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Hei kaikki Olivialaiset! 

Viimeistä päivää viedään Raviliigaa. Hurjaa, ja haikeaa. Kolmen ja puolen vuoden matka on tullut 
päätökseensä. Tämä ei kuitenkaan ole ihan viimeinen Olivia-posti teille, vuodenvaihteen jälkeen ja 
viimeisten Oliviaan tältä vuodelta kohdistuvien laskujen saavuttua laitetaan vielä tilit järjestykseen. 
Tulemme ensi vuoden alussa lähettämään teille sähköisen kyselylomakkeen, jonka kautta jokaisen 
osuuden haltijan täytyy ilmoittaa, haluaako osansa joukkueemme rahoista omalle tililleen vai 
lahjoittaako osuutensa hyväntekeväisyyteen. Kimpan edustajisto on valinnut kaksi 
hyväntekeväisyyskohdetta, joista voi valita, kumpaan osuutensa lahjoittaa. Kohteiksi valikoituivat 
erityisryhmät sekä vähävaraiset lapsiperheet. 

1.kohde on erityislasten hevosavusteinen terapia. Viime elokuussa Jokimaalla järjestettiin RaviHyvä -
tapahtuma, jonka pääsylipputuloilla kerättiin rahaa erityislasten ratsastusterapiaan. Nyt Olivian avulla 
Jokimaan 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. 

Tulemme vielä alkuvuodesta järjestämään Olivian liigalaisille tapaamisen Jokimaalla. Tuolloin pidetään 
viimeinen kokous, käydään läpi talousasiat ja lahjoitetaan hyväntekeväisyyspotit eteenpäin. Huhut 
kertovat myös mahdollisesta uudesta raviliigasta, joka starttaisi ensi vuonna. Toistaiseksi ne ovat vain 
huhuja, mutta toivotaan, että kevään aikana saamme kuulla jo jotain konkreettistakin. Siinä on ainakin 
minun uudenvuoden toiveeni!  

Minut tavoittaa ainakin alkuvuoden ajan tästä osoitteesta, mikäli teille tulee jotain kysyttävää. Säilytän 
myös kaikki Olivian tiliotteet, tositteet ja niiden yhteenvedot, jos joku haluaa niihin tutustua. Viimeisen 
kokouksen jälkeen, kun kaikki raha-asiat on hoidettu, toimitan myös sähköpostitse yhteenvedon menoista 
ja tuloista, joten kärryillä pysyy vaikkei kokoukseen pääsisikään. 

Kiitos teille! 

Nyt kun elämme Raviliigan 2013 – 2016 viimeistä päivää, on aika jollain tapaa summata mennyttä. Olivia oli 
ja on uskomaton liigahevonen. Pieni, kaunis tamma, jolla oli räjähtävä rytminvaihdoskyky ja kultainen 
juoksupää. Se vei meidät ravimatkalle, jota monet pitkän linjan raviharrastajatkaan eivät koskaan pääse 
kokemaan.  

Kolmevuotiaana Olivia marssi ikäluokkakilpailusta toiseen, eikä vaan pelkästään osallistujana, vaan myös 
menestystä tuli yli odotusten. Se valittiin Hevosurheilun rankingissa ikäluokkansa viidenneksi parhaaksi 
tammaksi kolmevuotiskauden lopuksi, oli Kriteriumin ja Tammakriteriumin viides, Kasvattajakruunun ja 
Tammahambon kolmonen. Nelivuotiaana meriitteihin lisättiin vielä Kuopio Stakesin nelossija ja upea 
ennätys 12,2. 

Mutta mikä vielä tärkeämpää, Olivia oli meidän hevosemme. Saada kohdata hevonen, seurata sen 
kehittymistä keskenkasvuisesta puolitoistavuotiaasta ihan oikeaksi ravihevoseksi, se on suurempaa kuin 
kilpailumenestys. Raviliiga on enemmän kuin hevosenomistamista, se on tutustumismatka ja pääsylippu 
raviurheiluun. Mahdollisuus saada yhden hevosen kautta nähdä, mistä tässä lajissa on kysymys. Eikä me 
oltaisi Oliviaa parempaa opasta voitu toivoakaan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfnTVFO24HI
http://www.hopeyhdistys.fi/
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Omasta puolestani toivon, että olen osannut välittää teille niitä tunteita ja kokemuksia, joita 
raviurheilusta on mahdollista saada. Ilon ja onnen hetkiä yhtä lailla kuin tummempiakin sävyjä, sillä 
raviurheilu on joskus ravimurheilua, kuten viimeisten kuukausien aikana saimme kokea.  

Kaikkea tätä raviurheilu lajina on. Ainutlaatuisen siitä tekee hevonen. Tuo uskomattoman jalo eläin, jonka 
kanssa ihmisen on mahdollista yhteistyöllä saavuttaa suuria voittoja ja niitäkin enemmän pieniä arkisia 
onnenhetkiä. Tämän lajin arvostettavin piirre on mielestäni se, että hienon hevosen hienosta suorituksesta 
iloitaan yleisesti ja sitä arvostetaan riippumatta siitä, onko kyseessä oma hevonen vai ei. Toivon, että olen 
osaltani pystynyt myös uudemmille harrastajille, ehkä vasta liigan kautta lajin löytäneille, välittämään myös 
hevosten kanssa tekemisissä olevien ihmisten syvän kunnioituksen hevosta kohtaan. 

Kiitos teille kaikille liigalaisille. TE teitte tämän matkan. Tämä oli historian ensimmäinen Raviliiga, eikä 
kellään meistä ollut alussa tarkkaa käsitystä siitä, minkälaiseksi matka muodostuisi. Kiitos kun otitte Olivian 
omaksenne, kiitos kaikista uusista ystävyyssuhteista ja satunnaisista keskusteluista ja kohtaamisista. Me 
teimme yhdessä hienon ja ainutlaatuisen matkan. Toivon, että tapaamme jatkossakin radan varrella! Kiitos! 

Gaalalippujen arvonta 

Ja tietysti tapaamme 21.1.2017 GAALASSA, jossa meidän joukkueemme palkitaan Raviliigan voittajana. 
Ennen joulua arvottiin Suomen Hippoksen lahjoittamat kolme gaalalippupakettia, ja voittajat ovat Sanna 
Vedenvirta, Satu Nieminen ja Juhani Jussila. Onnea voittajille! Jos tällä kertaa onnetar ei osunut omalle 
kohdalle, niin lippuja saa ostaa täältä.  

Olivian uudet kuviot  

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä: Kiitos uskomattoman monista onnitteluista Olivian ostoa koskien. 
Lupaan pitää tähtitytöstämme hyvää huolta. Jos haluat jatkossakin seurata Olivian elämää ainakin 
satunnaisesti, niin käykää facebookissa tykkäämässä tilamme tuoreesta sivusta. Koitan muistaa päivitellä 
sinne tilamme kuulumisia niin lehmien kuin hevostenkin osalta. Myös nettisivuiltamme voi tulevaisuudessa 
löytää Olivian kuulumisia.  Ihan välitöntä muutosta Olivian arkeen ei tule, sillä se tulee asumaan vielä kaksi 
kuukautta Paula Stenbergin tallissa oman sairaslomani takia, ja muuttaa vasta sen jälkeen meille kotiin.  
Kevään ohjelmassa tärkeimpänä on orivalinta, ja toivottavasti jo vuoden päästä keväällä saamme iloita 
Olivian jälkikasvusta.  

Sain facebookiin vielä viimeiset kuvaterveiset Oliviasta. Niiden myötä toivotan teille kaikille oikein hyvää 
vuodenvaihdetta ja lempeyttä, terveyttä ja onnea vuodelle 2017! Nähdään radan varrella! 

Kaikesta kiittäen, 

Johanna 

P.S. Lahden alueella kannattaa olla heti vuoden ekoina päivinä tarkkana. Etelä-Suomen Sanomat kävi 
tekemässä jutun Oliviasta kuluneella viikolla, se ilmestyy ilmeisesti maanantaina. Laitan jutun facebookiin 
kunhan saan lehden itselleni. 

Jokimaan joukkue 
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facebook.com/raviliigajokimaa 
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