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Moi Olivialaiset! 

Nyt tulee paljon ja tärkeää asiaa kerralla, koittakaa jaksaa lukea viesti loppuun! 

Hei tonttu-ukot hyppikää… 

Jo aiemmin mainostamani pikkujoulut torstaina 24.11. lähestyvät kovaa vauhtia, ja pikkujouluissa on 
mukana myös Olivia! Tähtitammamme palaa vielä kerran Tommin tallille meidän ihasteltavaksemme 
pikkujoulujen alkuun. Aikataulun salliessa myös Tommi tulee tervehtimään meitä Olivian luo ja 
kuntoutustallin pitäjä Paula Stenberg lupautui myös tulemaan paikan päälle kysymyksiä varten. Lähtö 
tallivierailulle on klo 17:15 totohallin alakerran infopisteeltä. 

Varsinaiset pikkujoulut kemuillaan Jokimaalla ravintola Hippodromin herkullisen buffetpöydän äärellä klo 
18 alkaen. Jokimaan keittiöpäällikkö Jari on luvannut tänäkin vuonna taikoa monipuolisen buffetin 
kimppalaisille. Samalla kun jätämme jäähyväiset Olivialle ja muistelemme yhteistä raviliigataivaltamme, sen 
hienoja ja vähän raskaampiakin muistoja, saamme nauttia myös hyvästä raviurheilusta ja vielä kerran 
liigamme ainutlaatuisesta tunnelmasta. Ravien aikana tulemme myös kiittämään Tommia ja Kylliäisen tallin 
väkeä näistä vuosista lahjan muodossa. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan lahjan 
luovutukseen. Myös Tommin tekemä totorivi tulee myyntiin tuomaan onnea pelimielisten iltaan. Liitteessä 
lisätietoja pikkujouluista. 

Ilmoittaudu mukaan pikkujouluihin ke 16.11. mennessä oheisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Mikäli 
kuulut sekä Olivian että Merkin kimppaan, ilmoittauduthan vain kerran, sillä Merkin kimpanvetäjä Sirpa 
lähetti tismalleen saman linkin omalle kimpalleen. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZzTyplhueoxSyDdqQPenTXlVLnIWyVAzy6chGruBTPZ2Dw/v
iewform?c=0&w=1 

Lähempänä raveja löydät tarkempia speksejä illan raveista tuttuun tapaan radan nettisivuilta 
http://www.jokimaanravit.fi/. 

Lämpimästi tervetuloa! 

  

Olivia kuntoutuu 

Kävin tervehtimässä tähtityttöämme Stenbergin Paulalla torstaina, kuvatodistusaineistoa löytyy 
facebookista facebook.com/raviliigajokimaa. Hienosti tammamme voi ja kuntoutuminen on alkanut hyvin. 
Olivia ei enää onnu loukkaantunutta jalkaa, ja ravailee tarhassa jo puhtaasti. Vielä on matkaa siihen, että 
hevonen mahdollisesti voisi palautua kilparadoille, siitä antaa eläinlääkäri ennusteensa myöhemmin. Mutta 
olipa tamman ura jatkossa sitten radoilla tai siitoksessa niin kaikkein parasta tässä vaiheessa on, että Olivia 
hoidetaan terveeksi ja kuntoutuu. 

Vesikävely on Olivian ohjelmistossa kolmesti viikossa, ja ennen veteen menoa jalkaa hoidetaan laserilla 
pintaverenkierron parantamiseksi. Vesi on alkutreenissä noin 45cm syvyistä. Olivia joutui selvästi 
työskentelemään koko kropallaan, vesikävely näytti erinomaiselta kokovartalojumpalta sen lisäksi, että 
kylmähkö vesi hieroo jalkaa ja poistaa siitä turvotusta. Yhteensä Olivian vesitreeni kesti reilun puoli tuntia, 
ja loppuvaiheessa veden pintaa nostettiin vielä parillakymmenellä sentillä, jolloin Olivia käytti erityisesti 
selkäänsä edetessään vedessä. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZzTyplhueoxSyDdqQPenTXlVLnIWyVAzy6chGruBTPZ2Dw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDZzTyplhueoxSyDdqQPenTXlVLnIWyVAzy6chGruBTPZ2Dw/viewform?c=0&w=1
http://www.jokimaanravit.fi/
http://facebook.com/raviliigajokimaa
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Silmämääräisesti Olivian vasen etujalka oli vauriokohdasta hiukan paksumpi kuin terve jalka, muttei 
merkittävästi. Jos en olisi vammasta tiennyt, niin ei se olisi päällepäin erottunut. Lämmin tai turvonnut jalka 
ei ollut. Paraneminen siis edistyy, vaikka prosessiin kuluukin aikaa. 

Ensi viikolla eläinlääkäri tarkastaa, miltä parantumisen edistyminen ultraäänellä vaikuttaa. Lisäksi 
eläinlääkäri käy Olivian läpi jo muutaman viikon päästä, joulukuun alkupuolella raviliigahevosten 
myyntiprosessin yhteydessä. Infoan tarkastuksen tuloksista heti kun saan niistä tietää. 

Olivian ostamiseen oli kyselyn mukaan kiitettävästi kiinnostusta, joten kimppaa lähdetään osakkaista 
kokoamaan. Ensi viikolla laitan viestiä kiinnostuksensa ilmaisseille henkilöille, ja lähdetään suunnittelemaan 
tulevaisuutta! 

Erityisesti haluan kiittää kaikkia palautetta joko kyselylomakkeella tai suoraan antaneita. On ollut suuri 
ilo ja kunnia vetää tätä joukkuetta, ja olen onnellinen, että raviliiga on kokemuksena ollut niin monelle juuri 
niin hieno, mitä sen toivottiin olevan. Lukuisat kiitokset on myös otettu nöyränä vastaan! 
Parannusehdotuksia käytetään varmasti tulevissa kimpoissa. 

 

Suuri Raviliiga -rieha Killerillä joulukuun alussa 

Killerillä järjestetään koko perheelle sopiva lauantaina 3.12. Raviliigan 2013 jäähyväistapahtuma Toto76-
ravien yhteydessä. Myös siitä on liitteessä lisätietoa. Tässä ei ole kysymys liigajoukkueiden paremmuudesta 
tai hevosten menestyksestä, vaan mukavasta yhdessäolosta kaikkien hevosten kuulumisia ja liigan 
käänteitä muistellen. Järjestämme Jokimaalta (maksullisen) bussikuljetuksen Jyväskylään, mikäli 
halukkaita mukaanlähtijöitä on tarpeeksi. Aikataulu olisi todennäköisesti n. 12.30 lähtö Jokimaalta ja paluu 
ravien jälkeen, noin kahdeksan aikaan illalla. Hinta korkeintaan parinkympin luokkaa (sitä halvempaa, mitä 
enemmän porukkaa). Tsekkaa ilmoitus ja ilmoittaudu alustavasti mukaan tästä linkistä! Bussikuljetus 
toteutuu, mikäli lähtijöitä tulee tarpeeksi. Ilmoittautuneille tulee kuljetuksesta tarkempaa tietoa 
myöhemmin. 

 

Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä: 

Ravigaala järjestetään Lahdessa lauantaina 21.1.2017. Gaala on juhlallinen tilaisuus, jossa palkitaan kaikki 
edellisen vuoden parhaat, valitaan mm. vuoden hevonen ja vuoden raviteko. Gaala alkaa jo Jokimaan 76-
raveista, ja huipentuu Sibeliustalolla juhlalliseen gaalaillalliseen. Myös raviliigan voittaja palkitaan 
kyseisessä gaalassa. Voittajan lisäksi palkitaan toinen, erityisen hyvällä meiningillä varustettu 
raviliigajoukkue.  

Raviliiganhan voittaa se joukkue, jonka hevosella on suurin voittosumma 31.12.2016. Tällä hetkellä 
johdossa on Olivia 34.775 € voittosummalla. Vahvana kakkosena on Jyväskylän Golden Luxi, 18.062 €. Liigan 
voittajaa ei auta julistaa ennen kuin uuden vuoden raketit paukkuvat, mutta toki Olivian lähes 
kaksinkertainen voittosumma (vajaan 17.000 € etumatka) näyttää tässä vaiheessa oikein hyvältä.  

Kannattaa siis ainakin merkitä gaalapäivämäärä kalenteriin, vaikkei uutta juhlasolmiota/mekkoa vielä 
uskaltaisikaan ostaa… ;)  

 

https://goo.gl/forms/7tf9Rr7c904Gqs2b2
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Haaveiluterveisin, 

Johanna 

P.S. Raviliigahevosten myynti on ymmärrettävästi herättänyt paljon kysymyksiä. Tässä siis vielä faktaa 
myyntiprosessista kaikkien liigahevosten osalta:  

 
Raviliigahevosten myynti alkaa virallisesti myynti-ilmoituksen julkaisulla Hevosurheilussa 2.12. Samaan 
aikaan julkaistaan myynti-ilmoitukset myös raviliiga.fi -sivulla. Eläinlääkärintarkastus tehdään hevosille 5.-
9.12.2016 välisenä aikana. Hevoset myydään siinä kunnossa kuin ne ovat.  
 
Kaikkiin hevosiin on mahdollista tutustua etukäteen valmentajan nimeämänä päivänä. Hevosia ei 
kuitenkaan saa koeajaa. 

Tarjoukset on jätettävä 15.12. mennessä ja myös osakkaiden on jätettävä tässä vaiheessa tarjous.  

Osakkailla (tarkoittaa yksittäistä osakasta tai osakkaiden kimppoja) on etuosto-oikeus hevoseen. Se 
tarkoittaa, että jos korkein tarjous on ulkopuolisen, on tarjouksen jättäneillä osakkailla mahdollisuus ostaa 
hevonen samaan hintaan. Mikäli useampi osakas on tähän halukas, ratkaistaan hevosen saaja arvalla. Sen 
sijaan, jos korkein tarjous hevosesta on jonkun osakkaan, saa hän ostaa hevosen ja muut ostajat eivät voi 
korottaa tarjoustaan, vaikka olisivatkin osakkaita. 

 
Raviliiga 2013 -joukkueet omistavat hevoset 31.12.2016 saakka. Omistusoikeus hevosiin siirtyy uudelle 
omistajalle 1.1.2017. Vaaranvastuu ja kustannukset hevosesta siirtyvät samalla, kun hevonen siirtyy ostajan 
hallintaan, kuitenkin viimeistään 1.1.2017. Hevosen siirtymisestä uuden omistajan osoittamaan paikkaan ja 
hallintaan sovitaan tapauskohtaisesti tarkemmin edustajiston, valmentajan ja uuden omistajan kesken. 

Olivian tilillä olevat varat sekä myynnistä tulevat rahat jaetaan lyhentämättömänä nykyisten kimppalaisten 
kesken sen jälkeen, kun kaikki hevosesta liiga-aikana muodostuneet kulut on maksettu, käytännössä siis 
alkuvuodesta 2017. Tulemme edustajiston kanssa nimeämään kaksi hyväntekeväisyyskohdetta, johon oman 
osuutensa voi halutessaan ohjata. Kohteet julkistetaan myöhemmin (ehdotuksiakin otetaan vastaan). 

Myyntiprosessista kertoo myös Ravimaailman artikkeli. Kannattaa muuten rekisteröityä tuonne 
Ravimaailmaan, se on hyvä portaali kaikenlaisista raviasioista. 

 
 
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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