.shkl.net) on kaikkien 
hevosenomistajien yhteinen etujärjestö. Liittoon voivat liittyä kaikki hevosenomistajat, 
myös raviliigalaiset siis! Näkyvin jäsenetu liitolla on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä 
nelivärinen, paksu, aikakauslehtityyppinen jäsenlehti Hevosenomistaja. Tulevissa 
numeroissa kaikki raviliigatallit esitellään (käsittääkseni paikkakunnan mukaan 
aakkosjärjestyksessä, eli Forssa aloittaa). Liitolta saa myös neuvontaa 
hevosenomistamiseen liittyvissä kysymyksissä ja liiton jäsenkortilla saa myös muita 
vaihtelevia etuja esim. hevostarvikkeista, TallinkSiljan risteilyistä ym. Jäsenmaksu on 
v.2014 39 euroa, ja pelkästään jo lehti on tuon jäsenmaksun arvoinen!  Jäseneksi voi liittyä 
yllä olevan nettiosoitteen kautta. 
  
  
Pakkasterveisin (vihdoinkin!) 
 

Jokimaan joukkue 

Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
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