
Olivia postia 27.1.2015 

Hei! 

 Olivia voi hyvin ja on normaalissa treenirytmissä. Valitettavasti en ole saanut eläinlääkäriltä vielä raporttia 
mahatutkimuksista, mutta Tommi varoitteli että raportin tulossa saattaakin kestää. Eläinlääkäri Väihkönen, jolla 
Olivia oli hoidossa, on kuulemma melko hidas laskuttaja, ja hoitoraportit postitetaan yhdessä laskun kanssa. 
Mitään hälyyttävää lantatutkimuksesta ei kuitenkaan ilmennyt ja Oliviaa on nyt lääkitty sisäloisia vastaan 
eläinlääkärin ohjeen mukaan. Tommin mukaan Olivia syö taas paremmin ja on hyvinvoivan oloinen – tosin 
mahaongelmathan eivät sen yleisolemuksessa ehtineet näkyäkään kun asiaan puututtiin ajoissa. 

 Olivialla on ajettu pitkää ja suht rauhallista hiittiä. Vauhdit ovat olleet 30-35 –tasolla ja kilometrejä on kertynyt. 
Jokimaalla on ajopaikat erinomaisessa kunnossa, eivätkä vaihtelevat sääolosuhteet ole estäneet valmennusta 
lainkaan vaikka talvi onkin ollut haastava säätilan vaihtuessa muutamissa tunneissa kovasta pakkasesta loskaan 
ja plussan puolelle. Tommi kuvasi Olivian treeniohjelmaa sanoilla ”tehokasta perusvalmennusta”, mikä antaa 
hyvää kuntopohjaa Olivialle tulevia kilpailuja ajatellen. Kovaa Olivialla ei nyt viime aikoina ole ajettu, vaan 
keskitytty siihen, että se tekee tehokasta treeniä ja pysyy hyvällä mielellä. Varsan valmentaminen 
puolitoistavuotiaasta honkkelista kolmevuotiaaksi kilpahevoseksi on joskus vähän tylsää ja tasaista puuhaa: 
varsat tarvitsevat toistoja ja taas toistoja, ja valtavan määrän treenikilometrejä kroppaansa, jotta niillä on 
mahdollisuus kestää kilpauran rasitukset. Tätä äärimmäisen tärkeää pohjatyötä Kylliäisten tallilla nyt Olivian ja 
muiden kolmevuotiaiden tulevaisuuden lupausten kanssa tehdään. 

 Tommi kuitenkin väläytteli jo Olivian lähitulevaisuuden suunnitelmiakin: ”Jos mitään maata mullistavaa ei tule, 
niin Olivia tulee starttiin ennen kuin lumet lähtee,” Tommi lupaili. ”Sellainen kuukausi – puolitoista vielä 
treenataan ja otetaan pari kovempaa hiittiä, että saadaan paikat auki ja nähdään miten kovempi vauhti Olivialle 
maistuu. Mutta varmaan maaliskuussa olisi sellainen vaihe, että kilpailukutsuja voi alkaa selata sillä silmällä.” 
Starttaaminen maaliskuussa toki edellyttää, että Olivia pysyy terveenä eikä muitakaan takapakkeja kehityksessä 
tule. Mutta jännittävää aikaa elämme! 

 Näin keväällä on tulossa muutakin ohjelmaa, eli maalis- huhtikuussa on jälleen ohjelmassa kimpan yleinen 
kokous, jossa on mahdollisuus tavata Olivia ja käydään läpi kimpan talousasiat ja muut ajankohtaiset asiat. 
Tiedotan tästä lisää kun päivä on selvillä. Lähempiä tapaamisia ovat mahdollisuus tulla katsomaan Oliviaa 
torstaina 5.2. ravien yhteydessä. Yleisön pyynnöstä järjestämme tallivierailun ravien aikana, jotta kauempaakin 
ehtii paikalle. Tarkka aika selviää lähtölistojen ilmestyttyä tämän viikon perjantaina, jolloin pääsen sopimaan 
Tommin kanssa ehtiikö hän olla paikalla tapaamisessa. Laitan aiheesta viestin tämän viikon lopulla. 

 Viikolla 9 on Lahden ja Hämeen alueella hiihtoloma. Mikäli kiinnostusta on, niin järjestän halukkaille 
mahdollisuuden tulla seuraamaan Olivian hiittiä Jokimaalle (samalla tavoin kuin kesäkuussa). Suurimmalle osalle 
meistä Olivian omistajista hiitit ovat hankalaan aikaan (arkena keskellä päivää), mutta hiihtoloma saattaa 
mahdollistaa hiitinajon seuraamisen useammalle kuin tavallinen arkipäivä. Todennäköinen hiittipäivä olisi näillä 
näkymin tiistai 24.2. ja aika noin klo 10-11 aamupäivällä. Laitan tästä vielä ilmoittautumislinkin lähempänä, 
mutta tiedoksenne kun suunnittelette hiihtoloman menoja.  

 Muutakin raviliiga-aiheista ohjelmaa on tiedossa keväällä: 

 Kouvolassa ravataan la 7.3. Toto76-ravit ja siellä ajetaan myös Raviliigan ohjastajaottelu. Kahdessa eri 
osalähdössä mittelevät ohjastajantaitojaan kutsutut ohjastajat – vielä ei tiedetä, ketkä Raviliigan valmentajista 
on tulossa mukaan mutta tiedotamme tästä tarkemmin ja lähempänä ajankohtaa. Tiedossa on myös muuta 
ohjelmaa liigalaisille. 
 Tampereella on 11.-12.4. Suomen suurimmat hevosmessut ja sunnuntaina 12.4. on erityinen Raviliiga-päivä. 
Hauska Raviliigan viestiralli kilpaillaan isolla areenalla klo 11.15. Poniagility-tyyppisessä kisassa joukkueet ottavat 
toisistaan mittaa ja voittajaksi selviytynyt joukkue saa mainetta ja kunniaa. Joukkueet selviävät viimeistään 
maaliskuun aikana – tule kannustamaan oma joukkue voittoon!  
Päivällä klo 12.30 on Tähtien salissa vuorossa ”Raviliiga –seminaari”, jossa on paikalla osa Raviliiga –
valmentajista (vielä ei tiedetä ketkä) ja he kertovat varsojen matkasta tähän päivään ja mitä on odotettavissa.  
Hevoset –messuille saa Raviliigan osakaskortilla 5e alennuksen pääsylipusta. Lisää tietoja messuista löytyy 
http://www.hevosmessut.fi/. 
  

 Aurinkoisin talviterveisin, 

 Johanna 
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