
Olivia postia 13.4.2016 

Hei hoi Olivialaiset! 

Facebookista hätäisimmät lukivat jo viime viikolla, mutta nyt huomio kaikille: Olivia aloittaa 
kilpailukautensa TÄNÄÄN Vermossa! Eikä missä tahansa lähdössä vaan Nelivuotistähdessä (ykköspalkinto 
4000e)! Lähtö on ravien kahdeksas lähtö ja starttaa matkaan klo 20.48. Lähdön voi tuttuun tapaan nähdä 
suorana Fintoton pelitilin kautta kirjautuneena (www.fintoto.fi) tai tallenteena jälkikäteen Fintoton 
videokirjastosta. Olivia lähtee matkaan tuttuun tyyliin eturivin huonoimmalta paikalta, eli kahdeksannelta 
radalta. 

Tästä johtuen Tommi lähteekin matkaan hyvin maltillisin miettein. ”Kova lähtö ja huono lähtöpaikka, niin 
ajetaan tässä oikeastaan hiitti. Ei haittaa vaikka jäätäisiin pussiinkin. Koitetaan tuosta kasiradalta luovia 
parijonoon ja antaa tammalle nätti reissu, se tekee hyvää jatkoa ajatellen. Hevosen kyvyistä tai kunnosta 
menestyminen ei ole kiinni, sanotaan niin että jos lähtöpaikka olisi ollut parempi, niin mulla olisi ollut vähän 
menestysodotuksiakin tähän lähtöön, vaikka eka startti onkin kyseessä. Olivia on ollut aivan kympin 
tuntuinen kotona ja paljon parempi kuin vuosi sitten. Nyt toivotaan nättiä reissua, kovaa tässä lähdössä 
mennään varmasti. Se palvelee kuitenkin jatkoa ajatellen,” Tommi kertaili mietteitään. 

Oliviaa on kotona treenattu aika maltillisin vauhdein. Starttia silmällä pitäen Tommi ajoi sillä viime viikolla 
yhden 19-aikaisen hiitin, jossa tamma oli oikein hyvä. Maanantaina Olivialla ajettiin vetoja, joista muutama 
oli vauhdikkaampi ”paikkojen aukaisemiseksi”. Yleensä hevoset kuitenkin vaativat muutaman startin 
ollakseen tauon jälkeen parhaimmillaan. Ne saattavat olla ensimmäisiin startteihin hiukan ”tukkoisia”, 
kunnes elimistö tottuu starttirytmiin. Parasta Oliviaa siis tuskin tänään nähdään, mutta toisaalta kauden 
tärkeimmät tavoitteetkin ovat vasta syyskesällä/syksyllä, kun kalenterissa on punaisella ympyröity 
Villinmiehen tammakilpa, 4v tammojen Kasvattajakruunu ja tietysti ikäluokan kuninkuuskisa Derby. Sitä 
ennen tavoitelistalla on ainakin Kuopio Stakes ja Best Princess. Kaikkien näiden kohdalla kannattaa 
kuitenkin muistaa, että vaikka tavoitteita saa ja pitää olla, niin lopulta hevosen kunto, terveys ja 
menestyminen karsintakilpailuissa ratkaisevat kilpailukalenterin. Me Olivian omistajat totuimme viime 
vuonna aivan uskomattomaan menestykseen, kun Olivia sai kilpailla kauden läpi terveenä ja mikä 
käsittämättömintä, se pääsi jokaiseen ikäluokkafinaaliin, mihin sillä yritettiin. Tällaiset hevoset ovat 
harvassa! Saamme olla todella ylpeitä Oliviasta ja sen menestyksestä, mutta muistetaan samalla, että 
esimerkiksi ikäluokkafinaaleihin pääseminen ei ole itsestäänselvyys. Eletään siis päivä kerrallaan ja pidetään 
jalat maassa vaikka kuuta taivaalta tavoiteltaisiinkin! 

Viime postissa kerrottuja kiimahoitoja ei ole päästy vielä aloittamaan. Eläinlääkäri Leena Väihkönen oli eilen 
ultrannut tamman ja se on kiimassa juuri nyt. Hoidot aloitetaan siis huomenna, ja toivotaan niiden toimivan 
yhtä hyvin kuin vuosi sitten. Nyt joka tapauksessa Olivia on päässyt koko kevään valmistautumaan juuri niin 
kuin suunniteltu, eivätkä kiimat ole vielä häirinneet. Toivotaan että hoito onnistuu eivätkä pääsekään 
häiritsemään! 

Tällaisin miettein kohti Vermoa, 

Terveisin Johanna 

P.S. Huomenna vuosikokous Ravintola Hippodromin kabinetissa klo 17.00 (Merkin kokous heti perään klo 
17.30). Tallivierailu Olivian luona ennen kokousta klo 16.30 (lähtö maalipaalun kohdalta). Tervetuloa 
kaikille! 
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