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Heipä hei liigavoittajat! 

Kuten olemme jo jonkin aikaa tienneet, tulee Olivia voittamaan vuonna 2013 alkaneen Raviliigan. 
Hevosenomistamisen lisäksi Raviliigan taustalla on kilpailu eri joukkueiden välillä. Meidän liigassamme on 
siis kahdeksan joukkuetta: me, Vermo, Tampere, Jyväskylä, Forssa, Mikkeli, Oulu ja Lappeenranta, ja liigan 
voittaa se joukkue, jonka omistamalla hevosella on suurin voittosumma liigan päättyessä. Tätä liigaa on toki 
vielä kuukausi jäljellä, mutta jo nyt on selvää, että kakkosena liigassa oleva Jyväskylän Golden Luxi ei pysty 
millään kirimään eroa Oliviaan. Eroa on lähes 17.000 euroa, ja vaikka Killerin ”Maisa” on hieno hevonen ja 
kilpailee edelleen, ei se pysty näin lyhyessä ajassa keräämään niin isoa määrää euroja. 

Kuriositeettina todettakoon, että Olivia olisi näillä näkymin voittanut liigan ihan pelkästään 
kolmevuotisansioillaankin. Niin hyvä hevonen meidän pieni suuri tammamme, moninkertainen 
suurkilpailufinalisti, on. 

Raviliigan voittaja palkitaan Ravigaalassa lauantaina 21.1.2017. Ravigaala juhlitaan Lahdessa 
Sibeliustalossa. Juhlat alkavat jo Jokimaalta 76-raveista, ja huipentuvat juhlavaan gaalaillalliseen. Gaalassa 
pukeudutaan juhlapukuun – naisilla pitkät iltapuvut tai muut juhlavaatteet ja miehillä puvut. Luvassa on siis 
todella juhlava tilaisuus, jossa palkitaan kaikki ravivuoden 2016 menestyjät, kategorioina ovat esimerkiksi 
Vuoden hevonen, Vuoden ravirata, Vuoden hevosenhoitaja, Vuoden kasvattaja ja niin edelleen. Ja nyt siis 
ensimmäistä kertaa myös Raviliigan voittaja. 

Lipunmyynti gaalaan aukesi eilen, ja jos haluatte varmistaa mukanaolon gaalassa, voitte käydä ostamassa 
liput täältä. Mahdollisesti saan myös arvottavaksi asti lippuja, mutta siitä en vielä ole saanut gaalan 
järjestäjätaholta varmistusta. Tiedotan gaala-asioista tarkemmin heti kun saan lisätietoja. Joka tapauksessa 
luvassa on varmasti unohtumaton ilta ja mahtava huipennus upealle liigataipaleellemme! Kannattaa siis 
vähintään merkitä päivä kalenteriin jo nyt. 

Raviliigahevosten myynti 

Vuonna 2013 kolme ja puoli vuotta tuntui todella pitkältä ajalta. Niin kauan saisimme olla 
hevosenomistajia. Nyt taaksepäin katsoessa tuo aika kului kuin siivillä. Aikaamme Olivian omistajina on 
enää kuukausi jäljellä, Talli Tunteet Pelissä omistaa Olivian 31.12.2016 asti. Kaikkien raviliigahevosten 
myynti pyörähtää käyntiin huomenna 2.12.2016 julkaistavalla lehti-ilmoituksella, jolla hevoset tarjotaan 
myyntiin. 

Näin tämä käytännössä etenee: 

1.       Lehti-ilmoitus julkaistaan Hevosurheilussa pe 2.12.2016 ja tuolloin aukeaa 
myös www.raviliiga.fi -sivulla myyntiä koskeva alasivu, jonne kootaan kunkin hevosen tiedot. 
2.       Kaikki hevoset myydään siinä kunnossa kuin ne ovat, kaikille teetetään eläinlääkärin tarkastus 
myyjän toimesta (Olivian ell-tarkastus on to 8.12.2016). 
3. Jokaiselle hevoselle on ilmoitettu valmentajan toimesta yksi päivä, jolloin ostajat voivat käydä 
tutustumassa hevosiin. Hevosia ei saa koeajaa. Olivian kohdalla päivä on ma 12.12.2016. 
4.       Tarjoukset on jätettävä 15.12.2016 klo 16 mennessä. Tarjouksen jättävän tahon on jätettävä 
tarjouksestaan 1000 euron (tarjouksen ollessa alhaisempi, tarjottu summa) suuruinen takuuraha 
ilmoitetulle tilille 15.12. mennessä. Myös ostamisesta kiinnostuneiden osakkaiden on jätettävä 
tässä vaiheessa tarjous hevosesta. 

a.       Jos korkein tarjous on osakkaan, tarjous jää voimaan ja on hevosen myyntihinta. 
b.       Jos korkein tarjous on ulkopuolisen, on tarjouksen jättäneillä osakkailla mahdollisuus 
ostaa hevonen samaan hintaan kuin korkein tarjous. Mikäli kiinnostuneita osakkaita on 
useampi, ratkaistaan hevosen saaja arvalla. 
c.       Jos useampi ulkopuolinen on jättänyt korkeimman tarjouksen ja osakkaat eivät ole 
jättäneet tarjousta tai eivät halua käyttää etuosto-oikeuttaan, ratkaistaan hevosen saaja 
arvalla. 

http://www.hippos.fi/raviurheilu/raviurheilu_lajina/ajankohtaista_-ravit/ravigaalan_21.1.2017_lipunmyynti_on_avattu.14676.news
http://www.raviliiga.fi/
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5.       Koska kyseessä on poikkeuksellinen kauppa, myös ostajan suositellaan teettävän hevoselle 
ostotarkastuksen. Tämä siksi, että jos myöhemmin ilmenee jotain ja ostaja haluaakin purkaa 
kaupan, on se kaupan luonteesta johtuen monimutkaisempaa. 
6.       Raviliiga 2013 -joukkueet omistavat hevoset 31.12.2016 saakka. Omistusoikeus hevosiin 
siirtyy uusille omistajille 1.1.2017. Hevosen siirtymisestä uuden omistajan osoittamaan paikkaan ja 
hallintaan sovitaan tapauskohtaisesti tarkemmin edustajiston, valmentajan ja uuden omistajan 
kesken. 

Jos olet jatkossakin kiinnostunut omistamaan Oliviaa, niin nyt on viimeiset hetket ilmoittautua mukaan 
(4.12. mennessä). Älä vastaa tähän viestiin, vaan lähetä mulle erillinen sähköposti, niin toimitan tietoja 
suunnitellusta yhteisomistuksesta. Olivian mahdollisesta jatkosta kilpahevosena päättää uusi omistaja. 
Eläinlääkärin tämän hetken arvion mukaan kilpauran jatkaminen ei ole poissuljettua, mutta ennuste on 
hyvin epävarma. Todennäköisesti Olivian tuleva ura on siis siitostammana. Ota siis yhteyttä myös, jos sinua 
mahdollisesti kiinnostaa Olivian varsan omistaminen kimppahevosena. 

Viimeisimmät kuulumiset 

Valitettavasti Olivia ei enää kilpaile tämän kuukauden aikana, vaan parantelee jalkavammaansa edelleen 
Paula Stenbergin luona Hämeenkoskella. Paula oli paikalla pikkujouluissamme viime viikolla, ja kertoi, että 
Olivia on vastannut kuntoutukseen oikein hyvin. Sen vesikävelyaikaa on nostettu 50 minuuttiin per kerta. 
Veden pinnan korkeus vaihtelee, jolloin treeni vaikuttaa useisiin eri lihaksiin. Olivia itse oli pikkujouluissa 
oma ihana itsensä, juuri sellainen kuin se parhaimmillaan on. Kuvia otettiin, taputeltiin, syöteltiin 
porkkanoita. Raisa esitteli Oliviaa vielä kerran, ja Olivian korvat nousivat pystyyn heti kun radalta kuului 
kuulutuksia. Silmät taisivat kostua itse kullakin! 

Kiitos vielä kaikille pikkujouluissa paikallaolleille! Meillä oli jälleen kerran lämminhenkinen tapaaminen. 
Näitä kohtaamisia tulee kyllä ikävä, joten ei ihme, että menin ihan sanattomaksi Lauri Hyvösen 
haastattelussa, kun hän pyysi muistelemaan liigan parhaita hetkiä. Kaikki liigalaiset pääsivät nimittäin 
radalle voittajarinkiin palkitsemaan ”Kiitos Olivaille” -lähdön voittajaa Teemu Keskitaloa ja Finest 
Chocolatea. Voittajaseremonioiden jälkeen palkittiin Olivian valmentaja Tommi sekä allekirjoittanut 
hienoilla Olivia-tauluilla kiitokseksi koko upeasta liigataipaleesta. Kuvia seremonioista löytyy täältä. Ja 
samasta paikasta löytyy kirjoitettuna se, mitä olisin halunnut haastattelussa sanoa, jos olisin liikutukseltani 
saanut sanaa suusta :). 

Pikkujouluissa oli ohjelmassa tietysti myös perinteinen tietovisa. Oikeaa riviä on tiedusteltu paljon, joten 
liitteenä kysymykset ja tässä oikea rivi: b, c, b, b, c, a, c, b, c, ja a. Palkinnot voittajille jaettiin paikan päällä. 

 

Haikein, mutta myös kiitollisin mielin (ja gaalajuhlaa odottaen) 

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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