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Hauskaa vappua! 
 
Tässä kirjeessä: 
-Olivian kuulumiset 
-Ravikoulu 15.5. 
-Olivian hiittiä katsomaan? 
-Olivia –liiveistä tulossa uusi tilaus 
-Raviliiga 2014 –kyselyyn tuli 241 vastausta 
 
Kuukausi sitten kerroin ensimmäisen västäräkin keikutelleen pyrstöään pihallamme, tänään saapuivat sitten 
jo kesän airueet – haarapääskyt muuttivat navetalle noin viikon normaalista aikataulustaan edellä. Siinä sitä 
on lypsyllä mukava kuunnella pääskysten liverrystä, ja riittää meidän päiväkoti-ikäisellä nuorisollammekin 
ihmettelemistä kun poikaset kuoriutuvat ja odottavat kita ammollaan emon tuomaa hyttysevästä :). 
 
Kesä on kohta jo Oliviallakin. Soittelin Tommille tänään iltapäivällä, ja hän raportoi kaiken sujuneen 
tammamme kanssa edelleen hienosti ja täysin suunnitelmien mukaan. Tämä aika on kaksivuotiaiden 
varsojen kanssa vähän tällaista odottelua, tärkeintä on pitää maltti mielessä ja treeni tavoitteellisena, 
vaikka se sitten omistajien korviin kuulostaisi siltä, ettei oikein mitään tapahdu… Hätäilyllä ei voiteta mitään 
mutta voidaan menettää paljon. Olivialla on nyt ajettu n. 1.40 –vauhtisia hiittejä, ja edelleen se on valjaissa 
säännöllisesti, neljä kertaa viikossa. Muun ajan se joko lepäilee tallissa tai ulkoilee, Tommin tallilla hevoset 
ovat erittäin paljon ulkona ja se onkin parasta mahdollista elämää hevoselle. Hevosen mahdolliset pienet 
vaivat katoavat ja hermot lepäävät kun se saa liikuskella tarhassa itsekseen. 
  
Kyselin myös Olivian kesäsuunnitelmista, ja Olivian treeniä on tarkoitus jatkaa kesän läpi normaalisti. Se ei 
siis mene laitumelle tänä kesänä. 
  
Kuun puolivälissä pidettiin ravikoulu aiheesta valmennus, ja täytyypä kehaista, että oli sitten mahtava 
tapaaminen! Iso kiitos siitä kuuluu valmentaja Ilkka Hoffrenille, joka otti meidät vieraaksi tallilleen ja valotti 
nuorten lämminveristen valmennuskuvioita. Nämä ravikoulut ovat ainakin allekirjoittaneen mielestä olleet 
erittäin antoisia ja opettavaisia, ja samanlaista palautetta olen teiltä osallistuneiltakin saanut. 
Tavoitteemme onkin jatkaa ravikouluja myös syksyllä ainakin jossain muodossa ja hieman rukatulla 
aikataululla, jotta vielä useampi pääsisi tapaamisiin mukaan. Luvata en vielä voi, mutta näin on suunniteltu. 
  
Viimeinen tämän kevään ravikoulu on kuitenkin edessä ennen katseiden kääntämistä syksyyn. Ravikoulu 
kokoontuu torstaina 15.5. ja tällä kertaa aiheena on hevosen hyvinvointi raviurheilussa. Luennon tulee 
pitämään eläinlääkäri Katja Hautala. Aikataulu on vanha tuttu, eli klo 16.30 pääsevät halukkaat näkemään 
Olivian joko Tommin tallilla tai ajettuna radalla. Ravikoulu alkaa klo 17 ja kestää tunnin, ravit alkavat klo 18. 
Tuttuun tapaan on ravikoulun jälkeen mahdollista jäädä seuraamaan raveja, pöytävarauksen buffetiin voi 
tehdä numeroon 020 785 6440 tai käydä raveissa kokeilemassa onneaan yläkerran ravintolan ovella jos 
tilaa olisi. Toki raveja voi seurata muutenkin kuin ravintolasta, kesäisin terassilla, tai maalisuoran varrella 
nurmikkoalueella oman viltin päällä istuen ja makkaraa syöden ovat kokeilemisen arvoisia tapoja nauttia 
ravitunnelmasta :). Ilmoittaudu ravikouluun tästä linkistä: https://docs.google.com/forms/d/1SVjLnY59ca-
vd7yANFXsQuRMePJPrwpzrjDbDAp2yqk/viewform?usp=send_form 
Ilmoittautua voi ma 12.5. asti. Ja mukaan vaan rohkeasti, vaikka et olisi aiempiin ravikoulukertoihin 
osallistunut! Joka kerta on itsenäinen kokonaisuus ja osallistua voi joko vain yhteen tai vaikka kaikille 
kerroille. 
  
Kuinka moni haluaisi muuten tulla seuraamaan Olivian hiittiä? Aikataulullisesti hiitit ovat tietysti 
suurimmalle osalle hankalaan aikaan, sillä ne ajetaan arkena aamupäivisin. Mikäli halukkaita löytyy, niin 
voisin kuitenkin järjestää meille tapaamisen Tommin ja Olivian kanssa kesäkuun ensimmäiselle viikolle (vko 
23). Hiitit ajetaan Jokimaan raviradalla, joten ennen hiittiä/hiitin jälkeen meillä todennäköisesti olisi 
mahdollisuus myös poiketa Tommin tallilla Oliviaa tervehtimässä. Tästä linkistä voit kertoa alustavan 
kiinnostuksesi ja ehdottaa parhaiten itsellesi sopivan päivän:  
https://docs.google.com/forms/d/1kZsGZxuE8TEIzbGZuSlXG4xVHT2CxDYSL0dT6i_T6xA/viewform?usp=sen
d_form 
Ehdotan Tommille sitten eniten ääniä saanutta päivää julkiseksi hiittipäiväksi. 
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Tapaamisissa olette saattaneet nähdä joillain Olivian tiimiläisillä upeita Stone Capes Olive –liivejä päällään. 
Kyseessä on Veljekset Wahlstenin markkinoima brodeerattu liivi, ja niitä myytiin pikkujouluraveissa 
joulukuussa. Kyselyiden vuoksi Veljekset Wahlsten lupautui tekemään liivejä ennakkotilausten perusteella 
vielä toisen satsin. Liivin hinta tulee olemaan 39 euroa, ja mikäli koko on hakusessa niin ensi torstaina 8.5. 
 Naisten ilta –raveissa ainakin on mahdollista sovitella liivejä katsomorakennuksen alakerran totohallin 
infopisteellä. Itsellänikin on vasta ennakkotiedot liiveistä, mutta selvitän ensi viikon aikana mitä kokoja on 
saatavilla ja kuinka liivit ovat tilattavissa, mikäli raveihin ei liivejä pääse sovittamaan. Myös tilausohjeet 
laitan tulemaan teille heti kun saan tietää yksityiskohdat! Vielä ei siis tarvitse tehdä mitään :). 
  
Suuret kiitokset kaikille teille, jotka vastasitte Jokimaan raviliiga 2014 –kyselyyn! Vastauksia tuli 241 kpl, 
ja niistä on iso apu meille uuden raviliigan suunnittelussa. Kysyimme mm. kuinka moni olisi valmis 
suosittelemaan tuttavilleen raviliigaa (asteikolla 1-10, joista 1=ei lainkaan ja 10=varmasti suosittelisin). 102 
vastaajaa vastasi 10, ja näiden LISÄKSI 113 vastaajaa vastasi luvulla 8 tai 9! Vau! Kiitos myös kaikista 
kehitysehdotuksista, niitä pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan jo tämänkin raviliigan aikana! 
Ja ilman mitään kyselyitäkään voitte aina laittaa minulle viestiä jos jokin asia jää askarruttamaan tai 
toivoisitte parannusta johonkin. Voi olla, että ehdotus on hankala/mahdoton toteuttaa, mutta voi myös 
olla, ettemme vain ole tulleet ajatelleeksi asiaa. 700 omistajan kimpassa on mahdotonta olla 
ajatustenlukija, siksi kaikki kehitysehdotukset ja palautteet ovat erittäin tervetulleita!  
  
Ja mitä suurin kiitos ihanista viesteistänne ja kehuistanne koskien kimpanvetäjän roolia! Minusta on 
mahtavaa olla mukana raviliigassa ja Talli Tunteet Pelissä on liigan ehdoton eliittijoukko (enkä ole 
puolueellinen ;). On mukavaa tietää, että se välittyy teillekin ja että Olivia-postit koetaan hyödyllisiksi. 
KIITOS teille ihan jokaiselle, sillä ilman teitä ei olisi koko raviliigaa. KIITOS. 
  
P.S. Yksi vastaaja antoi palautetta viestien lähetysajankohdista. Olen kyllä tietoinen, että aika yötöiksi 
näiden viestien viimeistely yleensä menee  (ja näköjään taas :). Joillain raviliigaradoilla kimpanvetäjä kuuluu 
radan henkilökuntaan, jolloin raviliiga-asiatkin tulee hoidettua työajalla. Suurin osa liigan kimpanvetäjistä 
on kuitenkin tällaisia vapaaehtoisia aktiiveja, jotka hoitavat liigaa vapaa-ajallaan harrastuksena. Ja rakas 
harrastus onkin! Sen takiahan sitä jaksaa kirjoittaa viestejä myöhäänkin, vaikka aamulla kello soi kuudelta 
navettaan lypsylle. Joten jatkossakin viestejä tulee joskus myöhään illalla, joskus yöllä (lehmän poikimista 
odottaessa vaikkapa) ja joskus virka-aikaan, ihan sen mukaan miten lehmät, hevoset, lapset ja uuden 
navetan rakennustyömaa antavat myöten :). Sähköpostissa on onneksi se mukava piirre, että sen voi 
jokainen lukea itselleen parhaiten sopivaan aikaan, riippumatta lähetysajankohdasta. 
  
Mukavaa kevättä ihan jokaiselle, kesä on jo ovella! 
 
 
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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