
Olivia postia 7.3.2017 

Vielä kerran tervehdys, Olivian jengi! 

Olen tänään saanut viimeiset osuudet Olivian rahavarojen palautuksista tehtyä saatuani tuoreet 
pankkitunnukset. Pankkien välisestä maksuliikenteestä riippuen rahat näkyvät vastaanottajan tilillä 1-2 
päivää myöhemmin, joten viimeistään keskiviikkona pitäisi siirron näkyä kaikkien tilinumeronsa 
ilmoittaneiden tilillä.  

Kysely Olivian keräämien rahavarojen palautuksista sulkeutui 19.2.2017. Viikkoa myöhemmin alkoivat 
maksatukset. 260 ihmistä halusi osuuden omalle tililleen, ja koska osa omisti useampia osuuksia, maksettiin 
palautuksia yhteensä lähes 300 kappaletta. Maksuissa oli siis melkoinen savotta, ne kun oli kaikki vietävä 
pankkiohjelmaan yksi kerrallaan manuaalisesti ja varmistettava välittömästi. Noin 80 maksua joutui 
odottamaan tähän päivään asti, kun pankkitunnukset loppuivat kesken maksu-urakan ja viikonloppuna ei 
uusia ollut saatavissa. Nyt on kuitenkin viimeisetkin saatu siirrettyä. 

Myös hyväntekeväisyyteen tulee jäämään kunnon potti, n. 14.000 euroa. En ole tarkemmin laskenut vielä, 
kuinka paljon kumpikin kohde tulee saamaan, mutta kaikki selviää 13.4. hyväntekeväisyysraveissa kun 
lahjoitamme shekit eteenpäin. Samassa yhteydessä pidetään myös ennen raveja kimppamme viimeinen 
kokous, jossa käydään vielä läpi talousasiat koko kimpan ajalta. Kokouksen jälkeen toimitan sähköpostitse 
kaikille lopullisen kirjanpidon. 

Haluan kiittää teitä kaikkia ihanista viesteistänne, joita olitte kirjoittaneet palauteosioon. Luin niitä todella 
liikuttuneena ja kiitollisena yhteisestä raviliigamatkastamme. On häkellyttävää, miten montaa ihmistä Olivia 
kosketti. Olin etuoikeutettu saadessani välittää teille tunnelmia ja tietoja liigan ajalta. 700 kertaa KIITOS! 

Olivia itse voi hyvin, ja viettää leppoisia päiviä pihallamme. Se näyttää hiukan metsänpeikolta pitkän 
talvikarvansa ansiosta, ja vaikuttaa oikein iloiselta ja virkeältä. Loukkaantunut jalka ei ole vaivannut sitä 
lainkaan, toki sen liikunta rajoittuu tällä hetkellä pukkilaukkahyppelyyn tarhassa. Toistaiseksi Olivia on 
autuaan tietämätön äitiyden haasteista, joihin se pääsee vuoden päästä tutustumaan. Varsan isääkään ei 
ole vielä päätetty, mutta tiukka vertailu on käynnissä =). Jos haluat jatkossakin seurata Olivian ja muiden 
tilamme eläinten elämää, niin olet tervetullut Rinteelän tilan seuraajaksi facebookissa. 

Nyt jo keväisin terveisin, 

Johanna 

Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
lahti.raviliiga@gmail.com 
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