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Hei Olivialaiset! 

Kevät keikkuen tulevi! Ihan ensimmäiseksi onnittelut Raimo Ruokoselle! Hän voitti arvonnassa 
osallistumisen Jokimaan raviradan ja alueen valmentajien (Team Jokimaan) hevosenomistajien 
iltaan torstaina 7.4.2016. Iltaan on kutsuttu VIP-vieraiksi ainoastaan Team Jokimaan valmentajien 
hevosenomistajia, ja Raimo siis edustaa meitä Olivian omistajia. Raimolle on ilmoitettu voitosta myös 
henkilökohtaisesti, mutta odotan vielä hänen yhteydenottoaan. Mikäli en sitä saa keskiviikkoon 6.4. klo 12 
mennessä, arvon aiemmin ilmoittautuneiden joukosta seuraavan osallistujan. 

Vaikka Ravintola Hippodrom on varattu ainoastaan kutsuvieraille, ovat omistaja -raveihin tietenkin kaikki 
tervetulleita. Jokimaan toimitusjohtaja Tomi Himanka kirjoittaa näin:  

”Team Jokimaan hevosenomistajat ovat torstain ravien kunniavieraita. Tämä omistajailta täyttää 
perinteisesti 550 paikkaisen Ravintola Hippodromin ääriään myöten. Team Jokimaa on rekisteröimätön 
yhdistys, johon kuuluu reippaat parikymmentä raviurheilun ammattilaista Jokimaan ympäristöstä. Tällä 
porukalla on valmennuksessaan pyörein luvuin 350 hevosta. Voittoja nämä valmennettavat keräsivät viime 
vuonna kaviourilta reilut 300, sekä edelleen palkintorahaa yli 1,5 miljoonaa euroa. Nämä numerot kertovat 
sen faktan, että Team Jokimaa on varsin merkittävä peluri suomalaisessa ravikentässä. 

Vuoden 2016 tilastoja vilkaistessa voidaan havaita kokeneen kaartin olevan tiukasti vallankahvassa kiinni 
Team Jokimaan sisäisessä pörssissä. Valmentajatilastossa kärjessä keikkuu Tapio Perttunen, jonka 
valmennettavat ovat alkuvuoden aikana juosseet rahaa reilut 75 tuhatta euroa. Kuskipuolella ykköstilaa 
jakavat Jamppa Saarela sekä Esa Holopainen, jotka ovat molemmat narutelleet ensimmäisellä kvartaalilla 
31 ykköstä. 

Illan teemaan sopivasta näissä raveissa piisaa urheilullista tasoa. Erityisesti suomenhevosten lähdöt ovat 
torstaina timanttia, vai miltä kuulostaa Kukan Tutun ja Taruntuulen kohtaaminen aikatasoituksessa sekä 
Puikkosten yhteenotto Rokin Maxin ja I.P. Legendan rattailla viidenkympin ryhmässä. Tervetuloa 
Jokimaalle!” 

http://www.jokimaanravit.fi/content/fi/1006/22043/Toto4-ravit%2C%20Tammasarja.html 

Muistattehan, että raviliigakortilla on ilmainen sisäänpääsy Jokimaan raveihin. Nähdään raveissa! 

 

KOHTA ALKAA KILPAILUKAUSI! 

Olivia on treenannut Tommin mukaan todella hyvin ja on paljon ”moiskimman” tuntuinen kuin 
kolmevuotiskaudellaan. Tänä keväänä sitä on päästy treenaamaan aivan suunnitelmien mukaan, toisin kuin 
viime vuonna, jolloin kiimahäiriö sotki koko kevään treenit. Vaikka elämme kelirikon aikaa, niin Jokimaalla 
on treeniolosuhteet kunnossa, niin metsälenkki kuin raviratakin ovat kestäneet luonnonvoimat eikä hevosia 
ole tarvinnut seisotella kelien takia. Tommin näppituntuman mukaan Olivia on siis riskistynyt ja 
voimistunut, kuten tietysti kolme- ja nelivuotiskausien välissä kuuluukin. Jos se viime vuonna oli vielä 
tytönheitukka, niin nyt se on jo oikea neiti. ”Jos vaan kaikki pysyy Olivialla kunnossa, niin tänä kesänä me 
päästään aika lujaa”, Tommi ennusti. ”Vahvuutta on tullut roppakaupalla lisää, kyllä tässä aika hyvissä 
tunnelmissa tulevaa kautta odotellaan”. 

  

 

http://www.jokimaanravit.fi/content/fi/1006/22043/Toto4-ravit%2C%20Tammasarja.html
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Olivia on Tommin mukaan yhden reippaamman hiitin päässä kilpailuvalmiudesta, mutta kilpailukutsuja ei 
ole vielä sillä silmällä katsottu. Keväässä on nimittäin ollut yksi pieni miinuskin: viime keväänä häirinneet 
kiimat ovat nyt loistaneet poissaolollaan. Eläinlääkäri Leena Väihkönen ja Tommi olivat suunnitelleet, että 
viimeksi Olivialla hyvin toiminut hormonihoito uusitaan heti ensimmäisten kiiman merkkien ilmaantuessa, 
jotta vältettäisiin viime kauden ongelmat. Väihkönen on jo kahdesti tutkinut Olivian, mutta sen elimistön 
tilanne ei vielä mahdollista hoitoa. Hevosen oma kiimakierto täytyy nimittäin olla käynnistynyt, jotta hoito 
voidaan antaa, ja Olivialla hormonit ovat vielä lepotilassa. Tommi haluaisi saada hoidon tehtyä ennen kuin 
kilpaileminen aloitetaan, sillä hoito aiheuttaa lyhyen doping-varoajan. Tällä hetkellä siis eläinlääkäri tutkii 
Olivian viikoittain, jotta hoito voidaan toteuttaa heti kun mahdollista. Sen jälkeen on tarkoitus käynnistellä 
nelivuotiskautta. Varovainen arvio starttiin tulosta on toukokuun alkupuolella. Mikään kiire ei vielä 
kuitenkaan ole, sillä nelivuotiaiden tammojen tärkeimmät tähtäimet, Derby, Villinmiehen Tammakilpa ja 4v 
Kasvattajakruunu ajetaan vasta syksyllä. Ensimmäinen ikäluokkatähtäin Olivialla on näillä näkymin Kuopio 
Stakesissa kesäkuun alussa ja sitä ennen olisi hyvä saada muutama startti alle. Myös Jokimaan oma Best 
Princess (4v. tammoille) Suur-Hollolan yhteydessä on toki tavoitteena. 

Jännitettävää on siis tuloillaan, mutta vielä pitää hetki malttaa odotella :). 

  

VUOSIKOKOUS 

Odotellessakin on ohjelmaa, eli joukkueemme vuosikokous järjestetään to 14.4.2016 klo 17:00 Jokimaalla 
Ravintola Hippodromin kabinetissa (5.krs). Käyn kokouksessa läpi kimpan tiliasiat ja tapahtumat. Lähetän 
myös tilitiedot kaikille osakkaille sähköpostitse kokouksen jälkeen. 

Ennen kokousta on halukkailla mahdollisuus käydä Kylliäisten tallilla tervehtimässä Oliviaa. Kokoonnumme 
16.30 katsomorakennuksen edessä maalipaalun kohdalla ja lähdemme siitä yhdessä tallialueelle. Käveltävä 
matka on n.500m joten kannattaa varautua hyvillä kengillä, ympäristö saattaa olla märkä ja kurainen.  

Ilmoittaudu tällä lomakkeella Olivian vuosikokoukseen su 10.4. mennessä. Lomakkeen kautta on 
ilmoittautuminen sekä Olivian, että Jokimaan toisen liigakimpan eli Merkin kimpan vuosikokouksiin. Meidän 
vuosikokous on ensin eli klo 17:00 ja sitten Merkkiläisten klo 17:30. (voit osallistua molempiin 
vuosikokouksiin, jos olet osakas molemmissa kimpoissa. Ilmoittauduthan tällöin vain kerran.) 

Kokouksen jälkeen jäämme viettämään ravi-iltaa Jokimaalle nopeista hevosista ja hyvästä ruoasta nauttien! 
Lomakkeella voi varata myös buffet -ruokailun edullisempaan ennakkovaraajahintaan 18e/aikuiset, ja 
lapset alle 16v. 7e ja alle 7v. 0e (normaalihinta aikuisille on 20e/hlö). Tervetuloa! 

Liigamme lähestyessä loppuaan lisääntyvät luonnollisesti myös kyselyt Olivian myynnistä ja mahdollisuudet 
jatkaa Olivian kanssa liigan jälkeen ns. normaalina kimppana. Kuten jo aiemmin kerroin, on tämä 
mahdollista ja jopa todennäköistä. Olen käytettävissä tarvittaessa jatkamaan myös uuden kimpan vetäjänä 
ja Tommi on lupautunut jatkamaan Olivian valmentajana. Asia ei ole vielä kuitenkaan ajankohtainen, vaan 
myöhemmin tänä vuonna tullaan osakkaiden jatkohaluja kartoittamaan koko raviliigan osalta. Sama tilanne 
kun on edessä kaikilla vuoden 2013 raviliigoilla! Nyt kuitenkin nautitaan vielä viimeisestä raviliigavuodesta 
:). 

Lempeitä kevättuulia kaikille kimppalaisille ja nähdään vuosikokouksessa! 

terveisin,  
Johanna 

http://goo.gl/forms/ntR089OeLg

