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Nyt on ilmassa suuren urheilujuhlan tuntua! 
  
 Olivian ensimmäinen startti on siis lauantaina 18.4.2015 kotiradallamme Lahden Jokimaalla. Kyseessä on 
vuoden 2013 liigavarsoille rajattu lähtö, ryhmäajo 2140 metriä ja ykköspalkinto 1500 €. Lähdössä on 
mukana neljä varsaa, Olivian lisäksi Killerin Golden Luxi, Teivon Arctic Madonna ja Vermon Grainfield Fanny. 
Lähtö 3 ajetaan lauantaina 18.4. Lahden Jokimaalla n. klo 15 ja lähtölista löytyy täältä. Olivia starttaa 
radalta 3.  
   
Juttelin tänään Tommin kanssa Olivian tuoreista kuulumisista, ja näin hän kertoi: 
  
”Olivialla on kaikki hyvin. Ajoin sillä maanantaina mailin hiitin, jossa ensimmäisen tuhannen 1.27 –vauhtia 
ja lopun noin kahtakymppiä. Tamma eteni kevyesti ja hienolla tyylillä. Se on joskus kotitreeneissä hiukan 
laiska ja tykkää ihmetellä taivaan lintuja, mutta tällä kertaa pidin Olivialla silmälaput, joita se käyttää myös 
starteissa, ja tamma oli heti oikein terävä. Myös opetuslähdössä ja koelähdössä Olivialla on ollut laput, 
mutta treeneissä emme niitä käytä, kun Olivia tuntuu sitten joskus olevan turhankin terävä kun se odottaa 
lappujen kanssa lupaa mennä kovaa. Huomenna keskiviikkona käymme Olivian kanssa katsomassa 
lähtöautoa, ettei se herätä ihmetystä sitten lauantaina. 
  
Odotan tammalta kyllä heti ihan hyvää esitystä. Se pystyy kyllä 1.20 –aikaan, ja jos keli ja rata ovat hyvät 
niin miksei kovempaankin. Vaikka odotuksiakin hevosesta jo on, niin tärkeintä on nyt kuitenkin saada ehjä 
ja hyvä juoksu. Olen tyytyväinen Oliviaan sijoituksesta riippumatta, jos se suorittaa hyvällä tyylillä ja tekee 
ehjän suorituksen. Siitä on sitten hyvä jatkaa nuoren hevosen kanssa. 
  
Sen haluan myös sanoa kaikille raviliigalaisille, että tämä koko liiga on kyllä mennyt todella hienosti. 
Huhtikuussa starttaava kolmevuotias ei ole mikään itsestäänselvyys. Se, että kahdeksasta varsasta jo kaksi 
on startannut ja voittanut, on tosi upea juttu. Vielä upeampaa on se, että näin aikaisessa vaiheessa vuotta 
saadaan neljä raviliigahevosta kilpailemaan keskenään. Nautitaan näistä hetkistä!” 
   
Tommi on enemmän kuin oikeassa. Tätä me raviliigalaiset olemme odottaneet, ja nyt on aika nauttia! 
Vaikka allekirjoittanut on eläessään omistanut muutamankin ravihevosen, niin voin tässä ja nyt myöntää, 
että Olivia on ensimmäinen, joka tähän mennessä on ollut starttivalmis kolmevuotiaana huhtikuussa. Tosi 
moni asia on siis loksahtanut kohdalleen ja mennyt oikein kaikkien neljän raviliigatamman kanssa, jotta ensi 
lauantai on mahdollinen. Sellaista hevosta ei olekaan, joka voittaisi joka starttinsa, ja lauantain lähdönkin 
voittaa vain yksi. Silti kaikki raviliigalaiset ovat jo nyt voittajia. Iloitaan tästä! 
   
Muistetaan samalla, kaiken ilon keskellä, että Olivia on vielä ihan kakara. Tämä on sen ensimmäinen startti. 
Annetaan sen siis harjoitella, vaikka samalla tietysti kannustetaan raivoisasti ja uskotaan omaamme. 
Ammattilaisten mukaan vasta noin kymmenen startin jälkeen voidaan alkaa arvioida, minkälainen Olivia on 
kilpahevosena, tuleva lauantai ei sitä ratkaise. Vasta toistuvat kilpailutilanteet kertovat lopullisesti, kuinka 
kova voitontahto tammallamme on. Ensimmäiset startit kehittävät varsoja harppauksin, joten Arctic 
Madonnan yksi startti ja Golden Luxin kaksi starttia antavat niille etulyöntiaseman. Myöskään Vermon 
varsaa ei auta vähätellä, se meni jo melko hulppeita kyytejä aiemmin keväällä Nuorten lähdössä. Vastus on 
siis kova, muttei mahdoton. Olivia on sellainen tamma, jolla ei ennakkotietojen mukaan tarvitse lähteä 
valmiiksi lyötynä viivalle. Ja se on jo iso asia! 
   
Ja parasta tässä kaikessa on tietysti oman hevosen kannustaminen! Vaelletaan siis kaikki rohkeasti 
Jokimaalle tunnustamaan väriä. Raviliigakortilla on ilmainen sisäänpääsy (1hlö/kortti). Alle 16-vuotiaat 
pääsevät ilmaiseksi sisään. Portilla on luvattu myös kasvomaalausmahdollisuus, halukkaat saavat siis oman 
hevosensa numeron poskeen liigan värillä (joka meillä on tietysti oranssi). Tampereelta, Vermosta ja 
Jyväskylästä on tulossa Olivian kilpakumppanien kannattajia bussikuljetuksella. Myös muiden raviliigojen 
jäsenet saavat kuulemma liftata näihin busseihin, mikäli tilaa on. Lisätietoa löytyy tästä linkistä. Myös 
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Lahden keskustasta lähtee ilmaisbusseja puolen tunnin välein raviradalle, joten itsenäisesti saapuminenkin 
on helppoa. Linkistä löytyy lisätietoa myös näistä. 
  
 Katsomoalueella on tukikohtanamme raviliigateltta. Tuon sinne myös jäljellä olevia Olivian fanituotteita 
myyntiin.  
  
 Ravintolakatsomo on jo täynnä, mutta alueella on muitakin ruokailumahdollisuuksia. Sain tänään vihjeen, 
että paikalla on ainakin Wingsejä myyvä siipiauto, jossa on jokin tarjouskin raviliigalaisille. Siipikokemuksella 
sanon, että kannattaa hyödyntää =). Lapsetkin voi huoletta ottaa mukaan, radalla on lapsille oma valvottu 
leikkihuone ja katsomoalueella pienempiä ravivieraita viihdyttää kuulemma myös sirkustaiteilija muutaman 
kerran päivän aikana. 
   
Ravit alkavat ponilähdöllä klo 14.00. Paikalle kannattaa saapua hyvissä ajoin, sillä ruuhkat voivat hidastaa 
kulkemista. Olivian lähtö on ravien kolmas lähtö, ja sen ohjelman mukainen lähtöaika on n.klo 15. 
Jokimaalla voikin sitten viihtyä vaikka koko päivän, sillä ohjelman mukaan viimeinen lähtö starttaa klo 
18.25. Itse olen paikalla koko ravien ajan. 
   
Oliviaa emme mene katsomaan tällä kertaa varikkoalueelle turvallisuussyistä. Vuosikokouksessa 30.4. 
toivottavasti pääsemme taas tammaa taputtelemaankin. 
   
Muistuttelen myös, että nyt Olivian alkaessa kilpailla, tulee lyhyehköä tiedotettavaa useammin. Nopeimmat 
päivitykset tulevat facebook –sivuillemme. Sitä voi käydä lukemassa, vaikkei olisikaan rekisteröitynyt 
naamakirjan käyttäjäksi. Tiedotan edelleen myös normaalisti sähköpostitse kaksi kertaa kuukaudessa ja 
tarvittaessa toki useamminkin. 
  
Jokimaalla nähdään lauantaina! 
Hurraa! 
   
Terveisin, 
Johanna 
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