
Olivia postia 26.9.2016 

Hei kaikki! 

Villinmiehen tammakilvan karsinnoista ei paljon jäänyt jälkipolville kerrottavaa. Olivia oli jälleen ihan 
asiallinen, mutta finaalipaikka jäi saavuttamatta. Sijoitus oli karsinnassa kuudes ajalla 15,0a ja 
palkintorahoja tuli 75e. Lähdön pääsee näkemään täältä. 

”Olivia ei ollut varsinaisesti huono karsinnassa, mutta kaukana parhaasta päivästään kuitenkin. Sillä 
startattiin tällä kertaa kengät jalassa, sillä toinen etukavio oli kulunut sen verran lyhyeksi että halusin 
säästellä sitä. Olivia hyötyy paljon kenkien riisumisesta, ja kun nyt jouduttiin ajamaan pitkästä aikaa kengät 
jalassa, niin kyllähän se sitten näkyi lennokkuuden puutteena. Mitään sairautta tai muuta vikaa ei Oliviassa 
startin aikaan ollut, mutta pitää aina muistaa, että nämä ovat eläviä olentoja. Eivät ne suorita aina samalla 
tasolla, on hyviä ja huonompia päivä. Olivialla ei nyt ollut paras vireensä. Harmi tietysti, kun Villinmiehen 
tammakilpa oli yksi kauden isoista tavoitteista, mutta ei se auta kun kääntää katseet tuleviin kilpailuihin,” 
kommentoi Tommi karsintalähdön jälkeen.  

Olivia viettää nyt pientä huilihetkeä. Seuraava tavoite on 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu. Sen 
välierät ajetaan Seinäjoella perjantaina 21.10. ja finaali niin ikään Seinäjoella la 5.11. Ennen välieriä 
startataan mahdollisesti vielä kerran, todennäköisesti Jyväskylässä maanantaina 10.10. Kasvattajakruunun 
alkuerässä. 

Vietämme tällä porukalla viimeistä raviliigasyksyä. Kaikki raviliigan 2013 hevoset myydään 
vuodenvaihteessa. Meillä omistajilla on etuosto-oikeus hevoseemme samalla hinnalla, jonka ulkopuolinen 
on siitä valmis tarjoamaan. Tarkoitus onkin koota kimppa, joka ostaa Olivian raviliigan päätteeksi. Tähän 
kimppaan pääsee jokainen Olivialainen halutessaan mukaan, mutta kannattaa huomioida, että silloin 
kysymys on ns. perinteisestä hevosenomistamisesta, jossa on sekä alkupanostus (hevosen ostamiseksi ja 
kimpan perustamiseksi) että jatkossa kimpan suuruudesta riippuva kuukausikulu hevosen elatusmenojen 
kattamiseksi. Lisätietoa sekä raviliigahevosten myyntiprosessista että tästä uudesta kimpasta (ja kuinka 
siihen pääsee mukaan) tulee lokakuun aikana. 

Ja viimeinen raviliigasyksy tarkoittaa myös viimeisiä pikkujouluja! Laittakaahan kalenteriin jo torstai 
24.11. Silloin vietetään Jokimaan raviliigojen yhteisiä pikkujouluja ravien ja hyvän ruoan merkeissä. 
Lisätietoja tulee lähempänä. Katsotaan mitä konnankoukkuja me Piskon Merkin kimpanvetäjän Sirpan 
kanssa tällä kertaa oikein keksimme :)! 

Kauniita syyspäiviä toivottelee 

Johanna 
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