
Olivia postia 4.12.2014 

Hei kaikki! 
Olivian tauti on jo täysin selätetty, kuten viime viestissä kerrottiin, ja nyt tamma treenaa jo normaalisti. 
Tosin se joutui kyllä lyhyelle penisilliinikuurille kolhittuaan jalkaansa tarhassa, mutta siinäkään ei ollut kyse 
vakavista asioista. Tommi oli talven tullessa lyönyt hevoset hokkikenkiin. Hokit ovat kenkään ruuvattavat 
pienet jäänastat, jotka pitävät hevoset pystyssä vähän niin kuin nastarenkaat pitävät autot tiellä. Niitä ei 
poisteta kengistä talven aikana, vaan hokit pysyvät jaloissa sisällä ja ulkona (toki kuluneet tai jenkoillaan 
pyörivät hokat vaihdetaan uusiin). Ennen lenkille lähtöä rutiineihin kuulu tarkastaa, että hokat ovat 
kunnolla kiinni, jotta eteneminen on turvallista liukkaassakin ympäristössä. Pelkkä rautakenkä olisi 
äärettömän liukas lumella ja jäällä, joten hokit ovat välttämätön turvallisuusvaruste hevosille. Joskus ne silti 
ikävä kyllä onnistuvat kolhimaan itseään tai toisiaan niillä. Hokit ovat terävät, ja Olivia oli ensimmäisenä 
yönään hokkikengissä kolauttanut jalkaansa haavan. Kun jalan turvotus ei hoidosta huolimatta parissa 
päivässä alkanut laskea, niin Kylliäiset hakivat tammalle lyhyen penisilliinikuurin taltuttamaan haavassa 
alkaneen tulehduksen. Lääkekuuri puri, ja nyt jalka on jo ”sula”(ravislangi-ilmaus terveelle jalalle, josta 
turvotus on laskenut ja luut sekä jänteet/jännetupet erottuvat selvästi nahan alla. Voidaan käyttää myös 
ilmaisua ”kuivat jalat”.) Tänään Olivia oli saanut myös uudet kengät jalkaansa. 
Olivialla on ajettu treeneissä nyt vetoja mäkeen tai pidempää hiittiä, ja Tommi on tyytyväinen sen 
etenemiseen. Tamma jaksaa mennä niin kuin kuuluu. Kysäisin Tommilta, miten hän vertaisi Oliviaa muihin 
tallin samanikäisiin hevosiin, eikä Tommi miettinyt hetkeäkään todetessaan, että ”tämä ei kyllä ole 
ainakaan häntäpäässä. Kyllä Olivia ihan oikealta hevoselta tuntuu”. 
Tämän vuoden kolmivuotiaissa oli Tommilla pari oikein hyvää hevosta, ja Tommi sanoi rehellisesti, ettei hän 
tietenkään tiedä, onko hänellä tässä Olivian ikäluokassa yhtä hyviä, mutta ainakin tässä porukassa Olivia on 
ihan kärkipään varsoja. Kilpahevosen lopullinen hyvyys paljastuu silti vasta kilpailuissa. Sanotaan, että 
hevosella joko on, tai ei ole hyvää kilpailupäätä ja tänä päivänä kun suurin osa hevosista on valmiiksi 
lahjakkaita ja hyvin valmennettuja, niin hevosen henkisillä ominaisuuksilla on isompi merkitys kun voisi 
arvatakaan. Joillain hevosilla tuntuu olevan oikea voittamisen nälkä, ja toiset taas juoksevat mielellään 
porukassa eivätkä ohita muita ainakaan kovin paljoa. Vasta kilpailut kertovat siis lahjakkaankin hevosen 
kohdalla, kuinka hyvä se sitten oikeasti on. 
Olivian kohdalla oikeasta asenteesta kertoo Tommin kuvailema yksityiskohta: kilpavarusteet päällä Olivia 
tuntuu ohjastajan käteen aivan erilaiselta kuin treeneissä. Se on kuulemma paljon terävämpi ja enemmän 
tosissaan. Tämä on hyvä piirre hevosessa. On hyvä, kun nuori hevonen tietää koska saa huilata ja vaikka 
vähän pelleillä, ja koska pitää olla tosissaan. Sellainen hevonen ei tyhjennä energiavarastojaan treeneissä, 
mutta tietää toisaalta koska pitää antaa kaikkensa. Tässä mielessä Olivialla on oikea kilpahevosen mieli! 
 
Pikkujouluihin ehtii ilmoittautua vielä muutaman päivän! 
Muistutuksena, että perjantai 5.12. on viimeinen ilmoittautumispäivä Jokimaan raviradan järjestämiin 
pikkujouluihin. Liitteenä vielä pikkujoulukutsu! Meitä on ilmoittautunut jo tosi paljon, mutta vielä mahtuu 
joukkoon iloiseen. Mahdolliset kyselyt suoraan Jokimaan toimistolle puh. 020 785 6440.  
Pikkujoulut pidetään ravintola Hippodromissa klo 17:00 alkaen (ravit klo 18). Pikkujouluihin voi tulla myös 
osallistumatta ruokailuun ja ohjelmaan, mikäli haluaa vain tulla kannustamaan Oliviaa radanreunalle. Kaikki 
ilmoittautumiset oheisen linkin kautta: 
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin871946&SID=c8df3186-
be66-4990-aef8-7e8499ac8b53&dy=638522364 
Pikkujouluissa on luvassa yhdessäoloa, hyvää ruokaa ja pientä ohjelmaa lapsia unohtamatta. Tarkka 
ohjelma varmistuu lähempänä, kun ravien aikataulut ovat selvillä. Tommi ja Jokimaan 2014-liigan 
valmentaja Esa Holopainen tulevat paikalle, jos suinkin mahdollista, mutta tätä ei voi luvata vielä. 
Perjantaina valmistuvat tuttuun tapaan ravien lähtölistat, ja silloin tiedämme enemmän valmentajien 
mahdollisuuksista osallistua pikkujouluihimme. Sen sijaan olen kuullut huhua, että eräs kiireinen 
punanuttuinen valkopartainen herrasmies olisi tulossa tervehtimään meitä. Olivia ja tämän vuoden 
liigapolle Piskon Merkki tulevat myös esittäytymään kaviouralle. 
Emme mene tällä kertaa katsomaan Oliviaa tallille, vaan ihailemme hevosia radalta. Talven mittaan 
järjestyy kyllä mahdollisuuksia myös läheisempään kanssakäymiseen tammamme kanssa. 
Niitä odotellessa ja pikkujouluja… Siellä tavataan, eikös vaan =) 
Olkaahan kilttejä, niin lapset kuin aikuisetkin! Joulupukki matkaan jo käy…! 
terveisin, Johanna Jokimaan joukkue 
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