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Hei Olivialaiset! 

Olivia starttasi suunnitelmien mukaan Lahdessa 21.5. Kiimahoitojen takia kauden aloittaneesta Vermon 
Nelivuotistähdestä oli vierähtänyt viisi ja puoli viikkoa. Oikeastaan kyse oli siis taas tauolta paluusta, ja 
koska lähtöpaikka oli taas kerran ulkona (7.rata), viestitti Tommi jo etukäteen ajavansa kisan ikään kuin 
hiittinä. Hyvällä hevosella sekään ei toki estä menestystä, mutta kovin aggressiivista taktiikkaa Tommi ei 
tulisi käyttämään, kun kyseessä oli valmistelustartti paljon isompaan kisaan. 

Olivia näytti jo lämmittelyssä ainakin allekirjoittaneen silmään rennolta, vaikka lämmittelyissä ei koskaan 
nähdäkään parasta Oliviaa. Lähdössä Tommi ajoi suunnitelmien mukaan passiivisesti ja sai pudotettua 
Olivian sisäradalle takajoukkoihin. Viimeisessä kaarteessa menohaluja tuntui tammasta löytyvän enemmän 
kuin mitä edellä olevat hevoset menivät, mutta lopulta loppusuoran auetessa Tommi sai keploteltua Olivian 
ulkoradoille, ja taas saimme nähdä Olivian tulisen loppukirin, kun se suorastaan lensi loppusuoran ehtien 
totoon! Tuloksena oli ennätyksen parannus kymmennyksellä aikaan 14,3a ja kolmannesta sijasta 
palkintorahoja 375 euroa. Startin pääset näkemään täältä. 

Haastattelin Tommia heti startin jälkeen, ja hänen mielestään Olivia ei ollut mitenkään päin 
parhaimmillaan. ”Ihan hyvä esitys se oli, ja onhan hyvällä hevosella aina kiva ajaa, mutta ei tämä parasta 
Oliviaa ollut missään nimessä. Se tuntui koko ajan hiukan nihkeältä, varmaan se on vielä hiukan tukkoinen 
ennen kuin päästään tasaisesti starttailemaan. Ja tietysti tauolta palaava hevonen tuntuu 14-vauhdissa 
helposti nihkeämmältä kuin jos olisi ajettu vaikka vain kuuttatoista”, Tommi totesi hymyillen.   

Seuraavasta startista onkin jo selvät sävelet. ”Kuopio Stakesiin lähdetään koittamaan. Ikäluokkahevosella 
ajetaan ikäluokkalähtöjä. Helpommat lähdöt jää nyt muille.”  

Kuopio Stakes on mailin sprintterikilpailu nelivuotiaille, tammat ja oriit/ruunat kilpailevat samassa lähdössä. 
Tänä vuonna se ajetaan tiistaina 7.6. Karsinnat ajetaan iltaravien alkupäässä ja finaali loppupäässä. 
Hevosille tulee siis kaksi kovaa starttia samalle illalle, vain muutaman tunnin lepotauon jälkeen. Tommin 
mielestä kilpailumuoto suosii nimenomaan Olivian tyyppistä hevosta. ”Mailia ei Olivialla ole vielä ajettu, 
mutta se on niin nopea hevonen, että uskon sen olevan maililla parhaimmillaan. Olivia kestää vauhtia ja 
pystyy vaihtamaan rytmiä todella nopeasti. Nämä ominaisuudet tekevät siitä todennäköisesti hyvän 
sprintterin, vaikka se tekikin kolmevuotiaana yhdet uransa parhaista esityksistä 2600 metrin matkalla.” 

Tällä viikolla oli Kuopion ilmottautuminen ja kerrankin lähtörataonnemme kääntyi. Tähtityttömme 
ampaisee karsinnassa matkaan radalta kaksi. Karsintoja ajetaan kaksi, ja molemmista pääsee kuusi parasta 
hevosta finaaliin. Tommi suunnitteli jo etukäteen riisuvansa Olivialta kengät, mistä tosin ei ihan hirveän isoa 
muutosta hevoseen ole odotettavissa, mutta antaa se pienen säväyksen. Muutenkin valmentaja/ohjastaja 
oli luottavainen sen suhteen, että Olivia tekee Kuopiossa hyvän esityksen. ”Pikku arvoitus toki on, miten 
Olivia matkustaa niin kauas. Muuten uskon hevosen olevan parempi kuin Lahdessa, kun se on saanut startin 
kroppaansa ja matka sekä lähtöpaikka suosivat. Tavoitteena on päästä finaaliin, mieluummin kolmen 
parhaan joukossa, jolloin itse päälähtöön on saatavissa ihan mukiinmenevä lähtörata.”  

Olivian karsinta on ravien neljäs lähtö, joka ajetaan klo 19.20. Ja mikäli finaalipaikka irtoaa, niin sen 
startti on klo 21.12.  

Jos joku muuten on menossa ensi tiistaina paikan päälle Kuopioon jännittämään Kuopio Stakesia, niin nyt 
korvat hörölle! Ravirata lähetti VIP-kutsun ruokailuun kahdelle henkilölle Stakesiin osallistuvien hevosten 
taustajoukoille. Jos siis olet menossa Kuopioon ja haluat osallistua vipin arvontaan, niin laita mulle 
sähköpostia lahti.raviliiga@gmail.com sunnuntai-iltaan klo 21 mennessä (älä vastaa tähän viestiin, vaan 
kirjoita erillinen sähköposti). Arvon kutsun ilmoittautuneiden kesken ja ilmoitan viimeistään maanantaina 
voittajalle speksit siitä, miten VIP-iltaan voi osallistua! 

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=21996685
mailto:lahti.raviliiga@gmail.com
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Tiistai-iltaa jo valmiiksi jännittäen, 

Johanna 

P.S. Täältä voit käydä ihailemassa kaunista nelivuotiasta tammaamme Marja Peltosen kuvaamana! 
Facebook-sivua kannattaa muutenkin seurata etenkin kisojen alla, sillä se on kaikkein nopein 
tiedotuspaikka. 
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