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Hip hei! 
 
 
Nyt niitä saa! Nimittäin Olivia -liivejä! Ei muuta kuin tilaamaan ja tunnustamaan väriä =) 
 
Liivejä on kahta mallia, naisten ja miesten liiviä. Naisten mallista on koot XXS-XXL ja miesten liivistä  
koot S-XXL. Tämän viestin liitteenä on kuvia liiveistä ja tilausohjeet. Naisten ja miesten koot ovat erilaisia. 
Hinta on 39,00 € brodeerauksen kanssa noudettuna Wahlstenin myymälästä. 
Kokoja voi käydä sovittamassa ensi torstaina 15.5. Jokimaan raveissa, alakerran Toto-hallin infopisteellä. 
Ilman sovitustakin voi liivin tilata, mutta kannattaa ottaa huomioon, että brodeeratulla tuotteella ei ole 
vaihto- eikä palautusoikeutta! Brodeerauksen väri voi olla valkoinen, kirkkaansininen, punainen tai oranssi. 
VIIMEINEN TILAUSPÄIVÄ ON ENSI MAANANTAI 19.5. Kaikki brodeeraukset tehdään yhdellä kertaa, joten 
tilaukset on ehdottomasti oltava siihen mennessä meillä. Yksittäisiä liivejä ei valitettavasti voida erikseen 
tähän sovittuun hintaan tehdä.   
Valmiista liivistä tulee tilaajalle sähköposti. Liivit noudetaan Wahlstenin liikkeestä ja maksetaan nouto-
vaiheessa kassalle. Mikäli liiviä ei pääse Lahdesta noutamaan, voidaan se lähettää tilaajalle postiennakolla. 
Tällöin hintaan lisätään 10 € postitus- ja käsittelykuluja. Maksu tapahtuu postiin pakettia noudettaessa,  
eikä liivillä ole palautus- tai vaihto-oikeutta broodeerauksesta johtuen. 
Liivien tilaukset suoraan Sanna Kovalaiselta info@veljwahlsten.com. Ilmoita viestissä haluamasi liivin malli, 
kappalemäärä, koko, brodeerauksen väri ja yhteystietosi. Mainitse myös, mikäli haluat liivin postiennakolla. 
Toimi nopeasti, sillä tilauksen on ehdottomasti oltava perillä 19.5. mennessä! 
Iso kiitos valjasliike Veljekset Wahlstenille liivitilauksen järjestämisestä! 
 
Muistutan vielä hevosen hyvinvointiin ravikilpailuissa keskittyvästä ravikoulusta tämän viikon torstaina 
15.5. Oliviaa käydään tervehtimässä ensin (lähtö 16.30 katsomorakennuksen edestä) ja itse ravikoulu on 
katsomorakennuksessa klo 17-18. Hyvinvoinnista puhumassa on eläinlääkäri Katja Hautala. 
 
Vielä on auki kysely, jolla voi ilmoittautua halukkaaksi seuraamaan Olivian hiittiä kesäkuun ekalla 
viikolla. Hiitit ajetaan arkena aamupäivisin. Tähän mennessä ilmoittautuneita on parikymmentä, ja kysely 
sopivimmasta ajankohdasta on auki vielä tämän viikon. Sitten raakkaan eniten ääniä saaneen päivän ja 
ehdotan sitä Tommille julkiseksi hiittipäiväksi. Lopullisen aikataulun päättää Tommi. Alustavalle listalle voit 
ilmoittautua ja päivään vaikuttaa tämän linkin kautta:  
https://docs.google.com/forms/d/1kZsGZxuE8TEIzbGZuSlXG4xVHT2CxDYSL0dT6i_T6xA/viewform?usp=sen
d_form 
 
Hyvää vointia ja mukavaa viikkoa ihan jokaiselle! 
 
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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STONE CAPES OLIVE - LIIVIT 

Stone Capes Olive liivejä tilataan taas!  
Liivin tilaus osoitteesta info@veljwahlsten.com 

 
Liiviä tilatessa ilmoita liivin koko, malli (miesten vai naisten malli) 

sekä brodeerauksen väri (valkoinen, punainen, oranssi tai 
kirkkaansininen) ja yhteystietosi. 

Hinta 39 € (noudettuna)  
(postituskulut 10 € lisätään, mikäli  

lähetetään postiennakolla) 
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