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Hei Tiimiläiset! 

Tässä kirjeessä: 
-osakaskortit on postitettu 
-kortilla alennusta Velj.Wahlstenin liikkeestä 
-ilmoittaudu kevätkokoukseen (linkki) ja kokouspäivän ohjelma 
-ensimmäisessä ravikoulussa kuultiin kokemuksia omistamisesta 
-www.hevosenomistaja.fi on loistava tietopaketti hevosenomistamisesta 
 
Terveisiä postitoimistosta! Allekirjoittanut ja muu Jokimaan raviliigan edustajisto sekä raviradan Iina ovat 
tänään istuneet kevyet neljä tuntia lätkimässä osakaskortteja saatekirjeineen kirjekuoriin. Kortit on nyt siis 
vihdoin postitettu ja niiden pitäisi saapua tällä viikolla. Osoitelista ei vieläkään ole täydellinen, eli osa 
korteista odottaa noutajaansa Jokimaan raviradan toimistossa. Jos et saa omaa korttiasi postitse ensi viikon 
alkuun mennessä, niin ota yhteyttä minuun, jotta voidaan selvittää puuttuuko osoite vai onko kortti 
hävinnyt matkalla. 
  
Kortilla pääsee siis ilmaiseksi sisään Jokimaan raveihin Suur-Hollolaa lukuun ottamatta koko Raviliigan 
ajan (2016 loppuun). Lisäksi hevosihmisten ykkösliike Velj. Wahlsten tarjoaa Olivian omistajakortilla -10% 
normaalihintaisista tuotteista tämän vuoden loppuun (2014). Wahlstenilta löytyy mm. hyvä valikoima 
erittäin laadukkaita vaatteita ja asusteita ulkoiluun ja vapaa-aikaan. Wahlsten on tunnettu laadukkaista ja 
kestävistä tuotteista, ja valikoimista löytyy kaikki mahdollinen hevosihmisten lisäksi niin ravureille kuin 
ratsuillekin. Wahlstenin liike löytyy Jokimaan raviradan vierestä (risteyksessä käännyttäessä Jokimaalle).  
www.veljwahlsten.com 
  
On tullut aika ilmoittautua Tunteet Pelissä –tallin kevätkokoukseen! Kokous järjestetään ensi viikon 
torstaina 13.3.14. Klo 15 kokoonnumme Jokimaan katsomorakennuksen edessä ja lähdemme siitä 
katsomaan Oliviaa Tommin tallille. Hevosen ihailun jälkeen palaamme raviradan katsomoon, jossa 
kevätkokous alkaa klo 16. Kokouksessa käydään läpi kimppamme tuoreet kuulumiset ja suunnitelmat.  
Myös tiliasioita valotetaan, ja selvitetään mm. mihin rahaa on tähän mennessä käytetty ja mihin sitä on 
varattu. Klo 17 vuorostaan alkaa Ravikoulu –sarjaan kuuluva koulutushetki ravipelaamisesta. Olemme 
pyytäneet paikalle Fintoton pelikoulun opastamaan konkreettisessa pelaamisen opettelussa. Lisäksi 
puhujaksi tulee kokenut petsari, joka valottaa ravipelaamista tarinallisemmin, mm. mihin hevosissa 
kannattaa kiinnittää huomiota kun suunnittelee pelejä? Entä mitä tietoja käsiohjelmasta saa ja miten niitä 
voi käyttää hyväksi? 
  
Jokimaan ravit alkavat klo 18. Kokouksen jälkeen olette kaikki tervetulleita jäämään raveihin! Nautitaan 
ravitunnelmasta ja tutustutaan toisiimme taas hiukan paremmin. Ja tietysti testataan uusia pelitaitojamme 
käytännössä! Mikäli haluatte nauttia ravien aikana Jokimaan kuuluisan Buffet-pöydän antimista, niin 
ravintolaan on mahdollista tehdä pöytävaraus ilmoittautumisen yhteydessä 15 € hintaan/hlö.  
  
Ja sitten se ilmoittautuminen. Ilmoittauduthan tästä linkistä 
https://www.webropolsurveys.com/S/569C11961F3D2EEF.par 
sunnuntaihin 9.3. mennessä. Kiitos ja tavataan kevätkokouksessa! 
  
Reilu viikko sitten järjestetty ensimmäinen ravikoulu on onnellisesti takanapäin, toivottavasti se oli 
paikallaolijoiden mielestä yhtä mukava kuin meidän mielestämme! Meitä oli paikalla reilu 50 liigalaista. 
Aluksi ihailtiin Olivian hölkkää radalla (tallenne löytyy Fintoton videokirjastosta 
http://tototv.icareus.com/web/guest/archive , ja sieltä kun valitsette Bonusvideot -> Raviliiga. Heti 
ensimmäinen video (ainakin tänä iltana vielä) on Jokimaan raviliigavarsa Stone Capes Olive 20.2.14.) 
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Sen jälkeen siirryttiin sisätiloihin. Erja Mattila ja minä kertoilimme kimppojen sääntöasioista ja mistä se 
sopiva kimppahevososuus on mahdollista löytää. Muutama varoituksen sanakin yritettiin antaa siitä, kuinka 
tärkeää on nähdä kimpan säännöt etukäteen ja haastatella hevosta myyvää tahoa ihan tosissaan.  
  
Kimppahevososuuksia on mahdollista löytää netin myyntipalstoilta (www.ravia.fi, www.hevostalli.net ja 
http://hevosenomistaja.fi/33) tai alan lehdistä, mm. Hevosurheilu-lehdessä ilmoitetaan myytäviä hevosia 
lähes joka lehdessä. Erittäin hyvä tapa on myös ottaa yhteyttä suoraan johonkuhun valmentajaan ja 
tiedustella, olisiko hänellä tiedossa myytäviä kimppaosuuksia. Aina voi myös kerätä itse kimpan, ja päättää 
porukalla budjetti, millä hevosta lähdetään hankkimaan. Jos oma hevosenvalintataito epäilyttää, voi tässä 
kohtaa pyytää taas valmentajaa avuksi hevosen valintaan.  
  
Kimpan säännöt tulee aina tehdä kirjallisesti, vaikka kyse olisi parhaan kaverin kanssa kimppaan 
ostettavasta hevosesta. Valmiiseen kimppaan lähtiessä kannattaa myyjää haastatella kunnolla: Mitä 
hevosen hintaan sisältyy? Mistä kuukausimaksu koostuu? Mitkä ovat hevosen tavoitteet? Kimpan 
sääntömalli kannattaa myös aina pyytää etukäteen nähtäville. Mikäli myyjä ei osaa vastata tyydyttävästi ja 
selkeästi kaikkiin kysymyksiin, kannattaa kyseinen kimppa ehkä jättää väliin. Hevosia on tarjolla paljon, ja 
harrastaminen on paljon mukavampaa silloin, kun pelisäännöt ovat selvillä.  
  
Ennen hevosen ostoa kannattaa myös selvittää itselleen, mitkä ovat omat tavoitteet hevosenomistajana. 
Se on aika ratkaisevaa valintaa tehdessä. Tähdätäänkö ikäluokkansa huipulla kilpailevaan hevoseen, jota 
omistaja ihailee mahdollisesti vain katsomosta käsin? Vai haluatko omistajana osallistua hevosen 
päivittäiseen hoitoon? 
  
Ja kaikista varoituksista huolimatta kannattaa muistaa, että raviurheilu on upea laji ja sen harrastaminen 
hevosenomistajana on monella tavalla antoisaa ja hienoa! Tästä muistuttivat ravikoulussa haastateltavina 
olleet pitkäaikaiset hevosenomistajat Jarmo Pokki ja Marko Majaniemi, jotka kertoilivat avoimesti 
kokemuksiaan pitkiltä hevosenomistajauriltaan. Molempien matkan varrelle on sattunut sekä onnistumisia 
että pettymyksiä, mutta hyvät hetket korvaavat huonot satakertaisesti. Hevonen on upea eläin ja sen 
omistaminen on etuoikeus!  
  
Ravikoulussa oli tarjolla myös muutamia kimppahevososuuksia, niistä mainokset liitteenä. Mikäli osuudet 
kiinnostavat, ottakaa suoraan yhteyttä hevosten myyjiin. 
  
Ehdottomasti tutustumisen arvoinen sivusto on myös Hevosenomistajuuden kehittämishankkeen 
ylläpitämä www.hevosenomistaja.fi. Sieltä löytää valtavasti tietoa hevosenomistamisesta, sopimusmalleja 
ja mm. Laatukimpan pelisäännöt, joihin voi vaikka verrata kiinnostavan kimpan sääntöjä hevosenostoa 
harkitessa. Lisäksi sivustolta löytyy kimpanvetäjien koulutuksen käyneiden henkilöiden nimiä. Heiltä voi 
myös tiedustella kimppaosuuksia tai heitä voi myös pyytää vetämään sellaista kimppaa, jonka jäsenet itse 
eivät koe kimpan vetämistä omaksi vahvuudekseen. 
  
Nähdään ensi viikon torstaina, silloin on luvassa myös Olivian tuoreita kuulumisia! Muistakaa ilmoittautua 
kokoukseen! 
  
Jo keväisin terveisin, 
 
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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