
Olivia postia 11.11.2014 

Hei Olivialaiset! 
   
Tommin mukaan Olivia on jo selvästi paremmalla tolalla ja flunssapeikko alkaa olla voitettu. ”Kyllä se siitä 
pikkuhiljaa. Olivia sai ihan kunnon huilin, niin kuin meidän muutkin kaksivuotiaat. Sairasta hevosta ei ole 
mitään järkeä rasittaa, se vain pitkittää tautia. Tauko tuntuu kyllä tulleen Olivialle oikeaan kohtaan, se 
tuntuu taas kasvaneen ja kehittyneen pienen taukonsa aikana”, Tommi kertoili Olivian kuulumisia. ”Nyt 
ollaan taas pikku hiljaa palailtu normaalirytmiin treenauksessa ja Olivia tuntuu silläkin saralla menneen 
eteenpäin, se on ihan toisen tuntuinen nyt!” Tommi vielä kehaisi tammaamme. 
   
Sen verran flunssa kuitenkin toi takapakkia suunnitelmiin, että kaksivuotiaana starttaaminen näyttää 
epätodennäköiseltä. Ei Tommi kilpailusuunnitelmia täysin tyrmännyt, mutta tuumasi, että joka tapauksessa 
seuraavat viikot keskitytään ihan vain valmentamiseen. Starttiin tullaan kun hevonen on taas valmis. 
”Kilpaileminen saatetaan kuitenkin aloittaa jo talvella, jos hevonen tuntuu nyt taudin jälkeenkin siltä miltä 
pitää. Voi olla, että tämän vuoden puolella ei ehditä, mutta ravejahan ajetaan ympäri vuoden eli 
kilpailumahdollisuuksia kyllä on, vaikka kilpailemisen aloitus menisi ensi vuodelle”, Tommi vielä tarkensi.  
   
Ja tosiaan, tätä vuotta ja kaksivuotiskautta ei ole enää kovinkaan monta viikkoa jäljellä – 1.1.2015 alkaen 
meillä onkin jo kolmevuotias hevonen ja pikku hiljaa alkaa tositoimiin valmistautuminen! 
   
Ennen sitä on kuitenkin luvassa piparintuoksuiset joulunpyhät ja niitä edeltävä pikkujoulukausi! Toki myös 
Jokimaan raviliigalla on pikkujoulunsa. Vielä ei ole varmistunut kuin ajankohta: pikkujouluilemme torstaina 
11.12.2014 Jokimaalla yhdessä Jokimaan vuoden 2014 raviliigan eli suomenhevosori Piskon Merkin 
omistajien kanssa. Jokimaalla on tuttuun tapaan ravi-ilta, mutta lisäksi on tulossa pikkujoulukivaa sekä 
lapsille että aikuisille. Molempien liigahevosten esiintymistäkin järjestellään, ja tarjolla tulee olemaan 
herkullinen buffetpöytä edulliseen hintaan. Tiedotan pikkujouluista lisää heti kun yksityiskohdat 
tarkentuvat, mutta laittakaapa päivämäärä jo kalenteriin ylös! Ravit alkavat klo 18 ja kyseessä on koko 
perheelle sopiva illanvietto. 
   
Fanituotteilla oli kivasti kysyntää! Tilaus on lähetetty tehtaalle viime viikolla, mutta tarkkaa toimitusaikaa ei 
kerrottu. Kun tuotteet ovat valmiit, toimitetaan ne Forssan ravinuorille, jotka pakkaavat ja lähettävät 
tilaukset tilanneille postiennakolla. Kiitos kaikille! Tilasin myös muutamia ylimääräisiä huiveja ja lippiksiä, 
joten jokuselle mattimyöhäisellekin rekvisiittaa myöhemmin löytyy. Tiedotan koordinaateista ja myytävistä 
tuotteista tarkemmin, kun määrät selviävät. 
   
Marraskuisen pimeyden keskellä kannattaa muistaa, että jo reilun kuukauden päästä alkavat päivätkin taas 
pidentyä. Hitaasti mutta varmasti! Ja sen myötä mieli alkaa väkisinkin jo haaveilla tulevasta kolmevuotis-
kaudesta yhdessä Olivian kanssa. Hienon hevosen kanssa on hienoa edetä! 
   
Nähdään Jokimaalla, viimeistään pikkujouluissa! Sitä ennen hienoa raviurheilua on tarjolla kotiradallamme 
ensi viikon torstaina 20.11. sekä itsenäisyyspäivän aattona 5.12. Eikä kannata unohtaa aikaa pikkujoulujen 
jälkeen, joulunalusravit ravataan sunnuntaina 21.12. klo 16 alkaen. Mikä olisikaan parempi tapa aloittaa 
jouluun laskeutuminen, kun viettää hyvä ilta raveissa? 
   
terveisin, 
Johanna 
  
P.S. Onko juuri sinulla hyviä kuvia Oliviasta? Saisiko niitä käyttää meidän toimestamme esim. facebookissa, 
liigan markkinoinnissa, radan julkaisuissa, mediakäytössä (esim. lehtijuttujen kuvituksena), kuvatuotteissa 
ym? Jos saa, niin lähetä kuvia mulle (tähän sähköpostiin mahtuu kyllä lahti.raviliiga@gmail.com)  ja mainitse 
samalla kuvaajan nimi, että tiedän kenelle krediitit milloinkin merkitään :). Kaikki jo lähetetyt kuvat ovat 
mulla kyllä hyvässä tallessa, eli samoja ei tarvitse uudestaan lähetellä... Sen sijaan jos haluat 
kieltää aiemmin lähettämiesi kuvien käytön, niin laita mulle viestiä aiheesta! 

mailto:lahti.raviliiga@gmail.com

