
Heipä hei Olivian tiimi! 

  

 Tässä kirjeessä:  

- Olivia kävi kuvauksessa ja muita kuulumisia 

- Postikortteja ja pinssejä saatavilla 

- Vermon matka 7.12. 

- Pikkujoulun 5.12. ohjeet ja aikataulut 

   

Kuten aiemmin vihjasin, niin Olivia esittäytyi viime viikolla ammattikuvaaja Satu Pitkäselle, ja 

tässä teille liitteenä on yksi "harjoittelukuva". Siitä voi hyvin nähdä myös, mitä Olivialle kuuluu, se 

on nimittäin kasvanut kohisten! Tommi kertoi, että se tuntui kasvavan aivan humauksessa, ja sai 

silloin olla hieman helpommalla, ettei vaan kipeydy kasvukipujen takia. Kuvasta näkee, miten 

kovin takakorkea tammamme on edelleen. Muuten Olivialle kuuluu hyvää, se on täysin tervehtynyt 

syksyn räkätaudinpoikasesta ja on nyt normaalissa ajorytmissä. Sillä ajetaan edelleen 4 kertaa 

viikossa, noin 8 kilometrin lenkkejä. Vielä ei ole hiittivalmennusta aloitettu, se on vuorossa sitten 

ensi vuonna, mutta välillä Tommi on antanut Olivian jo juosta hiukan kovempia pätkiä. 

  

Kuvauksen satona tuli useita erittäin onnistuneita otoksia Oliviasta, ja ripottelen joitakin facebook-

sivuillemme ja www.raviliiga.fi-sivuille (jos osaan ;). Facebook-sivuilla 

www.facebook.com/raviliigajokimaa voi kuvia katsella vaikka ei kuuluisi facebookiin. Teen Kuvat-

välilehdelle albumin otsikolla "Kuvaus 25.11.2013".   

  

 Neljä loistavaa kuvaa jalostuivat myös postikorteiksi, ja kortit ovat myynnissä pikku-

jouluissamme 5.12. Jokimaalla euron kappalehintaan. Olemme myös teettäneet tallillemme 

pinssejä, jollaista käyttämällä "Olivian tiimi" tunnistaa toisensa raveissa ja muissa tapahtumissa! 

Myös näitä pinssejä on myynnissä pikkujouluissa euron kappalehintaan. Ostakaa omanne ja 

tunnustakaa väriä! Olivia-tuotteita saa ostaa Toto-hallin (2.kerros) Info-pisteeltä ja Ravintola 

Hippodromin (5.kerros) vaihtokassalta. 

  

Jonkin verran minulta on kyselty raviliigan klubikorteista. Niitä ei suinkaan ole unohdettu! Kortit 

tilataan keskitetysti kaikille raviliigoille, ja olen jo nähnyt vedoksen meidän kortistamme. 

Toivottavasti saamme kortit pian! Tiedotan heti korttien saavuttua, mistä korttinsa voi noutaa tai 

mitä muita vaihtoehtoja sen saamiseksi on. 

   

VERMON MATKA 
Vermon reissusta 7.12. on laitettu lähtijöille tiedote ja ohjeet eilen. Jos olet mielestäsi lähdössä, 

mutta et ole saanut ohjeita, niin laitapa mulle mailia ja korjataan asia! 

   

PIKKUJOULUT 
Pikkujoulumme lähestyy...! Torstaina tavataan Jokimaalla klo 17.30. Kaikki raviliigalaiset 

pääsevät raveihin ilmaiseksi (ja alle 16-vuotiaat pääsevät aina ilmaiseksi) sanomalla lipunmyyjälle 

taikasanan: "Raviliiga".  

   

Kokoonnumme katsomorakennuksen kolmannessa kerroksessa istumakatsomossa klo 17.30. 
Siellä on glögi- ja mehutarjoilu sekä lyhyt tervetulotilaisuus, jonka jälkeen samassa paikassa starttaa 

Fintoton pelikoulu! Fintoton peliosaajat opastavat totopelien maailmaan, ja kertovat niin paikan 

päällä pelaamisesta kuin pelitilin perustamisesta nettiin ja mobiiliin. Apua saa vaikka kädestä 

pitäen, joten kannattaa osallistua mikäli ravipelaaminen kiehtoo! Kaikille osallistujille jaetaan myös 

5 euron peliseteli, jolla pääsee koittamaan onneaan totossa! Muistutan kuitenkin, että pelaaminen 

on kiellettyä alle 18-vuotiaalta. Pelisetelit ovat jaossa istumakatsomossa Fintoton pisteellä. 

Olivia esittäytyy meille radalla kärryt perässä vetämällä ensimmäisen lähdön esittelyn klo 18. 
Tommilta tuli toive, että Olivian tullessa radalle sitä EI KANNUSTETA huudoin eikä taputuksin. 

Tammamme on kuin tulta ja tappuraa ja siis melkoinen sähikäinen - se on kuitenkin vielä hyvin 

nuori, ja pelkästään ravipäivän äänet, muut hevoset, ihmismäärä katsomossa, kirkkaat valot 

http://www.facebook.com/raviliigajokimaa


pimeässä ja muut nuorelle hevoselle erikoiset asiat riittävät nostamaan sen kierroksia. Eli hurrataan 

Olivialle vain hiljaa sisäisesti, ettei se turhaan säiky meitä kun muutenkin on illassa sille 

sulateltavaa. 

   

Katsomorakennuksen ulkopuolella on makkaranpaistoa ja lapsille ilmaista poniratsastusta 

(17.30- n. 19.30). Eiköhän joulupukkikin kiireiltään ehdi Jokimaalla piipahtamaan! Buffetruokailun 

varanneet voivat omaan tahtiin siirtyä 5.kerrokseen Ravintola Hippodromiin nauttimaan runsaasta 

italialaistyyppisestä pikkujoulupöydästä. Pöytävaraukset ovat valmiina ja ruokailu maksetaan 

suoraan ravintolan kassalle. 

   

Itse en valitettavasti pikkujouluihimme pääse (polveni ei salli vielä autolla ajoa), ja tulen 

harmittelemaan sitä vielä pitkään. Tomi Himanka raviradan puolesta ja Anna-Kaisa Packalen 

edustajiston jäsenenä tulevat kuitenkin pitämään teistä hyvää huolta! Toivottavasti tunnelma on 

lämmin vaikka ulkona olisi kylmä, ja jos näette joulupukkia, niin kertokaa, että Olivia on ollut tosi 

kiltti! 

   

p.s. Jos joku haluaa muistaa Oliviaa tai taustatiimiä joulukortilla tai -lahjalla, niin sen voi jättää 

pikkujoulujen aikana Toto-hallin Infopisteeseen (2.kerros). Toimitamme muistamiset saajilleen 

keskitetysti lähempänä joulua. Muistaminen on täysin vapaaehtoista. 

   

"Tasan kolme viikkoa jouluun" -fiiliksissä, 

   

  

Jokimaan joukkue 

Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 

 

 


