
Olivia oli näyttelyssä 16.10. Ravientusiastit suhtautuvat näyttelyihin yleensä hieman hymähdellen 
– näyttelymenestys kun urbaanilegendoissa tarkoittaa samaa kuin menestymättömyys raviradalla. 
No, ihan näin yksioikoista se ei toki ole, eihän hyvästä rakenteesta hevoselle haittaakaan ole. Totta 
on kuitenkin, että korrelaatiota näyttelymenestyksen ja ravimenestyksen välillä ei ole löydetty. 
Joko näyttelyissä ei siis mitata ns. ”oikeita” asioita, tai (mitä luultavimmin) hyvin erinäköiset 
hevoset voivat menestyä raviradoilla. Hyvään rakenteeseen pyritään lähinnä sen takia, että tietyt 
rakennevirheet saattavat heikentää hevosen kestävyyttä. Toisaalta menestyneellä hevosella saa 
olla vaikka jalat väärinpäin mahan alla, jos se kuitenkin pääsee kovaa ja kestää kilpailun rasitukset. 
Ravikilpailut ovat nopeus- ja kestävyyskilpailut, eivät kauneuskilpailut. Ravimaailma tuntee useita 
aika pahojakin rakennevirheitä omaavia huippuhevosia, toisaalta myös useita lähes virheettömiä 
menestyneitä yksilöitä. Rakenteesta ei siis voi ennustaa hevosen menestystä, hyvällä rakenteella 
pyritään vain minimoimaan rakennevirheistä johtuvat rasitusvammat. 
 
Olivia pärjäsi näyttelypäivänä melko hyvin, se oli kuitenkin ollut muutaman päivän vähän räkäinen 
ja siksi ehkä hieman hermostunut ja vastusteli esimerkiksi ravia esitettäessä. Mittaukset ja 
paikallaan seisominen arvostelua varten sujuivat kuitenkin hyvin. 
 
Olivian pisteet olivat 8-7-7-7-(5)-7. Järjestyksessä on arvosteltu tyyppi-runko-jalat-kaviot-käynti-
ravi. 
 
Sanallisessa arvostelussa todetaan: Hyvät tyypit. Hieman alakylkinen runko, kevyt ylhäälle asettuva 
kaareva kaula, hyvä säkä, lyhyt lautanen. Terveet jalat, etujalat vasikkapolviset, takajalat 
ahdasasentoiset. Leveät pyöreät kaviot, hyvä sarveinen. Etujalan liike väljä, kerivä, takajalan liike 
jäykkä, lyhyt käynnissä. Ravissa etujalan liike väljä, kerivä, takajalan liike väljenee. Vastustelee 
ravissa. 
 
Palkinto III+. Mikään arvostelun kohta ei ole sellainen, mistä tarvitsisi huolta kantaa – oikein hyvin 
kehittynyt ravurinalku on kyseessä. Ei siitä missiä tule, mutta urheilijaksi se on ostettukin :)! 

  

Tommi kertoi Olivian olevan aika kovassa kasvussa juuri nyt, ja sitä todistaa myös näyttelypäivän 
mittaustulos: 146 cm edestä (sään eli kaulan ja selän liittymäkohdan päältä mitattuna) ja 150 cm 
takaa (lautasten eli selän korkeimman kohdan päältä mitattuna). Varsat kasvavat pyrähdyksittäin 
”takapää edellä”, eli ensin nousee lautaset korkeammalle kuin säkä, sitten säkä ottaa kasvun kiinni 
ja hetken kuluttua on peppu taas korkeammalla kuin etupää. Neljän sentin ero on jo aika iso, ja se 
vaikuttaa varsaan helposti niin, että ne saattavat vähän kipeytyä ja jäykistyä – ihan niin kuin 
lapsilla on kasvukipuja, niin niitä on hevosillakin. Nuorelle hevoselle on kuitenkin tärkeää, että sitä 
ajetaan ja valmennetaan koko ajan säännöllisesti hevosta kuunnellen, sillä lihakset, luut, jänteet, 
verenkiertoelimistö ja hapenotto kehittyvät vain oikeanlaisella ja säännöllisellä liikunnalla. Ajoa ei 
siis lopeteta vaikka hevonen hieman kipuilisi kasvuaan, mutta niille annetaan muutama päivä 
huilia ja kevennetään lenkkejä kunnes juoksu kulkee taas helposti ja vaivattomasti. Tässä 
valmentajan ammattitaito on avainasemassa: nuorta hevosta pitää osata lukea, jotta valmentaja 
tietää kuinka paljon varsalta voi vaatia jotta se kehittyisi, mutta ei kipeytyisi kriittisissä 
kasvuvaiheissa. 

  



Tommi kertoi tallilla olevan räkätautia liikkeellä, ja se oli siis iskenyt Oliviaankin. Sen seurauksena 
varsat saivat muutaman päivän huilin. Vakavasta taudista ei ollut kysymys, vaan normaaliin 
ajorytmiin oli päästy melko pian. Tällä hetkellä ajolenkit ovat noin 7 kilometrin mittaisia ja Olivia 
suorittaa ne esimerkillisesti. Tommi tykkää hevosestamme edelleen kovasti, se toimii oikein hyvin 
eikä ole kipeytynyt. Puolitoistavuotiaita varsoja ajetaan edelleen useita kertoja viikossa, ja tällä 
systeemillä edetään vuodenvaihteeseen saakka, sen jälkeen alkavat kerrat vähentyä ja matkat 
pidentyä ja ohjelmaan tulee myös hiittivalmennuksen harjoittelu. 

  

Seuraava kimppatapaaminen on suunniteltu torstaille 5.12.2013 ja paikkana on Jokimaan ravirata. 
Seuraavana päivänä on itsenäisyyspäivä eli yleinen vapaapäivä – toivottavasti pitkä viikonloppu 
mahdollistaa mahdollisimman monen osallistumisen! Ohjelma tarkentuu myöhemmin, mutta 
tapaaminen on samalla raviliigakimppamme pikkujoulu eli tarjolla on todennäköisesti ainakin 
Olivia kärryjen edessä (?), joulupukki, lapsille omaa ohjelmaa, maittavaa pikkujouluruokaa… Laitan 
illasta tarkempaa kutsua marraskuussa. 

  

Keväälle olemme suunnitelleet ravikoulua kaikille niille, jotka haluavat tutustua paremmin 
raviurheilun saloihin ja upeaan eläimeen sen keskiössä – hevoseen. Ravikoulu kokoontuu noin 
kerran kuussa Jokimaalla ja aiheet ilmoitetaan ennakkoon. Opastusta on kaavailtu niin 
raviurheilusta ja -pelaamisesta kuin hevosesta eläimenä, sen omistamista, valmentamista ja 
kasvattamista unohtamatta. Tästäkin tulee lisäinfoa myöhemmin. Opastuksiin voi osallistua vaikka 
vain yhteen tai sitten joka kerralle – ihan miten aiheet itseä kiinnostavat ja aikataulut itse kullakin 
antavat myöten. 

  

Jokimaalla on T75-ravit ensi viikon lauantaina 2.11. klo 15 alkaen. Kaikki raviliigalaiset ovat sinne 
enemmän kuin tervetulleita! Varsinaista kimppatapaamista ei järjestetä, mutta hienoa raviurheilua 
on tarjolla mm. Jokimaa tekee Tähtiä –kilpailun myötä. Lisätietoja Jokimaan tapahtumista löytyy 
www.jokimaanravit.fi.  
 
Raviliigalaisia toivotaan paikalle jo ennen raveja Hevosurheilu-lehden lukijapaneeliin klo 13. 
Erityisesti kuulemma sellaiset raviliigalaiset, joille Hevosurheilu lehtenä ei ole aiemmin kovin tuttu, 
ovat arvokasta joukkoa kertomaan mielipiteensä lehden tulevista uudistuksista. Ohessa 
Hevosurheilulehden kutsu: 
 
Millainen lehti Hevosurheilu on tulevaisuudessa? Tule kanssamme kahvittelemaan, kertomaan 
ajatuksesi ja anna mielipiteesi uusiutuvasta lehdestä. 
 
Hevosurheilu-lehden 90. vuosi on edessä. Juhlistamme asiaa ”työn merkeissä” – uudistamme 
lehteä palvelemaan lukijoita ja ilmoittajia entistä paremmin. Haluatko kurkistaa miltä suunniteltu 
uusi Hevosurheilu näyttää? Haluatko kuulla mitä olemme miettineet ja ennen kaikkea – haluatko 
olla omilla mielipiteilläsi vaikuttamassa uusiutuvaan lehteen? Tule keskustelemaan kanssamme 
Lahden Toto75-raveihin 2.11. klo 13 alkaen raviradan istumakatsomoon. 

  

http://www.jokimaanravit.fi/


Esittelemme tilaisuudessa kokeilulehden ja pyydämme lukijoiden arvioita ja kehitysideoita. 
Otamme vastaan mielellämme myös ajatuksia sekä Hevosurheilun, Hippos-lehden sekä Toto-
lehden osalta. 
 
Tule tapaamaan lehden tekijöitä, tarjolla on myös kahvia ja pullaa.  
 
Tervetuloa! 
 
Terveisin 
Hevosurheilun väki 

  

  

Minä toivotan kaikille oikein hyvää syksyä pimeästä ja märästä ja alkavasta talviajasta huolimatta 
(tai juuri sen takia?)! Lämmintä ja valoisaa mieltä ja ollaan yhteydessä! Liitteenä vielä piristykseksi 
kuva Oliviasta viime maanantaina 21.10. 

 

 


