
Olivia postia 31.10.2015 

Hei jengi! 

  

Olivia-postia pitkästä aikaa =). 

  

Tammamme voi erinomaisesti, Tommi on käynyt ajamassa sillä normaaliin tapaan muutaman kerran 
viikossa ja sanoi, että se on edelleen oikein hyvän ja pirteän tuntuinen, vaikka kausi on ollut jo pitkä. 
Vesikävely on hyödyttänyt Oliviaa selvästi, ja Tommin arvion mukaan vesitreeniä kannattaa jatkaa ainakin 
tämän kauden loppuun, joten ostimme Olivialle uuden ”kymppikortin” Jokimaan Hevoskuntoutuksen 
vesimatolle.  
  
Kuten Tommi Jokimaan tapaamisessa kertoi (ja facebookissa uutisoitiin tuoreeltaan), on Olivian seuraava 
tavoite Kasvattajakruunu. Karsinnat ajetaan Turussa 13.11. ja mahdollinen finaali siitä kahden viikon 
päästä lauantaina 28.11. Mikäli Olivia lunastaa paikan finaaliin, niin se hyvin todennäköisesti päättää Olivian 
kauden, ja katseet siirretään pikkuhiljaa talvitreeniin ja seuraavaan vuoteen. Pieni mahdollisuus on, että 
joulukuussa saatetaan kokeilla vielä Uudenmaan upeinta, mutta mikäli tulkitsin Tommin mietteitä oikein, 
niin se on epätodennäköistä. Uudenmaan upeimman finaali ajetaan vasta 30.12. ja Olivian kausi on 
kuitenkin alkanut jo huhtikuussa. Tässä vaiheessa Olivian kausi käsittää jo 12 starttia, ja mikäli se pääsee 
Kasvattajakruunun finaaliin, on lukema 14 starttia. Se on oikein passeli pituus kolmevuotiskaudelle, ja 
treenatakin pitää ennen ensi kautta =). Joten Turussa 13.11. ja toivottavasti 28.11. on varmimmat 
mahdollisuudet päästä vielä kannustamaan Oliviaa radan varteen tämän vuoden nimiin! 
  
Tottakai Olivia-jengi pitää myös pikkujoulut, ja ne juhlitaan Jokimaalla torstaina 26.11.2015! Pikkujoulut 
ovat yhteiset Jokimaan 2014 liigan (Piskon Merkin omistajat) kanssa viime vuoden tapaan. Luvassa on 
ainakin hyvää ruokaa ja mukavaa yhdessäoloa, katsotaan mitä kaikkea illalle keksimmekään! Joulupukkiin 
meillä liigavetäjillä on luonnollisesti hyvät välit (koska olemme niin kilttejä), ja ainakin hän on luvannut 
vierailla pikkujouluissamme =)!  

Tiedotan päivän tarjonnasta tarkemmin mahdollisimman pian, mutta laittakaa jo kalenteriin varaus. Huhu 
kertoo, että Merkki nähdään radallakin tuona iltana, mikäli kaikki menee suunnitelmien mukaan. Myös 
Olivian tapaaminen tullaan järjestämään, rataesiintymistä en uskalla luvata (jos Olivia pääsee 
Kasvattajakruunun finaaliin, niin ne juostaan vain kahden päivän kuluttua pikkujouluista) mutta ainakin 
tallille Oliviaa päässee tapaamaan. 
  
Suuri kiitos kaikille Jokimaan T76-päivää 17.10. mukana viettämässä olleille! Jokimaalla oli aivan loistava 
tunnelma, meitä liigalaisia oli saapunut paikalle runsain mitoin, Olivian nimikkoleivokset katosivat 
reippaalla tahdilla parempiin suihin ja kiitoskortit taustajoukoille keräsivät valtavan määrän nimiä! Isolla 
joukolla kävimme myös tervehtimässä Oliviaa startin jälkeen tallilla ja haastattelemassa Tommia 
menneestä kaudesta ja tulevista suunnitelmista.  Olivian hoitaja Jenni Widmania haluttiin kiittää hänen 
työstään tammamme eteen, ja palkitseminen tapahtuikin sopivan juhlallisesti radan seremoniapaikalla. 
Ojensimme Jennille kiitoskortin ja 100 € lahjakortin Finn-Tackille. Lisäksi eräs omistaja oli tuonut Jennille 
shamppanjaa ja suklaata. Hoitajat tekevät äärimmäisen tärkeää työtä ravihevosten päivittäisen 
hyvinvoinnin eteen, he ajavat hevosia valmentajan ohjeiden mukaan, hoitavat niiden jalkoja ja lihaksistoa, 
huolehtivat kaikista päivittäisistä rutiineista ja hoitavat hevoset myös kilpailupaikalla. Usein hoitaja onkin se 
kaikkein läheisin ihminen hevoselle, joten on ihan paikallaan välillä muistaa antaa kiitosta myös Olivian 
hyvinvoinnista huolehtivalle Jennille! Jenni oli erittäin otettu lahjasta, ja kiitteli saamastaan huomiosta.  

Tommille ja Raisalle annettiin lahjaksi herkkukori, johon oli kerätty erilaisia pientuottajien tuotteita, käsin 
tehtyä suklaata, hilloa, hunajaa, erikoiskahvia jne. Molemmat lähettivät myös kaikille Olivian omistajille 
lämpimät kiitoksensa muistamisesta.  

Eräs omistaja toi myös allekirjoittaneelle shamppanjaa ja suklaata, siitä lämmin kiitos ja halaus 
asianosaiselle! Muistaminen tuntui hyvältä ja lämmittää mieltä vielä pitkään =)! 
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Olivia starttasi Kasvattajakruunun alkuerässä suosikkina, mutta juoksunkulku kääntyi meitä vastaan. 
Lähdön voi katsoa täältä. Olivia ei lähtenyt auton takaa aivan samanlaisella terävyydellä kuin aiemmin, ja 
joutui taivaltamaan kolmatta rataa ensimmäiset 600 metriä. Sen jälkeen kohtalona oli paikka johtavan 
rinnalla, jota ei turhaan kutsuta ”kuolemanpaikaksi”. Hevoselle on erittäin kuluttavaa juosta toista rataa 
kärjen rinnalla ilman vetoapua, ja vaikka Olivia tsemppasi hyvin, muodostui kuolemanpaikka vaan liian 
raskaaksi. Sijoitus oli kuudes ja palkintorahaa tuli 300 euroa. Tommin mukaan sijoitus oli pettymys, mutta 
hevonen ei missään tapauksessa ollut huono, päinvastoin. Ulkona oleva lähtöpaikka ja sitä kautta 
juoksunkulku tuli vaan nuorelle tammalle liian raskaaksi. Startin jälkeisellä viikolla Tommi arvioi, ettei Olivia 
ottanut kuitenkaan raskaasta startista itseensä, sillä treeneissä meno on maittanut aivan entiseen malliin. 
”Pitää muistaa, että Olivialla oli takanaan koko ikäluokan vaativin lähtö, Kriterium, vain kaksi viikkoa ennen 
tätä alkuerää. Se ehkä painoi vähän. Nyt tamma saa huokaista hetken, kun seuraavaan starttiin on melkein 
kuukausi. Olivia ei ainakaan tunnu huonommalta kuin kesällä, ja odotan menestystä myös 
Kasvattajakruunusta, mikäli saadaan minkäänlainen lähtöpaikka ja juoksu yhtään onnistuu. Tällä tasolla 
hevosilla on kuitenkin tosi pienet tasoerot, joten juoksunkulku ja tuuri ratkaisee usein paremmuuden.”  
  

Kuvia lauantailta pääsee katselemaan täällä ja täällä taas on kuvia tallitapaamisesta. Tuota meidän liigan 
facebook -sivua kannattaa seurata muutenkin, sillä nopein tiedotus tapahtuu siellä, kuten olen usein 
maininnutkin. Sivua pääsee lukemaan kaikki, ei tarvitse edes kuulua naamakirjaan. Riittää kun klikkaa tuota 
nimeni alla olevan linkkiluettelon alinta linkkiä. Sähköpostitiedotus kulkee normaalisti noin kaksi kertaa 
kuukaudessa, mutta faceen päivittelen nopeammalla tahdilla tuloksia ja tietoja starttien alla ja niiden 
jälkeen. Muistakaa siis kaikki seurata facebook -sivua =)! Sieltä tieto kulkee yleensä sähköpostia 
nopeammin, ja vieläpä kuvien kanssa! 

  

Kiinnostaako uudenlainen hevosenomistaminen kasvattamisen näkökulmasta? Perusteilla on ennen 
kokematon hevoskimppa Mestarikasvattajat. Siinä yhteisomistus kasvattaa omat varsat neljästä 
siitostammasta ja myy ne projektin päättyessä v. 2018. Tallissa on peräti 1000 osuutta, ja yhden osuuden 
hinta on 150 euroa. Tämä kattaa kaikki kulut koko kasvattaja-ajalta 2015-2018. Samalla osakas edistää 
kotimaista hevoskasvatusta, lisää sen tunnettuutta ja tukee raviurheilun nuorisotoimintaa - kimpan 
syntyvien ja myytävien varsojen juoksemista palkintorahoista aikanaan kertyvät kasvattajapalkinnot 
ohjataan Suomen Hippoksen kautta nuorisotoimintaan. Pitkäjänteinen ja mielenkiintoinen projekti, jota 
luotsaa SRL:n Raviliigan vetäjä Pauliina Raento. Lue lisää täältä. 

  

Melkein jo tip tap –tunnelmissa, 

Johanna 

 P.s. Jos joku haluaa vielä tilata jäljellä olevia fanituotteita, niin voin postittaa tai tuoda tuotteita 
pikkujouluihin (postitus 5e, nouto pikkujouluista ilmainen)! Jäljellä on seuraavat tuotteet: 

 Pelipaita (oranssi paita mustin ja valkoisin tehostein), hinta 35e 

1kpl L 
1kpl 130cm (lasten) 

 Pipo 12e 

Musta 3kpl 
Oranssi 8kpl 

  

Jos haluat näistä jonkin tuotteen, niin laita sähköpostia ja saat paluupostina maksuohjeet!  

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=17709428
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.616631351813297.1073741842.295048520638250&type=3
https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/posts/613035322172900
http://www.mestarikasvattajat.fi/
http://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/ajankohtaista_-ravit/1000_osuuden_kasvatuskimppa_mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_maailmaan.11414.news

