
Olivia postia 20.6.2016 

Hei taas Olivialaiset! 

Ensimmäinen ikäluokkakoitos tänä vuonna, Kuopio Stakes, on takana. Meidän osaltamme se sujui todella 
positiivisissa merkeissä: Olivia oli karsintalähdössään toinen ja finaalissa neljäs. Palkintorahaa saatiin 
hulppeat 5500 euroa. Samalla Olivian ennätys kirkastui uran ensimmäisen mailin kilpailun avulla lukemiin 
12,2a. Olivia on siis nyt virallisesti kaikkein nopein raviliigahevonen, sen lisäksi, että se johtaa 
voittosummaan perustuvaa raviliigarankingia suhteellisen ylivoimaisesti. Olivian voittosumma on Kuopion 
jälkeen kunnioitettavat 30.150e, eli eroa rankingin kakkoseen (Jyväskylän Golden Luxi) on yli 18.000 euroa! 
Toki neljävuotiaille on vielä paljon kilpailuja, ja rahaa jaossa, joten mikään ei ole varmaa ennen raviliigan 
loppua. Nyt voidaan kuitenkin iloita näistä saavutuksista =)!  

Tommi oli todella tyytyväinen Olivian suorituksiin Kuopiossa. ”Hevonen oli etenkin toiseen starttiin erittäin 
hyvä. Se meni molemmilla kerroilla kahtatoista, mikä jo itsessään on hirmu kova suoritus. Olin tammaan 
todella tyytyväinen. Osasin odottaa Olivialta hyvää suoritusta, mutta näin kovat esitykset olivat kyllä vielä 
enemmän kuin odotin”, Tommi kommentoi heti startin jälkeen. Myöhemmin Tommi kertoi Olivian olleen 
Kuopion jälkeen erittäin rento ja tuntuneen harjoituksissa notkealta ja paremmalta kuin koskaan 
aikaisemmin treeneissä. ”Kyllä nyt on oikein hyvä tunne tästä loppukaudesta. Olivia on oikein hyvä 
hevonen, ja sen kuuluu kyllä jo pian taas voittaakin. Kannattaa ottaa huomioon, että Olivia on koko uransa 
kilpaillut aivan ikäluokan terävintä kärkeä vastaan, sillä ei ole ajettu ns. helppoja lähtöjä ollenkaan. Tällä 
tasolla voitot ovat paljon tuuristakin kiinni, ja Olivialla tuurit ovat esimerkiksi lähtöratojen suhteen olleet 
usein huonot. Jatkuva menestyminen ikäluokkatasolla kertoo kuitenkin hevosen olevan kiistatta hyvä. 
Tavallisemmallakin hevosella on mahdollista päästä johonkin ikäluokkafinaaliin, mutta se, että pääsee 
kaikkiin ikäluokkafinaaleihin joihin yritetään ja vielä pärjääkin niissä, vaatii kyllä kovan hevosen,” Tommi 
pohti. 

Seuraavan kerran ajetaan kilpaa jo ensi tiistaina Turussa. Silloin ohjelmassa on nelivuotiaiden tammojen 
Kasvattajakruunun alkuerä. Ykköspalkinto on 3000 euroa. Helppo ei ole tämäkään kilpailu, vastassa ovat 
mm. alkukauden komeetta Blackened, Kriteriumvoittaja Arctic Passion ja raviliigasiskoistamme rankingin 
kakkonen Golden Luxi, jonka otteet ovat viime kaudesta kovasti parantuneet. Lähtö on ravien seitsemäs ja 
starttaa ohjelman mukaan klo 20.19. Olivia lähtee matkaan radalta 9. Sisärata ei ole ollenkaan huono 
paikka lähteä, mutta Tommi olisi mieluusti tammalähdössä nähnyt Olivian eturivissä. ”Nyt edessä ei ole 
mitään lähtöraketteja, ja Olivian paras ominaisuus, lähtönopeus, jää käyttämättä. Mutta kyllä tuolta 
paikalta luulisi ihan ok juoksun tulevan kuitenkin ja normaalina ollessaan Olivian pitäisi kyllä pärjätä tässä.” 

Turun jälkeen katseet käännetään jo kohti kotiradan Suur-Hollola -viikonloppua ja 4-vuotiaiden 
tammojen Best Princessia, jossa voittajalle on tarjolla 5000 euroa. Toivotaan Olivialle terveyttä nyt kun 
ravikesä koko ajan kuumenee ja kiihtyy kohti loppukesän ja syksyn isoja kisoja! 

Raviliiga loppuu tämän vuoden lopussa. Kiinnostaako hevosenomistaminen jatkossakin? Kartoitan 
alustavasti kiinnostusta ainutlaatuiseen tilaisuuteen päästä jännittämään uusiksi hevosen matka varsasta 
ravuriksi, eikä minkä tahansa hevosen kanssa, vaan Olivian pikkuveljen! Meille raviliigalaisille tehtiin hyvä 
ehdotus oriista Stonecapes Rain. Rain on nyt vuoden ikäinen S J’s Caviarin poika, samasta emästä kuin 
Olivia ja mm. viime huutokaupan kallein varsa Stonecapes Quick (huutokauppahinta 26000e + alv + kulut). 
Ja jos pikkuveli on yhtään siskoonsa tullut, niin aika mukavia menestyksen hetkiä senkin kanssa on lupa 
odottaa =). 

Tiimi Stonecapes Rainin ympärille mahdollisesti kerättävän kimpan taustalla olisi sama kuin Oliviassakin, eli 
valmentajana Tommi Kylliäinen ja kimpanvetäjänä allekirjoittanut. Varsa myydään 50 osuuteen ja yhden 
osuuden hinta on 400e. Tällä kustannetaan itse hevonen, kimpan perustaminen, varsan vakuuttaminen jne. 
Jatkossa kuukausimaksu tulee olemaan alle 30 euroa kuukaudessa per osuus (85e kolmen kuukauden 
välein). Mikäli perustettava kimppa kiinnostaa, niin laita mulle sähköpostia jose.heinonen@gmail.com ja 
laitan kimpan sääntöjä ja budjettilaskelmaa näytille ja vastaan muutenkin kysymyksiin. Kysely ei vielä sido 
mihinkään =). 

Terveisin Johanna 
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