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Olivia-postia: Laukkastartti takana, katseet eteenpäin! 
 
Hei kaikki! 

Parempiakin tuureja on joskus ollut kuin eilisessä Turun kilpailussa. Olivia avaa kuin tykin suusta ja on juuri 
saamaisillaan keulat Callela Ladybossilta, kun laukkaa ensimmäiseen kaarteeseen. Laukka pudotti Oliviaa 
monta kymmentä metriä aivan hännille, ja vei kaikki menestymisen mahdollisuudet. Vaikka hevosemme 
tekee todella rehdin juoksun laukan jälkeen, ei kärkeen ole enää asiaa keulan lopettaessa kovaa. 

Mitä oikein tapahtui, Tommi? 

”Olivia lähti taas todella kovaa matkaan ihan omasta halustaan. Myös numerolla yksi lähtenyt Callela 
Ladyboss on hyvä avaaja, ja sillä oli sisäradan etu. Me lähdimme kutosradalta, ja sieltä joutuu tulemaan tosi 
kovaa päästäkseen keulaan. Ajoin kaarteeseen vähän riskilläkin niin kovaa, ja hiukan vielä jouduin 
käskemään hevosta kun keulapaikan saaminen oli aivan millistä kiinni. Samalla olin kääntämässä Ladybossin 
eteen, ja todennäköisesti vielä suht kokematon hevonen laukkasi kun rytmi hiukan muuttui kääntämisestä. 
Toisaalta laukka olisi todennäköisesti tullut vaikka olisin ottanut kiinni ja kääntänyt johtavan taakse, sillä 
siinäkin hevosen pitää vaihtaa rytmiä. Nämä on just niitä tilanteita missä rutiini tai tässä tapauksessa sen 
puute näkyy, siinä ei siis tullut mitään kontaktia tai muutakaan. 
  
Muutenhan kaikki meni hienosti. Olivia oli lämmityksessä todella hyvä, aivan omaa luokkaansa. En liioitellut 
yhtään, kun sanoin, että hevonen ei ole vielä ikinä tuntunut näin hyvältä. Laukkaa lukuun ottamatta olin 
todella tyytyväinen hevoseen. Voisi sanoa, että tulos oli huono, mutta hevonen aivan loistava.  
  
Seuraavaksi starttaamme Kriterium –karsinnoissa (Tampereella tiistaina 22.9. toim.huom.). Toivotaan sinne 
hiukan parempaa onnea juoksunkulkuun. Eilinen vaan vahvisti oletustani siitä, että Olivialla voi lähteä siihen 
kisaan, siltä ei tällä hetkellä juokse karkuun kukaan tämän ikäluokan varsoista. Toki juoksunkulun pitää 
onnistua ja vähän tuuriakin olla mukana jos näin kovissa kisoissa menestyä haluaa, mutta Olivia on hyvä 
hevonen. Siinä on kaikki palikat kohdallaan.” 
  

Tommi kertoi Olivian pitäneen tänään ansaittua vapaapäivää tarhassa, mutta olleen oma pirteä itsensä 
leikkiessään Hillan kanssa, eikä lainkaan väsyneen oloinen. Ainakin toistaiseksi kaikki on siis kunnossa 
ikäluokan kovimman kisan karsintoja silmälläpitäen. 

  

Kriterium on yksi klassisista ikäluokka- ja suurkilpailuista. Se on avoin Suomessa syntyneille kolmevuotiaille 
lämminverisille, joista on maksettu säädetyt ennakkomaksut ajallaan (tältä ikäluokalta yht. 380 €, josta 
ensimmäinen erä 30 € 1-vuotiskeväänä, ja viimeinen erä 100 € kolmevuotiaana elokuun loppuun 
mennessä). Kilpailu on ns. keskimatkan kilpailu, se ajetaan siis 2600 metrin matkalla autolähetyksellä. 
Ykköspalkinto on huimat 75.000 euroa! Kriterium on yksi niistä kilpailuista, jonka voittamisesta jokainen 
kasvattaja ja omistaja haaveilee. Pelkästään karsintoihin osallistuminen on jo iso juttu, joten iloitaan siitä, 
että meillä on kaiken sujuessa hyvin mahdollisuus päästä yrittämään finaalipaikkaa ikäluokan kovimpaan 
kisaan! 

  

Ammattivalmentajien huutokauppakimpat 

 Allekirjoittaneen ja Tommin kokoama uusi 40 osuuden hevoskimppa on täynnä, mutta mikäli 
kimppahevoseen mukaan pääseminen silti kutkuttaisi, niin kannattaa tsekata uudestaan tämä linkki. Esim. 
Lahden seudulla kasataan kimppaa hevoseen, joka menee Tapio Perttusen valmennukseen Orimattilaan 
(kimpanvetäjä Outi Sairinen). Eli mikäli kimppaomistaminen kiinnostaa, niin nyt kannattaa siirtyä 
unelmoinnista tekoihin. Tämä voi olla juuri sinun kimppasi! 

Outin saat kiinni puhelimitse 0400-106 617 tai sähköpostitse outi.sairinen@phnet.fi. 

http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=16885212
http://www.hevosenomistaja.fi/34
mailto:outi.sairinen@phnet.fi
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Myös Forssan seudulla kootaan kimppaa. Kyseisen hevosen valmentaja tulee olemaan Tom Eriksson ja 
kimpanvetäjä Minna Salo. Minnan tavoittaa sähköpostitse minna.salo0801@gmail.com ja kimppa löytyy 
myös facebookista nimellä ravihevoskimppa. 

  
  
Hauskaa viikkoa kaikille! 

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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