
Olivia postia 4.4.2017 

Hei! 

Raviliiga 2013 tulee meidän joukkueemme osalta päätökseen ensi viikon torstaina 13.4.2017, kun 
lahjoitamme hyväntekeväisyysshekit eteenpäin Jokimaalla omistaja-ravien yhteydessä. Olen todella ylpeä 
projektistamme, sillä Te liigalaiset mahdollistitte joukkueeltamme yli 14.300 euron 
kokonaislahjoituspotin hyväntekeväisyyteen! Koko Raviliigan osalta hyvää tekevä potti kohosi 
käsittämättömään 75.000 euroon, lue lisää täältä.  

Olivia toi meille niin paljon iloa niin monen vuoden ajan, että on todella hienoa päästä jakamaan tuota 
hyvää mieltä myös konkreettisesti eteenpäin. Suuri kiitos myös hyväntekeväisyyskohteidemme, 
erityislasten hevosavusteisen terapian ja Hope -yhdessä ja yhteisesti ry:n puolesta!  

Olette lämpimästi tervetulleita mukaan lahjoittamaan hyväntekeväisyyspotteja ja nauttimaan vielä kerran 
raviliigatunnelmasta torstaina 13.4.2017! Jokimaan raviliigakorteilla, sekä Merkin että Olivian, on raveihin 
vapaa sisäänpääsy. Hyväntekeväisyyskohteillamme on omat nimikkolähtönsä raveissa. Lahjoitusshekit 
luovutetaan voittajakehässä lähtöjen välissä, ja toivomme, että mahdollisimman moni pääsisi 
luovutustilaisuuteen mukaan. Vielä en osaa sanoa aikataulua tarkemmin kun listat eivät ole valmistuneet, 
mutta Toto-hallin infotiskillä osataan ravipäivänä kertoa, milloin lahjoitus tapahtuu. 

Ennen raveja pidetään kimppamme viimeinen kokous, jossa käydään läpi talousluvut koko liigan ajalta. 
Tervetuloa Jokimaan raviradan katsomorakennuksen 4.kerrokseen Koulutuskeskus Salpauksen tiloihin 
kokoukseen klo 17! Heti meidän kokouksemme jälkeen alkaa pikkuvelikimppamme Piskon Merkin kokous, 
tämä tiedoksi heille, jotka kuuluvat molempiin liigoihin. Tämän sähköpostin liitteenä on myös selvitys 
menoista ja tuloista koko raviliigan ajalta. Jos raha-asioista tai liigasta ylipäätään tulee kysyttävää, niin 
laittakaa viestiä mulle.   

288 kpl 34,90 euron arvoista osuutta palautettiin tileille. Loput rahat jaettiin hyväntekeväisyyskohteiden 
välillä samassa suhteessa, kuin palautuskyselyn kautta osuutensa hyväntekeväisyyteen lahjoittaneet 
halusivat. Se tarkoittaa, että RaviHyvän kautta alkanut erityislasten hevosavusteisen terapian tukeminen 
jatkuu peräti 9000 eurolla!  Hope ry:llekin tulee kunnon potti, heille lahjoitetaan vähävaraisten 
lapsiperheiden auttamiseen 5395 euroa. Todella hieno päätös onnistuneelle liigaprojektille! Kiitos teille 
kaikille! 

Viimeiset terveiset myös päähenkilöltämme. Olivia voi paksusti ja vaihtaa talvikarvaansa. Sitä on muuten 
paljon, tulee pikkulinnuille paljon pesäpehmikkeitä… Noin kuukauden päästä tähtityttö lähtee 
oriasemavierailulle, toiveissa on ensi keväälle pikku-Olivia. Mikäli haluat edelleen seurata Olivian elämää ja 
varsoja, niin käy tykkäämässä facebookissa tilamme sivusta, päivittelen sinne välillä Oliviankin terveisiä. 

Lopuksi mainittakoon, että Hippos on vahvistanut uuden Raviliigan starttaavan tänä vuonna! Siitä 
tiedotetaan lisää vielä tämän kuun aikana, joten silmät ja korvat kannattaa pitää auki, jos uusi matka 
varsasta ravihevoseksi kiinnostaa. Facebookissa raviliigojen julkisilla sivuilla tulee löytymään lisätietoa, ja 
niitähän pääsee lukemaan, vaikkei naamakirjassa olisikaan. Myös www.raviliiga.fi löytynee lisätietoa heti 
kun konsepti julkaistaan. 

Nyt meidän yhteinen matkamme alkaa olla loppusointuja vaille pulkassa. Jokimaalta tulee teille vanhaan 
malliin ravitiedotteita postituslistan kautta, mutta mun osaltani viestit todennäköisesti olivat tässä. Lämmin 
kiitos teille kaikille kuluneista vuosista ja oikein hyvää jatkoa joka iikalle! Tervetuloa ensi viikon 
hyväntekeväisyysraveihin! 

Radan varrella tavataan! 

Johanna 
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