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Iltaa! 
   
Tammakriterium tärähtää Teivossa ensi lauantaina. Teivon käsiohjelmassa Olivia on ykkössuosikkina, 
Hevosurheilun vihjeissä kolmossuosikkina. Meille omistajille Olivia tietysti on suosikki lopputuloksesta 
huolimatta =). 
   
Tammakriterium on tänä vuonna todella kova kisa. Huippuvalmentaja Tuomas Korvenoja sai finaaliin neljä 
valmennettavaansa, ja vaikka Roheryn jäi pois, niin Korvenoja tuo viivalle kolme vaarallista vastusta. Pekka 
Korpi "Kultasormi", on armoitettu ikäluokkakilpailujen hallitsija, ja Arctic Helen on todella hyvä hevonen. 
Korpi on tunnettu siitä, että hän osaa virittää hevosensa huippuiskuun juuri niihin tärkeimpiin kilpailuihin. 
Kolmannen karsinnan voittajavaljakko Estelle Halm ja Emma Väre tekivät todella lupaavan esityksen 
hallitessaan karsintaansa keulasta. Eikä sovi unohtaa Vermon raviliigavarsaa Viljaa! Sillä on finaalissa huono 
lähtörata, mutta se jaksaa tunnetusti mennä kovaa pitkään. En siis unohtaisi Viljankaan panosta tässä 
kisassa....  
  
Toisaalta, Olivia juoksi karsinnoissa huiman voittoajan 14,9. Tammakriterium on vain kerran historiassa 
voitettu kovemmalla ajalla. Siitä on kaksi vuotta, voittajina olivat silloin Chantal Web ja meidän Tommi, 
valjakko kirjautti kilpailuennätyksen 14,8. 
   
Itse uumoilen, että sään suosiessa tänä vuonna saatetaan nähdä huimavauhtinen kisa. Eturivistä ainakin 
Olivia, Arctic Helen ja Angry Lady avaavat hyvin, enkä usko matkallakaan hidasteltavan. Klo 17.45 
kerääntyvät auton taakse tämän ikäluokan tammahuiput. Olivia ei saa mitään ilmaiseksi, mutta mikään ei 
myöskään ole ratkennut ennen kuin hevoset saapuvat maaliin. Olivia ja Tommi lähtevät kisaan tosissaan, 
mutta jalat maassa. Karsintavoittajalta on lupa odottaa hyvää suoritusta, mutta voitto tällaisessa joukossa 
vaatii ihan joka hevoselta paljon. Pidetään me kannattajatkin siis jalat maassa, vaikka kannustammekin 
tietysti sydämen kyllyydestä! Toivotaan, että Olivian juoksu onnistuu ja katsotaan mihin tamman kiri tällä 
kertaa riittää. Itse pidän ihan hyvänä tavoitteena kolmen parhaan joukkoon yltämistä, mutta rahasijakaan 
ei ole häpeä näitä tammoja vastaan. On niin iso voitto jo olla mukana kisassa, että kaikki tämän päälle on 
vain plussaa! 
   
Hiukan käytännön ohjeita lauantaille: 
  
Ravit alkavat klo 14, ponilähtö ottaa pienen varaslähdön alkamalla 13.55, eli jos siihen haluaa ehtiä niin 
radalle kannattaa tulla hyvissä ajoin. 
  
Pääsymaksu raveihin on 10 euroa, alle 18-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Raviliigakortilla ei saa alennusta 
pääsymaksusta. Hevosenomistajien (SHKL:n) jäsenkortilla sisäänpääsy on kuulemani mukaan ilmainen.  
Käsiohjelma maksaa 2 euroa. 
  
Toto76-lähdöt starttaavat päivän neljännestä lähdöstä klo 15.30.  
  
Tammakriteriumin finaalitammat kerääntyvät auton taakse 17.45. Lähtö on numero kymmenen. Noin viisi 
minuuttia aiemmin on lähdön esittely. 
  
Viimeinen eli 12.lähtö starttaa aikataulun mukaan 18.25. Ravit päättyvät n. 18.30. 
  
Meidän fanibussimme starttaa Jokimaalta klo 13 ja olemme radalla kolmen maissa. Bussissa on tilaa vielä 
parille ihmiselle, jos joku siis haluaa vielä kyytiin niin pikaisesti minulle viestiä. Ekat varaajat mahtuvat 
mukaan. Matkan hinta on 20e. 
  
Teivossa ei ole erikseen varsinaista raviliigaohjelmaa. Päivä kuluu raveista nauttien. En tiedä onko 
katsomoravintola jo varattu täyteen, mutta pöytävarausta voi halutessaan kysyä puh. (03) 3154 8352. 
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Ruokaa on saatavilla myös muualta kuin katsomoravintolasta. Pelaamistakin kannattaa rohkeasti kokeilla, 
Toto-myyjät opastavat kyllä mielellään. Teivon käsiohjelma aukeaa tästä linkistä, käsiohjelmasta löytyy 
tietoa myös radan palveluista. Etukäteen voi rataan tutustua myös nettisivujen kautta. 
  
Tallialue on pyhitetty hevosten taustajoukoille, emme siis mene tervehtimään Oliviaa tallialueelle. 
Kunnioitetaan tätä, ja annetaan hevosellemme keskittymisrauha ennen tärkeää kisaa. Hoidetaan 
hellittelyt sitten vapaa-ajalla =).  
  
Meitä on oletettavasti tulossa melkoinen joukko nauttimaan lauantaina Tammakriterium-tunnelmasta. 
Laitetaan päälle oranssia ja tunnustetaan väriä! Mua saa toki tulla nykimään hihasta jos tunnistatte mut, 
itse en varmasti kaikkia kasvoja osaa yhdistää =). Ja Jokimaan liigan yhteinen aika alkaa sitten yhdeksännen 
lähdön jälkeen, kun kokoonnumme lähelle maalipaalua odottamaan esittelyä ja lopulta starttia. Ja 
muistetaan taas kannustaa, jotta Olivia saa siivet. Mihin asti ne tällä kertaa hevosemme lennättävät? 
  
  
Perhosia vatsanpohjassa, 
   
Johanna 
  
p.s. Kuulemani mukaan Maikkarin Ravikunkussakin tulee Olivia-juttua lauantaina, eli kaikki ne, jotka eivät 
paikalle pääse, voivat avata telkkarin kolmoselta klo 17 ja jännittää lähtöä sen kautta. Olivian lähtö 
näytetään lähetyksessä suorana ellei ihmeitä tapahdu. Lähdön näkee vanhaaan tuttuun tapaan 
suorana myös Fintoton nettisivuilta tai mobiilisovelluksesta, mikäli omaa pelitilitunnukset. Lähdön 
videotallenne on nähtävissä ilman kirjautumista Fintoton arkistossa todennäköisesti tunnin sisään lähdön 
jälkeen. 
  
 
  
Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
lahti.raviliiga@gmail.com 
www.raviliiga.fi 
www.jokimaanravit.fi 
facebook.com/raviliiga 
facebook.com/raviliigajokimaa 
  
 

http://www.teivo.fi/wp-content/uploads/kasiohjelma.pdf
http://www.teivo.fi/
mailto:lahti.raviliiga@gmail.com
http://www.raviliiga.fi/
http://www.jokimaanravit.fi/
http://facebook.com/raviliiga
http://facebook.com/raviliigajokimaa

