
Olivia postia 21.6.2015 

Hei, 
   
Olivia oli viikko sitten lauantaina juostussa Kasvattajakruunu -alkuerässä kuudes. Neljäs, viides ja kuudes 
hevonen tulivat maaliin aivan rintarinnan ja jokaiselle kirjattiin sama aika. Oli siis muutamasta millistä kiinni, 
ettei sijoitus olisi ollut parempi, mutta tällaista tämä raviurheilu välillä on.  
   
Olivia lähti hienosti matkaan, mutta ei saanut keuloja Markku Niemisen Lady Redcapilta, joka lähti sisempää 
ja jolla näin ollen oli etulyöntiasema. Ensimmäisessä kaarteessa Tommi pudotti Olivian kolmanteen sisälle, 
mistä yritti nostaa toiselle viimeisessä kaarteessa, mutta edellä juokseva hevonen ei edennytkään, joten 
pujotteluksi meni. Tommin mielestä vähintään pari sijaa hukkui viimeisen kaarteen siksakkiin, 
mutta tekemätön paikka se on, kun edessä olevat hevoset eivät etene ja pois niiden takaa ei meinaa päästä. 
Maalisuoraa Olivia tulee silti hyvin, ja ennätys parani kolme kymmenystä aikaan 16,7. Lähdön näkee tästä 
linkistä. 
   
Lähtö oli kovatasoinen, ja on hienoa huomata, että Olivia riittää näissä ikäluokan tammakarkeloissa. Sillä on 
niin hyvä lähtönopeus, että hyvällä juoksunkululla menestystäkin saadaan. Tällä kertaa onni ei oikein ollut 
myötä, mutta uusi koitos on aina uusi koitos. Kovia kilpailijoita tosin riittää tässä ikäluokassa Teivon 
Raviliiga-varsa Arctic Madonnan ja kumppaneiden johdolla. Kannattaa muistaa, että varsinkin näissä 
kovemmissa kisoissa voitot ovat harvinaista herkkua ja hevonen voi tehdä positiivisen esityksen vaikkei 
voittoa tulisikaan. 

Kolmivuotiaiden tammojen seuraava isompi lähtö on Suur-Hollola-viikonloppuna (su 5.7.) Jokimaalla 
ajettava Tammahambo ja sinne Oliviankin kanssa tähdätään. Tämän ikäluokan tammahuippu on toistaiseksi 
hyvin lavea, joten varmaa mukaanpääsy ei tietenkään ole. Jos Olivia pysyy terveenä, niin Suur-Hollola 
sunnuntaina sillä joka tapauksessa startataan, jos Tammahamboon ei irtoa paikkaa niin kolmevuotiaiden 
rahasarja on toinen mahdollinen lähtö Olivialle. Suur-Hollola sunnuntain lähtölistat valmistuvat viikon 
päästä, joten silloin tiedämme varmaksi kuinka käy.  
  
Tammamme tuntuu palautuneen startista hyvin, se on syönyt ja juonut hyvin ja ollut leppoisalla mielellä. 
Vähän kuin ei olisi starttaamassa käynytkään! Keskiviikkona eläinlääkäri Jarno Kauhanen tsekkasi Olivian 
läpi ja siltä hoidettiin piikittämällä molemmat etupolvet. Viime kerralla hoidettu takajalka oli nyt oireeton, 
eikä vaatinut toimenpiteitä. Juhannuksen ajan Olivia saa olla helpommalla ja ensi viikolla ajetaan taas ja 
aletaan valmistautua Jokimaan kesän kohokohtaan, Suur-Hollola -viikonloppuun! 
   
Suur-Hollolasta lisätietoa löytyy täältä: http://www.suurhollola.fi/ . Kyseessä on yksi Suomen suven 
suurimmista ravikarnevaaleista, ja ainakin itselläni on jo vaikeuksia pysyä nahoissani kun ajattelen, että 
oma hevosemme starttaa juuri tuona kyseisenä viikonvaihteena! Oli lähtö mikä hyvänsä, on upea kokemus 
olla mukana Suur-Hollolassa. Laittakaahan kalenteriin merkintä ja tulkaa nauttimaan parhaasta 
suomalaisesta raviurheilusta ja ainutlaatuisesta tunnelmasta! 
   
p.s. Älkääkä unohtako Suur-Hollola-perjantain Lahti Ascot -lounasravitapahtumaa, josta vielä esite ohessa. 
  
terveisin, 
Johanna 
 
Jokimaan joukkue 
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