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Hei kaikille! 

Olivia starttasi viime viikon keskiviikkona Uudenmaan upeimman karsinnassa. Ohjissa oli taas Kari 
Venäläinen. Kovan avauksen jälkeen Olivia pääsi keulaan, josta taipui viimeisessä kaarteessa. Kavereiden 
tullessa rinnalle maalisuoralla Olivia tsemppasi taas, meidän tamma ei tunnu antavan periksi vaikka 
tuntuisikin pahalta! Sijoitus oli lopulta seitsemäs ja finaalipaikka aukesi (kahdeksan pääsi finaaliin). Edelleen 
voimme siis paukutella henkseleitä siitä, että meilläpä on hevonen, joka kolmevuotiskaudella pääsi kaikkiin 
ikäluokkafinaaleihin, joihin sillä yritettiin. Kovin moni muu hevonen ikäluokasta ei voi samoilla meriiteillä 
kehua. Uudenmaan upeimman karsinnan voit katsoa täältä. 

Muistatteko keväältä Olivian kiimaongelmat? Valitettavasti keväällä tehdyn hormonihoidon teho on nyt 
hiipunut ja vaikka yleensä tammat eivät tule kiimaan enää joulukuussa, niin meidän Olivia tuntuu olevan 
poikkeuksellinen niin hyvässä kuin pahassakin. Kiima iski päälle päivää ennen Uudenmaan upeimman 
karsintoja ja näkyi Olivian suorituksessa jäykkyytenä ja tiettynä haluttomuutena. Hoitoa ei ehdi 
dopingvaroaikojen takia uusia ennen finaalia, joten nyt täytyy vaan toivoa että oireet eivät tule Olivialle 
yhtä rajuina kuin keväällä. Ja että kiima myös loppuisi, keväällähän ongelma oli rajujen oireiden lisäksi se, 
että kiima ei loppunut lainkaan, kun normaalisti hevosen kiimaoireet kestävät vain muutamasta päivästä 
viikkoon. 
 
Sairauden oireita Olivialla ei ole startin jälkeen ollut, vaikka sitäkin mahdollisuutta karsintajuoksun 
perusteella mietittiin. Venäläinen raportoi Olivian olleen startissa erittäin jäykkä, mikä todennäköisesti 
johtui kiimasta. Muuten se oli kuulemma tuntunut jopa paremmalta kuin Turussa. Tommi kiteytti Olivian 
suorituksen tuoreeltaan näin: ”Tottakai on pettymys kun hevonen taipuu keulasta. Ilma oli raaka, avaus 
kova ja kiimaoireet iskivät päälle juuri huonoon aikaan. Olivia kuitenkin tsemppasi väsyneenäkin, eikä se 
ollut huono. Tältä hevoselta on vaan totuttu odottamaan niin paljon, että keskinkertainen esitys näyttää 
heikommalta kuin pitäisikään. Nyt koitetaan saada tamma notkeammaksi ja iskuun finaalia ajatellen. Se 
vielä ajetaan ja kärkipään sijoitus on hakusessa vaikka hevonen on hiukan mysteeri nyt. Uudenmaan 
upeimman finaalin jälkeen Olivia kuitenkin saa ansaitsemansa loman ja pitkä tauon. Se on tehnyt 
uskomattoman hienon kauden.” 
  
Myös Vermon Vilja ja Teivon Donna tekivät hienot juoksut ja pääsivät UU:n finaaliin, joten Vermossa onkin 
tiedossa kova raviliigataisto uudenvuoden aatonaattona 30.12. Tällä kertaa meidän ei ole mahdollista saada 
bussikuljetusta Vermoon (joulu sekoittaa aikatauluja varauksen suhteen), mutta toivottavasti 
mahdollisimman moni pääsee paikalle omin neuvoin. Vermoon on tosi helppo tulla sekä omalla autolla että 
julkisilla. Kyseessä on ilmaisravit, ja uskon Vermon keksivän muutakin mukavaa meille liigalaisille. Ja mikäpä 
sen mukavampaa kuin yhdessä muiden liigojen kannattajien kanssa. jännittää finaalia! Itse aion myös 
hankkiutua Vermoon kannustamaan Oliviaa. Oranssia ylle ja nähdään maalipaalun tuntumassa neljännen 
lähdön jälkeen. Olivian lähtö on illan viides lähtö, joka starttaa klo 19.50. Olivia lähtee matkaan radalta 
neljä. 
  
Finaalissa Tommi istuu taas Olivian kyytiin, sillä toinen Tommin kovista tammoista Proud Sally ei päässyt 
finaaliin. Yksin ei Olivia oranssia tiimiä kuitenkaan edusta, sillä oriiden ja ruunien ryhmässä starttaa 
Kylliäisen tallista myös Quartam de Caelo. Yleisesti kilpailuun veikataan kuitenkin tammavoittajaa, sillä 
tammat ovat tänä vuonna erittäin kovia, ja lisäksi ne saavat 20 metriä etumatkaa ruuniin ja oreihin nähden. 
Jännittävä kilpailu siis tulossa. Vermossa tavataan 30.12.! 

 Onko joululahjat vielä ostamatta?  

MESTARIKASVATTAJAT voi olla ratkaisu! 
Jos olet kiinnostunut sekä suomenhevosten että lämminveristen kasvatuksesta, voit halutessasi laittaa 
hevosilon kiertämään ja antaa joululahjaksi osuuden Mestarikasvattajat -kimpasta. Kimppa vuokrasi neljä 
siitostammaa, joista löydät lisätietoja kimpan nettisivulta. Osuuden hinta on á 150e, ei muita 
kuluja. Mestarikasvattajien mahdollisesti saamat kasvattajapalkinnot ohjataan raviurheilun 
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nuorisotoiminnan tukemiseen Suomen Hippoksen välityksellä, joten samalla pääsee tukemaan raviurheilun 
tulevaisuutta toistakin kautta. Ohessa esite lisätietoineen. 

  

Tämän viestin myötä haluan toivottaa teille kaikille ja läheisillenne rauhallista ja onnellista joulunaikaa! 
Kimppamme facebook-sivu tottakai päivystää Uudenmaan upeimman finaalin alla ja laitan teille tiedoksi 
Olivian viime kuulumiset vielä sähköpostilla finaalin jälkeen. Sitten onkin vuorossa loma Olivialla ja 
tiedotuskin pitää samalla pienen tauon. Nyt on kuitenkin ensin aika nauttia joulusta. 

  

Siispä joulurauhaa! 

  
toivottaa 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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