
Olivia postia 7.8.2014 

Huh hellettä! 

Huomenna se sitten on ihan virallista – Olivia ilmoitetaan opetuslähtöön ensi torstaille 14.8.2014! 
Ilmoittautumiset ovat aamulla ja lähtölistat valmistuvat yleensä aamupäivällä, minkä jälkeen Olivian 
osallistuminen on kaiken kansan varmistettavissa. 

Oma hevosemme esiintyy ensi kertaa radalla numerolappu selässään, jännittävää! Me omistajatkin 
otamme tietysti opetuslähdöstä ilon irti. Kuinka monta Olivian omistajaa saamme paikalle hurraamaan? 
Jokimaalle on ensi viikon torstain raveihin vapaa pääsy, joten mukaan voi ottaa vaikka koko perheen. 500 
ensimmäiselle ravivieraalle on radalla varattu hernerokka –tarjoilu ja Ilmatieteenlaitos lupailee mukavaa 
puolipilvistä säätä noin 21 asteen lämmössä (vai tuntuuko se jo kylmältä tämän helleputken jälkeen?) . 
Kaikki palikat ovat siis kohdallaan hevosenomistajauramme tähänastiselle kohokohdalle! 

Opetuslähdöt juostaan ennen varsinaisten ravien alkua kello 17 (ravit alkavat klo 18). Me Olivialaiset 
tapaamme maalisuoran puolivälissä olevalla nurmialueella n.16.50. Plakaatteja ja banderolleja saa ottaa 
mukaan :). Nurmikolle pystytetään katos (sinikeltainen Jokimaan logolla), joka toimii meidän Olivialaisten 
tukikohtana. Päivystän itse katoksella ja otan sinne Olivian kortteja ja pinssejä, joita halukkaat saavat ostaa 
euron kappalehintaan niin kauan kun tavaraa riittää. Tässä vaiheessa voin jo paljastaa, että useita muitakin 
fanituotteita on piakkoin tulossa myyntiin, ikävä kyllä opetuslähtöön ne eivät vielä ehdi. 

Lähtölistojen valmistuttua huomenna selviää myös, ehtiikö Tommi piipahtaa ravien aikana meitä 
tapaamassa tai pääsemmekö katsomaan Oliviaa tallille opetuslähdön jälkeen. Kuten tavallista, on Tommilla 
taas paljon valmennettavia startissa ja lisäksi ohjastustehtäviä, joten en uskalla näitä mahdollisuuksia vielä 
varmoiksi luvata. Mutta mikäli Olivian tervehtiminen tallissa ei tallin työrauhan takia tällä kertaa onnistu, 
niin pyrin kyllä järjestämään syksylle muutaman tapaamisen, jolloin Oliviaa pääsee silittelemään tallille. 

Kaikki mukaan kannustamaan Oliviaa ensimmäiseen viralliseen esittäytymiseen raviradalla! Tästä se alkaa – 
kilpahevosen omistaminen! 

Opetuslähtö ei tosin vielä ole kovin kilpailuhenkinen, sillä myös liian nopea vauhti radalla aiheuttaa 
valjakolle hylkäyksen. Opetuslähdön tarkoituksena onkin valmistaa varsaa varsinaisiin kilpailusuorituksiin. 
Kaksivuotiaan lämminverisen pitää hyväksytyn opetuslähdön suorittaakseen juosta ravikilpailusääntöjen 
mukaisesti (toisin sanoen ei liikaa laukkaa tai liian pitkiä laukkoja, epäpuhdasta ravia, väärää volttausta tms) 
noin 2100metrin matka kilometriaikaan 1.30 -1.40. Ei siis liian kovaa eikä liian hiljaa. 

Juttelin tänään Tommin kanssa muistakin Olivian kuulumisista. Tammaamme on päästy ajamaan koko kesä 
suunnitellusti. ” - Viime aikoina hevosella ei ole ajettu mahottoman kovaa, kun säät ovat olleet mitä on. 
Kilometriajassa vauhti on ollut noin 1.45 –tasoista. Olivia on pysynyt terveenä, ja se suorittaa hyvällä 
tyylillä.” Tommi kertoi mietteitään heti Olivialla ajetun hiitin jälkeen. Säätilaviittauksen takia kyselin 
Tommilta myös, miten hevoset ovat näissä helteissä pärjänneet ja mitä viilennyskeinoja tallilla käytetään. ” 
– Hevoset pärjäävät sekä kuumassa että kylmässä yleensä hyvin. Ne ovat alkujaan aroeläimiä ja 
sopeutuneet äärilämpötiloihin. Kuumuus ei siis haittaa niitä niin paljon kuin ihmisiä keskimäärin. Toki 
hevoset pestään aina hiitin jälkeen, tosin niin tehdään joka säällä. Joka toinen viikko hevoset ovat yön 
ulkona ja päivät sisällä, sekin helpottaa niitä kun ei tarvitse aina porottavan auringon alla ulkoilla. Hiitit on 
ajettu aamupäivällä kun kuumuus ei vielä ole pahimmillaan, vältellään siis niitä iltapäivän kovimpia 
lämpötiloja. Eikä meillä tallissa kauhean kuuma ole, siellä on varjoa ja muutama aste ulkolämpötilaa 
viileämpää ja aina jossain kohtaa vähän ilmakin liikkuu. Eli me ihmisetkin ollaan pärjätty ihan 
kohtuullisesti,” Tommi kertoili. 

Tällaisia kuulumisia tällä kertaa, ja ensi torstaina tavataan Suuren Päivän merkeissä! Torstaina 14.8.2014 klo 
16.50 katsomoalueen nurmikolla. Huutaminen ja kannustaminen on erittäin sallittu! 
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terveisin, 
Johanna 

  

P.S. Olettehan jo kaikki facebookissa olevat omistajat liittyneet Jokimaan Raviliigan facebook -
ryhmään facebook.com/raviliigajokimaa? Kuulumisia päivitellään myös sitä kautta, muun muassa Riihimäen 
Raviliigaravien Haasteajan voittajasta löytyy kuva naamakirjasta. Ja mehän se siis voitettiin (tai no 
edustajamme Tommi hevosella Leading Baritone). Hyvä meidän joukkue! 

 
 
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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