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Yksi yö Kasvattajakruunuun! 

Taas ollaan suurkilpailun aatossa, mutta ei näköjään rutiinikaan poista jännitystä, ainakaan 
allekirjoittaneelta… Olivian valmistautuminen sen sijaan on mennyt aivan suunnitelmien mukaan. 
Maanantaina vetoja, keskiviikkona vesikävelyä (täältä voit muuten käydä katsomassa videon Olivian 
vesikävelystä Jokimaan Instagramissa), torstaina reippaampaa ajoa ja muuten ulkoilua Hillan kanssa ja 
riittävästi lepoa. Siinä eväät huomiseen päräytykseen!  

  
Oliviaa ei ole rankattu lähdön ykkössuosikiksi (niin kuin ei pidäkään näin tasaisessa lähdössä), mutta 
vihjeissä se on mainittu neljän-viiden voittajaehdokkaan joukossa. Finaalin suosikki lienee ykkösradalta 
lähtevä Callela Ladyboss, myös 2. Zumurella, 9. Proud Sally ja 4. Arctic Passion ovat Olivian lisäksi vihjeissä 
korkealla. Oman mausteen kisaan antavat kuitenkin nämä säiden haltijat, huomenna rata on 
todennäköisesti raskas ja kurainen, ja monen tamman kohdalla on hiukan arvoitus mitä ne tykkäävät 
rapakelistä… Joka lähtö on juostava ennen kuin palkinnot jaetaan! Tommi kehui Hevosurheilussa hiukan 
pilke silmäkulmassa hakevansa kaksoisvoittoa itseohjastamallaan Proud Sallylla ja Olivialla, jonka ohjat saa 
Kari Venäläinen. Hevosina tammat ovat Tommin silmissä tasaveroisia, ja juoksunkulku ratkaisee, kumpi on 
maalissa ensin. Pidetään siis peukkuja molemmille oranssin tallin tammoille! 
  
Turussa saa raviliigakortilla alennusta sisäänpääsystä, kortilla lippu maksaa 5 euroa ja ilman raviliigakorttia 
8 euroa. Yhteiskuljetus Turkuun jouduttiin osanottajien vähyyden takia perumaan, mutta toivottavasti 
mahdollisimman moni pääsee omin avuin paikan päälle Oliviaa kannustamaan! Itse olen paikalla ja mut 
löytää viimeistään kuudennen lähdön jälkeen maalipaalun lähettyviltä. 
  
Olivian lähtö on siis päivän seitsemäs lähtö ja neljäs 76-kohde, ja hevoset kerääntyvät auton taakse n. klo 
16.36. Lähdön näkee Fintoton nettipalvelussa suorana pelitilin kautta (1€) tai mobiili-toton kautta 
(ilmainen). Kyseinen lähtö näytetään nauhoitteena myös MTV3:n Ravikunkku-ohjelmassa (17.00-18.00). 
Jälkikäteen lähetyksen voi katsoa Katsomo-palvelussa tai Fintoton videoarkistossa. Päivitän tunnelmia 
tuttuun tapaan facebookiin, joten sivuamme kannattaa käydä lukemassa, vaikkei naamakirjaan 
kuuluisikaan. Sähköpostitse tiedottaminen on hitaampaa. 
  

FANITUOTETILAUKSET JOULUKSI VIIMEISTÄÄN 3.12.2015 

  
NYT NIITÄ SAA! Vihdoin on auennut Teivon nettikauppaan myös Olivian tuotteista tilausmahdollisuus! Tällä 
hetkellä tilattavana on huppari (musta, oranssi painatus, miesten ja naisten malli), t-paita (perusmalli ja 
ladyfit) joko musta oranssilla painatuksella tai oranssi mustalla painatuksella, paljon toivottu fanikaulahuivi 
sekä ihana Olivia –muki, jota koristaa Tommin todella komea voittotuuletus Olivian ylittäessä maalilinjan 
ensimmäisenä Tammakriteriumin karsinnoissa! Käykääpä tutustumassa nettikauppaan. Tilauksia saa tehdä 
ns. jatkuvasti, mutta mikäli haluaa antaa näitä tuotteita joululahjaksi, niin tilaus olisi tehtävä viimeistään 
ensi torstaina 3.12. Siihen mennessä tilatut tuotteet Teivo on luvannut toimittaa jouluksi tilaajille. 
  
Koitan saada vielä ainakin Olivia-pipon valikoimiin ensi viikon alussa, mahdollisesti muutakin. Kannattaa 
käydä tsekkaamassa tuotteet, ainakin mainoskuvissa ovat kovin tyylikkäitä! 
  

PIENISSÄ JOULUISSA 

  
Eilen pikkujouluiltiin texmex-hengessä Jokimaalla. Kiitos kaikille mukanaolleille! Oli tosi kiva ilta! Onnittelut 
myös ”pikkuvelikimpallemme” eli Piskon Merkin omistajille, kylläpä oripoika polki nätisti itselleen 
kilpailuoikeuden! Koelähtöaika 1.39,7 on kolmevuotiaalle suomenhevoselle erittäin ansiokas noteeraus, 
pidetään peukkuja, että vuoden päästä Lahden molemmat liigajoukkueet ovat omien liigojensa kärjessä =)!  

http://tofo.me/p/1126002824351016089_1412540472
http://www.teivo.fi/tuote-osasto/raviliiga/
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Haluan myös esittää lämpimän kiitoksen kaikista saamistani huomionosoituksista, joululahjoista ja kauniista 
sanoista. On hienoa kulkea tätä yhteistä matkaa kanssanne! Kiitokset kuuluvat Jokimaan raviradalle ja 
tietysti Kylliäisille, mutta suurimmat taputukset pitää antaa teille, arvon liigalaiset, sekä upealle 
hevosellemme Olivialle! Jokimaan toimitusjohtaja Tomi Himanka kiteytti eilisessä joulutervehdyksessään 
jotain hyvin oleellista Oliviasta muistellessaan liigan alkutaivalta ja kulunutta vuotta: ”Liigan alkaessa oli 
haaveita, mutta kukapa olisi oikeasti uskonut, että tamman kanssa osallistutaan debyyttikaudella kaikkiin 
ikäluokan finaaleihin. Olivia on mennyt täyden matkan neljäätoista, tienannut lähes kaksikymppiä ja edessä 
on vielä rahakas Kasvattajakruunun finaalilähtö Turussa. Liigan alkaessa oli haaveita, mutta kukapa olisi 
oikeasti uskonut, että tamman kanssa osallistutaan debyyttikaudella kaikkiin ikäluokan finaaleihin. Olivia on 
mennyt täyden matkan neljäätoista, tienannut lähes kaksikymppiä ja edessä on vielä rahakas 
Kasvattajakruunun finaalilähtö Turussa. Liigan alkaessa oli haaveita, mutta kukapa olisi oikeasti uskonut, 
että tamman kanssa osallistutaan debyyttikaudella kaikkiin ikäluokan finaaleihin. Olivia on mennyt täyden 
matkan neljäätoista, tienannut lähes kaksikymppiä ja edessä on vielä rahakas Kasvattajakruunun 
finaalilähtö Turussa.Liigan alkaessa oli haaveita, mutta kukapa olisi oikeasti uskonut, että tamman kanssa 
päästään debyyttikaudella kaikkiin yrittämiimme ikäluokkakisojen finaaleihin? Olivia on kulkenut täyden 
matkan neljäätoista, tienannut lähes kaksikymmentätuhatta euroa, ja lauantaina on vielä edessä rahakas 
Kasvattajakruunufinaali. Huhtikuussa Olivian aloittaessa uransa Raviliigalähdössä täällä Jokimaalla olivat 
kilpasiskot edellä maalissa, mutta kauden edetessä asetelmat ovat kääntyneet ja Olivia on osoittanut 
kuuluvansa ikäluokan parhaiden varsojen joukkoon ja johtaa myös Raviliigaa.” 

Tällaisesta hevosesta saa ihan luvan kanssa olla rinta rottingilla! 

  

SITTENKIN VIELÄ UUDENMAAN UPEIMMAKSI? 

Pikkujouluhuumassa kuultiin myös Olivian kuulumisia. Aiemmin kerroin Tommin miettineen Olivian kauden 
päättämistä Kasvattajakruunuun, vaikka pientä optiota Uudenmaan upeimpaan osallistumiseen pidettiin 
auki. Nyt tuo optio on kasvanut isommaksi, ja vaikka varmaa päätöstä asiasta ei vielä ole, niin tällä 
hetkellä Tommi harkitsee vakavasti myös Uudenmaan upeimman ottamista loppuvuoden ohjelmaan. 
Nelivuotiskauden aloitusta voidaan hiukan myöhäistää, sillä ensi kauden tähtäin on luonnollisesti 
loppukauden rahakkaissa ikäluokkalähdöissä. Näin ollen hyvä talvitauko on tiedossa, vaikka se alkaisi vasta 
joulukuisen Uudenmaan upeimman jälkeen. Tommi sanoi tekevänsä alustavan päätöksen UU:sta lauantain 
Kasvattajakruunun jälkeen. 

Uudenmaan upein on ennakkomaksullinen suurkilpailu kolmevuotiaille Etelä-Suomen alueella syntyneille 
lämminverisille. Sarjamääritys suosii Oliviaa ja muita hyviä tammoja, sillä kyseessä on tasoitusajo, jossa oriit 
ja ruunat lähtevät perusmatkalta ja tammat saavat kaksikymmentä metriä hyvitystä. Finaalin ykköspalkinto 
on 10.000 euroa. Karsinnat juostaan joulukuun puolessa välissä ja finaali uuden vuoden aatonaattona 
30.12. Vermossa.  

  

Edelleen pikkujoulutunnelmissa, 

 Johanna 

  

P.S. Pikkujouluissa pääsi myös kirjoittamaan nimensä Tommin ja Raisan joulukorttiin. Koska molempien 
Jokimaan liigojen valmentajat ovat olleet erityisen kilttejä, hankimme sekä Kylliäisille että Holopaisille 
joululahjaksi elämyslahjakortit. Saas nähdä, lähtevätkö he kokeilemaan ajoa Ferrarilla, tuulitunnelilentoa, 
koskenlaskua, viininmaistajaisia vai jotain muuta lukemattomista vaihtoehdoista… 


