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Oo-la-laa mikä juoksu! 
   
Mä jätän tän vain tähän: Olivia toiseksi uudella ennätyksellä 17,0 
   
Olivia avaa auton takaa odotetusti lujaa, ja katsoo keulat ensimmäisessä kaarteessa. Ensimmäisen 500m 
Olivia kellottaa aikaan 10,5! Se on hirmu kyytiä, vanhemmillakin hevosilla sanottaisiin, että nyt mennään 
isoa kovaa, ja tämä lähtö oli rajattu 3-vuotiaille tammoille... Toisaalta ikäluokan parhaat hevoset kiertävät 
näitä Tammasarjoja ja Nuorten Sarjoja, joten niiden taso on monasti kovempi kuin vastaavan rahasarjan 
taso (rahasarja= sarjamääritys voittosumman perusteella, ikäluokkasarja= sarjamääritys iän [ja voitto-
summan] mukaan). 
   
Hirmuisen avauksen jälkeen Olivian ennalta arvioiden pahin kilpakumppani, Tuomas Korvenojan ohjastama 
Roheryn, eteni rinnalle ja vaatimaan keuloja. Tommi teki ainoan oikean ratkaisun luovuttaessaan keulat 
Tuomaksen hevoselle. Viimeisellä takasuoralla kiristettiin taas tahtia ja Olivia pysyi kevyesti Roherynin 
vauhdissa muiden alkaessa jäädä. Voittajaa ei Olivia päässyt haastamaan, mutta karmean aloituksen jälkeen 
kesti varmasti kakkoseksi, kun toinen aloituskiihdytyksessä mukana ollut hevonen laukkasi hylkyyn. Olivian 
uusi ennätys kirjataan nyt luvuin 17,0 ja voittosumma karttui 1000 eurolla. 
   
Tällaiset esitykset kertovat omaa kieltään hevosemme kyvyistä. Se on hyväsukuinen ja tavoitteellisesti 
valmennettu ja siinä on paljon niitä ominaisuuksia, joista tunnistaa hyvän kilpahevosen. Se on nopea lähtijä, 
kuten tänään näimme. Sillä on hieno kilpailupää, kuten näimme kaksi viikkoa sitten Olivian runtatessa 
maalisuoralla vielä väkisin turpansa maalilinjan yli ennen vieruskaveria. Sillä tuntuisi olevan myös hyvä 
vauhtikestävyys, mitä myös saimme todistaa tänään. Ja koska kyseessä on vasta kolmevuotias tamma ja sen 
kolmas kilpailu, on perusteltua uskoa sen edelleen kehittyvän. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja 
sanoakseen, että meillä taitaa olla aika mielenkiintoinen ravikesä edessä! 
   
Osa kimppalaisista ei palautteen mukaan ole saanut viime viikolla lähettämääni mailia, jossa kirjoitin Olivian 
osallistumisesta tämän päivän starttiin. Siksi tässä vielä pieni pätkä viime viikon sähköpostista, suurimmaksi 
osaksihan se oli tämän lähdön ennakkospekulaatiota, mutta hiukan kerroin myös Olivian muuttuneesta 
valmennusrytmistä: 
  
 > Nyt kun Olivia on tasaisessa kilpailurytmissä, muuttuu sen valmennuskin peruskuntovalmennuksesta 
kilpailuvireen ylläpitämiseen. Käytännössä kahden viikon ohjelma on tässä starttien välissä 
seuraavanlainen: torstaina ajettiin kilpaa. Viikonloppu meni palautellessa ja ulkoillessa, maanantaina 
ajettiin hölkkää. (Väli)Torstaina ajetaan napakkoja vetoja, kuten myös starttiviikon maanantaina. 
Starttiviikon keskiviikkona ajetaan reipasta hölkkää, ja torstaina päästellään kilpaa. Väliajat Olivia ulkoilee 
paljon. 
 
 Koko Raviliiga 2013 on mielettömässä myötätuulessa juuri nyt. Voimme kaikki onnitella itseämme 
loistavasta valinnasta vajaa kaksi vuotta sitten, kun lähdimme mukaan tällaiseen ennenkuulumattomaan 
kilpasarjaan, jossa hevosenomistajaksi pääsee aivan uudella tavalla. Raviliigan tarkoitus on ensisijaisesti 
tuottaa elämyksiä ja tutustuttaa kimpan jäseniä raviurheiluun. Urheilullista puolta ei pidä kuitenkaan 
unohtaa, ja nyt tuntuu siltä, että siinäkin on todella onnistuttu:  
   
Muutama Erja Mattilan raviliiga-fi –sivuille kokoama fakta 2012 syntyneestä lv-ikäluokasta eli näistä  
3-vuotiaistamme: 
 
- Varsoja syntyi Suomessa 1440 
- Näistä 237 = 16,5% on startannut. Raviliiga-hevosista 50%. 
- Hyväksyttyjä opetuslähtöjä ikäluokalla on 504 = 35%, liigahevoset 100%. 
- Hyväksyttyjä koelähtöjä 348 kpl = 24,2%, liigahevoset 87,5% (7/8). 

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=14835024
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Kaiken lisäksi kaikki neljä startannutta varsaa, meidän Olivia, Tampereen Donna, Helsingin Vilja ja 
Jyväskylän Maisa ovat esittäneet erittäin lupaavia otteita ja niille kaikille voi povata terveyden riittäessä 
hyvää kilpauraa. Mahtavia tammoja ja mahtavia kimppoja, tässä liigassa on ilo olla mukana! 

Tähänastisen Raviliigan kovin juttu konkretisoituu ensi sunnuntaina Solvallan ravipyhätössä, kun 
Tampereen ikäluokkatammaksi osoittautunut Arctic Madonna starttaa kansainvälisessä kolmevuotiaitten 
tammojen lähdössä Elitloppetin yhteydessä. Pelkästään se, että hevonen starttaa Elitloppet-
viikonvaihteessa, on todella iso juttu. Elitloppet on Pohjolan ravikevään suurin ja kaunein, siellä tunnelma 
on täysin ainutlaatuinen. Toivotaan Donnalle ja teivolaisille onnea matkaan ja kannustetaan heidän 
silmäteräänsä sunnuntaina! Iltasanominen mukavan jutun Donnan huimasta matkasta 
suomalaisedustajaksi Solvallaan voit lukea täältä. 

Ollaan iloisesti ylpeitä omasta mahtavasta Oliviastamme ja koko Raviliigasta. Me teemme suomalaista 
ravihistoriaa! 

Jo valmiiksi Elitloppet-huumaisin terveisin, 

Johanna 

p.s. Olivian hoitaja Jenni Widman lähetti muutaman kuvan Olivian keskiviikon hölkkälenkistä, ne pääsee 
näkemään täältä kimppamme facebook-seinältä. 

Muistakaa muutenkin seurata Jokimaan raviliigan facebook-sivuja, sillä nyt kilpailutahdin 
kiristyessä päivitän sinne nopeimmin tiedot starteista ja tuloksista. Sivua pääsee lukemaan vaikkei 
facebookiin kuuluisikaan! 

Lisäys... 

Täpinöissäni unohdin edellisestä mailista voittobiisiäänestyksen tuloksen!  
  
Tiukassa kisassa kaikki biisivaihtoehdot saivat useita ääniä. Äänestyksen voitti Alicia Keysin Girl on Fire, joka 
sopiikin tulisilmäiselle tytöllemme mainiosti! Toiseksi tuli Tom Jonesin She's a lady ja kolmanneksi Cheekin 
JippiKayJei. 
  
Toivotaan, että Girl on fire löytyy raviratojen jukeboxeista =). 

http://www.iltasanomat.fi/ravit/art-1288970244300.html
http://www.facebook.com/raviliigajokimaa

