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Hei Olivialaiset! 

Olivian eläinlääkärin tarkastus siirtyi huomiselle keskiviikolle. Tiedotan tuloksista heti kun mahdollista. 

Sitten pieni ajatus kohti tulevaa: historian ensimmäisen raviliigan päättyessä tämän vuoden lopussa tulee 
eteen myös hevosten myynti. Raviliiga on määräaikainen, eli riippumatta hevosten menestyksestä, 
loukkaantumisista tai muustakaan ne myydään nelivuotiskauden päätteeksi. Säännöissä sanotaan 
yksinkertaisuudessaan: ”4-vuotiskauden jälkeen hevonen myydään lehti-ilmoituksella eniten tarjoavalle. 
Osakkailla on etuosto-oikeus hevoseen samalla hinnalla, minkä ulkopuolinen taho on siitä valmis 
maksamaan.” 

Yhteinen raviliigataipaleemme on siis lähestymässä loppuaan. Kun Olivia on myyty ja kaikki liigan aikana 
siihen kohdistuneet kulut maksettu, jaetaan tilille jääneet varat + myyntihinta osuuksien kesken. Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että meidän kimppamme jaettava summa on noin 25-35 euroa per osuus. Varmaa 
summaa ei toki vielä voi sanoa, sillä hevosen kuluja on muutama kuukausi maksamatta ja myyntihintaa 
emme tiedä. Oman osuutensa voi lahjoittaa hyväntekeväisyyteen (ilmoitan myöhemmin kohteet) tai 
summan saa tilisiirtona.  

Liigajoukkueen purku ja varojen jako ovat kuitenkin vasta vuodenvaihteen jälkeisiä asioita. Tällä hetkellä 
ajankohtaisempi asia on kartoittaa, kuinka moni olisi kiinnostunut olemaan Olivian omistaja 
tulevaisuudessakin. Olemme kokoamassa UUTTA kimppaomistusta, jonka tarkoitus on ostaa Olivia 
raviliigan jälkeen. Varmaksi ei Olivian saamista tietenkään voi luvata, sillä sääntöjen mukaan myös 
vanhoista liigalaisista koostuvan kimpan pitää osallistua tarjouskilpailuun. Uuden kimpan tarkkaa kokoa tai 
hintaa ei myöskään voi tietää varmaksi, mutta todennäköisesti halukkaita on useita kymmeniä ja siten 
kustannuksetkin pysyvät maltillisina. Kyselyyn vastaaminen ei vielä sido mihinkään. Tarkoitus on vain tässä 
vaiheessa kartoittaa, millaisilla ehdoilla haluatte mahdollisesti uuteen kimppaan lähteä. Tulemme ottamaan 
yhteyttä kiinnostuneisiin ja jatkamaan keskustelua. 

Raviliiga ja tämä uusi kimppa ovat kaksi eri asiaa. Olivia myydään ja varat jaetaan raviliigan päätteeksi 
riippumatta siitä, kuka Olivian tammikuun ensimmäisenä päivänä omistaa. 

Tämä uusi kimppa tulee olemaan ns. perinteistä kimppaomistamista. Siihen kuuluu siis osuusmaksu XX 
euroa, jolla katetaan hevosen osto ja kimpan perustaminen. Sen lisäksi maksetaan kimpan koosta riippuvaa 
kuukausi- tai vuosimaksua hevosen elinkustannusten kattamiseksi. Kilpahevosen kulut ovat n.1300-1500 
euroa kuukaudessa. Eli jos kimpassa on vaikkapa 50 henkeä, on kuukausimaksu noin 30 euroa per osuus. 
Siitostamman kuluja on vaikeampi arvioida. Sen kohdalla valmennusmaksua ei ole, mutta toisaalta orien 
varsamaksut lisäävät kustannuksia, joten ylläpito voi loppujen lopuksi olla yhtä kallista kuin 
kilpahevosenkin. Olen luvannut jatkaa myös uudessa kimpassa kimpanvetäjänä, samoin Tommi on luvannut 
jatkaa Oliviaan valmentajana, mikäli Olivian kilpaura vielä jatkuu.  

Olivian ostohinnan kohdalla isoin kysymysmerkki on, onko tähtityttömme vielä mahdollista palata 
kilpahevoseksi. Tämän hetkisten tietojen mukaan se on epätodennäköistä, mutta varmaa tietoa ei ole. 
Kilpahevosena Olivian hinta on todennäköisesti noin kolminkertainen siitostamman hintaan nähden. Sen 
enempää en tässä vaiheessa hinnalla spekuloi.  

Kyselyssä kartoitetaan, onko halukas osallistumaan kimppaan, mikäli Olivia on kilpahevonen tai onko 
halukas osallistumaan siitostamman ostamiseen. Ruksaa kaikki sinulle mahdolliset vaihtoehdot.  

Kyselyyn pääset tästä linkistä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/D36E7C246EC482F8.par 
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Vastaathan kyselyyn mahdollisimman pian. Lomakkeella voi esittää kysymyksiä myyntiprosessista, mutta 
niitä voi myös laittaa minulle suoraan sähköpostitse, mikäli jokin asia hevosten myynnissä tai Raviliigassa 
ylipäätään mietityttää. 

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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