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Hei kaikki! 
   
On vuoden viimeisen Olivia-postin aika. 
   
Ihan ensiksi minulla on ikäviä uutisia fanituotteita tilanneille. Tuotteet eivät näillä näkymin ehdi jouluksi. 
Fanituotteet valmistanut yritys ilmoittaa syyksi kahden eri tuotteen kankaiden puuttumisen. Olen tästä 
hyvin pahoillani, sillä minulla ei ollut aavistustakaan, että tuotteet voisivat viipyä näin kauan (normaaliksi 
tilausajaksi sublimoiduille tuotteille sanottiin 4-5 viikkoa). Aloin selvittää asiaa tilauksen järjestäneeltä ta-
holta heti kun aloin saada teiltä tiedusteluja tuotteiden viipymisestä, mutta siitä ei nähtävästi ollut apua. 
Samalla esitän anteeksipyynnön siitä, etten ihan viime päivinä ole vastannut kaikkiin fanituotetiedusteluihin 
henkilökohtaisesti, tarkoitukseni oli selvittää asia kokonaan ja tiedottaa sitten kaikkia asiasta yhdellä kertaa. 
   
Ainakin joitain tuotteita on ilmeisesti lähetetty tänään postittavalle taholle, ja he yrittävät saada ainakin 
osan tuotteista matkaan heti maanantaina ja loputkin niin nopeasti kuin mahdollista. Tilaukset ovat tallessa 
ja kaikki saavat tilaamansa tavarat, ainoastaan toimitusta jouluksi ei voida enää luvata. Pahoittelen syvästi 
tästä aiheutunutta mielipahaa. Tarvittaessa yhteydenotot jo tehtyjen tilausten suhteen voi osoittaa suoraan 
Hippoliksen Erja Mattilalle erja.mattila@hippolis.fi. Minulle on tulossa joitain ”ylimääräisiä” fanituotteita 
myytäväksi tilaamisesta myöhästyneille, määriä en osaa vielä sanoa, mutta tarkoitukseni on ottaa tuotteita 
mukaan tapaamisiin. Kerron näistä tarkemmin, kun saan tuotteet itselleni ja inventoitua mitä löytyy ja 
kuinka paljon. 
  
Kiitos kaikille Jokimaan raviliigalaisille järjestämiin pikkujouluihin osallistuneille! Oli mahtavaa nähdä teitä 
niin runsaslukuisina paikalla. Erityisen hienoa oli tietysti nähdä radalla (todella letkeästi ravannut ja eduk-
seen esiintynyt) Olivia opettamassa raviaakkosia yhtä lailla upeasti radalla esiintyneelle vuoden 2014 liiga-
hevoselle Merkille. Esiintyminen tallentui videolle, ja sen pääsee katsomaan täältä. Olivia ja Merkki ovat 
samanikäisiä hevosia, mutta siihen yhtäläisyydet loppuvatkin, koska meidän Olivia on lämminverinen tam-
ma ja Merkki suomenhevosori. Raviliigan suomenhevoset on hankittu vuotta vanhempina kuin lämminveri-
set, sillä niiden kehittyminen valmiiksi ravureiksi vie vuoden pidempään. Niinpä hevosten samasta synty-
mävuodesta huolimatta Merkin omistajat ovat samassa tilanteessa kuin me olimme vuosi sitten, raviuran 
alkeita opettelevan hevosen omistajia. 
   
Sen sijaan meillä on edessä omasta mielestäni koko hevosenomistajuuskaaren hienoin vuosi, kolmevuotis-
kausi. Ei sillä, että niissä muissakaan vuosissa vikaa olisi, mutta kolmevuotiskaudessa on tiettyä taikaa. Kol-
mevuotias häilyy varsavuosien ja aikuisuuden rajoilla, se on kauden alussa kääntämätön kortti ja tutkima-
ton kartta, sen edessä on koko maailma ja kaikki mahdollisuudet. Ja me omistajat saamme vielä unelmoida 
vailla realismin tuomia rajoja. Vuoden päästä tähän aikaan meillä on todennäköisesti jo jonkinlainen kuva 
Olivian kyvyistä ja myös sen rajoista, sillä joka lähtöään voittavaa hevosta ei ole vielä keksittykään (paitsi 
saduissa). 
   
Tommi on ollut Oliviaan hyvin tyytyväinen koko vuoden, ainoastaan pieni sairastuminen syksyllä jäi kau-
neusvirheeksi muuten erinomaisesti edenneeseen treenivuoteen. Saimme itsekin todistaa Olivian merkki-
paaluja ensin opetuslähdössä elokuussa (sitä voi käydä fiilistelemässä täällä) ja heti seuraavassa kuussa jo 
Nuoret-lähdössä, jossa alittui myös koelähtöraja selvästi (täältä pääsee videoon). Olivia on hyvässä kunnos-
sa ja tyytyväisen oloinen hevonen, tästä on hyvä jatkaa kohti oikeita haasteita ja oikeita startteja. Tiedotan 
jatkossakin hevosemme starttaamisesta heti kun saan suunnitellut lähdöt omaan tietooni, mutta meidän 
täytyy toki kaikkien muistaa, että elävän eläimen ollessa kyseessä on muutoksiin aina varauduttava. Tommi 
aiemmin lupaili Olivian starttaavan jo mahdollisesti talvella, joten meillä on jännittävää odotettavaa heti 
ensi vuoden alkukuukausille jos kaikki etenee suunnitellusti. Sitä ennen on kuitenkin aika hiljentyä joulun-
viettoon, niin meidän kuin Oliviankin (Kylliäisten talli ei kyllä hiljene, ja jouluaattoa ja joulupäivää lukuun 
ottamatta ravejakin ajetaan normaalisti ympäri Suomen…). 
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Pikkujouluissa saivat paikallaolijat kirjoittaa nimensä Tommin joulukorttiin, ja pikkujoulujen jälkeen kävin 
vielä Kylliäisten tallilla viemässä joululahjan ja tervehtimässä Oliviaa koko kimpan ja kaikkien omistajien 
puolesta. Tommi ja Raisa olivat hyvin otettuja joulumuistamisestamme (Anton&Antonin jouluinen herkku-
kassi). Tilanteessa en saanut kuvaa Oliviasta, sillä se oli esiintymisensä jälkeen jo nukkumassa loimipeittei-
den alla. Meidän kaikkien (joulu)iloksi tämän tiedotteen liitteenä on kuitenkin Marja Peltosen ottama kuva 
Oliviasta. 
   
Oliviasta on muuten teetetty uusi postikortti. Entiset olivat kuvia yksivuotiaasta, nyt oli vuorossa kuvan 
päivitys kaksivuotiaaksi Oliviaksi. Ehkä ensi vuonna sarja jatkuu ja saamme kortin kolmevuotiaasta hevoses-
tamme? Olivia-kortteja voi ostaa Jokimaan raveista Toto-hallin Info-pisteeltä yhden euron hintaan ja ta-
paamisissa niitä voi kysyä minultakin. 
   
Mikäli mitään erikoista tiedotettavaa ei aiemmin tule, niin Olivia-postit palaavat arkeen taas suurin piirtein 
tammikuun puolessa välissä. Toivotan kaikille Olivian omistajille rauhallista ja rakkaudentäyteistä joulua 
sekä menestyksekästä ja onnellista uutta vuotta 2015. 
   
Ensi vuonna palataan asiaan taas uusin kujein! Kiitos teille kaikille kuluneesta vuodesta, on ollut suuri etu-
oikeus ja ilo saada vetää näin hienoa kimppaa! 
   
Olkaahan kilttejä! 
   
Joulumielellä jo, 
 Johanna 

P.S.  Jos ette jo ole, niin facebookissa kannattaa kirjautua seuraamaan Jokimaan raviliigan sivua. Tällä viikol-
la arvoin siellä Olivian kengän kuvasta tykänneiden kanssa. Onnea tuovan joululahjan voitti Tarja Jokimies, 
sinulle on postia tulossa :). Extra-jouluyllätyksenä  meille kaikille latasin facebookiin Olivian kasvattajalta 
saamani varsakuvan Oliviasta. Sen näkee täältä, vaikkei facebookissa olisikaan. 

 

https://www.facebook.com/raviliigajokimaa/photos/a.295437680599334.1073741826.295048520638250/489273781215722/?type=1&theater

