
Olivia postia 30.9.2014 

Hei! 

Tässä viestissä: 

- Olivia Nuoret lähdössä neljäs ajalla 1.24,4, videolinkit 
- Mitä tarkoittaa puhaltaminen? 
- Tommin kommentit muutama päivä lähdön jälkeen 
- Työn alla tapaamismahdollisuus Olivian kanssa 9.10. ja 18.10. 
- Fanituotteita saa ihan kohta! 

Viime torstaina 25.9. Olivia starttasi Nuoret radalle –lähdössä yhdessä kymmenen muun kaksivuotiaan 
kanssa, ja suoriutui upeasti! Olivian suorituksen voi jokainen käydä itse katsomassa Fintoton 
videoarkistossa: http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=11012536 

Kannattaa katsoa myös Tommin haastatteluvideo heti lähdön 
jälkeen: http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=11018713 

Alkuun Olivia hieman varsamaisesti haparoi laukalle, minkä seurauksena tamma jäi lähdössä tasan 
viimeiseksi. Siitä Olivia kuitenkin jatkoi tasaisesti tahtia kiristäen ja muita ohittaen. Viimeisen kilometrin se 
tuli 20,8-aikaan (todella hienosti kaksivuotiaalta!). Tommi ei missään vaiheessa pyytänyt tammalta vauhtia 
tai ahdistanut sitä mitenkään, hänen mielestään tasainen hyvä suoritus oli tärkeämpää kuin revittely 
(kyseessä oli kuitenkin vain Nuoret –lähtö, eli vielä ei kilpailla ”oikeasti”). Siitä huolimatta Olivia ohitti 
valjakoita puhtaasti omasta halustaan ja tuli täysissä voimissa maaliin neljäntenä yhdentoista hevosen 
lähdössä. Sivutuotteena syntyi myös hyvä kaksivuotiskoelähtötulos 1.24,4, vieläpä laukan hidastamana.  

Tähän liittyy myös viestin kiusoitteleva otsikko: Yksikään toinen raviliigavarsa ei vielä ole virallisissa 
mittauksissa juossut Oliviaa nopeammin! Forssan kimpan vetäjä Tero Lintula oli summannut 
raviliigavarsojen tilastoidut suoritukset nyt, kun kaikki ovat suorittaneet vähintään opetuslähdön (OL= 
opetuslähtö, KL= Nuoret lähdössä juostu koelähtötulos): 

27.09. OL Oberon (Lappee) 1.32,9 
25.09. KL Stone Capes Olive (Lahti) 1.24,4 
21.09. KL Lady Adele (Mikkeli) 1.25,8 
14.09. OL Golden Luxi (Jyväskylä) 1.32,3 
31.08. OL Pamina Hip (Forssa) 1.33,4 
15.08. OL Lady Adele (Mikkeli) 1.32,9 
14.08. OL Stone Capes Olive (Lahti) 1.31,8 
25.06. OL Grainfield Fanny (Vermo) 1.33,0 
20.05. OL Arctic Madonna (Teivo) 1.34,2 
14.04. OL Sahara Crack It (Oulu) 1.31,6 

(toki nopeus- ja voittosummatilastot tulevat elämään, kun raviliigavarsat tässä pikkuhiljaa pääsevät 
koelähtöihin ja lopulta startteihin. Opetuslähdöissähän ei alle 1.30,0 -kilometrivauhtia saa edes ajaa. Mutta 
meillä tietysti on luja luottamus siihen, että Olivia on nopein ja voitokkain myös kun liigan tulokset 
summataan yhteen. Ja oman hevosen hyvyydestä iloitseminen on sallittua aina, vaikka seuraavassa 
hetkessä tilastot keikahtaisivatkin. :)  

Tommi ihasteli jälkeenpäin Olivian suoritusta, se ei nimittäin edes puhaltanut maaliin tulon 
jälkeen! Puhaltaminen tarkoittaa ravislangissa voimakasta hengästymistä. Hevosella on suuret keuhkot ja 
sen hapenottokyky hakee eläinkunnassa vertaistaan. Hevostietokeskuksen nettisivujen mukaan hevosen 
hengitystiheys levossa on 10-12 krt minuutissa ja hengitetyn ilman tilavuus 5,4 litraa kerralla ja n. 60 litraa 
minuutissa. Kovassa rasituksessa hengitystiheys voi olla esim. 140 krt minuutissa ja minuuttitilavuus yli 750 
litraa/min! Ei ihme, että hevonen on niin nopea ja kestävä eläin! 
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Hapenottokykyä parannetaan valmennuksella, ihan kuten ihmisilläkin.  On normaalia, että hevonen on 
hengästynyt startin jälkeen. Puhaltamisella tarkoitetaan voimakasta hengästymistä, hevonen puhaltaa 
silloin ilmaa sieraimistaan kiivaaseen tahtiin, niin että sieraimet liikkuvat voimakkaasti. Tämäkin on 
normaalia, kun hevonen on joutunut oikein koville ja antanut kaikkensa. Mutta se, ettei hevonen puhalla 
startin jälkeen, kertoo yleensä hyvää hevosen kunnosta ja suorituskyvystä; jos olisi ollut tarpeen, niin 
vaihteita olisi löytynyt vielä lisää. 

Tommi kertoi alun haparoinnin johtuneen Olivian varsamaisuudesta, se oli niin innokkaasti lähdössä 
matkaan, etteivät askelmerkit ihan osuneet kohdilleen. Todella kuuliaisesti Olivia kuitenkin kuunteli 
ohjastajaansa ja löysi tahdin nopeasti. Lähdön jälkeen Tommi oli todella vaikuttunut:  

” Kellotin viimeisen tuhannen, se oli vähän yli 20,0-vauhtia. Eikä Olivia edes puhaltanut startin jälkeen, se oli 
sille pelkkä hölkkälenkki. Kaikkein tyytyväisin olin kuitenkin Olivian asenteeseen. Sillä tuntuu olevan hyvä 
pää ja juuri oikeanlainen asenne kilpailemiseen. Se kilpailee mielellään, ohittaa muita itsestään, eikä 
stressaa kilpailutilanteesta ollenkaan. Tästä on oikein hyvä jatkaa.” 

”Nyt Olivia saa viikon loman, ja sen jälkeen jatketaan treeniä normaalisti. Kaksivuotiaana kilpaa-ajaminen ei 
ole ollenkaan mahdottomuus, katsotaan myöhemmin minkälaisia lähtöjä on tarjolla. Tämä tuntuu jo tosi 
valmiilta nuorelta, eivät nämä vauhdit ole sille minkäänlainen haaste. Tavoitteet ovat kuitenkin vasta 
kolme- ja nelivuotiskausissa, joten mikään itseisarvo kaksivuotisstartit eivät ole. Olivia tuntuu siltä, että siitä 
on kehittymässä ihan oikea hevonen, ja mielenkiinnolla odotan kuinka pitkälle sillä vielä päästäänkään!” 

”Jos kaksivuotiaana kilpaillaan, niin luulen että kilpailemme ihan oikeissa starteissa, eikä Nuorten lähtöjä 
ajeta tämän enempää. Me kuitenkin tallilla ajamme varsoja aina porukassa, joten Olivia ei varsinaisesti 
tarvitse harjoitusta ryhmässä juoksemiseen, edes niiden muutamien satasten takia. Tällä hevosella 
tähdätään korkeammalle!” 

Varsin mukavahan tällaisia uutisia on välittää! Ollaan reilusti ylpeitä hienosta tammastamme, joka on 
tehnyt kaiken oikein tähän asti! 

Viimekertaisesta Olivian taputtelumahdollisuudesta on kulunut jo pitkään. Yritän siis järjestää meille 
tapaamisen Kylliäisten tallille Jokimaan seuraavien ravien yhteyteen ensi viikon torstaina 9.10. Yleisön 
pyynnöstä yritän aikatauluttaa tapaamisen myöhemmäksi kuin tähän asti olleet tapaamiset, eli vasta ravien 
alkamisen jälkeen (klo 18 jälkeen). Tästä johtuen lopullinen aikataulu selviää vasta perjantaina kun 
Jokimaan ilmoittautumiset selviävät, ja saadaan tietää, kuinka monessa lähdössä Tommilla on hevosia 
raveissa. Mikäli tallin ilta on liian kiireinen meidän vierailulle, niin mennään käymään tallilla ennen ravien 
alkua (klo 17 jälkeen mutta ennen klo 18). Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi paikalle! Yritän saada 
Olivian tapaamismahdollisuuden myös Jokimaan seuraaviin T75-raveihin la 18.10., jotta 
pitkänmatkalaisillakin olisi paremmat mahdollisuudet tavata hevosemme. Silloin en itse todennäköisesti 
pääse raveihin, mutta eiköhän me joku opas paikalle saada :).  

Fanituotteiden tilauslomake ei ihan valmistunut tähän viestiin, mutta pitkästi ei enää mene. Mahdollisesti 
jo tällä viikolla saan linkin tuotekuvineen välitettyä. Vuoden halutuimmat joululahjat voi siitä kätevästi tilata 
kotiovelle :). Ja jos Olivia tulee starttiin loppuvuodesta, niin täytyyhän sitä tunnustaa väriä katsomossa… 

Kyllä meillä on mahtava tamma! Muistakaa käydä facebook-sivuilla katsomassa kuvia torstailta (vaikkapa 
tätä hienoa otosta: 
https://www.facebook.com/#!/118184708214686/photos/pcb.845656362134180/845652492134567/?typ
e=1&theater), ja jos jollakulla on itsellään hyviä kuvia Nuoret –lähdöstä, niin laittakaa tulemaan tänne 
mulle. Laitan ne facebookiin muidenkin ihailtavaksi! 

Kuulaita syyspäiviä toivottelee 

Johanna 
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