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Hyvä herrasväki, onneksi olkoon! 
   

Meillä on omistuksessamme Kriteriumfinalisti! Lähdön voi katsoa täältä Teivon sivuilta, josta näkee 
voittajahaastattelutkin. Ja seuraavaan kerran hevosemme starttaa lauantaina 3.10. 3-vuotiaiden 
suurimmassa kilpailussa, ja on mukana tavoittelemassa 75.000 euron ykköspalkintoa. 
   

Ennen karsintojen lähtölistojen julkistamista Tommi oli hyvin odottavalla ja tyytyväisellä mielellä. "Olivia 
tuntuu paremmalta kuin ikinä, ja jos vaan saataisiin karsintoihin hyvä lähtörata niin mahdollisuudet on 
vaikka mihin", Tommi mietti päivää ennen ilmoittautumista. 
   

Mutta kuinkas sitten kävikään... Olivia arvottiin lähdön huonoimmalle radalle 8, ja samaan lähtöön tuli 
kilpakumppaniksi vielä ikäluokan ykköspyssy Begemot Frido. Se hallitsi lähtöjään vielä keväällä, mutta 
toukokuussa sen hankoside reagoi, ja kriteriumkarsinnat olivat sille ensimmäinen startti yli neljään 
kuukauteen. Päivän vire oli siis hiukan kysymysmerkki, mutta hevosen luokka oli hyvin tiedossa. 
Lähtölistalla oli etukäteen arvioiden muitakin kovia nimiä, mm. kotiradan raviliigasisko Arctic Madonna. 
   

Näistä asetelmista Tommi kertoi lähtevänsä matkaan maltillisin odotuksin. Sijoitus puolen välin kieppeillä 
olisi tavoitteena, ja finaalipaikka tuskin mahdollinen (joka lähdöstä vain kaksi parasta pääsee finaaliin). 
Etukäteen oli myös vaikea arvioida miten Olivia suhtautuisi kilpailumatkan pitenemiseen puolella 
kilometrillä. Tämä oli nimittäin ensimmäinen kerta, kun Olivialla ajettiin näin pitkää matkaa. Kriteriumissa 
(kuten 4-vuotiaitten Derbyssäkin) kilpailumatka on 2600m ja Olivialla on tähän mennessä startattu 
ainoastaan 2100 metrin matkalla. 
   

Mutta raviurheilu on siitä veikeä laji, että lähdöt on aina juostava ennen kuin voittajia ja finalisteja 
julistetaan. Ennakkosuunnitelman mukaan Tommi otti Olivialla lähdön korostetun rauhallisesti ja jäi 
takajoukkoihin. Matka taittui viimeisessä parissa aina siihen asti, että matkaa maaliin oli jäljellä noin 600m. 
Silloin Tommi antoi Olivialle kirimerkin ja se kiersi kuin tuulispää kärjessä juoksevan Begemot Fridon 
kimppuun. Sille ei hevosemme tällaisella juoksunkululla voinut mitään, mutta taisteli urheasti ja melkoista 
kilpailupäätä osoittaen ohi helpomman juoksun johtavan takana saaneen Gisela Luxin. Palkintona 1500 
euroa ja finaalipaikka!  
   

Karsinnoissa starttasi myös kaksi muuta raviliigavarsaa. Vermon Grainfield Fanny teki tosi urhean juoksun 
myös huonolta lähtöradalta ja oli neljäs, eikä siis päässyt finaaliin. Teivon Donna taipui Olivian lähdössä 
takajoukkoihin. 
   

Lähtöradat valitaan huomenna, ensin voittajat ja sitten kakkoset nopeusjärjestyksessä. Tommi pääsee 
valitsemaan radan yhdeksäntenä. Lähdön myöhäisen ajankohdan takia soittelen Tommilta muutkin Olivian 
kuulumiset huomenna, ja saan varmasti samalla sisäpiiritiedon finaalin lähtöradasta. 
   

Kriterium on se kaikkein kovin kilpailu, mitä kolmevuotiaiden ohjelmassa on, ikäluokkakilpailuista klassisin. 
Ykköspalkinto on kunnioitettavat 75.000 euroa ja paikka kriteriumfinaalissa on kaikkien kasvattajien ja 
omistajien haaveena. Saatan toistaa itseäni, mutta finaalipaikka on jo niin suuri voitto, että kaikki tästä 
eteenpäin on pelkkää plussaa. Joten Teivossa tunnustetaan ilolla väriä lauantaina 3.10. ja toivotaan Olivialle 
hyvää juoksua ja sijoitusta. Järjestän bussikuljetuksen Lahdesta, mikäli osanottajia ilmoittautuu riittävästi, 
laitan siitäkin lisäinfoa huomenna. Ja valitettavasti mun on jo tässä vaiheessa kerrottava, että itse en pääse 
Kriteriumfinaaliin paikalle. Alan järjestellä huomenna korvaavaa henkilöä koordinoimaan joukkueemme 
tapaamista finaalissa. Itse katson juoksun kyllä suorana mobiilin kautta, ja olen hengessä mukana! 
   

Tommi sanoi muutama viikko sitten, ettei meidän Olivialta kukaan ikäluokasta juokse tällä hetkellä karkuun, 
ja oli oikeassa. Oliviakin luottaa selvästi Tommiin ja siihen, ettei ohjastaja aseta hevostaan liian vaikeiden 
tehtävien eteen. Näiden kahden yhteistyötä on ilo katsoa, Tärkeä osa tiimiä ovat myös hoitaja Jenni 
Widman, Tommin vaimo Raisa ja muu tallin väki. Tiimi on tehnyt aika lailla sataprosenttista työtä, ja on 
hieno juttu omistajankin näkökulmasta kun valmennustiimille voi antaa täyden luottamuksen ja 
työrauhan. Voisimmekin porukalla miettiä jotain sopivaa muistamista tallilaisille kiitokseksi heidän 
työstään. Jos just sulla olis sellaiseen hyviä ideoita, niin laita mulle viestiä!  
   
Pää pilvissä edelleen, 
  
Johanna 
p.s. Meidän Olivia meni tällä sijoituksella myös raviliigarankingin ykköseksi 9025 euron 
kokonaisvoittosummallaan! 
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