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Tervehdys Olivian omistajat! 

Olivia aloitti siis kilpailukautensa keskiviikkona Vermossa Nelivuotistähdessä. Lopputulemana oli kahdeksas 
sija, eikä rahapalkintoa, mutta suoraan neljän kuukauden tauolta aika 14,7 täydellä matkalla on kovaa 
valuuttaa.  

Lähtö oli kovatasoinen, sillä mukana oli monta ikäluokan kärkihevosta. Tuttuun tapaan myös lähtörata oli 
yönmusta kahdeksas rata. Näistä asetelmista Tommi lähti matkaan hyvin maltillisin odotuksin, 
tarkoituksena tarjota hevoselle vain hyvä juoksu kauden aloitukseen. Vaikka lähdöstä tuli vielä odotettuakin 
kovempi vauhtijuoksu, Tommi oli erittäin tyytyväinen Olivian suoritukseen. 

”Tamma oli oikein hyvä, vaikka oli kiimassakin juuri nyt. Pakittelin sen lähdössä parijonoon, sillä kauden 
aloitukseen on tärkeintä saada hyvä ja ehjä juoksu. Olivia oli matkalla oikein hyvän oloinen ja nostin sen 
700m jäljellä ensin toiselle ja siten kolmannelle. Kiriruutia löytyi vaikka tauolta tultiinkin, ja Olivia tuli tosi 
kovaa lopun. Kärki lopetti kymppiä, joten niitä oli mahdotonta saavuttaa, mutta paremmalta lähtöradalta 
olisi sijoituskin ollut parempi. Nämä on kuitenkin tasaisia lähtöjä, joissa kaikki hevoset ovat hyviä. Olin kyllä 
tosi tyytyväinen tammaan, kellotin sille viimeisen kilometrin 11,8, ja se on kyllä tosi kovaa,” Tommi kertasi 
lähdön tapahtumia. 

Olivian facebook-sivuilla Killerin raviliigan vetäjä Miika kertoi kellottaneensa Olivialle viimeisen 700m 10,9-
vauhtiseksi, joten loppua tultiin kyllä todella vauhdikkaasti. 

Startin jälkeen Olivia oli palautunut nopeasti ja ollut oma reipas itsensä, ruoka ja juomakin ovat maittaneet 
koko ajan. Tauko on selvästi tehnyt tammallemme hyvää, mutta taisi se ajatella, että johan oli aikakin 
päästä tositoimiin!  

Eilen pidettiin Jokimaan liigojen vuosikokoukset, joita ennen kävimme tervehtimässä Oliviaa tallilla. 
Muutama kuva tapaamisesta löytyy täältä. Tullessamme tallille Raisa Kylliäinen toi Olivian tallin pihalle ja 
tamma höristi korviaan kuullessaan raviradalta kuuluvat kuulutukset. Taputtelujen lomassa se kuopi 
hieman maata näyttääkseen, että ruutia kyllä löytyy, eikä edellisen päivän kisa paina jaloissa =). Raisa kertoi 
Olivian olevan todella älykäs hevonen, kaikkihan ne ovat omalla tavallaan, mutta Olivia on oikein 
poikkeuksellisen älykäs. Se tietää aina tasan tarkkaan, milloin täytyy olla tosissaan ja milloin ei. Esimerkiksi 
raveissa lämmityksessä Olivia katselee taivaan lintuja ja mennä hölköttelee, mutta kun on startin aika, niin 
ohjiin tulee aivan erilainen paine. Olivia on myös alusta asti sisäistänyt roolinsa raviliigahevosena. Se on 
tulinen tamma kisoissa ja melkoinen tiukkis muille hevosille (paitsi Hillalle), mutta kun omistajajoukko tulee 
paikalle, niin se on yhtä lempeyttä ja seisoo mielellään ihailtavana ja taputeltavana. 

Olivian lähitulevaisuudesta puhuttiin sen verran, että nyt hoidetaan kiimahoito alta pois, ja sitten katsellaan 
seuraavaa starttia. Hoito aloitettiin eilen kiimankatkaisupiikillä ja tänään perjantaina ell Väihkönen ultraa 
tamman, jotta oksitosiinihoito saadaan ajoitettua oikein. Hormonipiikkejä annetaan viikon ajan, ja 
viimeisen piikin jälkeen on neljän päivän doping-varoaika, minkä jälkeen saa taas kilpailla normaalisti. 
Toivotaan, että hoito tepsii yhtä hyvin kuin viime vuonna! Seuraavaa kilpailua ei ole vielä lyöty lukkoon, 
mutta ensimmäinen isompi tavoite on Kuopio Stakes kesäkuussa (7.6.). Se on kahden hiitin 
sprintterikilpailu mailin matkalla, jossa karsinnat ja finaali juostaan samana päivänä. Finaalissa on 24.000 
euron ykköspalkinto. Ennen Kuopio Stakesia tavoitteena on saada alle vielä startti tai pari. Yksi 
mahdollisuus on Seinäjoella ravattava Kasvattajakruunun alkuerä vappuaattona, mikäli kiimahoito saadaan 
päätökseen ennen sitä.  

 

https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/posts/680081835468248?notif_t=like&notif_id=1460717597418810
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Kuten viime vuonna, myös tänä vuonna valmentaja päättää Olivian kilpailutuksesta itsenäisesti, tarvittaessa 
edustajistoa kuunnellen. Kyselinkin Tommilta, minkälaisia suuntaviivoja hän on tälle raviliigan viimeiselle 
kaudelle ajatellut. ”Ikäluokkalähtöjä ajetaan. Kilpailutetaan maltilla ja isommasta rahasta silloin kun 
kilpaillaan. ”Tavallisia rahasarjoja” ei niinkään katsella, vaan juostaan oman ikäisiä vastaan. Hevonenhan 
sen sitten viime kädessä määrää, sen ehdoilla mennään. Mutta kyllä ikäluokkahevosella lähdetään 
ensisijaisesti niitä isompia lähtöjä miettimään.” 

  

Taloustilanne positiivinen 

Vuosikokouksessa kävimme läpi joukkueemme taloustilannetta. Kimpanvetäjän ominaisuudessa on mukava 
esitellä positiivisia lukuja, sillä Olivian huiman menestyksen siivittämänä tilin saldo on vahvasti plussan 
puolella. Toisaalta ikäluokkahevosen kilpailuttamisen kustannuksetkin ovat isot, joten onneksi niitä 
onnistumisiakin on tullut. Ohessa talousselvitys ajalta 6.9.2013-31.3.2016. Kannattaa huomioida, että 
taulukon perusteena on normaaliin kirjanpitotyyliin maksupäivä, ei kulujen muodostumisen päivä. Eli 
mukana on kyseisellä aikavälillä todellisuudessa maksetut laskut, eivät muodostuneet kulut, vaikka ne 
olisivat olleet tiedossa. Esim. valmennusmaksut laskutetaan jälkikäteen, helmikuun valmennusmaksu 
maaliskuussa jne, eli luvussa ei ole mukana maaliskuun valmennusmaksua. 

Kuten taulukosta voi huomata, ei raviliigan alkuperäinen budjetti olisi tullut riittämään kaikkiin hevosen 
kuluihin (tällä hetkellä alkuperäisestä budjetista ilman palkintotuloja olisi jäljellä noin 10.000 euroa, ja 
kuluja 9-10 kuukaudelta vielä tulossa). Ravihevosen pitäminen on kallis harrastus ja onneksi viime aikoina 
kimppahevoset ovatkin yleistyneet kovasti. Se mahdollistaa tämän mielenkiintoisen lajin muillekin kuin 
miljonääreille =). Raviliigan taustajoukoissa tämä melko tiukka budjetti itse asiassa huomattiin nopeasti, ja 
siksi vuoden 2014 raviliigajoukkueissa on 800 osakasta, jolloin budjetissakin on 10.000 euroa lisää pelivaraa. 
Olivian hyvän menestyksen myötä meillä ei kuitenkaan ole mitään hätää, vaan talous on hyvin 
tasapainossa. Näillä näkymin jotain jaettavaakin on raviliigan jälkeen osakkaille tiedossa. Summista ei 
kuitenkaan voida vielä puhua, kun käytännössä koko nelivuotiskausi on edessä. Palkintorahat ja aikanaan 
hevosen myynnistä tulevat tulot lisäävät lopullista tulosta, toisaalta isojakin summia saattaa kulua äkillisiin 
eläinlääkärihoitoihin, jos Olivia esimerkiksi loukkaantuu yllättäen. Raviliigajoukkueen purkamisesta ja siihen 
liittyvistä asioista (hevosen myynti, varojen jakaminen) tiedotetaan tarkemmin lähempänä. Myös varojen 
lahjoittaminen yhdessä mietittyyn hyväntekeväisyyskohteeseen tulee olemaan mahdollista. 

Lisäksi liitteenä on taulukko Olivian juoksemista palkinnoista ja niihin kohdistuvista ajopalkkioista. 

 

Kevätauringon lämmittämiä päiviä kaikille Olivialaisille, tästä se nyt taas lähtee! Kyllä kilpailukausi on 
ravihevosen omistajan parasta aikaa! 

Johanna 
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