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Finaali takana, pientä huoltoa ja tietoa uudesta perustettavasta hevoskimpasta 
 
Tammakriterium -finaali 15.8.2015 
  
Tällä kertaa ei olleet tuurit matkassa. Yllä olevasta videosta sen näkee itsekin. 
  
 Olivia avasi hyvin. Tommi kertoi jo etukäteen päästävänsä todennäköisesti Pekka Korven ja Arctic Helenin 
eteensä. Lähtö sujui käsikirjoituksen mukaan aina viimeiseen kaarteeseen asti, jolloin keulahevonen ei 
oikein enää vetänytkään. Samaan aikaan toisen radan ensimmäinen hevonen (hieno Estelle Halm) jaksoi 
tsempata (eli Olivia ei saanut tilaa), mutta sen takaa aukeni tilat Olivian takana juosseelle numerolle neljä 
Angry Lady. Finaali voitettiin siis samalta paikalta, mistä Tommi Olivian kanssa voitti karsinnan! Voittaja oli 
Angry Lady, kakkonen sen selässä kirinyt Snowline Cherry. Estelle Halm tsemppasi kolmanneksi ja keulasta 
taipunut Arctic Helen oli neljäs. Olivia jäi siis ravitermein sanottuna ”pussiin” (=muiden taakse vailla 
mahdollisuutta kiriä) ja tuli täysin voimissaan maaliin viidentenä. Vermon Vilja oli seitsemäs.  
  
 ”Nyt valitettavasti kävi näin. Olivia oli tosi hyvä, se ei ollut maalissa edes väsynyt. Kyllä mulla sellainen 
kutina oli, että jos olisimme saaneet tilaa niin Olivia olisi voittanut,” Tommi kertoi lähdön jälkeen. ”Olivia 
olisi tarvittaessa mennyt puoli sekuntia kovempaakin. Mutta tällä kertaa ei tuuria ollut, keulahevonen 
keskittyi pitämään meidät takanaan eikä tilaa tullut. Me hävisimme siinä, mutta niin hävisi 
keulahevonenkin. Ei se toinenkaan vaihtoehto hyvä olisi ollut, jos olisin lähtenyt ajamaan Pekkaa vastaan, 
olisin saanut todennäköisesti pidettyä keulat mutta Arctic Helen olisi joka tapauksessa yrittänyt niitä 
pitkään ja tiukasti. Mitä se sitten olisi lopusta maksanut? En halunnut ajaa nuorella kehittyvällä tammalla 
mitään tyhjennysjuoksua, lähtöjä on tämän jälkeenkin. Muuten olen tosi tyytyväinen hevoseen, suoritushan 
oli hieno vaikka jossiteltavaa jäi – Olivia tekee kaiken oikein ja menee tälläkin tasolla helposti.” 
  
 Olivia juoksi uudeksi ennätyksekseen 14,4a täydeltä matkalta, mikä tarkoittaa, että hevostamme voi tästä 
eteenpäin tituleerata haamumaileriksi! Haamumaileri tarkoittaa, että hevonen juoksee mailin (1609m) alle 
kahden minuutin kokonaisajan, kilometriajassa tämä on 14,6. Tässä tapauksessa juostu matka oli toki 
2100m, mutta mitäpä sitä hiuksia halkomaan… :). Palkintorahaa kertyi tilille 1500 euroa, joten tyhjin käsin 
ei Teivosta tarvinnut poistua. Voittaja Angry Lady kirjautti muuten kilpailuennätyksen 14,0, eli ennustukseni 
vauhtikisasta toteutui. Lähdön tasoa kuvastaa se, että Vermon raviliigahevonen Grainfield Fanny riitti 
lähdössä seitsemänneksi ajalla 14,8, joka oli Tammakriteriumin aikaisempi kilpailuennätys… 
  
 Meillä kannattajilla oli todella kiva päivä Teivossa, kiitos kaikille paikallaolleille! Myös Tommi lähetti teille 
erikoiskiitokset, oli kuulemma hienoa nähdä katsomossa niin paljon faneja. Marja Peltonen kuvasi taas 
ansiokkaasti päivän tunnelmia, kuvia voi katsoa täältä. 
  
 Nyt on vuorossa pieni hengähdystauko, eläinlääkäri Jarno Kauhanen tekee Olivialle ensi viikolla 
rutiinitarkastuksen. Mitään vikaa hevosessa ei tiettävästi ole, vaan kyse on ennaltaehkäisevästä käynnistä. 
Jos tarvis, niin toki hevosta hiukan huolletaan samalla, ja sitten käännetäänkin katseet tulevaisuuteen. 
Seuraava startti on hyvin todennäköisesti Kasvattajakruunun alkuerä Turussa 7.9. Sen jälkeen mahdollisesti 
Kriteriumkarsinnat, mutta niistä päätös tehdään vasta lähempänä. Olivia on maksettu mukaan myös Oulu 
Expressiin, mutta sinne ei nyt lähdetä yrittämään, matka on pitkä ja kilpailukalenterista tulisi turhan tiivis.  
  
 On meillä vaan huikea hevonen! Tämä päivä osoitti viimeistään, että Olivia kuuluu Suomen 
kolmevuotistammahuipulle, eikä se kuulkaa ole ollenkaan pikkujuttu :). Ollaan iloisesti ylpeitä omasta 
hienosta hevosestamme, kahden vuoden matkamme Olivian kanssa on ollut mahtava ja lisää on vielä 
tulossa. Mihin kaikkialle hevosemme siivet vielä kantavatkaan? 
  
  
 
 

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=16347916
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590411424435290.1073741840.295048520638250&type=3
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Ammattivalmentajien huutokauppakimpat 
  
Tässä yhteydessä laitan tietoa myös uudesta hevoskimpastamme, josta aika moni on jo tiedustellut. 
Hevosurheilussa julkistettiin eilen ns. ammattivalmentajien huutokauppakimpat, joita siis on useita ympäri 
Suomen. Yksi kimpoista kuulostaa tutulta, eli valmentajana on Tommi ja kimpanvetäjänä toimii 
allekirjoittanut. Homman idea on hyväksi havaittu: Tommi saa budjetin rajoissa vapaat kädet valita 
11.9.2015 Ypäjän huutokaupasta 1,5-vuotias lämminverivarsa, joka huudetaan kimpallemme.  
  
Nämä huutokauppakimpat poikkeavat Raviliigasta. Ne ovat erikokoisia, joten panostukset ja 
omistusoikeuden määrä tulevat olemaan myös erilaisia. Kimpoissa on hevosen hankinnan (osuusmaksu) 
lisäksi kuukausimaksu eikä kimppa ole määräaikainen. Mukaan on lähtenyt koulutuksen käyneitä 
kimpanvetäjiä ja kimpat ovat Laatukimppoja. Se tarkoittaa, että kimpanvetäjän koulutuksen lisäksi kimppa 
täyttää laatukriteerit mm. hevosen hyvinvointiin, sopimuksiin ja talousasioihin liittyen. 
Osuudet myydään varaus-/maksujärjestyksessä. Lisätietoja mm. kimppojen koot ja hinnat, löytyy tästä 
linkistä. 
  
Tässä Tommin kimpassa on osuuksia 40 kpl ja yhden hinta on 385e (sis. syyskuun kuukausimaksu). Jatkossa 
osuusmaksu on 35e/kk per osuus. Kimpalle on tehty tarkka yhteisomistussopimus ja budjetti. Kerätyllä 
alkupanostuksella voidaan Ypäjältä ostaa 10500 euroa maksava varsa (reilu 13000 euroa veroineen ja 
kuluineen), hoidetaan varsan vakuutus, kimpan perustaminen ja syyskuun kulut. Jatkossa kuukausimaksut 
on budjetoitu riittämään hevosen ylläpitokuluihin (valmennus, ennakkomaksukilpailut, kohtuulliset ell-
kulut, varusteet ym). 
  
Tähän kimppaan on turvallista lähteä mukaan, ja taatusti se on myös hauskaa ja jännittävää! Olivian 
matkassa olette varmasti huomanneet, kuinka mahtavaa ravihevosen omistaminen voi olla. Nyt hommalle 
on mahdollista saada jatkuvuutta ja uutta jännitettävää yhdessä uuden varsan kanssa.  
  
Osuuksia on jo myyty melko paljon, mutta kimppaan mahtuu kyllä vielä mukaan! Jos hevosenomistaminen 
hyvässä kimpassa kiinnostaa, niin mulle voi laittaa viestiä jose.heinonen@gmail.com (siviilisähköpostini :) ). 
Lähetän mielelläni lisätietoa ja kimpan yhteisomistussäännöt nähtäville päätöksentekoa varten. Kannattaa 
myös tsekata tuo laittamani linkki muista kimpoista, ainakin Jyväskylän tiimi on myös kasaamassa kimppaa 
hiukan erilaisella konseptilla, eli jos jokin toinen kimppa tuntuu kokonsa tai rahallisen panostuksensa 
puolesta sopivammalta, niin näitä uskallan suositella kyllä kaikkia.   

  

Kohti uusia haasteita siis monessa mielessä, 

  

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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