
Hei kaikki! 
   
Tässä viestissä:  
  
-Olivian joulukuulumiset 
-Video Oliviasta 
-Kysely Jokimaan raviliigan toiminnasta 
   
Joulu tulla jolkottaa... 
   
Olivia voi hyvin. Sitä on päästy ajamaan suunnitelmien mukaan ja se on pysynyt terveenä. Raisa kertoili, 
että Olivian luonne on alkanut muotoutua, siltä on jäänyt tietty ujous pois ja tilalle on tullut aimo annos 
itsevarmuutta. Oliviasta alkaa kehittyä iso ja hieno neitihevonen, jolla on vilkas ja eloisa luonne sekä 
pilkettä silmäkulmassa. Oikein kiltti se on edelleen, mutta rohkeutta ja terävyyttä löytyy aiempaa 
enemmän. Ja hyvä tietysti niin, ei noin hienon hevosen liian vaatimaton auta ollakaan! 
  
Kimppatapaamisessa 5.12. Olivia ihastutti kärryjen edessä vetämällä ensimmäisen lähdön esittelyn 
mahtavalla tyylillä! Nuori hevonen ja jännittävä uusi tilanne, mutta upeasti Olivia selviytyy. Linkki videoon 
Fintoton sivuilla: http://tototv.icareus.com/web/guest/archive?fileId=7183601  
   
Vuoden vaihteen jälkeen on aika alkaa harjoitella "isoisten" asioita ja valmennuksessa siirrytään pikkuhiljaa 
työnteon opettelusta harjoittelemaan hiittejä.  Sitä ennen on kuitenkin joulu, joka ei kuitenkaan hevosen 
elämässä juurikaan poikkea tavallisesta arkipäivästä. Hevoset rakastavat rutiineja. Ne stressaantuvat ja 
saattavat jopa sairastua mikäli elämänmeno muuttuu äkkiä radikaalisti, joten Kylliäistenkin tallilla hevosten 
elämä pyritään pitämään niin tasaisena kuin suinkin. Muutaman ylimääräisen porkkanan Raisa hevosille 
joulun kunniaksi tarjoilee, mutta muuten rutiinit pysyvät tallilla samoina. Aattona tallin ihmisväki sulkee 
ovet ehkä hieman tavanomaista aiemmin joulunviettoon, mutta hevosilla päivä etenee samalla tavoin kuin 
aina muulloinkin. Aattona ja joulupäivänä ei Suomessa ravata kilpaa, mutta jo tapaninpäivänä Vermossa on 
vuorossa 65-ravit ja lauantaina kotiradallamme Jokimaalla on 75-ravit. Kannattaakin tulla viettämään 
välipäiväraveja koko perheen voimin! Raveista ja ravibusseista lisätietoa www.jokimaanravit.fi. Olivia -
kortteja ja pinssejä saa ostaa ravien aikana Toto-hallin infopisteeltä. 
   
Ensi vuonna jatkamme edelleen tätä yhteistä matkaamme Olivian kanssa, ja yritän tamman 
edesottamuksista teille mahdollisimman kattavasti raportoida. Olemme Olivian edustajiston kanssa 
suunnitelleet muutakin toimintaa kimppamme ympärille, mutta suunnittelutyön pohjaksi kaipaisin teiltä 
kimppalaisilta ihan konkreettista apua. Käykää vastaamassa Jokimaan raviliigan toimintaa koskevaan 
kyselyyn osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/E33B7F56DCFA4EEE.par .  
  
Aikaa vastaamiseen ei mene muutamaa minuuttia kauempaa, mutta jokainen vastaus on meille kullan 
arvoinen - ja varmistaa, että osaamme tarjota teille liigalaisille sellaista toiminta, mitä itse toivotte! 
Kysymyksiä on parikymmentä, mutta sitä ei tarvitse säikähtää, koska suurin osa on monivalintakysymyksiä. 
Kysely on auki vuoden vaihteeseen asti. 
   
Sitten onkin tullut aika omalta osaltani toivottaa Olivian jouluisen kuvan myötä teille kaikille erinomaisen 
rentouttavaa joulua ja onnea vuodelle 2014! Pidetään huolta pienemmistämme. 
   
Joulurauhaa toivottaen ja kuluneesta vuodesta kiittäen,  
  
 
Jokimaan joukkue 
Kimpanvetäjä Johanna Heinonen 
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