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Hei Olivialaiset! 

Long time, no see? No, nyt on lomat lusittu ja kimpanvetäjän aika astua taas sorvin ääreen! 

Suur-Hollolan Best Princessistä heinäkuun alussa oli tuomisina neljäs sija. Olivia oli todella urhea 
kurakelissä ja jossiteltavaakin jäi paljon, sillä se tuli maaliin kaikki voimat tallella pussissa. Kilvassa mukana 
olivat myös raviliigasiskot Golden Luxi Killeriltä (sijoitus 8.) ja Grainfield Fanny Vermosta (sijoitus 11.). Olivia 
pääsi oletetun hyvin liikkeelle auton takaa. Etukäteen Tommi jo uumoili, että Olivian lähtönopeus riittää 
kakkosradalta keulille, ja näin kävikin. Tarkoitus ei ollut lähteä vastaamaan ulkoa hurjastelleille Roherynille 
ja Arctic Helenille, vaan saada hyvä juoksu sisäradalla. Keli oli melko raskas, eikä ulkoradoilta tällä kertaa 
ollutkaan asiaa voittomatsiin. Valitettavasti Arctic Helen kangistui lopussa, eikä Olivia päässyt sen takaa 
vapaille vesille. Videolta näkyy, miten Olivia oikein tuikkii päällään väsyvän hevosen takana, että tuosta 
pitäisi päästä ohi :). Vaikka sijoitus olisi voinut olla parempikin, vahvisti Olivia kuitenkin entisestään 
asemiaan Raviliigan ylivoimaisessa johdossa, kun sen voittosumma kirjataan nyt 31.200 €. 

Startin jälkeisellä viikolla Oliviaa hiukan hoidettiin etupolvista, mikä aiheutti lääkevaroajan 14 vrk. Tämän 
takia tähtitytöllämme ei voitu startata viime viikolla Teivossa nelivuotiaiden tammojen kilpailussa, missä 
mukana olivat liigahevosista Golden Luxi ja Grainfield Fanny. Killerin Maisa otti lähdöstä tosi hienon voiton, 
onnea Jyväskylän joukkueelle! Olivia on kuitenkin ollut koko ajan normaalissa treenissä, ja tämän viikon 
maanantain harjoitusajosta otettuja kuvia voi ihailla täältä. Tommi kertoi Olivian olevan oikein hyvän ja 
notkean tuntuinen, ja hyvillä mielin edetään kohti syksyn isoja kisoja ja isoja tavoitteita.  

Olivian kilpailu-uralla edetään tietysti aina hevosen ehdoilla, mutta jos terveyttä riittää, niin kauden 
isoimmiksi tavoitteiksi on asetettu isot ikäluokkakilpailut: Derby, Villinmiehen Tammakilpa ja 4-
vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu. Ensimmäisenä kalenterissa on Derby, jonka karsinnat ajetaan 
24.8.2016 Vermossa ja tänään julkaistiin Vermon sivuilla virallinen Derby-ranking (linkissä lisätietoa sekä 
Derbystä että rankingista.) Olivia on taulukossa raviliigahevosten ykkösenä sijaluvulla 8. Noin kuukauden 
päästä sitten nähdään, ketkä karsintoihin lopulta pääsevät osallistumaan ja kisaamaan paikasta finaaliin, 
jonka voittaja palkitaan ruhtinaallisella 125.000 euron ykköspalkinnolla! 

Ennen derbykarsintoja on tarkoitus startata vielä kerran tai pari. Ensimmäinen startti on luvassa ensi 
viikon keskiviikkona Vermon Derbykenraalissa. Kyseessä on ravien kahdeksas lähtö, joka starttaa klo 
20.48. Arvontakone heitti Olivialle koko lähdön synkeimmän radan 8, joten isommat menestystoiveet 
kaikkosivat.  

”Nämä on nyt tosi kovia lähtöjä, mitä Olivialla ajetaan. Se starttaa aina parhaita vastaan ja pärjää, sen se 
on näyttänyt moneen kertaan. Vaikka voitot ovat kiertäneet, on mukana ollut tosi huonoa tuuriakin. Olivia 
on kuitenkin ikäluokan parhaita hevosia. On iso asia päästä kilpailemaan näissä lähdöissä, ei sitä aina 
tajuakaan. Pienemmällä voittosummalla pääsisi toki helpompiin lähtöihin voittamaan, mutta ei sitä auta 
murehtia. Rahaa raviliigassa on tarkoitus kerätä ja siihen Olivian kilpailuttaminenkin tähtää.” Tommi 
kertoili taktiikastaan Olivian kilpailuttamisen taustalla.  

”Tässä Vermon lähdössä on vastassa oikein tosi kovia hevosia ja me annetaan kyllä tosi paljon tasoitusta 
tuolta lähtöpaikalta. Pidetään kengät jalassa ja ajetaan nätti reissu tammalla. Isommat kisat on tulossa.” 

Olivian pikkuveljen Stonecapes Rainin ympärille kerättävä kimppa täyttyy hyvää vauhtia! Jonkin verran 
osuuksia todella hienosta (ja kovin, kovin paljon Olivian näköisestä!) oriista on vielä jäljellä. Jos hiukan liigaa 
”perinteisempi” hevosenomistajuus kiinnostaa, niin liitteenä on esite kimpasta, ja multa saa lisätietoja 
osoitteesta jose.heinonen@gmail.com.  

esite 

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=23107442
https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/posts/721611831315248
mailto:jose.heinonen@gmail.com
file:///C:/Users/Elina/Documents/Ravinaisten%20kotisivut/esite_stonecapesrain.pdf
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Tästä tämä jännitys vaan kiihtyy loppukesää ja syksyä kohti :)! Nauttikaahan kesäisistä päivistä ja nopeista 
hevosista – etenkin viikon päästä Turussa, kun kuninkaallinen ravisirkus avaa viikonlopuksi ovensa. 
Kruunataanko Jokivarren Kunkku taas koko Suomen kunkuksi, vai ottaako joku nuori haastaja omansa?  

Kauniita päiviä toivottelee, 

Johanna 
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