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Hei kaikki! 

Hilpeää hiihtolomaa, vaikka hiihtokelit taitavatkin olla jo menneen talven lumia. Aurinko kuitenkin 
lämmittää pikkuhiljaa ja kevättä kohti mennään, sen huomaa ainakin räystään reunalta tippuvista 
vesipisaroista! 

Suunnitelmissa oli järjestää meille Olivialaisille mahdollisuus päästä seuraamaan Olivian hiittiä näin 
hiihtoloman kunniaksi. Valitettavasti suunnitelma täytyi kuitenkin perua, sillä Olivia on sairastunut tällä 
hetkellä ravitalleja kiertävään virukseen, joka tunnetaan kansanomaisesti nimellä ”vuohiskuppa”. Taudin 
kuvaan kuuluu hiukan heikentynyt suorituskyky ja vuohiseen kehittyvät mätivät ruvet. Kylliäisten tallilla 
virus on kuulemma käynyt läpi lähes kaikki hevoset, ja viimeisten joukossa oli Olivian vuoro sairastua. 
Sinänsä kyse ei ole mistään kovin vakavasta, sillä kaikki hevoset ovat parantuneet noin reilussa viikossa, 
eikä taudista ole jäänyt haittoja. Erilaiset kiertävät virukset kuuluvat ravitallien arkeen, sillä ne leviävät 
ravirataympäristössä yhtä nopeasti kuin vaikkapa norovirus päiväkotilapsien keskuudessa. Onneksi myös 
ravitalleilla elävien hevosten vastustuskyky on yleensä hyvällä tolalla, ja tiettyjä viruksia (influenssa ja tietyt 
herpesvirukset esimerkiksi) vastaan voi suojautua rokottamalla. Influenssarokotus kerran vuodessa on 
pakollinen kilpaileville ravihevosille. 

Tommi ehdotti, että yleisölle avoin hiittipäivä voitaisiin ajaa maaliskuussa, mikäli arkiaamupäivänä saamme 
porukan kasaan. Suurimmalle osalle meistä hiittiharjoitukset ovat harmittavan mahdottomaan aikaan 
työssäkäynnin kannalta, mutta ravitalleilla eletään tiukan aikataulun mukaan, jotta kaikki hevoset tulee 
treenattua ajallaan ja iltaisin kierretään raveissa ympäri Suomen. Joten valitettavasti Kylliäisten tallin 
aikataulun mukaan meidän täytyy avoimien hiittienkin suhteen elää, mutta toisaalta mahdollisuuksia 
Olivian tapaamiseen ja sen näkemiseen ajettuna on muidenkin yhteistapaamisten aikaan. Ja mitä 
lähemmäksi kevät tulee, sen lähemmäksi tulee näillä näkymin myös Olivian kilpaura, jolloin hienon 
tammamme ihailu tulee kertaheitolla helpoksi. Joka tapauksessa tiedotan avoimesta hiittipäivästä heti kun 
saamme Kylliäisten kanssa sovittua heille sopivan päivämäärän, ja toivon tietysti mahdollisimman runsasta 
osanottoa. 

Olivian treenejä on jatkettu kevennetysti paranemisen ehdoilla, ja se on saanut nauttia myös 
hevosfysioterapeutin tekemästä hieronnasta. Fysioterapeutti kehui Olivian lihaksiston olevan oikein 
hyvässä kunnossa, vain selkälihaksista ja kaulalta löytyi kireyttä, mikä onkin treenaaville ravureille 
tyypillistä. Kipeitä lihaksia hoidetaan hieronnalla ja akupunktiolla ja seuraavakin hoitokerta on jo sovittuna. 
Kilpailemaan valmistautuva ravihevonen on huippu-urheilija, ja myös sen lihaksistosta täytyy pitää huolta 
kuten huippu-urheilijan lihaksistosta.  

Jokimaan raveissa toissaviikolla oli mahdollisuus käydä tapaamassa Oliviaa ja Tommia talliolosuhteissa, ja 
meitä olikin sellainen 40-50 ihmistä jonossa Oliviaa taputtelemassa ja kyselemässä Tommilta sen 
kuulumisia. Tapaamisen aikaan Olivia ei ollut vielä vuohiskuppaan sairastunut, vaan Tommi oli päässyt 
ajamaan sillä normaalisti. Meitä kaikkia tietysti kiinnosti suunnitelmat starttiin tulosta, ja niitäkin Tommi 
valotti. Mikäli kaikki menee hyvin, eikä mitään takapakkeja tule, niin ensimmäistä starttia on suunniteltu 
maaliskuun loppupuolelle. Pidetään kaikki kuitenkin vielä pää kylmänä, koska hevosten kanssa kaikki on 
mahdollista ja suunnitelmat voivat muuttua moneen kertaan. Toivotaan ensimmäiseksi, että vuohisruvet 
alkavat parantua ja treenejä päästään edelleen jatkamaan normaalisti. Tommi kertoi, että Olivialla ei ole 
ajettu nyt kovin kovaa, vaan enemmän pitkää ja tehokasta treeniä. Ennen mahdollista kilpailua Tommi 
aikoo ajaa hevosellamme muutaman napakamman hiitin, jotta voidaan varmistua, että hevonen kulkee 
hyvällä tyylillä myös nopeammassa tempossa ja on starttivalmis. 
 
Olivian starttiin tuloa odotellessa Kouvola kutsuu meitä Raviliigaraveihin lauantaina 7.3. Kouvolan tuntien 
sikäläiset tekevät varmasti kaikkensa vieraiden viihtyvyyden eteen, joten suosittelen lämpimästi päivään 
osallistumista. Itse en valitettavasti Kouvolaan pääse, sillä olen tuona ajankohtana ulkomailla.  
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Tässä ohjelmaa lyhyesti, virallisempi kutsu ja ilmoittautumislinkki ovat liitteenä. 
  
*  klo 12-13  Ravintolakatsomo Riimussa kuulet taustat, tunnelmat ja odotukset kaikista 14 liigavarsasta. 
Juha Jokinen haastattelee liigavarsojen valmentajia ja ne, jotka eivät tule paikalle niin kommentit otetaan 
mahd. kimpanvetäjältä tai soitetaan etukäteen valmentajalta. Kaikkien varsojen kuulumiset tullaan 
kuulemaan.    
  
*  Kouvolan liigavarsa tamma Despina esittäytyy radalla heti tilaisuuden jälkeen.   
  
*  Raviliigan ohjastajaottelussa kilpailevat 12 liigavalmentajaa lähdöissä yksi ja kolme. Voittajavalmentajan 
joukkue pääsee mukaan voittajakehään! Voittajaliiga ja sen valmentaja palkitaan.  
  
*  Harjun Oppimiskeskus on vahvasti päivässä mukana. Juonnetut valjastusnäytökset pidetään 
yleisöalueella noin klo 13.15 ja klo 14.25.  
  
*  Lisäksi Harjun Oppimiskeskuksen arvonnassa kolme onnekkainta pääsevät vetämään lähdön esittelyn. 
Liigalähtöjen lisäksi apukuski arvotaan Harjun omaan nimikkolähtöön. Esittelyt vedetään Tandem-kärryillä. 
Arvonnan palkintona on myös Hoviruoka Oy:n tuotepaketteja.  
  
*  Ohjelmassa on myös ponilähtö, poniratsastusta ja vihjetilaisuus. 
   
Tervemenoa Kouvolaan! 
  
  
Meidän facebooksivuilta löytyy muutama kuva Tommista ja Oliviasta viimeisimmästä tapaamisesta, 
www.facebook.com/raviliigajokimaa. Kuvia pääsee katsomaan, vaikkei facebookiin kuuluisikaan. Olin 
näköjään ensin osannut ladata ne facebookiin hyvin tiukoilla yksityisyysasetuksilla (vain minä itse näin 
kuvat). Tässä nyt uusintayritys julkisilla asetuksilla =). 
  
  
Pysykää pystyssä =) 
   
Terveisin, 
 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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