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Hei Olivialaiset! 

Sieltähän se odotettu VOITTO sitten pätkähti. Kyllähän oli jo aikakin, Olivia on niin kovissa lähdöissä 
kierrellyt ja huonon tuurinkin armoilla ollut, että onnistuminen tuntui sitäkin paremmalta! 

Juoksu meni Tommin sanoin ”kuin elokuvissa”. Ja niin todella menikin, kaikki oli Jyväskylän kurakelissä 
Olivialle helppoa. Lähtöpaikka oli muuttunut ykkösradaksi poisjääntien myötä. Olivia lähti napakasti 
matkaan ja Tommi päästi Iikka Nurmosen ohjastaman Backspinin edelleen tarkoituksella. 
Voittohaastattelussa (jonka pääsee näkemään täältä Raviliigan facebook-sivun videoista tai kun kelaa 
Raviliigan seinää tarpeeksi alas) Tommi vahvisti, että olisi halutessaan pystynyt vastaamaan Nurmosen 
hevoselle, mutta ei halunnut. Olivia sai siis ravislangillla sanottuna todella nätin juoksun johtavan hevosen 
selässä (eli takana). Sisärata ja mahdollinen pussitus ei Killerillä huolettanut, sillä Jyväskylän erikoisuus on 
ns. open strech eli sisäradan ohituskaista maalisuoralla. Maltillisen matkavauhdin jälkeen kaikki näytti 
Olivian suhteen erittäin hyvältä, ja loppusuoralla Tommi käänsi tamman sisäkautta ohitukseen. Siinä itse 
asiassa tuli koko kisan ainoa huoli, nimittäin Olivia oudoksui vasemmalle kääntämistä, eikä olisi mielellään 
mennyt ohituskaistalle. Onneksi se ymmärsi hyvin nopeasti mistä on kysymys ja spurttasi iloisesti ohi 
johtohevosen ja lopulta hyvin selvään voittoon. Viimeinen viisisataa metriä kellotettiin 1.12-aikaiseksi, 
josta Olivia tuli kolmesataa metriä vielä huomattavasti kovempaa. Voittoaika oli hiljaisen matkavauhdin 
jälkeen 15,9 kuraisessa kelissä ja voittosumma karttui 3000 eurolla. 

”Olivia oli tänään erinomainen. Open strechin kautta tultiin, mutta Olivia olisi voittanut ilman sitäkin 
tänään, olisin saanut sen käännettyä ulos viimeisessä kaarteessa halutessani. Tosi varma voitto, joka 
helppoudellaan teki varmasti myös tamman psyykelle hyvää,” Tommi kommentoi. 

Olin lähettänyt Olivian voittobiisin tiedoksi Jyväskylään, mutta valitettavasti selostajalla ei ollut sitä 
soittolistalla eikä mahdollisuutta saada internetyhteyttä, joten joudumme kuuntelemaan tämän ihan 
keskenämme. Mutta mikäpä siinä, saa sitä soittaa, ei se siitä kulu ;). 

Vein asiaankuuluvan voittokakun tallille perjantaina, ja Tommi oli edelleen erittäin tyytyväinen Oliviaan: 
”Olivialla on ollut huonoa tuuria, mutta eilen kaikki oli tosi helppoa. Kun tamma saa nätin juoksun ja pääsee 
käyttämään spurtin lopussa, niin ei ole kovin montaa hevosta, jotka siihen pystyisivät vastaamaan. Olivialla 
on tosi kova rytminvaihdoskyky, se on sen ehdottomasti paras ominaisuus. Nopeus on toinen, se pysyy kyllä 
mukana lähes missä vauhdissa vaan, mutta vaatii menestyäkseen sillä tavalla nättiä juoksua, että ei 
kolmatta rataa pitkin voi kovin pitkiä kirejä tehdä. Hyvänä päivänä ja hyvällä juoksulla tämä pärjää kyllä 
tosi koviakin hevosia vastaan, ja eilen oli sellainen päivä. Olivia on ollut mukana toisi kovissa lähdöissä, ei 
mikään turha hevonen pärjää ikäluokkakisoissa jatkuvasti. Olivia oli kuitenkin Kriteriumissa viides, 
Kasvattajakruunun kolmas ja Kuopio Stakesin nelonen, näistä eka ja vika myös oreja vastaan,” Tommi 
muistutti. 

”Seuraavaksi koitetaan Derbyn karsinnoissa. Hyvältä lähtöradalta ja hyvällä juoksulla voi mahdollisuuksia 
olla vaikka mihin, vaikka tosi vaikeahan Derbyn finaaliin on päästä. Mutta ei yhdellekään ole vielä 
finaalipaikkaa jaettu, eli kyllä meilläkin on mahdollisuuksia siinä kuin muillakin. Tammakisoissa on sitten 
loppuvuoden tähtäimet, Villinmiehen tammakilpa ajetaan syyskuussa ja Kasvattajakruunun finaali 
marraskuussa.” 

Kuten tässä matkan aikana olemme saaneet huomata, ei voittaminen ole mitään jokapäiväistä herkkua 
edes hyvällä hevosella. Nautitaan siis täysillä näistä fiiliksistä! Voittajahevosen omistajan kuuluu leipoa (tai 
ostaa ;) kakkua, joten vielä ensi viikollakin on ihan perusteltua tarjoilla vaikka työkavereille täytekakkua 
oman hevosen voiton kunniaksi! 

  

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=24153932
https://www.facebook.com/raviliiga/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=94hHX0eVSTA
https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/posts/733359750140456
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Seuraavat jännäämisen aiheet, eli Derbyn lähtölistat, valmistuvat torstaiaamuna 18.8. Karsinnat ajetaan ke 
24.8. Seuratkaa tiedotusta facebook-sivuilla, sinne päivittyy kuulumiset nopeimmin. Sivua pääsee 
lukemaan, vaikkei kuuluisi facebookiin. 

Oh, got our heads in the clouds 
and we’re not coming down. 

This girl is on fire 
She’s walking on fire! 

Johanna 

 

P.S. Olivian 2015 syntyneen pikkuveljen Stonecapes Rainin (i:S.J.’s Caviar) kimpasta on viimeiset osuudet 
nyt myynnissä. Vielä mahtuu muutama nopea mukaan! 1/50 osuuden hinta on 400 € ja jatkossa 
kuukausikulu alle 30e (85 € kolmen kuukauden välein). Varsa siirtyy Tommin valmennukseen tämän kuun 
lopussa. Ohessa esite. Lisätietoa, budjettilaskelman, yhteisomistussopimuksen jne saa multa osoitteesta 
jose.heinonen@gmail.com. 
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