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Helteiset terveiset kaikille Olivialaisille! 

Tässä kirjeessä: 

-Olivian tuoreet kuulumiset 
-Raviliigaravit Riihimäellä pe 25.7. 
-Yhteystietoluettelo tiedotusvälineitä varten 

 Soittelin Tommille tänään juuri, kun hän oli tullut Olivian kanssa hiitiltä. Olivia oli juossut tuttuun tapaan 
kevyesti ja helposti, mutta vauhti oli pidetty maltillisena (kilometri n. 1.45 –ajassa). ”Ilma on niin kuuma ja 
painostava ja hevoset heti niin hiessä, ettei viitsi kauheasti pöllyttää”, Tommi totesi. Olivia on pysynyt 
terveenä ja sitä on päästy ajamaan täysin ohjelman mukaan. ”Meillä tähystettiin kaksi hevosta heti Suur-
Hollola –viikonlopun jälkeen ja ne olivat kipeitä, mutta Olivia ei ole sairauden oireita saanut”, Tommi kertoi. 
”Joskus ne sairastuvat, se on varmaa, mutta sitten siitä vaan mennään yli.” 

 Tähystämisellä tarkoitetaan toimenpidettä, jossa eläinlääkäri tutkii hevosen kurkunpäätä endoskoopilla (tai 
pidemmällä tähystimellä esim. mahalaukkua). Kaikki sairaudet eivät välttämättä näy verikokeissa tai muissa 
tutkimuksissa, ja tähystämällä saadaan arvokasta tietoa siitä, miltä kudokset näyttävät. Esimerkiksi 
kurkunpääntulehdus on suhteellisen yleinen sairaus kilpailevilla ravihevosilla, ihan niin kuin flunssa ja kipeä 
kurkku ihmisillä. Se on yleensä virusperäinen, eikä välttämättä hetkauta veriarvoja tai nosta kuumetta, 
mutta aiheuttaa heikentynyttä suorituskykyä. Tähystyksellä diagnoosi voidaan varmistaa (kurkunpää on 
punainen ja turvonnut) ja antaa hevoselle aikaa parantua. Usein hevoset tähystetään vielä uudestaan esim. 
parin viikon päästä, jotta voidaan varmistua kurkunpään parantuneen ennen kuin hevosta rasitetaan 
isommin. Kipeänä kilpaileminen tai kova valmennus on aina huono juttu, se saattaa sairastuttaa hevosen 
entistä pahemmin, tai ainakaan se ei pysty käyttämään valmennusta hyväkseen sairaana ollessaan. 

 Opetuslähtö siintää viikko viikolta lähempänä, eli H-hetki on (kaiken sujuessa suunnitellusti) reilun neljän 
viikon kuluttua 14.8.2014 klo 17. Laittakaapa kalenteriin, jos ei ole jo! Juttelin Tommin kanssa myös 
koelähdöstä, ja se on tarkoitus ajaa pian opetuslähdön jälkeen syksyn kuluessa, mikäli isompia 
vastoinkäymisiä ei tule. Kysyin myös Tommin mietteitä mahdollisesta ensimmäisestä ”ihan oikeasta” 
kilpailusta: ”En osaa sanoa vielä 2-vuotiaana starttaamisesta. Sen näkee sitten opetuslähdön ja kokeen 
jälkeen, kun vauhdit kiristyvät, että miten tamma starttiajatukseen suhtautuu. Piloille hevonen ei 
kaksivuotiaana starttaamisesta mene, mikäli se on valmis siihen, mutta jos se ei ole valmis, niin 
starttaamisesta ei ole hyötyä, melkein päinvastoin. Hevosen pitää olla valmis pärjäämään, jos sillä mennään 
viivalle jo kaksivuotiaana, ihan vaan kokeilemaan ei kannata lähteä.” 

 Ensi viikon perjantaina 25.7. Riihimäen tunnelmallisella kesäraviradalla järjestetään Raviliiga-ravit alkaen 
klo 18.30. Raveihin on ilmainen sisäänpääsy Raviliigan osuuskortilla. Yksi illan lähdöistä on Raviliigan 
haasteajo, joissa ajavat eri joukkueiden ohjastajaedustajat, meidän joukkueen puolesta ohjastaa tietysti 
valmentajamme Tommi. Luvassa on myös muuta oheisohjelmaa. Tommin kanssa juttelin mahdollisuudesta 
hänen tavata meitä liigalaisia Riksussa, se varmistuu kun ravien lähtölistat ja aikataulut selviävät. Riihimäen 
kesäravirata on aivan mahtava paikka, jossa hevoset ovat todella lähellä katsojia, kilvanajon tuoksinnan 
oikein tuntee nahoissaan! Muutenkin kesäravit ovat hyviä lomatapahtumia, joissa lapsetkin viihtyvät. 
Suosittelen siis varauksetta kesäraveja kaikille, ja raviliigaravit ovat hyvä paikka aloittaa tai jatkaa kesän 
ravitarjonnasta nauttimista :). Tästä linkistä voi ilmoittautua mukaan tunnelmaan, niin osaan hieman 
varautua paikalle saapuvien määrään: 
https://docs.google.com/forms/d/1HNPX6BvKWL6QPiaASNV16w5boAgNWijHedxWDNOnleM/viewform?u
sp=send_form 
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Ja lopuksi kiitos kaikille Suur-Hollolassa mukana olleille. Mahtava tapahtuma, eikö vain? Jotain 
tapahtuman tasosta kertoo se, että viikonloppuna tehtiin mm. viisi uutta Suomen ennätystä. Melkoinen 
taidonnäyte ratahenkilökunnalta! Urheilullinen anti oli siis vertaansa vailla, samoin tunnelma, sää ja vieläpä 
draaman kaarikin: Aivan huimassa Suur-Hollolan finaalissa saatiin kaikkien aikojen yllätyksellisin voittaja. 
Super Frido yllätti upealla esityksellään niin katsojat, taustavoimansa kuin pelaajatkin. Koskaan aiemmin ei 
Suur-Hollolan finaalia olla voitettu voittajakertoimella 105,37! 

 Toisinaan raviliiga kiinnostaa tiedotusvälineitäkin, ja toimittajat tarvitsevat Olivian omistajia 
haastateltaviksi. Juuri nyt Etelä-Suomen Sanomat kaipaa ilmeisesti puhelinhaastatteluun muutamaa Olivian 
omistajaa kertomaan kokemuksiaan raviliigasta. En anna kenenkään yhteystietoja ilman lupaa toimittajille 
tai muillekaan kysyjille, mutta keräisin mielelläni listan sellaisista Olivian tiimiläisistä, jotka olisivat valmiita 
antamaan pyydettäessä haastatteluja raviliigan tiimoilta omistajan näkökulmasta. Jos juuri Sinua saisi 
joskus haastatella, niin täytä yhteystietosi tähän lomakkeeseen: 
https://docs.google.com/forms/d/1nzSAqG8BGWUn_US4bT0Dhvg-
78XH3GYYjOOmoHHf3dU/viewform?usp=send_form 

 En lupaa, että haastatteluja välttämättä pyydetään, ja haastattelusta voi myös kieltäytyä jos toimittaja 
soittaa vaikkapa huonolla hetkellä, mutta olisi kiva saada jonkinlainen yhteystietolista, jonka voi 
tarvittaessa toimittajille antaa. Eli mikäli olet vapaaehtoinen haastateltavaksi, laita listaan sellaiset 
yhteystiedot, jotka saa antaa toimittajalle pyydettäessä, puhelinnumeroineen ja sähköpostiosoitteineen. 
Jokainen haastattelu sovitaan kuitenkin erikseen. Ja jos tulevaisuudessa haluat yhteystietosi pois listalta, 
niin ilmoitus mulle riittää. Muihin tarkoituksiin tietoja ei käytetä. Mikäli et halua, että tietojasi luovutetaan, 
älä lisää niitä listaan.  

 Rentouttavia kesäpäiviä kaikille! 

 terveisin, 
Johanna 

 

Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
lahti.raviliiga@gmail.com 
www.raviliiga.fi 
www.jokimaanravit.fi 
facebook.com/raviliiga 
facebook.com/raviliigajokimaa 
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