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Hei kaikki! 
  
Tässä kirjeessä: 
- Ravikoulu ja Olivia kärryjen edessä ensi viikon torstaina 
- Olivian kuulumiset 
- Kysymys: Mikä on Olivian kengän koko? 
- Kevään tulevat tapaamiset 
  
Ensimmäinen ravikoulu lähestyy! Ensi viikon torstaina 20.2. klo 17 on Jokimaan raviradan katsomo-
rakennuksessa luvassa tehokas tietoisku hevosen omistamisesta ja erityisesti kimppaomistamisesta. 
Puhujana illassa on Erja Mattila Hippoliksesta (kimpan sopimusasiat, mitä kimppaa valitessa kannattaa 
huomioida jne) sekä vähintään yksi kokenut kimppahevosenomistaja kertomassa kokemuksiaan hevosen-
omistamisesta. Luvassa on takuuvarma tietopaketti kaikille, joita kiinnostaa ravihevosen omistaminen!  
Olen kutsunut iltaan myös hevoskasvattajia ja kimpanvetäjiä kertomaan omista kimpoistaan, joten mikäli 
toisenkin hevososuuden (Olivian lisäksi) hankkiminen polttelee mielessä, niin ensi torstaina siihenkin löytyy 
hyviä vaihtoehtoja. 
  
Kaikilla ravikoululaisilla (ja miksei muillakin) on myös mahdollisuus nähdä Olivia samalla kertaa,  
Tommi on luvannut ajaa Olivialla harjoituslenkin n. klo 16.30. Eli paikalle kannattaa tulla hyvissä ajoin, 
ettei vaan missaa Oliviaa kärryjen edessä!  
  
Ravikoulu alkaa siis Olivian hiitin jälkeen klo 17 ja kestää n. tunnin. Ravikoulun jälkeen meillä on 
mahdollisuus jäädä seuraamaan Jokimaan raveja, tutustumaan myynnissä oleviin kimppaosuuksiin  
ja toisiimme. Jos raveja seuratessa haluaa nauttia Ravintola Hippodromin loistavasta buffetista, niin 
pöytävaraukset voi tehdä suoraan Jokimaalle puh. 020 785 6440. Tapaamisessa voi myös ostaa Olivian 
kortteja ja pinssejä (1€/kpl). Ravikoulu on ilmainen, mutta (vapaaehtoisesta) kahvitarjoilusta pyydetään 
parin euron kahviraha. 
  
Ravikouluun pitää ilmoittautua ensi maanantaihin 17.2. mennessä. ilmoittautua voit tästä linkistä: 
https://www.webropolsurveys.com/S/C3F4077B1BA36CBC.par 
  
Sitten tärkeimpään, eli hevoseemme. Olivialle kuuluu hyvää. Se on saanut kehittyä rauhassa, eikä 
takapakkeja ole tullut. Sillä ajetaan edelleen neljä kertaa viikossa. Lenkit ovat tällä hetkellä reilun 10 
kilometrin mittaisia. ”Hirveän kovaa ei Olivialla ajeta, kovimmillaan vauhti on ollut 1.50 – 1.45”, Tommi 
kertoo. ”Tärkeintä tässä vaiheessa on pitää tamma terveenä ja iloisena ja saada mahdollisimman paljon 
kilometrejä alle.” Tommin mukaan samalla systeemillä jatketaan edelleen helmi-maaliskuu, eli suuria 
muutoksia Olivian ohjelmaan ei ole tulossa. 
  
Lupasin aiemmin vastata kevään aikana kysymyksiin, joita sain joulun alla kerätystä kyselystä. Tällä kertaa 
vuorossa on lyhyt kysymys ja lyhyt vastaus: 
 
”Mikä on Olivian kengän koko?” 
Olivialla on hyvin tyypilliset lämminveritamman sirot kaviot, ja sen kengän koko on 1. Kenkien koot alkavat 
nollasta ja jatkuvat siitä ylöspäin, isoilla työhevosilla voi olla jopa kahdeksikon kengät! Lämminveriravurien 
kengät ovat tyypillisesti väliltä 1-3, hevosen iästä ja koosta riippuen. Varsoilla (1v) käytetään yleensä nollan 
kenkää, ja kasvun mukaan kengän kokokin kasvaa, kuten ihmislapsillakin. 
  
Osakaskortteja ei ole vielä postitettu, vaan osoitteiston päivitys on edelleen käynnissä. Kaikki tähän 
mennessä lähetetyt osoitteenmuutokset ym. päivitykset on tehty. Jos et siis vielä ole ilmoittanut 
osoitettasi/olet muuttanut, niin ilmoitathan yhteystiedot pikaisesti, että saamme kaikkien kortit postiin! 
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Ja tässä vielä muistutukseksi viime kirjeessä kerrotut kevään sovitut tapaamiskerrat, laittakaapa 
kalenteriin: 
  
to 20.2.14 klo 17 RAVIKOULU, teema ravihevosen omistaminen ja kimppaomistus 
to 13.3.14 klo 15 Talli Tunteet Pelissä vuosikokous + mahdollisuus tavata Olivia. Kokouksen jälkeen 
RAVIKOULU, teema ravipelaaminen 
to 17.4.14 klo 17 RAVIKOULU, teema ravihevosen valmentaminen 
to 15.5. klo 17 RAVIKOULU, teema hevosen hyvinvointi 
la-su 5.-6.7.14 Suur-Hollola viikonloppu, raviliigojen yhteistapaaminen? 
(to 11.12.14 Raviliigan pikkujouluravit, tämä menee jo loppuvuoteen, mutta tiedoksi nyt heti, että tavataan 
joulukuussa sitten mahdollisimman isolla porukalla! =) 
  
Tavataan ravikoulussa! Iloisia päiviä kaikille! 
  
terveisin, 
 
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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