
Olivia postia 13.12.2016 

Heipä hei, Olivialaiset! 

Joulu se vaan tulla jolkottaa. Ja mikä olisikaan parempi joululahjaidea, kuin liput tammikuun Ravigaalaan 
lauantaina 21.1.2017 juhlimaan oman hevosen liigavoitoa? Tässä ohjeet lipun hankintaan:  

Raviliiga-lipuista saa 10 euron alennuksen hankkimalla lipun Ravimaailma-sivuston kautta. Jotta lipun saa 
hankittua, tulee kirjautua ensin Ravimaailman käyttäjäksi: ravimaailma.fi ja lipputarjouksen löydät linkin 
Edut-alta. 

Kaikille lipun ostaneille raviliigalaisille varataan omat pöydät gaalatilasta, lippua ostaessa tulee lomakkeen 
vapaassa kentässä ilmoittaa halukkuudesta ”Raviliiga-pöytään”.  Gaalassa palkitaan siis Raviliigan voittaja 
(eli me :) ) ja paras Raviliigan tsemppijoukkue (joku muu kuin me) palkitaan päivällä Jokimaalla.  

Suomen Hippos haluaa kiittää meitä raviliigalaisia upeasta taipaleestamme ja tarjoaa kolme gaalalippua 
arvottavaksi kimpan kesken. Jos haluat mukaan gaalaan ja osallistua arvontaan, täytä tietosi tälle 
lomakkeelle to 22.12.2016 mennessä. Arvomme lippujen saajat perjantaina 23.12.2016 ja ilmoitamme 
voittajille sopivasti joulun alla voitosta! 

Tämä viikko on muutenkin jännä, koska raviliigahevosten tarjousaika päättyy torstaina. Olivian myyntisivu 
löytyy täältä ja siellä voi käydä tutustumassa myös tuoreeseen eläinlääkärin todistukseen. Olivia kävi 
tarkastuksessa siis viime torstaina, ja vasemman etujalan jännevamman lisäksi ei hevosesta löytynyt 
huomautettavaa. Eläinlääkäri Kinnusen mielestä etujalkaa ei kannattanut enää ultrata, koska edellisestä 
ultrasta oli niin vähän aikaa ja jännevammoissa näin lyhyillä väliajoilla tutkimus ei kertoisi meille mitään 
uutta. Jalan tilannetta ei siis kontrolloida enää liigan omistuksen aikana, vaikka uusi omistaja toki saa (ja 
toivottavaakin on) teettää hevoselle eläinlääkärin tarkastuksen omalla eläinlääkärillään.  

Liigajoukkueestamme ei löytynyt riittävästi innostuneita Olivian jatko-omistukseen yhteisomistuksena, eli 
mitään yhteistä kimppaa ei saatu kasaan. Kenellä tahansa Olivian osaomistajalla on toki edelleen 
halutessaan mahdollisuus tehdä tarjous Oliviasta. Jos Olivian osto kiinnostaa, niin muistakaa, että  

- Myös liigalaisten on jätettävä tarjous. Vain tarjouksen jättäneet osakkaat voivat käyttää mahdollista 
etuosto-oikeutta. 

- Jos korkein tarjous on osakkaan/osakkaiden, jää se voimaan. Muilla ei tällöin ole etuosto-
oikeusmahdollisuutta.  

- Jos korkein tarjous on ulkopuolisen, annetaan tarjouksen jättäneille osakkaille mahdollisuus ostaa 
hevonen kyseiseen hintaan. Jos halukkaita osakkaita on useampi, hevosen saaja arvotaan. 

Tarkemmat ohjeet tarjouksen jättämisestä löytää myyntisivuilta. Tarjous on jätettävä 15.12.2016 klo 16 
mennessä. Onnea kaikille tarjouskilpaan tasapuolisesti! 

Raviliigan päätyttyä kaikki Olivian tilillä olevat varat lisättynä myyntihinnalla jaetaan tasan osuuksien 
kesken. Rahat saa itselleen tai ne voi lahjoittaa suoraan hyväntekeväisyyteen myöhemmin ilmoitettaviin 
kohteisiin. Infoan tästä tarkemmin lähempänä, kunhan tarkemmat käytännöt selviävät. 

Siihen asti, hyvää joulunodotusta joka iikalle! 

Kirpeän haikein terveisin, 

Johanna 

p.s. Kiitos Olivia 2013 - 2106 !!! Katso hienot kuvat facebookista =). 
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