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Hei vaan Olivialaiset! 
   
Terveisiä Elitloppetista! Olipa mahtava juttu olla näkemässä, miten suomalainen raviliigahevonen, Teivon 
Arctic Madonna, kävi näyttämässä Solvallan ravipyhätössä, että Suomessakin on raviliigan kautta kenen 
tahansa mahdollista päästä omistamaan tosi hyviä hevosia pienellä sijoituksella! Madonnan esiintyminen 
oli hieno juttu koko raviliigalle, ja Donnahan kiitti luottamuksesta ollen tosi kovan esityksen jälkeen kolmas 
maalissa. Onnea Teivolle ja Donnalle! 
   
Olivia on palautunut oman kovan kisansa jälkeen hienosti, se on syönyt ja juonut normaalisti. Tommi kertoi, 
että tamma ei ole ollut kilpailuista millänsäkään, se tuntuu päin vastoin menevän joka kisasta vaan 
harppauksin eteenpäin. Kotitreeneissähän tamma ei kuulemma tunnu oikein miltään, se kiemurtelee ja 
katselee taivaan lintuja mennessään, mutta kisoissa Olivia tietää tarkkaan mitä siltä odotetaan. On hyvä 
ominaisuus hevosessa, että se osaa ottaa kotona lunkisti eikä stressaa, ja toisaalta tietää missä kohtaa pitää 
sitten olla tosissaan. 
   
Olivian ensimmäinen "vieraskilpailu" on vuorossa ensi viikon lauantaina 13.6. Jyväskylässä Killerin 
raviradalla. Siellä juostaan T76-statuksella Killerin Eliitti-ravit, ja niissä on ohjelmassa myös kolmevuotiaiden 
tammojen Kasvattajakruunun alkuerä. Kasvattajakruunu on yksi niistä ennakkomaksullisista kilpailuista, 
joihin Olivia on maksettu. Lähtölistat valmistuvat huomenna sunnuntaina. Ennakkotietojen mukaan 
olemme ilmeisesti saamassa vastusta kotiradan raviliigatamma-Maisasta (Golden Luxi), eli kovaa kisaa on 
varmasti luvassa! Olivian kohdalla oman kysymysmerkkinsä aiheuttaa lisäksi kuljetus Jyväskylään, tähän 
astihan tamma on kilpaillut ainoastaan Lahdessa ja päässyt siis valmistautumaan kilpailuihin kotitallista. 
   
Järjestän kimppakyydin Jokimaalta Killerille raveja seuraamaan, mikäli halukkaita kannustajia ilmoittautuu 
mukaan tarpeeksi. Aikataulu on aika nopea, eli alustavasti pitäisi ilmoittautua maanantain aikana. Tiistaina 
katson paljonko olisi lähtijöitä ja varaan sopivankokoisen auton. Matka on omakustanteinen, hinnaksi tulee 
korkeintaan 15e per matkustaja. Lopullinen hinta selviää kun lähtijöiden määrä selviää. Ravipäivän 
aikataulut eivät ole vielä selvillä (listat valmistuvat huomenna), mutta alustavasti olisi tarkoitus olla Killlerillä 
ravien alkaessa ja palata ravien viimeisen lähdön jälkeen. Kyytiin voi ilmoittautua tästä linkistä ja mukaan 
saa ottaa myös ei-raviliigalaisia.   
   
*********** 
Terveisiä Jokimaalta: 
Hei kaikki Raviliigalaiset! 
 
Elitloppet on nyt takana, mutta pitkä kuuma ravikesä vielä edessä! Jokimaan päätapahtuman, Suur-Hollola-
ajon, ajankohta on tänä vuonna heinäkuun ensimmäinen viikonloppu 3.-5.7., jolloin Jokimaalla tarjollaan 
totutusti Parasta Suomalaista Raviurheilua. Muistakaahan laittaa kalentereihin puumerkki noille päiville  - 
me Jokimaan puolesta toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi tekemään tuosta viikonlopusta 
kanssamme ikimuistoista! 
 
Suur-Hollola viikonvaihteen käynnistää perjantaina jo muutaman vuoden perinteellä ainutlaatuinen Lahti 
Ascot -tapahtuma, joka tarjoaa nopeasti läpi vietävien lounasravien ohella hulvattoman hauskaa 
viihdeohjelmaa. Tänä vuonna kattaukseen kuuluu maistiainen kesäteatterinäytelmästä sekä Riskiryhmän 
tarjoama musiikillinen, improvisaation perustuva show, joka ei jätä ketään kylmäksi!  
 
Tapahtuman avulla kerätään tänä vuonna varoja myös hyväntekeväisyyteen ja ostamalla lipun Lahti 
Ascotiin Sinäkin voit olla mukana tekemässä hyvää, sillä jokaisesta pääsylipusta lahjoitetaan 5€ Päijät-
Hämeen Keskussairaalan lastenosastolle. Tapahtumaan on tarjolla myös yhteistyökumppanipaketteja, 
joiden tuotto ohjataan hyväntekeväisyyteen, eli jos joukossanne on yrittäjiä, jotka tahtoisivat olla mukana 
hyvän asian puolesta, niin sekin on mahdollista ottamalla yhteyttä esitteessä näkyvään numeroon ja 
kysymällä lisää! ;) 

http://goo.gl/forms/eiCD0y0K0c
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Lahti Ascot on takuulla kesän hauskin ravitapahtuma aikuiseen makuun, jonne kannattaa lähteä vähän 
kauempaakin ja joka sopii erinomaisen hyvin kaikille hevosista ja hauskanpidosta pitäville! Lipun hinta on 
vain 49€, sisältäen sisäänpääsyn VIP-alueelle, viihteellisen ohjelman, herkullisen ruokailun sekä kuohuviinin. 
Lippujen ostaminen onnistuu esitteessä näkyvän linkin kautta tai pirauttamalla Jokimaan toimiston 
numeroon. 
 
Tervetuloa niin Lahti Ascotiin kuin Suur-Hollola-raveihinkin! 
 
Aurinkoisin terveisin, 
 
Iina Rastas 
Jokimaan ravikeskus 
  
  
************************* 
  

Loppuun vielä muistutus tiedotuksesta: Nyt kun vuoden 2013 liigahevosista puolet on aloittanut uransa ja 
toinen puolikin on kovaa vauhtia valmistautumassa kilpauraansa, on syytä muistutella Raviliigan 
tiedotuskanavista: 

www.raviliiga.fi 

www.facebook.com/raviliiga 

  

ja tietysti meidän oma www.facebook.com/raviliigajokimaa ! 
  
Facebook-sivuja pääsee lukemaan vaikka ei naamakirjaan kuuluisikaan, ja niiden seuraaminen todella 
kannattaa. Nyt kun Olivian kilpaura on vauhdissa, ei sähköpostitiedotus aina pysy ihan nopeimmissa 
käänteissä mukana. Facebookiin linkitän kilpailujen lähtölistat ja tuoreimmat tunnelmat kilpailujen jälkeen 
sekä kuvia. Facebook-sivua siis kannattaa seurata etenkin kilpailujen alla/jälkeen! 
  
  
  
kesäterveisin, 
  
  
Johanna 
  
   
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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Lahti Ascot on hevosurheilun, tasokkaan viihteen, hyväntekeväisyyden ja 
seurustelun ympärille koottu ainutlaatuinen tapahtuma, jonka tunnelma 

hakee vertaistaan. Naisten Ascot-tyylin kruunaa näyttävä päähine, ja 
tapahtuman upein hattu palkitaan! 

Ascot-tapahtuman avulla kerätään varoja Päijät-Hämeen Keskussairaalan 
lastenosastolle potilasvalvontamonitoreiden hankintaan. Jokaisesta 

pääsylipusta luovutetaan 5 euroa hyväntekeväisyyteen. 

Tapahtuma alkaa herkullisella buffet-lounaalla. Klo 12 ohjelman valtaavat 
vauhdikkaat hevoset, jotka mittelevät paremmuudesta raviradalla. 

Iltapäivän aikana vieraille tarjoillaan hulvattoman hauskaa 
viihdeohjelmaa, jonka kruunaa Riskiryhmän improvisointiin perustuva, 

musiikilla maustettu show. Juontajana tilaisuudessa toimii Joanna Kuvaja. 

Lahden keskustasta järjestetään maksuton bussikuljetus Jokimaalle ja 
takaisin keskustaan. Kuljetus Rauhankadun turistipysäkiltä klo 11 ja 

Jokimaalta klo 16.45. 

 

Lahti Ascot sopii erinomaisesti myös yritysten asiakastilaisuudeksi tai 
virkistyspäiväksi. Tilaisuuteen on saatavilla erilaisia yrityspaketteja. Kysy 
lisää Jokimaan ravikeskus, toimitusjohtaja Tomi Himanka, puh. 0400 821 

877. 

Liput: 49 € / hlö 
Sis. sisäänpääsyn VIP-
alueelle, Ascot-
ohjelman, kuohuviinin 
sekä herkullisen 
Buffet-ruokailun. 

Lipunmyynti 
www.lyyti.in/ascotlahti 

Järjestäjä: 
Lahden Hevosystäväinseura ry 

Lisätietoja: 
www.facebook.com/lahtiascot 
tai Jokimaan ravikeskus, puh. 
020 785 6440 

 

 

 

 

http://www.lyyti.in/ascotlahti
http://www.facebook.com/lahtiascot

