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Hei kaikki! 

Niin siinä sitten kävi, että meidän ikäluokkahevosemme pääsi tällä kaudella jokaiseen ikäluokkafinaaliin, 
mihin sillä yritettiin! Melkoinen saavutus, tällaisia hevosia ei läheskään joka oksalla kasva. 
Tammakriteriumin ja Kriteriumin joukkoon lasketaan nyt myös Kasvattajakruunu, jonka 3-vuotiaiden 
tammojen finaaliin Olivia lunasti paikan viime perjantaina Turussa. 

Lähdön voit katsoa täältä. 

Olivian kohdalla odotukset olivat selvästi finaalipaikassa (kuusi parasta pääsee finaaliin, eli kyseessä oli 
”helpompi” suoritus kuin Tammakriteriumin karsinnoissa, Kriteriumin karsinnoista puhumattakaan) ja sen 
tamma siis lunasti sijoittumalla kolmanneksi. Vastassa oli taas hyviä hevosia, mutta jonkinlaisia odotuksia 
Tommilla oli jo ennen starttia, sillä näitä samoja tammoja vastaan Olivia on juossut koko kesän. Huono 
lähtöpaikka verotti mahdollisuuksia, mutta ainakin videon kautta katsottuna Olivian esitys oli erittäin hyvä 
ja pirteä. Tommikin oli yhtä hymyä karsinnan jälkeen. ”Mä yritin lähteä kiriin rauhallisesti takasuoralla, 
mutta on tuo nopea tamma, se ampaisee kuin ohjus eteenpäin ihan omasta halustaan. Valitsin 
kymppiradan finaaliin, kun sisäpuolelle eturiviin tuli nopeita lähtijöitä. Siitä olisi toiveissa saada hyvä 
juoksupaikka, kiri loppuun ja toivottavasti kaikista ohi.” 
 

Karsinnassa Olivialta oli riisuttu kaikki kengät ja samaa balanssia on tarkoitus jatkaa myös finaalissa. Eräs 
asia kuitenkin muuttuu ja se on kuski. Tommille tuli eteen positiivinen ongelma, sillä hänen tallistaan myös 
tuore Kymenlaaksoajon voittaja Proud Sally lunasti paikkansa Kasvattajakruunufinaaliin ja siksi toiselle 
tammoista tarvitaan toinen kuski. Näillä näkymin Oliviaa ohjastaa finaalissa Kari Venäläinen. ”Olivia on 
todella helppo ajaa, joten sen ohjat voi uskoa muillekin”, Tommi perusteli. ”Kalle on rauhallinen ja hyvä 
kuski, ja häntä ajattelin pyytää ohjastamaan. Olivian ajaminen on niin helppoa, ettei menestys ohjien 
pitelijästä jää kiinni.” 
 

Finaali juostaan siis la 28.11. Turussa. Järjestämme tuttuun tyyliin bussikuljetuksen Turkuun Oliviaa 
kannustamaan jos vain ilmoittautuneita tulee tarpeeksi. Olen varannut alustavasti 18-paikkaisen 
pikkubussin, joten mukaan mahtuu 17 nopeinta ilmoittautujaa! Lähtö on Jokimaan raviradan 
parkkipaikalta klo 11.30, Turkuun saavumme n. 14.30. Takaisin lähdetään 76-lähtöjen jälkeen klo 18, eli 
bussi palaa Lahteen n.klo 21. Matkan hinta on 35 euroa Lahdesta, 30 euroa Hämeenlinnasta ja 20 euroa 
Forssasta. Bussi ottaa siis kyytiin myös matkan varrelta pikavuoropysäkeiltä, mikäli ennalta sovitaan. 
Ilmoittaudu mahdollisimman pian tämän linkin kautta, viimeistään maanantaina puoleen päivään 
mennessä, jonka jälkeen varmistan bussin. 
  
Mikäli olet tulossa Turkuun Keski-Suomesta tai Tampereelta, suosittelen hyppäämään Jyväskylän raviliigan 
bussiin, joka ajaa reittiä Jyväskylä – Jämsä – Tampere – Turku. Matkan hinta on Jyväskylästä 35 euroa, 
Jämsästä 30 euroa ja Tampereelta 25 euroa. Kyytiin voit ilmoittautua tästä. 
  
Myös Jyväskylän raviliigan Golden Luxi siis lunasti itselleen Kasvattajakruunun finaalipaikan sijoittumalla 
omassa karsinnassaan viidenneksi. Onnea myös Killerin liigalaisille! 
  
Turku ensi viikon lauantaina on siis näillä näkymin viimeinen paikka, jossa Olivian pääsee tämän vuoden 
nimiin radalla näkemään. Finaalin jälkeen Olivia saa pienen huilitauon ja sitten alkaa pohjakunnon treenaus. 
Pieni optio Tommilla on vielä Uudenmaan upeimman ajamiseen vuodenvaihteessa, mutta hän ei pidä sitä 
nyt todennäköisenä. Eli Kasvattajakruunun finaalin jälkeen pääsemme seuraavan kerran ihailemaan Olivian 
kanuunakiriä todennäköisesti vasta nelivuotiskeväällä. 
  

HUOM! Tänään torstaina 19.11. on viimeinen ilmoittautumispäivä Jokimaan raviliigojen yhteisiin 
pikkujouluihin! Ilmoittaudu iltaan tämän linkin kautta. Liitteenä vielä muistutukseksi illan ohjelma. Meitä 
liigalaisia on ilmoittautunut mukaan jo puolitoista sataa! Tulethan sinäkin nauttimaan mukavasta illasta, 
hienosta hevosurheilusta ja herkullisesta buffetista.  

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=18299512
http://goo.gl/forms/7r7vNFqWg2
http://goo.gl/forms/xy8J428XCv
http://goo.gl/forms/NweW7wxyor
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Ensi viikolla nähdään, torstaina Jokimaalla ja lauantaina Turussa! 
   
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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