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Hei Olivialaiset! 

Kyllä vaan alkaa kevätaurinko pikkuhiljaa lämmittää! Tammammekin on voinut hyvin ja pursuaa energiaa 
treenilenkeillä. Kuinkas on meidän kimppalaisten laita? Nyt on aika ottaa kalenterit esiin ja ilmoittautua 
mukaan kevään tapaamisiin! 

Ensimmäinen mahdollisuus Olivian ihailemiseen ja sen viimeisimpien kuulumisten kuulemiseen on ensi 
viikon sunnuntaina 20.3. Jokimaalla. Kokoonnumme raviradan katsomorakennuksen edessä maalipaalun 
lähettyvillä klo 16.30 ja lähdemme siitä yhdessä Kylliäisten tallille Oliviaa tapaamaan. Tommi (tai hänen 
ollessa estynyt joku toinen tallin henkilökunnasta) on luvannut kertoa Olivian kuulumiset tallilla. 
Tallitapaamisen jälkeen siirrymme takaisin radalle katsomoravintola Hippodromiin, jonne keittiömestari on 
taas kerran loihtinut iloksemme ihanan buffetin. Buffetin hinta on 20 eur /hlö, lapset alle 15v. puoleen 
hintaan ja alle 7-vuotiaat ilmaiseksi. Sunnuntairavit alkavat klo 17.30. Loppuilta jatkuu raveista nauttien ja 
mahdollisesti myös pelaillen, sillä Tommi on taas luvannut tehdä meille jännitettäväksi T4-rivin, jota on 
mahdollista ostaa Toto-myyjiltä. 

Sunnuntain 20.3. tapaaminen vaatii ennakkoilmoittautumista tästä linkistä sunnuntaihin 13.3. mennessä. 
Itse olen valitettavasti estynyt tulemasta paikalle tapaamiseen, mutta raviradan toimitusjohtaja Tomi 
Himanka on luvannut huolehtia kaikista paikalle saapuvista raviliigalaisista ja hoitaa mm. tallivierailun. 
Iltaan saa ottaa mukaan myös perheet ja ystävät, Olivian osuus ei siis ole ehto osallistumiselle! 

Kimpan vuosikokous järjestetään torstaina 14.4.2016 ennen raveja (ravit alkavat klo 18). Kokous 
järjestetään yhdessä Jokimaan vuoden 2014 raviliigan kanssa. Kokouksessa käydään läpi kimpan toimintaa 
ja talousasiat viime vuodelta. Aikataulu tarkentuu lähempänä ja tiedotan siitä heti kun mahdollista. 
Päivämäärä kannattaa kuitenkin laittaa jo kalenteriin! 

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, tiedossa olisi myös VIP-luokan edustustilaisuus eräälle onnelliselle 
Olivian omistajalle aveceineen. Jokimaan ravirata ja alueen valmentajat Team Jokimaa 
järjestävät torstaina 7.4.2016 hevosenomistajaravit, joihin Team Jokimaan valmentajat kutsuvat 
hevosenomistajiaan syömään ja nauttimaan ravitunnelmasta Ravintola Hippodromiin. Eli jos juuri sinulla 
on vapaata huhtikuun 7. päivä ja olet innokas edustamaan Olivian omistajia hevosenomistajaillassa, 
ilmoittaudu tämän linkin kautta sunnuntaihin 27.3. mennessä.  Maanantaina 28.3. arvon 
ilmoittautuneiden kesken yhden kahden hengen kutsun tapahtumaan. Ilmoitan voittajalle 
henkilökohtaisesti ja voittajan nimi kerrotaan myös tiedotteessa. 

Tähän Hevosenomistajailtaan ei pääse osallistumaan kuin kutsulla. Toki raveja saa tulla seuraamaan radalle, 
kuten aina, mutta ravintola Hippodrom on kokonaisuudessaan varattu Team Jokimaan hevosenomistajille. 
Kyseessä on siis todellinen VIP-tilaisuus! 

 

Näillä eväillä kohti kevättä! 

Valoa päiviin toivottaa 

Johanna 

 

  

http://goo.gl/forms/XOt0MmQgpQ
http://goo.gl/forms/nFAiulzRhz
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P.S. Ensi lauantaina on Kouvolassa Raviliiga-ravit! Liitteenä esite. Itse en ole raveissa paikalla, mutta Tommi 
on ja Olivian kuulumisetkin tapahtumassa kuullaan. Menkäähän kannustamaan Tommi haastekisan 
ykköseksi (vaikka lähtörata onkin huono 12)! 

 
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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