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Hei Olivialaiset, 

Olivia ei ollut viime viikolla Turussa parhaimmillaan. Luokallaan se toki suoritti tasaisen hyvin, kiri 
takapareista kuudenneksi ajalla 16,5a ja tienasi matkarahoiksi 300 euroa. Tommi analysoi tuoreeltaan, että 
homma meni pieleen jo lähtökiihdytyksessä.  

”Lähtö olisi mielestäni pitänyt ottaa takaisin. Lähtöauto kiihdytti kaarteessa niin kovaa, etteivät hevoset 
meinanneet pysyä perässä, ja hiljensi sitten yhtäkkiä, jolloin osa hevosista törmäsi siivekkeeseen. Meidän 
edessä juossut hevonen laukkasi pahoin siihen hiljentämiseen ja se häiritsi Olivian lähtöä ihan jonkin verran. 
Sen jälkeen takaa olikin aika masentava tehtävä, kun kärki veti puolikkaan hiljaa ja kiihdyttivät loppuun. 
Toinen rata ei oikein vetänyt, ja nostin Olivian kolmannen kiertoon jo 800m ennen maalia. Olivia kiri kyllä 
taas rehdisti, mutta ei se niin tulinen ollut kuin Kuopiossa. Varmaan Kuopion kova tuplakin näkyi vähän 
tukkoisuutena, kun ei sitä kotona tähän lähtöön kuitenkaan mitenkään viritelty. Ja aina pitää muistaa, että 
nämä ovat kuitenkin elollisia olentoja. Ei niillä ole aina samanlainen päivä, ihan niin kuin ei ihmisilläkään.”  

Lähdön pääset näkemään täältä. 

Tällä viikolla Turun pettymys on kuitenkin jo sulateltu, Olivia on voinut hyvin ja ollut kotona iloinen. Se on 
myös syönyt ja juonut koko ajan hyvin. Huomenna Tommi ajaa tammalla vetoja ja loppuviikosta vielä vähän 
lisää, ennen kuin vuorossa on sunnuntaina kivenkova koitos kotiradalla, Best Princess! 

Tulevana viikonloppuna on siis vihdoin vuorossa Jokimaan kesän superviikonloppu, kruununjalokivenään 
sekä kylmäveristen että lämminveristen Suur-Hollola -ajot. Jokimaa hellii jälleen raviliigalaisia Suur-
Hollolassa tarjoamalla sisäänpääsyn kaikkien raviliigojen korteilla 10e/pvä (norm. 15e/pvä, alle 16v 
ilmaiseksi), joten ihan joka iikan kannattaa ottaa ensi viikonlopun ohjelmistoon kesäviikonloppu Jokimaalla! 
Sunnuntaina ennen ravien alkua järjestetään mielenkiintoinen infotilaisuus ravihevosten 
kimppaomistamisesta, ja tilaisuudessa käsitellään myös yleisesti liigahevosten myyntiä tämän kauden 
jälkeen (Olivian osalta uuden kimpan kokoamiseen palataan tarkemmin syksyllä, ja laitan siitä infoa 
lähempänä ajankohtaa). Ohessa esite tilaisuudesta, johon kaikki liigalaiset ovat tervetulleita! 

Tilaisuuden otsikko on Ravihevosen kimppaomistaminen - pala unelmaa ja se järjestetään siis Jokimaalla 
ennen raveja klo 11.30-13. Lisätietoja saat täältä. 

Suur-Hollola on niin hieno tapahtuma, että jos ette vielä tämän raviliigan aikana ole paikan päällä käyneet, 
niin nyt ehdottomasti kannattaa ottaa vahinko takaisin! Sään pitäisi helliä ravikansaa ja lähtölistat 
pursuavat parasta suomalaista raviurheilua.  

Ja jos muistatte, niin viime vuonna Olivia aloitti ikäluokkamenestyksensä juuri Suur-Hollola -sunnuntain 
tammahambosta kiriessään yllättäjänä kolmanneksi. Tai siis muut yllättäen, ei meitä omistajia tietenkään 
;). Tänä vuonna homma ei ainakaan helpotu, sillä nelivuotiaiden tammojen kisaan Best Princessiin 
muodostui kutkuttavan kova lähtölista. Luvassa on millä tahansa mittarilla huipputasokas lähtö, jossa on 
kunnia olla mukana! Ja kuten Olivia on jo niin monta kertaa näyttänyt, se ei häpeä missään joukossa ja on 
koko uransa juossut kaikkein kovimmissa ikäluokkalähdöissä. Nämä lähdöt ovat Olivialle jo tuttua huttua, 
mutta joka kerta on hienoa saada seurata oman hevosen suoritusta ikäluokan muita hyviä tammoja 
vastaan!  

Tommi arvioi lähdön listat nähtyään todella tasaiseksi. Olivia starttaa hyvältä paikalta (2.rata), ja kaiken 
ollessa kunnossa sen pitäisi saada tuosta hyvä juoksu. Lähtökiihdytys tulee varmasti olemaan tulinen, sillä 
eturivissä on useita erittäin hyvin lähteviä tammoja. Voisi sanoa, että melkein kenenkään lähdön 
osallistujan voitto ei olisi massiivinen yllätys, vaikka toki tuostakin joukosta ne suosikit aina löytyvät. Olivian 
ohjat saa tällä kertaa Kari Venäläinen, joka ohjasti Oliviaa menestyksekkäästi jo Kasvattajakruunun 
finaalissa viime syksynä.  

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=22737634
http://www.shkl.net/2016/06/22/infotilaisuus-ravihevosen-kimppaomistamisesta-lahdessa-sunnuntaina-3-7-2016/
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Tommi tekee päätöksen mahdollisesta kenkien riisumisesta vasta ravipäivänä, koska päätökseen vaikuttaa 
luonnollisesti sekä säätila että Olivian kavioiden kunto. Kenkien riisumisesta on Olivialle jonkin verran 
hyötyä (kuten vaikkapa Kuopiossa nähtiin), mutta joka kerta ei ilman kenkiä voi ajaa, etteivät kaviot kulu 
liikaa.  

Raviliigalaisuus tuo lähtöön vielä oman mielenkiintonsa, koska mukana on peräti kolme raviliigatammaa! 
Vermon Grainfield Fanny lähtee kisaan huippupaikalta radalta yksi, ja Killerin Golden Luxi myös eturivistä 
radalta kuusi. Hieno kisa siis tulossa, toivotaan kaikille tammoille tuuria!  

Itse en valitettavasti pääse Suur-Hollolaan tai omistamisen infotilaisuuteen paikalle. Seuraava tiedotekin 
tulee vasta heinäkuun puolen välin paikkeilla (riippumatta Olivian sijoituksesta Best Princessissä) ja 
Facebook-sivu viettää hetken hiljaiseloa, sillä olen matkoilla ihan ulkomailla asti. Toivottavasti mobiilitoto 
sentään toimisi eteläisemmässä Euroopassakin? Luotan kuitenkin, että teitä omistajia on paikalla niin 
paljon, että sunnuntaina oranssi on Jokimaan pääväri ja kannustatte Olivialle siivet loppusuoralle! Ja jos 
voitto tulee, niin joukolla sitten voittajarinkiin juhlimaan, eikös niin ;)? 

Ihanaa keskikesää kaikille, nauttikaa auringosta, lämmöstä ja kuumasta ravikesästä! Palataan heinäkuussa 
asiaan! 

Terveisin, 

Johanna 

P.S. Olivian pikkuveljen Stonecapes Rainin kimppaan ilmoittautui heti ensimmäisen vuorokauden aikana 
hurjasti kiinnostuneita! Koitin saada kaikille vastattua kuittausviestin kännykästä, koska meillä oli 
nettiyhteydet nurin koko loppuviikon. Tommi käy huomenna tarkastamassa varsan, ja seuraavan parin 
päivän aikana lähetän sitten budjettilaskelman ja kimpan säännöt nähtäville kiinnostuneille. Tällä hetkellä 
näyttää siltä, että kimppa tulee ehdottomasti toteutumaan. Jonkin verran on vielä tilaa uusillekin 
kiinnostuneille, mutta nopea kannattaa olla. Kimppa täytetään varausjärjestyksessä. Lisätietoja saa multa 
sähköpostitse osoitteesta jose.heinonen@gmail.com. 

No niin, alan olla jo niin lomatunnelmissa (vai Suur-Hollola -fiiliksissä?) että unohdin liittää äskeiseen 
viestiin tarkemmat tiedot sunnuntain omistamisen infotilaisuudesta. Tilaisuuden otsikko on Ravihevosen 
kimppaomistaminen - pala unelmaa ja se järjestetään siis Jokimaalla ennen raveja klo 11.30-13. Lisätietoja 
saat täältä. 

 

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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