
Olivia postia 19.12.2016 

Hei Olivialaiset! 

Kaikki 2013 liigahevoset on nyt myyty. Hevoset myytiin Raviliigan yhteisomistussääntöjen mukaan lehti-
ilmoituksella eniten tarjoavalle. Osuuksien omistajilla oli etuosto-oikeus hevoseen ulkopuolisen tarjoamalla 
hinnalla. Juuri saapunut tiedote myynnistä: 

Tiedote 16.12.2016 
Julkaisuvapaa heti 

Raviliiga -hevosten tarjouskilpailu on saatu päätökseen 

Raviliiga 2013 -hevoset jatkavat pääosin entisten osakkaiden omistuksessa, uudet omistajat ovat 
tarjouskilpailun päätteeksi selvillä.  

Raviliigan 2013 -hevosten uudet omistajat (1.1.2017 alkaen) ja hevosten myyntihinnat näet alta: 
1.       Arctic Madonna. Hevosen ostaja: ”Teivon uusi Madonnakimppa”, hinta 8000 euroa. 
2.       Golden Luxi. Hevosen ostaja: ”Maisan uusi kimppa”, hinta 16 000 euroa. 
3.       Grainfield Fanny. Hevosen ostaja: ”Pääosin vanhoista Vermon Raviliiga-osakkaista koostuvaa  
            uusi kimppa”, hinta 8000 euroa. 
4.       Lady Adele. Hevosen ostaja: ”Allin jatkokimppa”, hinta 2500 euroa. 
5.       Oberon. Hevosen ostaja: ”The New Carelian -stable”, hinta 2125 euroa. 
6.       Pamina Hip. Hevosen ostaja: Heidi Handroos, hinta 2100 euroa. 
7.       Sahara Crack it. Hevosen ostaja: ”Samppakimppa 2017”, hinta 21 000 euroa. 
8.       Stone Capes Olive. Hevosen ostaja: Johanna Heinonen, hinta 1200 euroa. 

Raviliiga 2013 -hevosten myynti tehtiin yhteisomistussopimuksen mukaisesti lehti-ilmoituksella, eniten 
tarjoavalle. Osakkailla oli etuosto-oikeus hevoseen samaan hinnalla, minkä ulkopuolinen taho oli siitä 
valmis maksamaan.  

Myyntiprosessi käynnistyi 2.12.2016 Hevosurheilu -lehdessä julkaistulla myynti-ilmoituksella. Sama ilmoitus 
oli nähtävissä Raviliiga.fi -sivulla sekä mm. Ravimaailma -nettisivulla. Hevosille suoritettiin 
eläinlääkärintarkastus ja lausunnot julkaistiin netissä. Tarjoukset tuli jättää kirjallisina 15.12.2016 klo 16 
mennessä ja samalla suorittaa vakuusmaksu tarjouksesta.  

Tarjouksia jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 14 kappaletta. Tarjousten avauskokous järjestettiin 
16.12.2016 ja läsnä olivat Hippoliksen, Suomen Hippoksen ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton 
nimeämät edustajat.  

Raviliiga 2013 jatkuu 31.12.2016 saakka. Kilpailun tulee voittamaan Stone Capes Olive 34 775 euron 
voittosummallaan.  

Hippolis, Suomen Hippos ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto kiittävät lämpimästi kaikkia Raviliigaan 
osallistuneita omistajia sekä hevosia taustajoukkoineen ja toivottavat menestystä tulevaan. 

Raviliiga käynnistyi vuonna 2013 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman Hevosenomistamisen 
kehittämishankkeen kautta. Käytännön työt hoiti Hippolis, yhteistyössä ja myös rahoituksessa vuosina 
2015-2016 olivat mukana myös Suomen Hippos ja Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto. 

--- tiedote päättyy 
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Huomanette Olivian uutena omistajana tutun nimen. Jokimaan liigajoukkueesta yritettiin kerätä kimppaa 
jatkamaan Olivian omistusta liigan jälkeenkin. Valitettavasti kiinnostuneita ei ollut tarpeeksi pitämään 
kuukausittainen osuusmaksu kohtuullisena, joten yhteistä kimppaa ei liigan sisältä syntynyt. Kenellä 
tahansa omistajalla (ja ulkopuolisella) oli kuitenkin mahdollisuus tehdä ostotarjous Oliviasta omiin nimiinsä. 
Harrastan pienimuotoisesti ravihevoskasvatusta, ja Olivia on sukunsa ja nuorena saavuttamiensa meriittien 
takia hyvin kiinnostava siitostamma. En olisi ikinä uskonut saavani Oliviaa, mutta tarjoukseni oli korkein ja 
voitti. Olivia muuttaa siis tulevaisuudessa maatilallemme Hauholle toisen tammani ja ponin kaveriksi.  

Olivian valitettava loukkaantuminen rajasi todennäköisesti kiinnostuneita, jolloin myyntihinta jäi alhaiseksi. 
Olivian upean uran ansiosta kimpan tilillä on kuitenkin ihan mukavasti saldoa, ja se jaetaan kaikkien 
osuuksien kesken tasan sen jälkeen, kun kaikki Oliviaan kohdistuvat kulut Raviliigan ajalta on saatu 
hoidettua. Jaettava summa tulee olemaan noin 30-35 euroa per osakas. Tuon summan saa joko itselleen, 
tai sen voi lahjoittaa myöhemmin julkistettaviin kahteen hyväntekeväisyyskohteeseen. Kohteet päätetään 
pian. Muutamia ehdotuksia hyviksi lahjoituksen saajiksi olenkin jo saanut, mutta jos juuri sinulla on 
mielessäsi hyvä hyväntekeväisyyskohde, niin ota pikaisesti yhteyttä allekirjoittaneeseen (älä vastaa tähän 
viestiin vaan kirjoita kokonaan uusi uudella aiheella, ettei viestisi huku kaikkien mailer daemonien 
joukkoon). Vuodenvaihteen jälkeen ja kun Raviliigan voitto on saatu juhlittua, on luvassa vielä yksi kokous 
tämän liigan nimiin, jossa käydään läpi budjetti ja menot koko liigan ajalta. Kirjanpito toimitetaan kaikille 
myös sähköisesti. Olivian voittamat palkinnot tullaan arpomaan halukkaiden kesken. Tällä hetkellä ne ovat 
näytillä Jokimaalla Toto-hallin vitriinissä, ja siellä niitä voi ihailla ainakin Ravigaala-raveihin asti. 

Olivia astutetaan tulevana keväänä porukalla, ja tulevasta varsasta tulee toivottavasti uusi kimppahevonen 
raviratoja valloittamaan. Olivia pysyy minun omistuksessani, mutta liisaan sen ilman korvausta kimpalle 
yhtä varsaa varten. Jos sinulla on kiinnostusta päästä varsaan mukaan heti alusta alkaen, niin laita viestiä 
mulle osoitteeseen jose.heinonen@gmail.com, niin jatketaan suunnittelua. Näin Olivian tarinalla on 
mahdollisuus jatkua, vaikkei Olivia itse enää kilpailekaan. 

Tämä ei ollut vielä ihan viimeinen liigaviesti, vaikka yhteinen matkamme lähenteleekin loppuaan. Ensi 
viikolla hiljennytään joulunviettoon myös tiedotuksen osalta, mutta muistakaa osallistua torstaihin 22.12. 
mennessä arvontaan Suomen Hippoksen lahjoittamista gaalalipuista! Onnettaren suosikit arvotaan 23.12. 
ja ilmoitan voittajille henkilökohtaisesti.  

”En etsi valtaa, loistoa,  
en kaipaa kultaakaan. 
Ma pyydän taivaan valoa 
ja rauhaa päälle maan!” 

Topeliuksen ajattomien sanojen myötä rauhallista joulua ihan jokaiselle! 

Johanna 

 
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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