
Hei kaikki! 

   

Tässä viestissä: 

  

- uudet hevosenomistajat 

- Olivian rokotus ja lähitulevaisuus 

- kysely kimpan toiminnasta -muistutus! 

  

 Vuosi on tullut tiensä päähän ja meillä kaikilla on toivottavasti takana ihana joulu! Joillekin 

onnellisille uusille hevosenomistajille joulupukki toi osuuden Oliviasta, joten tämä on osalle teistä 

ensimmäinen viesti. Tervetuloa mukaan seuraamaan hienon tammamme Stone Capes Oliven 

matkaa varsasta kilpahevoseksi! Jos teillä uusilla (ja miksei vanhoillakin) hevosenomistajilla on 

kysymyksiä kimpastamme tai raviliigasta yleisesti, niin minuun vaan yhteyttä! Myös 

www.raviliiga.fi ja kimppamme facebook-sivut ovat tutustumisen arvoisia! Facebook-

sivuilla pääsee esim. selailemaan kuvia Oliviasta, vaikkei olisi itse naamakirjaan 

rekisteröitynytkään. Facebook-tilin omaavat voivat myös siellä kysellä kaikkea mieleenjuolahtavaa, 

ja vastan parhaani mukaan.  

   

Olivia sai rokotuksen hevosinfluenssaa vastaan aatonaattona. Ravikilpailusääntöjen mukaan 

kilpailevat hevoset on aloitusrokotuksen (n. 6kk iässä) ja sitä seuraavan tehosterokotuksen (n. 

kuukausi ensimmäisestä rokotuksesta) jälkeen rokotettava influenssaa vastaan kerran vuodessa. 

Jäykkäkouristusrokotus on toinen hevosille tärkeä rokote, se annetaan parin vuoden välein. Lähes 

kaikilla talleilla rokotukset hoidetaan pois päiväjärjestyksestä joulun aikaan, kun hevosilla on 

muutenkin hieman taukoa ajosta (ravikilpailuja ei siis järjestetä aattona eikä joulupäivänä). Rokotus 

ei ole iso operaatio, mutta ihan kuten ihmisillä, saattaa se hevosillakin nostaa lämpöä tai aiheuttaa 

muuten lieviä sairauden oireita pariksi päiväksi, joten hevosten on hyvä antaa olla hieman 

helpommalla rokotuksen jälkeen. Sen takia rokottaminen pyritään ajoittamaan sellaiseen 

ajankohtaan, jolloin hevosen voi hyvällä omallatunnolla antaa olla muutaman päivän tauolla. 

   

Ylihuomenna elämme sitten jo vuotta 2014 ja Olivia viettää synttäreitään kaikkien muiden hevosten 

tavoin. Kaikkien hevosten ikä lasketaan vuoden ensimmäisen päivän mukaan, eli 1.1.2014 ovat 

kaikki raviliigavarsat kaksivuotiaita, vaikka olisivat oikeasti syntyneet vasta toukokuussa, kuten 

Olivia. Kaksivuotiskausi onkin tärkeä vaihe ravihevosen elämässä, vuosi alkaa nopeusharjoittelun 

(hiittien) opettelulla, ja päättyy vuoden päästä tilanteeseen, jossa osa ikäluokasta on jo startannut ja 

jopa ensimmäiset ikäluokkakilpailujen rahat jaettu. Jännittävää!  Suomen oloissa varsinaiset 

tähtäimet varsojen kanssa ovat yleensä kolme- ja nelivuotiskaudella, sillä silloin on isoimmat rahat 

jaossa. Jos varsa on ns. aikainen, eli valmentajan näkemyksen mukaan sen on helppo mennä kovaa 

jo nuorena, voi starttaaminen kaksivuotiaana olla kuitenkin mahdollista. Vielä ei voi sanoa, onko 

Olivia valmis starttaamaan kaksivuotiaana, vai kannattaako tähtäimeksi ottaa vasta 

kolmevuotiskausi. Se selviää lajinmukaisen harjoittelun edetessä. 

   

Muistutan myös raviliigajoukkueemme toimintaa koskevasta kyselystä, joka on auki vielä tiistaina 

31.12.2013. Käykää vastaamassa osoitteessa 
https://www.webropolsurveys.com/S/E33B7F56DCFA4EEE.par .  

  

Aikaa vastaamiseen ei mene muutamaa minuuttia kauempaa. Kysymyksiä on parikymmentä, 

mutta määrää ei tarvitse säikähtää, suurin osa on monivalintakysymyksiä. 

   

Toivotan omasta puolestani kaikille joukkueemme jäsenille tasapuolisesti onnea ja menestystä 

(erityisesti Olivian kanssa) vuodelle 2014! Palataan asiaan ensi vuonna =). 

  

  terveisin,  

Jokimaan joukkue 

Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 

http://www.raviliiga.fi/
https://www.webropolsurveys.com/S/E33B7F56DCFA4EEE.par

