
Katseet kanava Kutoselle ensi keskiviikkona 13.11. alkaen klo 19.00! Kimppamme Talli 
Tunteet Pelissä ja Olivia ovat esittelyvuorossa Vermon Kutosen Ravilligatalli-esittelyissä. 
Itse olin (ja olen) polvipotilaana kuvauspäivänä viime maanantaina, mutta Tommi ja Olivia 
ovat kuvissa, ja kuulemma myös joukko ihania omistajia löytyi ohjelmaan kommentoimaan. 
Kiitos osallistujille! 
   
Kutonen näkyy melkein koko maassa, ja jos omasta telkkarista ei löydy, niin ohjelmaa voi 
seurata myös netin kautta. Se löytyy osoitteista www.fintoto.fi ja iskelma.fi/nettiradio/ 
fintoto.php . Ohjelma alkaa klo 19. Suora lähetys Vermon Toto65-raveista kestää kaksi 
tuntia. Lähtöjen välissä on nauhoitettuja osuuksia, joissa esittelymmekin esitetään, eli koko 
kaksituntinen ei suinkaan ole meistä :).  
 
Fintoto.fi-sivustolla ohjelman katsominen edellyttää rekisteröitymistä asiakkaaksi. Suoran 
lähetyksen häiriötön seuraaminen edellyttää myös nettiyhteyttä ja kohtuullisen tehokasta 
tietokonetta. Ohjelman esityksen jälkeen jollain aikavälillä esittelypätkä tulee katseltavaksi 
fintoton videoarkistoon http://tototv.icareus.com/web/guest/archive . Sieltä kun valitsee 
Bonusvideot ja otsikon Raviliiga, niin löytyy jo tehdyt esittelypätkät ja meidänkin esittely 
sinne siis ajallaan tulee. 
   
Koko Raviliigan ensimmäinen yhteistapaaminen lähestyy myös, ja ilmoittautuminen on 
alkanut! Tapaaminen on Vermossa 7.12. Suomi-Ruotsi75 –raveissa. Kyseessä on 
huippuravit, sillä naapurimaiden yhteisen V75-päivän myötä Vermossa maksetaan paljon 
”tavanomaisia” 75-raveja paremmat palkinnot. Niin isot palkinnot kiinnostavat varmasti 
kaikkia hyvien hevosten valmentajia ja omistajia, joten parhaat ovat viivalla ja katsojat 
saavat takuuvarmasti nauttia huippuraviurheilusta! Ja koska kilpakumppanina on rakas 
naapurimme Ruotsi, on asetelma entistä kutkuttavampi. Oli kyse sitten jääkiekosta tai 
raviurheilusta (Suomen kaksi seuratuinta urheilulajia muuten), niin Suomi-Ruotsi –
asetelma tuo aina vähän extrakierroksia jännitykseen... 
   
Järjestämme raveihin bussikuljetuksen Jokimaan raviradalta omakustannehintaan 15 € 
(käteisellä bussissa ja mieluusti tasarahamaksu =), mikäli lähtijöitä tulee tarpeeksi. Hinta 
sisältää bussimatkat edestakaisin, sisäänpääsyn ja käsiohjelman. Vermossa Raviliigojen 
yhteinen tapaaminen on järjestetty Ravintola Monteen, jonne voi halutessaan lunastaa 
pääsylipun hintaan 26,10 € (maksetaan paikan päällä). Se sisältää paikan 
istumakatsomossa ja buffet –ruokailun. Alle 4-vuotiaat lapset pääsevät ravintolaan 
ilmaiseksi ja 4-11-vuotiaat puoleen hintaan. Ja bussiin saa tulla mukaan vaikka ei 
Vermossa Ravintola Monten tapaamiseen tulisikaan!  
   
Siinä tapauksessa, että tulet raveihin omalla kyydillä, mutta haluat tulla ravintola Monten 
katsomoon, käy myös ilmoittautumassa alla olevassa linkissä niin osaamme varata 
riittävästi paikkoja istumakatsomosta/ravintolasta. 
   
Raveihin lähtee busseja ympäri Suomea. Voit hypätä kyytiin lähimmältä pysäkiltä vaikka 
kyseinen bussi ei meidän bussi olisikaan. Hinta määräytyy reitin mukaan. Pääasiassa 
lähtöpaikkakunnat ovat Raviliigajoukkueiden kotipaikkakuntia. Oulusta ei lähde bussia, 
mutta lisäksi bussit lähtevät Kuopiosta ja Turusta. Lappeenrannan tilanne bussin osalta 
selviää tulevalla viikolla. Kaikkia reittejä koskee se, että lähtijöitä pitää tulla tarpeeksi, että 
matkalle lähdetään. Matkalle mukaan voi ottaa perhettä tai ystäviä – myös ei-raviliigalaiset 
ovat tervetulleita! 
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 Ilmoittautuminen tapahtuu seuraavan linkin kautta, näin saamme suoraan näkyviin 

ilmoittautuneiden määrät busseittain ja oikean pysäkin. 
https://www.webropolsurveys.com/S/BEAA0A863E25AE94.par 
  
 Ilmoittaudu viimeistään ke 27.11.2013 mennessä! 
  
 Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin www.raviliiga.fi –sivulla. Ravit alkavat klo 13.45 joten 

sen mukaan voi arvioida hiukan aikatauluja. 
 
Ja meidän oma pikkujoulutapaaminen Jokimaan raviradalla on siis muutamaa päivää 
aiemmin torstaina 5.12.! Siitä seuraa lisäinformaatiota ja ilmoittautumisohjeet tulevalla 
viikolla. 

Minulta on kyselty paljon Olivian syntymäpäivää. Olivian perustiedot löytyvät Hippoksen 
tietokannasta eli Heppa-järjestelmästä: 
https://heppa.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l9634
65690578678757 . Olivia on siis syntynyt 23.5. Hevosten kohdalla niiden ikä on kuitenkin 
tapana laskea tammikuun ensimmäisestä päivästä, eli tavallaan kaikkien hevosten 
syntymäpäivä on 1.1. Kun vuosi vaihtuu, niin meidän Oliviaakin aletaan kutsumaan 
kaksivuotiaaksi, vaikka se täyttää ”oikeasti” kaksi vasta toukokuun loppupuolella. 
   
Toinen kyselty asia on Olivian päiväohjelma. Haastattelin Olivian hoitaja-Raisaa, ja näin 
hän kertoi: 
   
”Tallillamme on ruokinta-automaatti, joka jakaa sisällä oleville hevosille aamun 
ensimmäisen ruoka-annoksen 05 aamulla. Kuudelta saapuu henkilökunta, ja ulkona yönsä 
viettäneet hevoset otetaan sisään ja sisähevoset viedään ulos. 07 alkaa ajaminen. 
Hevosia ajetaan aina porukassa ja yhdessä ryhmässä on 4-5 samantasoista hevosta. Ajot 
jatkuvat yli puolen päivän, jonka jälkeen on henkilökunnalla ruokatauko. Hevoset ovat 
saaneet omat päiväruokansa jo 10-11 aikaan. Iltapäivällä on sitten hoitojen aika, hevosten 
jalkoja ja lihaksistoa huolletaan kuten ihmishuippu-urheilijoillakin. Viimeiseksi siirretään 
taas tarharyhmät, eli yöhevoset ulos ja päivähevoset ulkoa sisään. Noin klo 16 hevoset 
saavat vielä heinät + kaurat, ja sen jälkeen henkilökunta lähtee kotiin (Ellei satu olemaan 
ravipäivä, kuten usein on. Silloin lähdetään reissuun ja ravitallin päivä pitenee 
huomattavasti. toim.huom). Automaatti jakaa sisällä oleville hevosille vielä klo 21 ruokaa ja 
sen jälkeen on nukkuma-aika.”  
  
 Kylliäisten tallilla osa hevosista siis tarhailee ulkona öisin ja osa päivisin. Ryhmiä 

vaihdellaan, joten joka hevonen saa sekä päivä- että yöulkoilua. Hevosella on paljon 
ihmistä parempi hämäränäkö, eikä sen vuorokausirytmikään ole samanlainen kuin meillä. 
Hevoselle on siis aika lailla yhdentekevää, onko se ulkona yöllä vai päivällä, kunhan saa 
olla ulkona. Yleistäen voi sanoa, että mitä enemmän hevonen saa olla ulkona, sitä 
onnellisempi ja usein myös terveempi se on. 
   
Ollaan yhteydessä! Muistakaa käydä tykkäämässä facebook –sivustamme 
www.facebook.com/raviliigajokimaa . Siellä olevia kuvia ym voi selailla vaikka ei 
facebookissa olisikaan. 
  
 Marraskuisin terveisin, 
Jokimaan joukkue / Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
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