
Olivia postia 3.12.2015 

Hei Olivialaiset! 

  

Olivia sijoittui viime lauantaina Turussa 3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunufinaalissa kolmanneksi. 
Palkintorahoja ropsahti tilille 6000 euroa ja aika oli myrskyolosuhteissa erinomainen 16,7a. Killerin 
raviliigan Golden Luxi eli Maisa oli samassa kisassa yhdeksäs. Lähdön voi katsoa täältä. 
  
Olivian vauhtivaroja pääsi ensimmäistä kertaa kokeilemaan joku muu kuin Tommi, sillä Kylliäisen tallilla oli 
positiivinen ongelma tallin kahden kovan tamman selvitettyä tiensä Kasvattajakruunufinaaliin. Tommi itse 
ajoi tuoretta Kymenlaaksoajon voittajaa Proud Sallya ja Olivian ohjat otti Kari Venäläinen.  

  
Omaan silmääni Olivia ei lähtenyt ihan yhtä napakasti liikkeelle kuin olemme tottuneet, tosin 
lähtöautollakin oli vaikeuksia etusuoran tuulessa saada auto kiihtymään pois tammojen edestä. Kalle halusi 
antaa tammallemme täyden mahdollisuuden, eikä ajanut sitä tarjolla olleeseen kolmanteen sisäpariin, vaan 
matka taittui takajoukoissa neljännessä ulkona viimeisen takasuoran loppupuolelle, jolloin Olivia aloitti 
kuuluisan kirinsä. Olivian nousu oli taas kerran huimaa katsottavaa. Maalisuoran olosuhteet olivat 
poikkeukselliset, sillä ohjastajat kertoivat vastatuulen olleen aivan käsittämätön. Johtohevonen Callela 
Ladybosskin meinaa väsyä kesken lopetuksen. Olivia sen sijaan punnertaa pitkää kiriään, ja ohittaa väsyvän 
kilpasiskon toisensa jälkeen. Olivia näyttää takakavioitaan selityksittä myös tallikaveri Proud Sallylle. 
Maaliviivalla Olivia on raskaan juoksun jälkeen kolmas, vain pään mitan voittajalle hävinneenä. 
Kolmannesta sisältä Tuomas Korvenoja tuikkaa huomattavasti helpomman juoksun saaneen Reding Girlin 
kakkoseksi. 
  
Totosija ikäluokkafinaalissa on juhlimisen arvoinen asia, ja Turun myrskyisiä olosuhteita uhmaamaan 
saapuneet liigalaiset ottivat kolmossijasta asiaan kuuluvasti ilon irti. Paremmalla juoksunkululla Olivia olisi 
kyennyt jopa voittamaan lähdön, mutta jossittelu on turhaa kun on saavutettu jotain niin merkittävää kuin 
ikäluokkakilpailun kolmossija! Hienon suorituksen Olivian rattailla tehnyt Kari Venäläinen oli startin jälkeen 
vakuuttunut Olivian lahjoista.  
”Lämmittelyssä Olivia ei tuntunut oikein miltään. Esittelyn jälkeen se vain hölkkäili radalla ja otti vähän 
laukkaakin varmaan karkean radan takia. Mutta auton takana ja kilpailutilanteessa se muuttui ihan täysin. 
Se todella tietää, milloin on tosi kyseessä ja milloin taas ei tarvitse vouhottaa. Viisas tamma! Olivia tuli 
todella rehdisti loppua ja tsemppasi vaikeassa vastatuulessa perille asti. Se on erittäin hyvä ominaisuus 
hevosessa. Sellaisella hevosella, joka tulee loppuun asti noin rehellisesti, pärjää vielä pitkään.” 
  
Marja Peltosen ottamia kuvia Kasvattajakruunufinaalista voi käydä katsomassa täällä. Turussa oli kylmää, 
pimeää ja märkää (ja tuulista), ja se näkyy kuvissa, mutta Olivia se vaan on hieno räntäsateessakin! 
  
Tänään eläinlääkäri Jarno Kauhanen kävi tammamme läpi ja sillä on kaikki kunnossa. Varsinaista huollon 
tarvetta ei ollut, mutta etupolvia hoidettiin vähän ikään kuin varotoimenpiteenä. Tommi oli myös hyvin 
tyytyväinen Olivian palautumiseen, se ei kotona tuntunut olevan millänsäkään pitkästä kilpailumatkasta tai 
raskaasta juoksusta. 

  

Kuten viime tiedotteessa jo ennakoin, jatkuu Olivian kausi vielä Uudenmaan upeimman verran. Tommi 
vahvisti tähtäimen siirtyvän kauden viimeiseen ikäluokkakilpailuun heti lauantain startin jälkeen. 
Mahdolliset karsinnat Uudenmaan upeimpaan ajetaan kahden viikon päästä Vermossa (16.12.) ja finaali 
uudenvuoden aatonaattona 30.12. myös Vermossa. Toivotaan lähtörata-arvonnan kerrankin suosivan, ja 
hiukan juoksunkulunkin, jotta saadaan Upein mahdollinen lopetus tälle vuodelle, eikö niin? 

  

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=18598139
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.626201427522956.1073741843.295048520638250&type=3
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Olivia-tuotteita jouluksi 

MUISTAKAA TEHDÄ FANITUOTETILAUKSET VIIMEISTÄÄN TÄNÄÄN TORSTAINA 3.12., mikäli tuotteet pitää 
saada jouluksi kotiin! Tilattavana on  
*huppari (musta, oranssi painatus, miesten ja naisten malli, myös lasten koot) 44€  

*svetari, hupparia keveämpi (musta oranssilla painatuksella, miesten, naisten ja lasten mallit) 35€ 

*T-paita (perusmalli ja ladyfit, myös lasten koot) joko musta oranssilla painatuksella tai oranssi mustalla 
painatuksella 14€ 

*musta pipo oranssilla painatuksella 15€ 

*paljon toivottu fanikaulahuivi 14€ 

*ihana Olivia –muki, jota koristaa Tommin todella komea voittotuuletus Olivian ylittäessä maalilinjan 
ensimmäisenä Tammakriteriumin karsinnoissa! 9€ 

Käykääpä tutustumassa Teivon nettikauppaan. Ja mikäli haluaa antaa näitä tuotteita joululahjaksi, niin 
tilaus on siis tehtävä viimeistään nyt torstaina 3.12. Siihen mennessä tilatut tuotteet Teivo on luvannut 
toimittaa jouluksi tilaajille. Toimituskulut ovat n.6,90€, mutta mikäli tuotteet noutaa Teivosta, niin toimitus 
on ilmainen. 

Olivia saa uuden hoitajan 

Olivian hoitaja Jenni Widman on lopettanut työt Team Kylliäisellä marraskuun lopussa. Hän siirtyi kokonaan 
uudelle alalle Elisan ruotsinkieliseen asiakaspalveluun. Paras kiitos Olivian hoidosta oli kuulemma 
Kasvattajakruunun totosija, mutta Olivian omistajadelegaatio kävi myös konkreettisemmin muistamassa 
Olivian yhtä tärkeintä ihmistä Jennin viimeisenä työpäivänä maanantaina. Kyselin myös hänen mietteitään 
Oliviasta nyt kun molemmat Jenni ja Olivia ovat uusien haasteiden kynnyksellä.  

Mikä Oliviassa on mielestäsi parasta?  

-          On niin monta asiaa mikä siinä on parasta! Se on kiltti, mutta kuitenkin sillä on aika vahvat 
omatkin mielipiteet asioista, se on hyvä ajaa ja käyttäytyy ravireissuilla fiksusti, ihan ekasta kerrasta 
lähtien. 

Mikä ominaisuus mielestäsi tekee Oliviasta tavallista paremman hevosen? 

-          Sitkeys. Se tosiaan antaa aina parastaan tosi paikan tullen. 

Olisitko uskonut vuoden alussa mihin kaikkialle sen kanssa päästään? 

-          En todellakaan! Kaikki nuo ikäluokkafinaalit on oikeesti tosi iso juttu! 

Mikä on paras muistosi Oliviasta? 

-          Ehkä kriteriumkarsintalähtö. Olivia teki ihan mielettömän juoksun siellä ja se tunne, kun 
tulokset kuulutettiin ja me oltiin finaalissa!! Tuuletin siihen malliin Teivonmäellä, et ihmiset 
varmaan katto, et hulluhan tuo on ;)! Ja siitä jännitys finaaliin, joka myös meni hyvin huonolta 
paikalta. 

Vaihdat nyt pois hevoshommista ja ”siistiin sisätyöhon”. Aiotko jossain muodossa jatkaa raviurheilun 
parissa? 

-          Aion varmasti jatkaa raviurheilua harrastuksena, onneksi aina johonkin pääsee varmasti 
hevosia ajamaan ja p***aa lappamaan, kun alkaa tulla vierotusoireita! Eihän tästä kai varsinaisesti 
eroon pääse… Ja Oliviaa aion seurata sen koko loppu-uran, kyllä se sellaisen vaikutuksen on tehnyt. 
Ikävä tulee väkisinkin! 

http://www.teivo.fi/tuote-osasto/raviliiga/
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Liigan facebooksivuilla voi käydä katsomassa suloisen jäähyväiskuvan Jennistä ja Oliviasta Jennin viimeisenä 
työpäivänä sekä hänen tervehdyksensä kaikille Olivian faneille. 

  

Leppoisaa joulunalusaikaa teille kaikille! Muistutan vielä, että liigan facebook-sivua kannattaa seurata 
säännöllisesti. Sieltä kuulumiset välittyvät nopeimmin, kun taas sähköpostitiedote lähetetään n. kahden 
viikon välein. Eli mikäli ihmeitä ei tapahdu, niin seuraava sähköpostitiedote tulee näillä näkymin vasta 
Uudenmaan upeimman karsintojen jälkeen. Mutta facebook –sivu päivystää ja sitä pääsee lukemaan 
vaikkei naamakirjassa olisikaan!   
  
terveisin, 
  
  
Johanna 
  
Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
lahti.raviliiga@gmail.com 
www.raviliiga.fi 
www.jokimaanravit.fi 
facebook.com/raviliiga 
facebook.com/raviliigajokimaa 
 

https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/photos/a.295437680599334.1073741826.295048520638250/625927580883674/?type=3&theater
mailto:lahti.raviliiga@gmail.com
http://www.raviliiga.fi/
http://www.jokimaanravit.fi/
http://facebook.com/raviliiga
http://facebook.com/raviliigajokimaa

