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Hei Olivian ystävät! 

Tiedättekö mitä? Tällä päivämäärällä on kulunut tasan kolme vuotta siitä, kun Tommi nosti Ypäjän 
huutokaupassa kättään erään kauniin punaruunikon tammavarsan kohdalla ja meklari varmisti kaupan 
napauttamalla nuijallaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran. Siitä alkoi matka, jonkalaista harva 
meistä uskalsi edes toivoa. Se matka on vienyt meidät ikäluokkafinaalista toiseen, voittajaesittelyihinkin, ja 
ennen kaikkea mukaan hienon hevosen elämään, jota meillä on mahdollisuus seurata aitiopaikalta.  

Joten hyvää vuosipäivää, liigalaiset, meidän viimeistämme! Kolme vuotta sitten alkanut matka tulee 
päättymään vuodenvaihteessa, mutta vilpittömästi toivon, että matkamme raviurheilussa jatkuu vielä 
pitkään. Piakkoin on tulossa lisätietoa liigahevosten myynnistä, ja tietoa perustettavasta kimpasta, jonka on 
tarkoitus lunastaa Olivia itselleen liigan jälkeen. Siihen voi jokainen halukas Olivian nykyinen omistaja 
ilmoittautua. Kyseessä tulee olemaan ns. perinteinen kimppa, jossa on sekä osuusmaksu että jatkossa 
juokseva vuosi/kuukausimaksu. Mutta tästä lisätietoa myöhemmin ilmoittautumisen auetessa. 

Muitakin tapoja seurata raviurheilua jatkossa toki on. Pelaaminen ja ravien yleinen seuraaminen ovat 
mukavia ajanvietteitä, mutta kiinnostavinta seurattavaa on tietysti oma hevonen. Sellaisen saa 
pikkurahalla hankittua esim. huutokauppakimpasta (katso vaihtoehtoja täältä). Tommin kanssa tänä 
syksynä kerätty kimppa Olivian veljen ympärille on viittä vaille täynnä, mutta pari nopeaa ehtii vielä 
mukaan. Stonecapes Rain -nimisestä oriista saa lisätietoa multa jose.heinonen@gmail.com. 

Kohti tammakisoja 

Derby on nyt takanapäin. Olivia teki aivan asiallisen esityksen karsinnassa ollen viides, mutta se ei 
riittänyt finaaliin saakka. Tätä jo etukäteen uumoiltiinkin, tosin tämähän ei olisi raviurheilua jos ei usko ja 
toivo ylittäisi realiteetteja ;).  

”Etenkin tämän ikäluokan oriit ja ruunat ovat kehittyneet harppauksin kolmevuotiskaudesta ja vaikka Olivia 
on ihan asiallinen kilpatamma, niin vaikea niille on pärjätä. Olivia on hyvä hevonen ja pärjää kyllä ikäluokan 
tammalähdöissä hyvillä juoksuilla, mutta kapasiteetti ei kuitenkaan ole ihan riittävä tätä kovinta kärkeä 
vastaan. Mutta on meillä vielä monta menestyssaumaa jäljellä Oliviankin kanssa, vaikka nyt tulikin vastaan 
se ensimmäinen ikäluokkakilpailu, jonka finaaliin ei ollut asiaa,” Tommi analysoi karsinnan jälkeen. 

Karsinnoista oli tuomisina 500 € palkintorahaa ja näin ollen Olivian kokonaisvoittosumma on nyt 34.700 
€. Itse Derbyn finaali ravattiin viime lauantaina raastavissa olosuhteissa ja voiton vei ikäluokan kuningas 
Elian Web mykistävällä esityksellä. Finaali kannattaa jokaisen katsoa ominsilmin. Elian Webin esitys ei 
todellakaan jätä kylmäksi, ja tätäkin raviurheilu parhaimmillaan on: Puhdasta ihailua upean hevosen 
edessä, vaikka se onkin omaa hevosta parempi. 

Derbyn karsintojen jälkeen Oliviaa hoidettiin hiukan etupolvista Villinmiehen tammakilvan karsintoja 
silmällä pitäen. Tommi ei halunnut startata Olivialla muutenkaan ennen tammakilpaa, joten hoidon 
lääkevaroajoista ei ollut haittaa. Villinmiehen tammakilvan karsinnat ajetaan ensi viikon tiistaina 13.9. 
Lappeessa ja lähtölistat valmistuvat huomenna.  

Olivia oli kisan viimeisimmässä rankingissa viidentenä, eli se pääsee varmasti mukaan karsintoihin, kun vaan 
pysyy terveenä. Treeneissä se on ollut aivan normaali, mutta Kylliäisten tallissa on edelleen virusta. 
Toivotaan, ettei se iske Oliviaan juuri tärkeimpien kisojen alla! Karsinnoista 12 parasta pääsee lauantaina 
24.9. ajettavaan finaaliin, jossa ykköspalkinto on peräti 43 750 euroa! Se on pelkästään ikäluokan 
tammoille rajatuissa lähdöissä suurin tarjolla oleva palkinto. Karsinnat ajetaan 1500 euron ykkösellä. 

http://www.hevosenomistaja.fi/34
mailto:jose.heinonen@gmail.com
http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=24721281
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Villinmiehen tammakilvan jälkeen ohjelmassa isompana tavoitteena on vielä 4-vuotiaiden tammojen 
Kasvattajakruunu. Sen välierät juostaan perjantaina 21.10. Seinäjoella (Olivia on jo varmistanut paikkansa 
alkueristä välierään). Jos finaalipaikka aukeaa, niin 25.000€ ykköspalkinnolla juostava finaali on vuorossa 
lauantaina 5.11. niin ikään Seinäjoella. Ennen välieriä juostaan mahdollisesti jokin välistartti ja finaalin 
jälkeenkin on muutama tammalähtö mahdollista vielä ajaa. Hevosen ehdoilla mennään kuitenkin koko ajan, 
joten tiedotan kilpailusuunnitelmista aina niiden varmistuttua (varmimmin facebookissa). 

Kuulasta syyskuuta kaikille! Toivotaan Olivialle hyvää lähtörataa huomenna! 

terveisin, 

Johanna 
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