
Olivia postia 6.10.2014 

Hei Olivian omistajat!  
 
Jokimaalla ravataan ensi torstaina 9.10. klo 18 alkaen. Luvassa on jännittävää raviurheilua, sillä illan mittaan ajetaan 
Jokimaa tekee tähtiä -kilpailun karsinnat, yhteensä seitsemän lähtöä! Toinen toistaan paremmat hevoset kilvoittelevat 
paikasta lauantaina 18.10. juostavaan finaaliin, jonka ykköspalkinto on 10.000€! Osuuskortilla pääsee tuttuun tapaan 
ilmaiseksi sisään. Osoitteesta www.jokimaanravit.fi löytää paljon lisätietoa, mm. bussikuljetuksista ja ravintolan 
pöytävarauksista. Pöytä kannattaa varata etukäteen, toki hyvällä onnella vapaita pöytiä löytyy myös ravipäivän 
kyselijöille. 
 
Meille Olivialaisillekin on ohjelmaa luvassa, eli pääsemme pitkästä aikaa treffaamaan tammaamme. Tommilla on 
ohjastettavia hevosia taas runsain mitoin, myös jo ennen ravien varsinaista alkua juostavissa nuorten lähdöissä 
(opetuslähdöt, kokeet ja Nuoret -lähtö). Tallin kanssa on siis sovittu, että menemme tallivierailulle ensimmäisen lähdön 
jälkeen n. klo 18.25. Niille, jotka eivät vielä ole Tommin tallilla käyneet kerrottakoon, että Kylliäisten tukikohta sijaitsee 
tallialueen takimmaisella laidalla ja sinne päästäkseen on ylitettävä hevosten väylä tallialueelta radalle. Tähtäämme siis 
siihen, että lähdemme tallialueelle toisen lähdön hevosten ajettua esittelyyn, jolloin liikenne on vähäistä emmekä häiritse 
ravipäivän pääosan esittäjiä. 
 
Tapaamme radan laidalla "tallikaarteessa", siinä kohtaa missä kaarre avautuu maalisuoraksi. Jokimaan 
katsomorakennuksen luota kun lähtee radan viertä kulkemaan tallialueelle päin, niin paikkaa ei voi missata. Olen siinä 
odottelemassa teitä vähän ensimmäisen lähdön maaliintulon jälkeen ja eteenpäin lähdemme siis kun toinen lähtö 
tulee esittelyyn  (n. klo 18.20). Tommi itse ei välttämättä ehdi kanssamme kovin paljoa jutella, sillä hän lämmittää 
loppupään lähtöjen hevosia lähes joka välissä ja muutenkin ravitallin illat ovat ravipäivinä melko aikataulutettuja. Mutta 
hevosta pääsemme tapaamaan ja ehkä siinä joku tallin henkilökunnasta ehtii kanssamme muutaman sanan vaihtaakin. 
 
Toivon ilmoittautumista tämän linkin kautta viimeistään keskiviikkona 8.10.: http://goo.gl/forms/hVH581iOmO , jotta 
osaan hieman varautua osallistujamäärään :). 
 
Nähdään torstaina! 
terveisin Johanna 
 
P.S. Tilitoimisto Ollikaisen sponsoroiman Jokimaa tekee tähtiä -kilpailun karsinnoissa on Tommilla mukana mm. Photo 
Back (6.lähtö), Boulard (7.lähtö), Sahara Hotshot (9.lähtö) ja Leading Baritone (8.lähtö) eli sama hevonen, jolla Tommi 
voitti kesällä raviliiga -haasteajon! Pidetään peukut pystyssä! 
 

Melkein unohtui... 

Äskeisestä viestistä meinasi kokonaan unohtua (lähes) tärkein! Eli FANITUOTTEET! Nyt niitä nimittäin voi tilata! Oheisen 
linkin kautta voi käydä katsomassa mitä on tarjolla: löytyy t-paitaa, huivia, lippistä, pelipaitaa... Tuotteet voi tilata linkistä 
löytyvällä lomakkeella. Aikaa tilauksen tekoon on lokakuun loppuun asti (voi tilata vaikka joululahjaksi =), minkä jälkeen 
tuotteet tilataan tehtaalta ja postitetaan. Tilatut tuotteet toimitetaan postiennakolla ja maksetaan noudettaessa. 
Tilauksen loppusummaan lisätään postikulut todellisten kulujen mukaan sekä postiennakkomaksu 4,10 €. 

Tästä tutustumaan ja tilaamaan: 

https://www.webropolsurveys.com/S/5FF6DC1883C75F6A.par 
 
Muistutan tilaamisesta vielä ennen kuin tilausmahdollisuus umpeutuu. Ja on mulla vieno toivekin: Harkitseehan jokainen 
tilauksensa tarkkaan, sillä lunastamattomat lähetykset koituvat meidän kaikkien tappioksi. Kiitos! Ja sitten ei kuin 
ostoksille =).  

 
Saimme myös Porista mukavan viestin: 
 
Porissa ravataan 17.10.2014 klo 18 alkaen iltaravit, jonne on raviliigalaisilla vapaa pääsy. Raveissa ajetaan  4-vuotiaiden 
suomenhevosten Satakunta-ajon karsinnat sekä 3-vuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen Vapo-Finntack 
Kasvattajakruunu –välierät. 
Raviliiga-korttia näyttämällä pääsee ilmaiseksi sisään. 
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