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Hei kaikki! 
  
Huomenna perjantaina on taas jännitystä ilmassa kun Olivia starttaa Turussa tähtäimessään 
Kasvattajakruunun finaalipaikka. Lähtö on ravien neljäs ja se ajetaan n. klo 19.21. Lähtörata on jälleen 
kerran yönmusta, takarivin uloin paikka. Tommi kuitenkin luottaa Oliviaan. "Kyllä sen pitäisi finaaliin päästä, 
ellei mitään ihmeitä tapahdu. Tietysti olisi toivonut vähän parempaa lähtörataa, tuolta takaa ollaan toisten 
armoilla juoksunkulun suhteen. Oliviaan on kuitenkin pakko luottaa, se on näitä samoja tammoja 
kohdannut koko kesän ja pystynyt olemaan niitä parempi." 
  
"Toivotaan siis ehjää juoksua. Hylkäys laukasta tai vastaava estäisi finaaliin pääsyn, joten sellaista koitetaan 
välttää. Jokainen lähtö on kuitenkin juostava ensin. Kausi on ollut pitkä ja huomenna on todennäköisesti 
märin ja kuraisin keli, millä Olivia on juossut. Katsotaan miten se vaikuttaa. Treenannut ja valmistautunut se 
on ihan normaalisti, ei se ainakaan tunnu siltä että kausi painaisi. Huomenna otetaan kaikki kengät pois jos 
vaan rata sen mahdollistaa. Toivotaan että siitä saadaan vähän lisää etua kisaan kun takarivi antaa 
tasoitusta toiseen suuntaan. Kyllä me parhaamme koitetaan, että tämän startin jälkeen olisi vielä yksi kisa 
juostavana ennen talvitaukoa." 
   
Täältä näet kuvia Olivian valmistautumisesta starttiin kuin kunnon diivat, oman henkilökohtaisen hierojansa 
avulla. 
   
Ja kävi huomisessa startissa miten vain, niin meillä liigalaisilla on muutakin jännittävää ja kivaa odotettavaa, 
nimittäin... 
   
TEXMEX-henkiset PIKKUJOULUT JOKIMAALLA 
  
Me olemme Sirpan kanssa saaneet paketoitua pikkujoulut osakkaille ja liitteestä löydät tarkemmat 
yksityiskohdat. Mukava ilta tiedossa, kuten viime vuonna mukana olleet muistavat!  
  

Illan ohjelma 26.11.2015:  

1. 2014-liigan Piskon Merkki juoksee koelähtönsä! Koelähtö on todennäköisesti noin klo 17.10. 
Osallistuminen ja kellonaika varmistuvat edeltävänä perjantaina, kun ilmoittautumiset päättyvät. Tästä 
lähetetään lisätietoa lähempänä.  

2. Koelähdön jälkeen Tommi ja Olivia tulevat radalle Merkin ja Esan seuraksi. Lauri haastattelee Esaa ja 
Tommia.  

3. Siirtyminen ravintola Hippodromiin pikkujouluihin. Ruokailu alkaa klo 17.30.  

4. Jokimaan joulutervehdys osakkaille noin klo 18 

5. Jeren vihjetilaisuus noin klo 19 

6. Pelimyyjältä saatavissa opastuksen lisäksi Esan ja Tommin tekemät pelilaput. Näiden valmentajaherrojen 
painomusteella on voitettu ennenkin. Onko jouluntaikaa ilmassa tänä iltana? 

  

https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/posts/620262268116872
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Ilmoittaudu iltaan tämän linkin kautta ensi viikon torstaihin 19.11.2015 mennessä! Näin sinulle tehdään 
oma pöytä- ja buffeevaraus ravintola Hippodromiin. Ilmoittauduthan vain kerran (jos esim. kuulut 
molempiin liigajoukkueisiin). Sirpa on lähettänyt saman ilmoittautumislinkin merkkiläisille.  

Illan muu ohjelma sujuu tuttuun tapaan jouhevasti ravien lomassa. Viime hetken muutokset ovat 
mahdollisia, kuten aina hevosurheilussa.   

Oikein mukavaa iltaa kaikille ja lämpimästi tervetuloa Jokimaalle! 
 
Marakasseja viritellen, 
   
Johanna 

 

http://goo.gl/forms/NweW7wxyor

