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Pieni merenneito valmistautuu kasvattajakruunuun  
  
Hei Olivialaiset! 

 Olivia voi hyvin ja on iloisella mielellä. Kuten Tammakriteriumin aikoihin jo puhuttiin, kävi eläinlääkäri Jarno 
Kauhanen tammamme läpi finaalia seuranneella viikolla. Hevonen oli eläinlääkärin mukaan hyvässä 
kunnossa, eikä mitään isoa sanomista löytynyt. Olivialta piikitettiin kuitenkin hiukan etupolvia, ne usein 
ovatkin nuorella ravurilla kovilla, joten polvista tulee pitää tarkkaa huolta. Tämä oli Olivian elämän kolmas 
nivelpiikitys -kerta, hienosti ovat siis hevoselle tehdyt ennaltaehkäisevät hoitotoimenpiteet pitäneet 
varsamme terveenä ja kilpailukunnossa. Kauhanen tutki myös Olivian selän, sillä Tommin mukaan tamma 
on ollut hiukan jäykkä viime aikoina hieronnasta ym huolimatta. Jäykkyys on ollut suht pientä, ja aina 
tamma on vertynyt lenkillä, mutta nyt oli sopiva hetki katsoa selkäkin läpi ennen syksyn kovia kisoja. 
Kauhanen piikitti selästä yhden nivelvälin, suositteli tammalle jumppaavaa treeniä ja sanoi tulevansa 
piikittämään selän viikon kuluttua uudestaan.  

 Tommi ehdotti, että Olivian viikko-ohjelmaan otettaisiin vesikävely, sillä Jokimaan hevoskuntoutuksen 
tarjoama treenimuoto on tuonut apua muille vastaavasta jäykkyydestä kärsineille hevosille. Vesikävely on 
treeniä, jossa hevonen kävelee tai juoksee matolla syvässä vedessä. Veden syvyyttä voidaan säädellä, ja 
syvimmillään veden pinnan voi nostaa lähes puoleentoista metriin. Vesikävely on nivelille ja jänteille 
erittäin lempeä treenimuoto, ja hevonen käyttää siinä lihaksiaan symmetrisesti ja tasaisesti. Se on siis hyvin 
jumppaavaa ja palauttavaa liikuntaa. Mikäli vesikävely hevosten treenauksessa kiinnostaa, voi siitä lukea 
lisää täältä. 

 Heti kahden ensimmäisen kerran jälkeen muutos hevosessa on huima, Tommi kertoi jäykkyyden olevan 
tipotiessään. Eläinlääkäri Kauhanen tuli tarkastamaan Olivian tiistaina (viikko ensimmäisestä piikityksestä ja 
vain yhden vesikävelyn jälkeen) ja totesi ettei sitä tarvitsekaan piikittää uudestaan, ei ainakaan nyt. Mitään 
kipukohtia selästä ei löytynyt. Eli pieni merenneitomme käy vesitreenissä nyt kerran viikossa keskiviikkoisin, 
valjaissa se on kahdesti viikossa ja muuten ulkoilee mahdollisimman paljon ystävänsä Hillan (Shorthanded 
Jam) kanssa. Näin edetään kohti Turussa juostavia Kasvattajakruunun alkueriä ma 7.9. Ilmoittautuminen 
tuohon lähtöön on ensi viikon maanantaina, ja huhujen mukaan ainakin yhden raviliigasiskon tähtäimessä 
on sama lähtö, eli katsotaan saadaanko viivalle tuttua seuraa! 

 Turkua seuraava startti on vielä iso JOS, koska kaiken on oltava kohdillaan hevosessa, jotta niin kovaa 
starttia voi lähteä kokeilemaan…  
 
 Mutta JOS kaikki menee niin kuin on suunniteltu, on Olivian seuraava startti Turun jälkeen Teivossa 
tiistaina 22.9.15. Silloin ajetaan ikäluokan ykköskilpailun, Kriteriumin, karsinnat. Kriterium on yksi Suomen 
klassisista kasvattajakilpailuista. Tammoille rajattu Tammakriterium ravattiin jo, kuten hyvin tiedämme, 
mutta varsinainen Kriterium on avoin kaikille siihen maksetuille Suomessa syntyneille kolmivuotiaille 
lämminverisille sukupuoleen katsomatta. Finaalin ykköspalkinto on hulppeat 75.000 euroa, karsinnat 
ajetaan 3.000 euron ykköspalkinnolla. 

 Todella jännittävä syksy siis tulossa, monellakin tapaa! 

  

Vielä ehtii mukaan uuteen hevoskimppaan! 

 Viime viestissä kerroin uudesta perustettavasta hevoskimpasta, jolle Tommi käy huutamassa 1,5-vuotiaan 
lämminverivarsan Ypäjän huutokaupasta 11.9.2015. Kimpassa on yhteensä 40 osuutta, ja yhden osuuden 
hinta on 385 euroa (sis. syyskuun kuukausimaksun). Lokakuusta lähtien kulut per osuus ovat 35e/kk. 
Kyseessä on siis ihan ”normaali” hevoskimppa, joka ei ole määräaikainen kuten raviliiga, ja jossa osakkaat 
osallistuvat normaalisti päätöksentekoon. Tommi valitsee varsan, kuten aikanaan Oliviankin, ja varsa 
menee Tommin valmennukseen. Kimpanvetäjänä toimii allekirjoittanut. Kyseessä on ns. laatukimppa, mikä 
tarkoittaa, että kimppa täyttää laatukriteerit mm. hevosen hyvinvointiin, sopimuksiin ja talousasioihin 
liittyen.  

  

http://www.jokimaanhevoskuntoutus.fi/vesikaveltysmatto
http://www.hevosenomistaja.fi/6
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Kiinnostus kimppaan on ollut suurta, joten siitä on enää muutama osuus jäljellä. Nyt on aika toimia, mikäli 
hevosenomistajuus uudessa kivassa kimpassa kiinnostaa! Laita mulle sähköpostia 
jose.heinonen@gmail.com, niin kerron mielelläni lisätietoja ja lähetän kimpan sopimuksen näytille. Tähän 
kimppaan on turvallista tulla mukaan, ja luvassa on taatusti jännittävä matka oman hevosen uraa seuraten! 

  

”Rahalla ei voi ostaa onnea.  
Mutta rahalla voi ostaa hevosia, mikä on oikeastaan sama asia.”  
 
-tuntematon 
  
  
  
Lämpimiä loppukesän päiviä kaikille, 
   
Johanna 
  
 
  
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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