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Hei Olivialaiset! 

Oliviaa on nyt muutaman viikon ajan ajettu loman jälkeen, ja tamma tuntuu Tommin mukaan erittäin 
notkealta ja iloiselta. ”Näin notkea se ei olekaan vielä koskaan ollut. Selän lihaskireydet ovat selvästi 
jääneet lomalla taakse,” Tommi iloitsee. Olivialla on ajettu kahdesti viikossa pitkää lenkkiä ja hitaalla 
tempolla. ”Vauhti ei paljon alle kahden minuutin ole käynyt. Periaatteessa Oliviaa valmennetaan ihan 
samoin kuin ennen lomaa, vauhdit vaan ovat maltillisempia näin peruskuntokaudella. Yhden lenkin 
pituudeksi tulee melkein kaksikymmentä kilometriä.” Tätä peruskuntovalmennusta on tarkoitus jatkaa 
maalis-huhtikuun taitteeseen asti. Huhtikuussa ohjelmaan otetaan vetoja ja starttikunnossa Olivia on näillä 
näkymin toukokuussa, mikäli sairastumisia tai muita ongelmia ei tule treeniohjelmaa haittaamaan. 
”Ikäluokkakilpailuihin tähdätään, ja toivotaan, että Olivia tälläkin kaudella niissä pärjää. Ensimmäinen 
mahdollinen tavoite on Kuopio Stakes kesäkuun alussa. Osallistuminen ei tietenkään ole varmaa, hevosen 
ehdoilla mennään, mutta se on yksi mahdollisuus. Sitä ennen täytyy tietysti saada muutama startti alle,” 
Tommi täsmentää. Olivian uusi hoitaja Taru lähetti tänään kuvan Oliviasta, sen löytää liigan facebook-
sivulta. 

Viime keväänä kiimaongelmat haittasivat Olivian valmistautumista kilpailukauteen, ja vaikka kiimaoireet 
saatiin hormonipistoshoidoilla poistettua, jäi Olivia koko kauden ajaksi melko jäykäksi. Jäykkyyttä hoidettiin 
hieronnalla ja vesikävelyllä, mutta lihaskireys ei missään vaiheessa kokonaan helpottanut. Talviloma 
kokonaan ajamatta teki kuitenkin tammallemme erittäin hyvää sekä henkisesti että fyysisesti, sillä sen 
notkeus on palautunut eikä lihaskireyksistä ole tietoakaan. Nyt tietysti toivotaan, että päivien pikkuhiljaa 
pidentyessä lisääntyvä valo ei käynnistä Olivialle samanlaisia kiimaongelmia kuin vuosi sitten. ”Juttelin jo 
valmiiksi aiheesta eläinlääkäri Leena Väihkösen kanssa, joka on erikoistunut tammojen lisääntymis-
lääketieteeseen. Kun ensimmäinen kiima alkaa, toistetaan viimekeväinen hormonihoito heti, jotta Olivia ei 
vedä itseään yhtä jumiin kuin viime keväänä viikkokausia kiimassa ollessaan. Toivotaan, että hormonihoito 
tepsii tälläkin kertaa. Ihan sataprosenttista takuuta siitä ei tietenkään voi antaa, mutta ennuste on hyvä, 
kun hoito onnistui viimeksikin niin hyvin,” Tommi kertoo. 

Kesää ja kilpailukautta odotellessa käymme katsomassa hevostamme muutaman kerran tässä kevään 
aikana. Näistä tulee tarkempaa tietoa piakkoin, mutta päivämäärät voi jo merkitä kalenteriin. Ensimmäinen 
tapaaminen on sunnuntaina 20.3.2016. Jokimaalla järjestetään silloin Palmusunnuntain ravit ja meillä on 
mahdollisuus käydä tapaamassa Oliviaa ja Tommia ennen raveja ja jatkaa siitä iltaa Jokimaalla raveista ja 
ravintola Hippodromin antimista nauttien. Tommi lupasi vihjata meille pelirivin ja tarkoitus on viettää iltaa 
hyvässä seurassa pelejä jännäten. Laitan yhteisestä ravi-illasta tarkemmat tiedot ja ilmoittautumis-
lomakkeen kaikille ensi viikolla. 

Jokimaan raviliigojen yhteinen (me ja Merkin kimppa) sääntöjen mukainen vuosikokous järjestetään 
torstaina 14.4.2016 ja silloin käydään tärkeimpänä läpi liigajoukkueiden raha-asiat ja keskustellaan 
menneestä ja tulevasta. Tästäkin tulee tarkempia tietoja myöhemmin, mutta päivämäärä kannattaa jo 
merkitä kalenteriin. 

Tämä vuosi 2016 on meidän liigamme viimeinen vuosi. Paljon on jo tapahtunut, monet toiveet toteutuneet 
ja ylittyneetkin. Meillä on ollut Olivian kanssa huikea matka ja onneksi se jatkuu vielä tämän vuoden. 
Oliviasta on tullut monelle hyvin rakas ja tärkeä hevonen. Ei siis ihme, että olen saanut paljon 
yhteydenottoja koskien Olivian ja muiden vuoden 2013 liigahevosten myyntiä tämän kauden jälkeen.  

Sääntöjen mukaan niin Olivia kuin muutkin liigahevoset myydään tämän kauden päätteeksi, riippumatta 
niiden voittosummasta tai muusta menestyksestä. Myynnin ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa Olivian ja 
meidän yhteisen matkan loppumista, vaikka raviliiga osaltamme loppuukin. Meillä omistajilla on Oliviaan 
etuosto-oikeus, ja tulemme käyttämään sitä, mikäli riittävä määrä omistajia ilmoittaa halukkuutensa 
osallistua Olivian omistusta jatkavaan kimppaan. Silloin ei kyseessä enää ole liigajoukkue, vaan perinteinen 
hevosenomistaminen. Kimppaan mukaan pääsy edellyttää siis jonkinlaista alkupanostusta (jolla ostetaan 
Olivia ja hoidetaan kimpan perustamisesta aiheutuvat kulut) sekä jatkossa säännöllistä osuusmaksun 
maksamista. Osuusmaksulla katetaan hevosen juoksevat kulut kuten valmennus, eläinlääkäri, 
kilpailuttaminen jne. Kaikkien näiden maksujen suuruus riippuu osuuksien määrästä ja alkupääoman 
suuruus tietysti hevosen hinnasta.  

https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/photos/a.295437680599334.1073741826.295048520638250/658906550919110/?type=3&theater
https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/photos/a.295437680599334.1073741826.295048520638250/658906550919110/?type=3&theater
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Tulen myöhemmin tänä vuonna, hyvissä ajoin ennen Olivian myyntiä, lähettämään Olivia-postissa linkin 
lomakkeeseen, jolla voi ilmoittaa halukkuutensa päästä mukaan uuteen perustettavaan Olivian kimppaan. 
Samalla on mahdollista tutustua tulevan kimpan sääntöihin ja laskelmiin. Vielä en ota ilmoittautumisia 
vastaan, etteivät ilmot vaan huku muun sähköpostiliikenteen sekaan. 

Nämä tiedot siis kaikille lyhyenä muistutuksena siitä, mitä vuoden päättyessä on odotettavissa. Ennen 
Olivian myyntiä ja mahdollista uutta kimppa meillä on kuitenkin vielä kokonainen kausi aikaa nauttia tästä 
yhteisestä liigamatkastamme! Tehdään siitä ikimuistoinen! 

Liukkaita latuja kaikille Olivian ystäville toivottelee 

Johanna 
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