
Olivia postia 5.8.2015 

Mulla ei juuri nyt ole kovinkaan paljon sanoja. Sydän hakkaa tuhatta ja sataa, ääni on käheä 
kannustamisesta. Olivia voitti oman tammakriteriumin karsintansa kaikkien karsintojen nopeimmalla 
ajalla 14,9a. Kolmevuotiaan tamman voittojuoksuna aika on täydeltä matkalta todella kovaa valuuttaa! 
Lisäksi saimme kovia päänahkoja - jopa ikäluokan rahakuningatar Arctic Helen joutui nöyrtymään Olivian 
kanuunakirin edessä. 
   
Tässä video lähtöön. Sitä on suotavaa näyttää perheenjäsenille, tuttaville, työkavereille, naapureille ja 
anopillekin. Huutaminenkin on sallittu -jopa kymmenennellä katselukerralla. 
   
Lisäksi tässä kohtaa taitaa olla paikallaan muistuttaa raviurheiluun ja hevosenomistamiseen tiukasti 
kuuluvasta perinteestä. Kun oma hevonen voittaa raveissa, tulee omistajan tarjota täytekakkua. 
Kimppahevoset eivät eroa tässä perinteessä mitenkään muuten kuin kakkujen määrällä, joka luonnollisesti 
korreloi omistajien määrän kanssa. Mahdollisesti jo huomenna, mutta viimeistään perjantaina olisi siis 
jokaisen Olivian omistajan hyvä viedä täytekakkua vaikka työpaikalleen. Toki sallittua on nauttia kakunpalat 
vaikka itsekseen kahvilassa, mutta jaettu ilo on aina moninkertainen ilo. Sähkövatkaimet sokerikakkupohjaa 
sekoittamaan siis, tai tilausta konditoriaan. Juhlan aiheita ei koskaan ole liikaa, ja Olivian tämän illan 
suoritus totisesti on juhlimisen arvoista!  
   
Meitä oli Teivossa muutama kymmenen iloista kannustajaa, ja videolla taitaa myös kuulua raivoisa 
kannustus, johon porukkamme yltyi maalisuoralla - ja Olivia vastasi saamalla siivet! Hevosurheilun jutun 
mukaan Olivia tuli päätöspuolikkaan kymppiä, eli itse asiassa viimeiset parisataa metriä vielä hurjan paljon 
kovempaa! Ei ihme, että maalisuoralla näyttää etenevän vain yksi hevonen. Tommi oli silminnähden 
tyytyväinen Olivian suoritukseen, ja yhtä hymyä palkintoseremonioissa. Olivia tienasi voitosta 1700 euroa 
rahaa, ja sai hienon voittoloimen. Meille omistajille lahjoitettiin komea pokaali! Yritetään keksiä tälle 
pokaalille ja tuleville kunniapalkinnoille Jokimaan radalta sopiva paikka, missä kaikki voivat palkintoja 
ihailla. 
   
Olivia oli siis karsintojen nopein voittaja, joten Tommi saa huomenna valita ensimmäisenä radan 
finaaliin. Koitan huomenna saada Tommilta vielä mietteitä finaalista ja karsinnan suorituksesta, päivitän ne 
todennäköisesti ensimmäiseksi facebookiin, joten facebook-seinäämme kannattaa seurata! Marja Peltonen 
kannustustiimistämme otti myös tosi hyviä kuvia, ne näkee täältä. Myös Raviliigan "kattojärjestön" 
facebook-seinällä on kuvia eiliseltä. 
   
Ja se tärkein, eli finaali. Se ajetaan Teivossa ensi viikon lauantaina eli 15.8.2015. Lähtölistat ja aikataulut 
valmistuvat ensi viikonloppuna. Porukalla lähdetään katsomaan ja kannustamaan tietysti! Kyselen tässä 
samalla alustavasti kiinnostusta bussikuljetukseen. Mikäli ilmottautuneita on tarpeeksi, voimme ajaa 
yhteisbussilla Lahdesta Tampereelle. Reitti kulkee 12-tietä, eli matkan varreltakin pääsee kyytiin. Matkan 
hinnaksi tulisi todennäköisesti muutama kymppi, ja aikataulut kohdistettaisiin niin, että näemme paikan 
päällä vähintään kaikki T76-lähdöt. Mikäli olet kiinnostunut bussikuljetuksesta, niin ilmoita se täällä 
perjantaihin mennessä, jotta pääsen varaamaan sopivan kokoisen auton. 
   
Onnea meille kaikille ja kiitos Olivialle ja Tommille! Kyllä hevosenomistaminen on joskus (aina!) huippua! 
  
 terveisin, 
Johanna 
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