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Tervehdys Olivian jengi! 

Tässä ohjeita Raviliiga-osuuksien palautuksista. Jokaisen osakkaan tulee valita, haluaako rahat omalle 
tililleen vai lahjoittaako ne jompaan kumpaan hyväntekeväisyyskohteeseen: Erityisryhmien 
hevosavusteiselle toiminnalle tai vähävaraisille lapsiperheille Hope -yhdessä ja yhteisesti ry:n kautta. 

Joukkueemme tilinpäätös on saatu tehtyä niin pitkälle, kuin se tässä vaiheessa on mahdollista. Jonkin 
verran rahaa on varattava vielä kimpan lopettamiseen liittyviä viimeisiä kuluja, mm. pankki- ja 
postituskuluja varten. Kuten oheisesta tilinpäätöksestä selviää, näiden varausten jälkeen tilillemme jäi 
24 435,46 €. Kun tämä jaetaan 700 osuuden kesken, on palautettava summa osuutta kohti 34,90 €. Tämän 
siis voi saada omalle tililleen tai summan voi lahjoittaa hyväntekeväisyyskohteisiimme: 

1.kohde on erityislasten hevosavusteinen terapia. Viime elokuussa Jokimaalla järjestettiin RaviHyvä -
tapahtuma, jonka pääsylipputuloilla kerättiin rahaa erityislasten ratsastusterapiaan. Nyt Olivian avulla 
meidän on mahdollista auttaa näitä perheitä vielä pidemmälle. Voit käydä katsomassa upean videon 
hevosten avulla kävelemään oppineesta Topiaksesta täältä. 

2.kohde ovat vähävaraiset lapsiperheet Hope -yhdessä ja yhteisesti ry:n kautta. Hope auttaa vaikeuksissa 
olevia perheitä paikallisesti ja useilla paikkakunnilla. Voit käydä tutustumassa Hopen toimintaan 
heidän omilla sivuillaan. 

Mikäli varauksista jää tilille rahaa kaikkien kulujen maksamisen jälkeen, jaetaan ne tasan molempien 
hyväntekeväisyyskohteiden välillä. Huhtikuussa 13.4. järjestämme Jokimaalla vielä ravien yhteydessä 
Olivian kimpan viimeisen kokoontumisen hyväntekeväisyyden merkeissä. Silloin luovutamme 
hyväntekeväisyyspotit eteenpäin ja pidämme viimeisen kokouksen, jossa käydään läpi tiliasiat koko kimpan 
ajalta. Kannattaa laittaa jo päivä kalenteriin, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan viemään Olivian 
aiheuttamaa hyvää mieltä eteenpäin! 

Oheisen linkin kautta voit valita, lahjoitatko osuutesi hyväntekeväisyyteen vai haluatko rahat tilillesi. Vastaa 
viimeistään 30 vuorokauden aikana (19.2.2017 mennessä). Jos vastausta ei kuulu tähän mennessä, 
katsotaan että osakas on saanut tiedon antamaansa osoitteeseen ja lahjoittaa täten jako-osuutensa 
hyväntekeväisyyteen.  

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/9EF88A7964944DF2.par 

HUOM! Jos omistat useamman osuuden ja haluat käyttää osuuksista saatavat rahat eri tavoin, käy 
vastaamassa osuuksittain. Jos omistat osuuden yhdessä muiden kanssa, vastatkaa rahojen käytöstä vain 
kerran. Rahojen palautus alkaa viimeistään viikon kuluttua vastausajan päättymisen jälkeen. Käy 
vastaamassa kyselyyn 30 vuorokauden aikana – kiitos! Viimeinen vastauspäivä on 19.2.2017. 

Terveisin, 

Johanna 

P.S. Liigamatka 2013-2016 huipentuu tulevana lauantaina Ravigaalaan, jossa meidän joukkueemme ja 
hevosemme, ihana Olivia, palkitaan liigan voittajana. Jos et itse pääse mukaan juhlahumuun, voi 
Ravigaalaa voi seurata myös TotoTV:n kautta suorana (vaatii pelitilin) osoitteessa www.fintoto.fi. 
Gaalajuhlallisuudet alkavat illallisella klo 20.00 ja varsinaiset palkitsemiset klo 21.30. 

Ennen gaalaa ravataan Jokimaalla Gaala-ravit. Olivian palkintovitriini on vielä nähtävillä alakerran Toto-
hallissa, ja valokuvaajamme Maikku on luvannut tuoda paikalle myös Olivian viimeistellyn leikekirjan 
selailtavaksi.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfnTVFO24HI
http://www.hopeyhdistys.fi/
https://www.webropolsurveys.com/S/9EF88A7964944DF2.par
http://www.fintoto.fi/
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Etelä-Suomen Sanomat kävi viime vuoden viimeisinä päivinä haastattelemassa Johannaa Olivian 
liigataipaaleesta ja jatkosta. Jutun voi käydä lukemassa täältä: "Mitään hevosta ei ole rakastettu näin kuin 
liigahevosia" 

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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