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Kun sadusta tuli totta 
 
Hei kaikki! 

Kriteriumista on nyt selvitty uuteen viikkoon. En tiedä teistä, mutta itselläni on edelleen aika pöllämystynyt 
olo. Olivia ihan oikeasti starttasi Kriteriumin finaalissa ja se ihan oikeasti oli koko lähdön viidenneksi paras! 
Mahdottoman juoksunkulun jälkeenkin tamma tsemppasi loppusuoran, vaikka vapaata latua ei tullutkaan. 
Kannattaa myös huomioida, että lähdön voitti tamma Arctic Passion 3-vuotiaiden tammojen keskipitkän 
matkan SE-aikaa sivuavalla tuloksella 15,2. Olivia ei jäänyt tuosta noteerauksesta kuin kaksi kymmennystä 
(aika 15,4), joten kaikilla mittareilla Kriterium sujui osaltamme kuin elokuvissa. Tuliaisina oli upean 
keskipitkän matkan ennätyksen lisäksi 7500 € palkintorahaa, minkä turvin vahvistimme asemiamme 
Raviliigan kärjessä omilla kymmenluvuillamme (Olivian voittosumma 16.525 € kun toisena olevan Arctic 
Madonnan voittosumma on 8.487 €). Kriteriumin finaalitallenteen näkee täältä.  

Olivian kannattajajoukot olivat ilahduttavasti liikkeellä, ja oranssi oli lauantaina Teivon pääväri. Marja 
Peltonen kuvasi fanimatkan tunnelmia, kuvia pääsee ihailemaan täällä. 
  
Kaikki kunnia myös Kriteriumin voittaneelle Arctic Passionille ja sen valmentajalle Pekka Korvelle! Turhaan 
ei Pekkaa kutsuta ”kultasormeksi”, kyllä siinä on peto valmentajaksi. Korven Pekan valmennettavat, 
kasvattamat ja vähintään osaomistamat hevoset ovat tänä vuonna voittaneet kaikki suurimmat setelit, 
Suur-Hollolan, Derbyn ja Kriteriumin. Saavutus, jolle sopii nostaa hattua näin ”kilpailijan” leiristäkin! 
  
Tommi on nyt jo lentänyt USA:an huutokauppamatkalle, mutta juttelin hänen kanssaan finaalipäivän iltana. 
  
 ”Olivia oli todella hyvä. Se tekee kaiken oikein. Se oli rauhallinen ja keskittynyt. Lämmityksessä Olivia ei 
koskaan näytä parastaan, se saattaa kiemurella ja katsella taivaan lintuja, mutta lähtöauton takana se on 
todella keskittynyt ja tietää mitä siltä odotetaan. Se on myös kiva hevonen ajaa, ei siinä ole muuta kuin 
pidellä ohjien päästä kiinni. Olivia kuuntelee kuskia, mutta sen lisäksi sillä on kultainen juoksupää, se todella 
haluaa itse olla parempi kuin muut eikä anna periksi maalisuoralla vaikka maitohapot painaisivat.” 
  
”Olivia teki erittäin hyvän suorituksen ja kaikki meni hyvin. Mulla ei ollut etukäteen mitään 
sijoitusodotuksia, kun lähtöpaikka ja pitkä matka tekevät omat haasteensa. Tällaisessa lähdössä, missä on 
mukana 12 ykköstason hevosta, on paljon kiinni myös juoksunkulusta. Näissä lähdöissä ei pärjää jos joutuu 
kiertämään kilometrin kolmatta. Me jäimme vähän pussiin eikä kiritiloja loppusuoralla kunnolla auennut. 
Sijoitus olisi voinut vapaalla kirillä olla parempi, mutta näissä kovimmista kovimmissa lähdöissä on aina 11 
muutakin valjakkoa jotka haluavat voittaa, vapaita kirejä ei aina saa. Tuuriakin pitää olla mukana. Turha 
siis jossitella. Olivian suoritus oli kymppi plus ja olen tammaan erittäin tyytyväinen! Se myös söi ja joi startin 
jälkeen normaalisti eikä ollut normaalia väsyneempi. Nautitaan tästä suorituksesta ja kiitos myös 
kannattajille, oli tosi hieno tunne ajaa radalle kun teidän kannustuksen näki ja kuuli.” 

  
Mitä seuraavaksi? 
  
Mikäli Olivia pysyy terveenä, niin seuraava startti onkin kotiradalla! Lahdessa lauantaina 17.10. ajetaan 
T76-ravien yhteydessä Kasvattajakruunun alkuerä 3-vuotiaille tammoille. Nyt järjestetäänkin sitten kunnon 
kokoontuminen juhlistamaan upeaa hevostamme ja sen menestystä ikäluokkakoitoksissa (jos tulkitsin 
tilastoja oikein, niin Olivia on tällä hetkellä Suomen rekisterissä olevista kolmevuotiaista tammoista 
kuudenneksi eniten tienannut, ja mikäli lukuun otetaan vain Suomessa kilpailleet tammat, niin sijoitus 
nousee viidenneksi). Jokimaalta kuului huhuja, että Olivialle suunnitellaan nimikkoleivostakin, toivottavasti 
se ehtii valmistua jo ensi viikon lauantaiksi... Tarkoitus olisi myös kiittää Olivian hoitajaa Jenni Widmania 
hyvin tehdystä työstä lahjalla ja tietysti Tommia ja Raisaa myös. Toivon siis, että mahdollisimman moni 
pääsee paikalle juhlistamaan Oliviaa ja sen taustavoimia ja tietysti näkemään upean tammamme 
tositoimissa! Tiedotan päivän ohjelmasta tarkemmin mahdollisimman pian.  

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=17416150
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.609321785877587.1073741841.295048520638250&type=3&uploaded=22
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Pidetään kiinni tästä fiiliksestä! Loistavaa lokakuuta kaikille liigalaisille! 
  
terveisin, 
Johanna 
 
 
Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
lahti.raviliiga@gmail.com 
www.raviliiga.fi 
www.jokimaanravit.fi 
facebook.com/raviliiga 
facebook.com/raviliigajokimaa 
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