
Olivia postia 20.4.2015 

No niin, Suomeen on valittu uusi eduskunta ja Olivian ensimmäinen startti on takanapäin. Merkittävä 
viikonloppu monessa mielessä siis! 
   
Olivia tuli Raviliigan lauantaisessa haasteajossa neljänneksi. Kisa oli herrasmiesmäinen, eli matkalla ei 
revitelty vaan nätissä jonossa poljettiin kohti maalia. Kunnon kilvanajoakin nähtiin viimeiset kolmisensataa 
metriä. Vauhdinjako oli keulaa suosiva, eli rivakan alun jälkeen matkavauhti oli maltillinen, minkä jälkeen 
viimeinen viisisataa kellotettiin meidän nuorille tammoillemme aikaan 14,0 (kunnioitettavaa vauhtia 
vanhemmillekin hevosille)! Kokemus oli tässä haasteajossa valttia, eli lähdön voitti Teivon Arctic Madonna 
ja kakkossijalle ylsi Killerin Golden Luxi, molemmat jo startanneita hevosia. Vermon Grainfield Fanny ja 
meidän Oliviamme ehkä hiukan antoivat tasoitusta kokemattomuudellaan, toki kaikki kunnia kerrassaan 
upealle voittaja-Donnalle ja onnittelut Teivoon! Kaikki neljä raviliigatammaa tulivat maaliin kolmen 
sekunnin kymmenyksen sisään, eli aivan porukassa. Jokainen teki ehjän ja hyvän suorituksen, joten tästä on 
erittäin hyvä jatkaa. Ihmeenä pidän, ellei joitain näistä tammoista nähdä vielä 
tammojen ikäluokkakilpailuissakin... 
   
Lähdön voi katsoa tästä linkistä. 
   
Olivia kirjautti ensimmäiseksi ennätyksekseen varsalle mainion 19,5a ja voittotilikin karttui 225 eurolla. 
Tommi oli lähdön jälkeen Oliviaan enemmän kuin tyytyväinen. 
  
"Mulla oli kello radalla, ja Olivia meni viimeisen tuhannen 16,5a. Kovaa kyytiä varsalle! Olin tammaan 
todella tyytyväinen, se ei ollut yhtään väsynyt startin jälkeen ja olisi mennyt samaa vauhtia vielä 
pidempäänkin. Jos matkalla olisi menty kovempaa, olisi ennätys ollut sekunnin parempi, jaksamisesta se ei 
missään nimessä olisi jäänyt kiinni. Olivia oli hyvin ohjilla ja totteli merkkejä. Kun käänsin sen 
ulos loppusuoran alussa, se vastasi hyvin ja kiristi tahtia. Sijoitus oli tänään tällainen, koska muutkin tulivat 
loppusuoran hyvin, ja Olivialta puuttuu vielä tietty vauhtiherkkyys. Vuohiskuppa ja kiimat haittasivat 
valmennusta kuitenkin jonkun verran. Toki Oliviaa ajettiin koko ajan, mutta ei ihan niin tosissaan kuin olisin 
toivonut kilpailukauteen valmistautuessa, ja valmistautumisaika tähän starttiin jäi tosi lyhyeksi.Eikä tämä 
tietenkään ollut mikään kauden päätähtäin, vaan haluttiin varsalle hyvä, ehjä startti, mikä kertoo missä 
vaiheessa nyt mennään. 
  
Nyt otetaan ihan rauhassa, ja katsotaan miten Olivia tästä startista palautuu. Seuraavaa starttia ei ole 
katsottu, vaan tarkoitus on vielä treenata hetki ennen kuin on seuraavan koitoksen vuoro. Kuten sanoin, tuli 
Olivia aika pienellä treenauksella tähän starttiin, joten annetaan tammalle aikaa. Nämä ensimmäiset startit 
kuitenkin kehittävät varsoja valtavin harppauksin. Biofarm Cupissa emme starttaa. Varsan ehdoilla 
mennään koko ajan." 
   
Jokimaan raviliigan facebook-sivuilta löytyy kuvia lauantain startista ja myös yksi palauttelukuva tämän 
päivän tarhailusta. Kylliäisillä töissä oleva Jenni Widman lähetti ystävällisesti kuvan ja viestitti Olivialla 
olevan kaikki hyvin myös startin jälkeen. Kuvia ja tunnelmia pääsee katseemaan vaikkei naamakirjassa 
olisikaan rekisteröityneenä. 
   
Jokimaan 2013 raviliigan talousasioiden vuosikatsaus pidetään Jokimaalla vappuaattona 30.4. ravien 
yhteydessä (todennäköisesti hiukan ennen ravien alkua). Samaan aikaan vuosikokouksensa pitää myös 
Lahden 2014 -joukkue. Aikataulu tarkentuu pikkuhiljaa, yritän järjestää samalle illalle meille 
tapaamismahdollisuuden Olivian kanssa. Alustavasti on suunniteltu, että meidän kokouksemme olisi n. 
17.30 tai heti ravien alussa, hiukan riippuen missä vaiheessa käymme talleilla ja kuinka kauan toisen 
joukkueen kokous kestää. Lähetän kokouksen jälkeen tiedot tilitapahtumista kaikille jäsenille myös 
sähköpostitse. 
  
  

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=14035079
https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/timeline
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Onnea vielä kaikille - meillä on nyt ihan oikea, startannut kilpahevonen! Ja miten aikuiselta oma Oliviamme 
kilpailuvarustuksessa näyttikään. Ihan oikea ravuri! Nautitaan näistä hetkistä! 
  
  
Vieläkin kisatunnelmissa, 
  
Johanna 
   
Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
lahti.raviliiga@gmail.com 
www.raviliiga.fi 
www.jokimaanravit.fi 
facebook.com/raviliiga 
facebook.com/raviliigajokimaa 
  
 

mailto:lahti.raviliiga@gmail.com
http://www.raviliiga.fi/
http://www.jokimaanravit.fi/
http://facebook.com/raviliiga
http://facebook.com/raviliigajokimaa

