
Olivia postia 24.7.2015 

Hei kaikki! 
   
Kuten jo facebook-sivuillamme kerroin, on Olivian seuraava startti vuorossa lauantaina Porissa. Kyseessä on 
Kyvyt esiin -divisioona, eli lähtö on rajattu vähintään 1000 euroa mutta enintään 5000 euroa tienanneille 
hevosille. Lähtö ajetaan ravien seitsemäntenä lähtönä n. klo 16.35. Kyseessä on T75-lähtö, eli ainakin sen 
ratkaisuhetket näytetään myös MTV3:n Ravikunkku -ohjelmassa (alkaa klo 17 kolmoskanavalla). Suorana 
lähdön voi tuttuun tapaan katsella Fintoton nettisivujen kautta, katsominen vaatii pelitilin perustamisen ja 
maksaa euron. Pelitilin omaavat henkilöt voivat myös kirjautua mobiililaitteella m.fintoto.fi -sivuille, mistä 
lähetystä saa katsella ilmaiseksi (vaatii myös pelitilille kirjautumisen). Videotallenne lähdöstä päivittyy 
yleensä puolen tunnin sisään katsottavaksi ilmaiseksi Fintoton videoarkisto-palvelusta. 
   
Ja tietysti osa porukasta lähtee katsomaan Oliviaa myös paikan päälle! Itse en Poriin pääse, mutta 
suosittelen, että laitatte päälle jotain oranssia (Olivian fanituotteita tms), jotta tunnistatte toisenne ja 
kokoonnutte lähellä maalipaalua, jos haluatte kannustaa yhdessä. Tommille jo vähän vihjasin että 
kannustusjoukkoja saattaa olla paikalla ja hän myhäili että sehän tuo suoritukseen heti pykälän lisää! 
   
Olivialla on ei ole mikään paras lähtörata (7.) starttiin, onneksi sentään eturivi tällä kertaa. Ravikilpailuissa 
ajetaan aina sääntöjenkin mukaan voitosta, tai mahdollisimman hyvästä sijoituksesta. Joskus kuitenkin 
kuskit ajattelevat yhtä starttia pidemmälle ajotaktiikkaa valitessaan. Eli nyt on tarkoitus saada Olivialle 
mukava paikkoja aukaiseva välistartti Tammakriteriumin karsintoja ajatellen, jotka ajetaan aika 
optimaalisesti 10 päivän kuluttua Porin startista (Tampereella 4.8.). Kengät pidetään visusti jalassa ja 
taktiikka on antaa nätti reissu ja katsoa mihin se lopussa riittää. Radalta 12 starttaa todella kova hevonen 
Pascha Tilly, sitä kannattaa Olivian lisäksi seurata. Hevonen teki ainakin allekirjoittaneeseen vaikutuksen 
kun viimeksi sen näin kilpailevan Suur-Hollola -sunnuntaina! 
   
Suur-Hollolan Tammahambon kovan startin jälkeen Olivia oli noin viikon ajan hiukan normaalia jäykempi, 
ilmeisesti kengittä ajaminen vaikutti lihaksistoon ja olihan kyseessä nuorelle ja kokemattomalle tammalle 
myös kovin kilpailu tähän asti. Olivia on kuitenkin koko ajan syönyt ja juonut hyvin ja ollut iloisella mielellä, 
joten mitään huolta ei ole ollut. Nyt se on jo muutaman viikon taas halunnut mennä kovempaa ja tämä 
startti tuleekin oikein sopivaan väliin. 
   
Tuosta kengittä ajamisesta sen verran, että se tietysti kuluttaa kaviota, mutta nyt kaviot ovat taas 
kasvaneet ja mikäli tähdet ovat suotuisat ja Olivia lunastaa itselleen paikan Tammakriteriumin finaaliin, niin 
siellä voitaisiin mahdollisesti kokeilla taas kenkien riisumista. Pitää kuitenkin muistaa, että karsinnat pitää 
ajaa ensin, ja niissä voi käydä mitä vaan. Joka vuosi hyviä tammoja jää Tammakriteriumin ulkopuolelle 
epäonnistuttuaan karsinnassa. Eli jäitä hattuun sitäkin kilpailua odotellessa! 
   
Ja nyt unohdetaan se Tammakriterium ja suunnataan katseet Poriin! Ja sitä ennen facebookista löytyy 
tuoreita kuvia meidän prinsessasta. Kuvista kiitos Marja Peltoselle. 
  
Jännittävää viikonloppua kaikille! 
terveisin, Johanna 
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