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Moi kaikki! 
   
Viime viikon torstaina oli kimppamme ensimmäinen kunnon yhteistapaaminen. Paikalla oli n. 300 henkilöä, WAU! Oli 
tosi hienoa että niin moni pääsi paikalle ja kivaa oli päästä monen kanssa tutustumaankin - toki ihmismäärä takasi, 
että kaikkien kanssa ei millään ehtinyt sanaa vaihtaa, mutta seuraavalla kerralla sitten :).  
  
Ilma suosi meitä todella ja aurinko kultasi maiseman kun pääsimme Oliviaa ihailemaan. Olivian hoitaja Raisa Kylliäinen 
esitteli upeaa varsaamme tarhassa, ja Olivia käyttäytyi kuin todellinen maailmantähti - tosi rauhallisesti ja ihailuja 
imien. Se osasi ottaa yleisönsä ja halukkaat saivatkin taputella hevosta sydämensä kyllyydestä. Jopa Raisa ja Tommi 
ihmettelivät, miten 1,5-vuotias varsa pysyy niin tyynenä niin suuren ihmismassan keskellä - tilanne, jota 
aikuisemmankin hevosen voi olla vaikea kestää, pakenevia saaliseläimiä kun ovat. 
  
Asiaankuuluvien ihailujen ja taputtelujen jälkeen siirryimme Jokimaan katsomoravintolaan kakkukahveille 
ja tapaamaan toisiamme. Tervetulotoivotusten jälkeen radan haastattelija Jere Törmänen haastatteli yhtä kuuluisaa 
kimppalaistamme Timo Eveä. Eve on mies legendaarisen kilpatamma Charme Asserdalin takana. Eve kertoili olevansa 
hevoshommista eläkkeellä, mutta lähteneensä mukaan Jokimaan raviliigaan mielenkiinnosta. Mukavahan se on 
lahjakkaan varsan edesottamuksia seurata! Eve kertoi muun muassa siitä, kuinka hän osti Charmen aikanaan 
huutokaupasta - eikä se jäänyt ainoaksi yhtäläisyydeksi Olivian kanssa, vaikka toki Olivialla on vielä todella pitkä matka 
ja valtaisan suuret hevosenkengät täytettäväksi, jos meinaa Charmen ansioihin päästä. Eve mm. arvosti molempien 
tammojen rakennetta ja kehui Oliviaa "lähes täydelliseksi" varsaksi, arvosanaksi hän antoi yhdeksän. Kymppiin 
kirkastuakseen täytyy vielä saada radaltakin aikanaan näyttöjä :). 
  
Seuraavaksi eläinlääkäri ja valmentaja Jarno Kauhanen kertoi varsanvalmennuksen perusperiaatteista, kuinka varsan 
kanssa edetään alun ohjasajosta aina hiittivalmennukseen ja lopulta opetus- ja koelähtöön saakka. 
  
Olivian hoitaja Raisa Kylliäinen kertoili heidän tallinsa hevosten rutiineista ja Olivian päivästä. Olivia on edelleen tehnyt 
kaiken oikein ja etenee täysin aikataulussa.  
  
Liitteenä on kuva Oliviasta Marja Peltosen kuvaamana. Lisää kuvia yritän osata ladata raviliiga.fi -sivujen galleriaan, 
katsotaan kuinka onnistuu :). Kuvissa näkyy myös osakkaita, sillä 300 hengen tapaamisessa on vaikea kuvata 
hevostakaan niin että kukaan osakas ei kuvaan päätyisi. Poistan tietysti pyydettäessä kuvat, joissa yksittäinen osakas 
on tunnistettavissa mikäli joku niin haluaa. 
  
Suurimmassa osassa ravilähtöjä ei ole osallistumismaksuja, mutta sitten on muutamia isoja ns. kasvattajakilpailuja, 
joissa on tavanomaista paljon suuremmat palkinnot. Näihin kilpailuihin hevonen "maksetaan mukaan", eli varsasta 
tulee tietyn aikataulun puitteissa maksaa tietyt summat, jotta sen osallistumisoikeus kyseisiin kilpailuihin säilyy. Vaikka 
kaikki osuudet olisi maksettu, ei osallistuminen silti ole itsestäänselvyys: jos hevonen on tarpeeksi hyvä ja vielä 
karsintojen aikana terve, voi sillä osallistua karsintoihin, joista parhaat pääsevät finaaliin kisaamaan isoista rahoista. 
Raviliigan sääntöjen mukaan Olivia tulee maksaa mukaan Kriteriumiin (3-vuotiskilpailu, Ip. 75.000e), Derbyyn (4-
vuotiskilpailu, Ip. 100.000e) ja Suur-Hollolaan (hevonen voi osallistua koko kilpailuoikeutensa ajan, pääpalkinto 
110.000e, lisäksi kolme- ja nelivuotiaille omat ikäluokkalähdöt suurkilpailupalkinnoilla). Lisäksi Olivia maksetaan 
edustajiston päätöksen mukaan muihinkin kilpailuihin. Ja ensimmäinen etappi Kriteriumiin on nyt saavutettu, kun 
maksoin viime viikon maanantaina Olivian ilmoittautumismaksun 2. erän! Viime lauantaina tämän vuoden Kriteriumin 
voitti muuten SE-ajalla Express Duo, Teivon raviliigan kimppahevosen Arctic Madonnan isoveli. Nyt ne sitten 
Tampereella paukkuttelevat henkseleitään, mutta varmaa on, että kyllä me ainakin yritetään Teivolaisille kampoihin 
laittaa kahden vuoden päästä :)!  
  
Jatkosta sen verran, että tapaamisia tulee tietysti lisää ja tiedotan heti, kun päivä on päätetty jotta mahdollisimman 
moni voi järjestää kalenterinsa niin, että pääsee paikalle. Viime torstain tapaamisessakin tuli joitain mokia, ja niistä 
otetaan opiksi seuraavaa kertaa varten. Meitä on valtava joukko omistajia, ja vaatii itse kultakin opettelua järjestää 
näin monen ihmisen tapaaminen mahdollisimman sujuvaksi. Mutta tämä on pelkästään positiivinen asia ja onneksi 
asioista voi aina oppia :). 
  
Suunnittelemme myös yhteistä retkeä kaikkien Raviliigojen tapaamiseen Vermoon Suomi-Ruotsi -maaotteluun 7.12. 
Hinta selviää, kun saan bussiyhtiöiltä tarjoukset matkasta. Hinnan selviämisen jälkeen tulen pyytämään sitovia 
ilmoittautumisia.  
  

http://raviliiga.fi/
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Lisäksi saimme Hevosurheilulta tarjouksen: 
  
Hevosurheilu tulee seuraamaan Raviliiga varsojen edesottamuksia koko omistusrupeaman ajan. Lisäksi 
julkaisemme silloin tällöin Raviliigalaisen päiväkirjaa perjantain lehdessämme. 
Hevosurheilu on alan ainoa ajankohtaismedia. Kahdesti viikossa, taustat ja tulokset asiantuntevasti, tulevaa 
unohtamatta. 
Tutustumistarjous: Keskiviikko sekä perjantailehdet 7 kuukautta 6 kuukauden hinnalla 70 € (ovh. 81,67€) 
Kestotarjous: Keskiviikko ja perjantailehdet 95 € (ovh. 102 €) 
Molempiin tilauksiin tilaajalahjaksi Reilu-Metri sarjakuva-albumi! (Tilaajalahja postitetaan, kun tilaus on maksettu.) 
Jos haluat tilata Hevosurheilu -lehden, niin ilmoita minulle lehden saajan nimi, osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Lehden voi tilata itselle tai lahjaksi. 
  
Ollaan yhteydessä! Jos olet ostanut osuuden Raviliigasta lahjaksi ja saat edelleen itse näitä viestejä (vaikka pitäisi 
mennä lahjansaajalle), niin muista ilmoittaa minulle lahjansaajan sähköpostiosoite ja kuittaus, että tietoja saa alkaa 
lähettää! Osuuksia on mennyt paljon synttäri-, hää- ym lahjoiksi, enkä halua pilata lahjansaajan yllätystä tiedottamalla 
kimpasta ennen aikojaan. Ilmoitathan siis lahjanantajan ominaisuudessa kun tiedottaminen voi alkaa! 
  
Edelleen kuulaita syyspäiviä toivotellen, 
  
  
Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
lahti.raviliiga@gmail.com 
www.raviliiga.fi 
www.jokimaanravit.fi 
facebook.com/raviliiga 
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