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Hei kaikille! 
   
Olivia voi hyvin. Se on palautunut startista erinomaisesti, eikä ollut kuulemma millään tavalla väsyneen 
tuntuinen startista. Se on tänään käynyt myös joka keskiviikkoiseen tapaansa vesikävelyssä palautumassa. 
   
Tänään on valittu myös Kriteriumfinaalin lähtöradat ja Tommi ja Olivia ampaisevat matkaan radalta 11. 
Tommi kertoi, että hänen valintavuorollaan valittavissa olivat radat 7,8,11 ja 12. "Jos kutonen olisi ollut 
tarjolla, niin olisin ottanut sen. Mutta Korven Pekka Arctic Helenillä sai valita radan ennen meitä, ja hän oli 
ottanut radan 6. Arctic Helen lähtee kovaa, ja jos lähtisimme sen ulkopuolelta, niin emme saisi kuitenkaan 
keuloja ainakaan suosiolla ja avaus menisi pitkäksi. Pitkällä matkalla 2600 metriä se painaisi lopussa liikaa. 
Siksi valitsin takarivin paikan, jolla pääsee lähtemään radan viisi tai kuusi takaa. Tätä lähtöä ei voiteta eikä 
saada hyvää sijoitusta ajamalla kilometriä kolmatta. Joten yritän antaa Olivialle hyvän juoksun ja toivotaan 
sen verran tuureja matkaan, että tamma pääsisi lopussa vapaille vesille näyttämään hirveän 
nopeutensa. Olivia nimittäin tulee palan niin lujaa, ettei siihen kovin moni pysty vastaamaan." Tommi 
kertoili tänään karsinnan jälkitunnelmissa. 
  
"Tamma teki todella kympin arvoisen suorituksen karsinnassa. En rehellisesti uskonut finaalipaikkaan tuolta 
lähtöradalta. Ajattelin, että jos ollaan 4-6 sakissa, niin hyvä. Ja vielä matkallakin arvioin, ettei finaaliin 
päästä millään kun keula sai vetää niin hitaasti. Meidän edessä hevonen alkoi väsyä ja käänsin Olivian kiriin 
noin 600-700 ennen maalia. Olivia lähti todella kovaa, ja punnersi rehellisesti perille. Se tuli kympin vauhtia 
taas helposti. Ja osoitti hienoa juoksupäätä kun väänsi väkisin ohi paljon helpomman juoksun saaneesta 
hevosesta", Tommi kehui.  "Finaaliin lähdetään jalat maassa. Siinä on hirmu kovia hevosia vastassa, ja 
lähtöpaikaksi ei ollut tarjolla parempaa. Odotan Olivialta kuitenkin hyvää suoritusta kuten aina ja sijoitus 
puolen välin paremmalla puolella on tavoitteena. Vastus on kuitenkin niin kova, että siinä pitää jo 
juoksunkin vähän onnistua." 
  
"On kyllä pakko olla tyytyväinen tammaan, se tuntuu aina vaan venyvän tehtävien myötä. Mun mielestä me 
ei olla vielä edes nähty parasta Oliviaa. Uskon itse sen olevan ensi kaudella vielä parempi, se on kuitenkin 
kehittyvän oloinen hevonen. Nyt se on kuitenkin jo osoittanut kuuluvansa ikäluokan parhaimmistoon, joten 
mukavahan tällaisella hevosella on kilpaa päästellä", Tommi kehui.  
  
Kellotin Olivian vauhtia videolta, ja viimeinen kilometri taittuu 1.13,6 -aikaan. Viimeinen 600m kiri sain 
kellotettua vauhtiin 1.10,0. Nämä eivät kuitenkaan ole virallisia aikoja, vaan tosiaan epätarkkoja ja videon 
perusteella kellotettu. Suuntaa ne kuitenkin antavat!  
  
Tarkkasilmäiset huomasivat myös, että Olivialla oli myös muutama uusi varuste eilen kilpavarustuksessaan, 
eli päätanko (jäykkä tanko, joka kiinnitetän siloihin ja kulkee nimensä mukaisesti hevosen pään vieressä. 
Tarkoituksena on auttaa hevosta juoksemaan suorassa.) ja vedettävät korvapallot. Olivia on juossut kaikki 
startit tähän asti korvat kiinni, mutta nyt Tommi halusi testata tulisiko korvien aukaisulla vielä yksi vaihde 
lisää. Hän kertoi tosin vetäneensä pallot jo kilometri ennen maalia kun Olivia alkoi hiukan venkoilla, 
äkillinen äänten lisääntyminen sai sen taas keskittymään itse juoksemiseen.  
  
  
Bussikuljetus Kriteriumiin 
  
Kuten eilen jo vihjasin, olen järjestämässä taas bussikuljetusta Teivoon Oliviaa kannustamaan. Onhan tämä 
ihan hurjaa kun jatkuvasti pitää Kriteriumeissa ravata (kirjaimellisesti :)! Bussi lähtee tuttuun tapaan 
Jokimaan raviradan parkkipaikalta klo 12 ja on siis Teivossa klo 14 eli ravien alkaessa. Paluumatkalle bussi 
lähtee n. klo 18.15 eli Kriteriumfinaalin ja voitonjuhlan (juhlittiin voittajana sitten ketä hyvänsä) jälkeen. 
Matkan hinta on aikuisilta 20e ja alle 16v lapsilta 10e. Ilmoittautuminen kyytiin tehdään tästä 
linkistä viimeistään maanantaina 28.9. Matka järjestetään jos mukaan ilmoittautuu riittävästi innokkaita, ja 
ilmoitautuneet saavat ensi viikolla tarkemman informaation matkasta. 
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 Eilen kerroin myös, että en itse pääse finaalipäivänä paikalle. Tästä johtuen olen saanut huolestuneita 
yhteydenottoja. Ei ollut tarkoitus aiheuttaa huolta kenellekään, mutta ilmaisin itseäni kieltämättä hiukan 
huonosti. Tarinan tausta on se, että  jouduin eilen kääntymään Teivosta kotiin sairastapauksen vuoksi, enkä 
siis ollut näkemässä Olivian pääsyä finaaliin, vaikka niin oli tarkoitus. Kerroin tästä facebookissa, 
jotta kimpanvetäjän poissaolo ei aiheuttaisi liikaa ihmetystä. Osa liigalaisista oli sittemmin huolestunut 
luettuaan tiedotteesta, etten pääse myöskään finaaliin paikalle. Näillä poissaoloilla ei kuitenkaan ole 
varsinaisesti tekemistä keskenään, eikä sairauskaan ollut vakavaa laatua. Finaalista joudun olemaan poissa, 
sillä olen samana päivänä vieraana häissä toisella paikkakunnalla. Iloinen syy siis, joskin ravientusiastille on 
tietysti vaikea paikka, kun ensimmäistä kertaa saa oman hevosen Kriteriumin finaaliin, eikä pääse paikalle 
kannustamaan... mutta mulla on luja luotto teihin liigalaisiin, että ensi viikon lauantaina oranssi on Teivon 
pääväri ja kannustuksenne antaa tammallemme siivet loppusuoralla! 
   
Fanituotteet 
  
Meille on tulossa uusia fanituotteita Teivon nettikauppaan, mutta niissä menee vielä hetki. Mulla on jäljellä 
joitakin "vanhoja" tuotteita, joita ehdin vielä postitella halukkaille, mikäli kaipaatte "wirallista" väriä 
Kriteriumpäivään =) 
  
Tilaus tehdään mulle sähköpostilla ja maksetaan välittömästi tilille 
FI84 4712 0010 0673 62 (BIC: HELSFIHH), saaja Jokimaan Raviliiga-talli. Maksu on tehtävä tällä viikolla, jotta 
se näkyy mulla maanantaina ja saan tuotteet postiin viimeistään tiistaina. 
  
Postikulut ovat 5e per tilaus. 
  
Jäljellä olevat tuotteet ovat: 
  
*Pelipaidat (pääväri oranssi, kuin jääkiekkopaitoja, takana numero ja teksti Stone Capes Olive, edessä 
raviliigan logo. Reiluja, menee vaikka muitten vaatteitten päälle) 
1kpl koko 130cm (lasten) 
1kpl koko M (aikuisten) 
1kpl koko L (aikuisten) 
1kpl koko XL (aikuisten) 
  
35 € /kpl 
-- 
*T-paidat (oranssi, edessä rintapainatus "Raviliiga, Stone Capes Olive" ja takana iso teksti "Talli Tunteet 
Pelissä". Naisten koot pienehköjä) 
1kpl 134-146cm (lasten) 
1kpl M (naisten) 
1kpl L (naisten) 
1kpl XL (naisten) 
  
12 € /kpl 
-- 
*Pipot (musta ja oranssi, ravihevosen kuva ja teksti "Stone Capes Olive". Joustavaa trikookangasta, 
malliltaan "muotipipo" eli aika napakka) 
13kpl oransseja 
8kpl mustia 
  
12 € /kpl 
-- 
*Tuubihuivi (oranssi, jossa paljon tekstiä, mustalla teksti "Raviliiga" ja valkoisella "Stone Capes Olive" 
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8kpl 
  
10 € /kpl 
-- 
*Lippis (musta peruslippis, jossa oranssi kanttaus lipan etureunassa, edessä teksti "Stone Capes Olive" ja 
takana teksti "Raviliiga") 
3kpl 
  
10 € /kpl 
-- 
*Takki (musta, ikään kuin softshell -tyyppinen, harmaa ravihevospainatus selässä ja Olivian nimi, 
vasemmassa rinnassa teksti "Raviliiga") 
1kpl koko L 
  
70 € /kpl 
  
Paljon kysyttyjä kannustushuiveja ei enää ole, ne loppuivat heti kättelyssä. Toiveissa on saada Teivon 
nettikauppaan myyntiin niitäkin. 
  
Annan halukkaille tuotteista mittoja. Palautusoikeutta personoiduilla tuotteilla ei ole. Tuotteet myydään 
varausjärjestyksessä, joten pikaisesti mulle viestiä jos olet fanituotteita vailla =).  
  
***HUOM! Kun tilaat, laita mulle kokonaan uusi viesti (lahti.raviliiga@gmail.com) omalla otsikollaan, älä siis 
vastaa tähän viestiin. Näihin Olivia-posteihin tulee aina bumerangina takaisin kymmenen epäonnistunutta 
lähetystä, joten mahdollinen tilaus hukkuisi niiden joukkoon helposti.*** 
  
  
Iloista Kriteriumin odotusta! 
  
 
  
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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