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Hurraa Olivia ja Tommi! 

Jos ette ole kaikki jo katsoneet tätä, niin nyt on korkea aika! Tammahambo oli tänä vuonna oikea Raviliiga –
koitos, kun 12 osallistuvasta hevosesta neljäsosa oli raviliigatammoja! Kaikilla raviliigalaisilla oli ikävä kyllä 
käynyt yhtä huono arpaonni ratojen suhteen, ja ne kaikki lähtivät takarivistä. Vermon Vilja radalta 
kymmenen, meidän Olivia radalta yksitoista ja Teivon Donna radalta kaksitoista. Olivialle takarivin 
lähtöpaikka oli selvä miinus, sillä se lähtisi paljon paremmin vapaalta radalta. Ns. ”paras lähtörata” riippuu 
aina hevosesta, toiset lähtevät paremmin eturivistä ja toiset hyötyvät takarivin paikoista, mutta uloimmat 
lähtöradat 7-8 ja 11-12 harvemmin ovat kenenkään suosiossa. Mutta lähtöradat ravikilpailuihin arvotaan 
tietokoneella, ja siitä pitää sitten ajaa, mikä rata sattuu tulemaan. 

Olivialta riisuttiin ensimmäistä kertaa kaikki kengät tähän starttiin. Tommi sanoi halunneensa kokeilla 
kuinka tamma reagoisi kengättömyyteen, kun kerran oli kotiradan iso kisa ohjelmassa. Joitain hevosia 
kengättömyys piristää. Vaikka hevosenkenkä ei paljoa painakaan, niin jostain syystä avojaloin juokseminen 
sopii joidenkin hevosten pirtaan erinomaisesti. Oliviakin ravasi hyvin kengittä, mutta Tommin mielestä 
kengättömyys ei mitenkään eritysesti muuttanut hevosta. ”Tuollainen nopea se on koko ajan ollut”, Tommi 
totesi. Hyvä kuitenkin tietää, että tarvittaessa kengät voi isompiin kisoihin riisua eikä Olivia ole 
kavionpohjistaan turhan arka. Kengittä ajaminen kuluttaa kavioita aika paljon, joten ihan alvariinsa sitä ei 
siis voi harrastaa. 

Itse lähdössä myös Tommin ajosuoritus osui nappiin. Takarivi lähtöpaikkana aiheutti  tosiaan hiukan 
murheita ja Olivia viskeli lähdössä päätään kun tilaa kiihdyttää ei ollut. Tuuriakin oli silti mukana kun 
Tommi sai ekassa kurvissa Olivian käännettyä sisäradalle. Ravikilpailuissa myös ajosuorituksilla on vaikutus 
lopputulokseen hevosen suorituksen ohella, se kuuluu tähän lajiin. Hyvän esimerkin näimme jo kesäkuussa 
Jyväskylän startissa, jossa Tommi nosti Olivian toiselle radalle ja samalla hetkellä toinen rata ns. lakkasi 
vetämästä, minkä seurauksena Tommi joutui ajamaan hetken aikaa siksakkia, tähän todennäköisesti paloi 
muutama sija. Tällä kertaa sisäradalle ajaminen oli onnistunut ratkaisu, vaikka sisällä toki on vaarana se, 
ettei vapaata rataa tule missään vaiheessa. Matkalla näyttikin, että kolmannessa ulkona juossut Vermon 
raviliigatamma ja jopa Teivon tamma viidennessä ulkona saattavat olla Oliviaa paremmissa asemissa. Mutta 
mitä vielä! Keulassa ravannut voittaja Callela Ladyboss veti vauhdikkaasti, ja ainoa kärkiparin mukana 
pysynyt tamma oli meidän Olivia. Tuloksena kolmas sija maalissa, uusi upea kolmevuotisennätys 15,2 
(1,5sek parannusta edelliseen ennätykseen) ja palkintorahaa 2500 euroa. Olivian kiri onkin todella hienoa 
katsottavaa. Se pääsee tarvittaessa tosi kovaa, ja viimeistään nyt muutkin tietävät sen. Tällä kertaa 
hävisimme kahdelle huipputammalle, mutta samalla yhdeksän kovaa kilpasiskoa, mukaan lukien Vermon ja 
Teivon raviliigavarsat, jäivät nielemään pölyjä Olivian taakse. Tästä sietää olla ylpeä! Meillä on upea tamma, 
jonka kanssa on toivottavasti luvassa vielä monia hienoja hetkiä. Pienenä kuriositeettina sanottakoon, että 
orien ja ruunien Hambossa juostiin sama voittoaika kuin Tammahambossa, kyllä tässä ikäluokassa on kovia 
tammoja! 

Olivia on mennyt joka startista eteenpäin ja ottanut kovat tehtävät hyvin vastaan. Nyt on viisi starttia 
takana, ja jokaisessa se on tehnyt erinomaisen esityksen, vaikka avausvoittoa ei olekaan vielä tullut. Täytyy 
kuitenkin muistaa, että Olivia on startannut vain kovemman puoleisissa lähdöissä ja tehnyt kaikissa 
plusmerkkiset esitykset. Joten mulla ei ole epäilystäkään, etteikö se avausvoittokin jo pian saada! 

Nyt Olivia saa vetää henkeä. Seuraava tavoite on Tammakriterium, minkä karsinnat ajetaan Tampereella 
Teivon raviradalla elokuun alussa. Tommi ei vielä eilen osannut sanoa, ajetaanko Olivialla yksi välistartti 
ennen tammakriteriumkarsintoja vai ei, se selvinnee tulevan viikon aikana kun näemme miten Olivia 
palautuu. Startin jälkeen eilen Olivia oli ollut oma pirteä itsensä, eikä vaikuttanut väsyneeltä kovasta 
suorituksesta huolimatta. Tommi oli kaikin puolin tyytyväinen hevoseen, joka tuntuu kehittyvän joka 
starttiin. Toivotaan että jatko sujuu yhtä hyvin. 
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Kiitos vielä kerran kaikille eilen paikalla olleille! Kyllä ravit ovat parasta paikan päällä ja yhdessä Olivian 
kannustaminen on tosi hienoa. Jaettu ilo on moninkertainen ilo, sen raviliiga on jo moneen kertaan 
todistanut! Kuvia eiliseltä löytyy täältä. Kuvia pääsee katsomaan, vaikkei olisikaan rekisteröitynyt 
facebookiin.  
  
Ja seuraavalla kerralla nähdään vielä isommalla kannustusjoukolla, eikös vaan? 
  

Vieläkin tärisevin käsin, 

  

  

Johanna 
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