RAVIKESÄN
KOHOKOHTA

JOKIMAALLA
OSTA LIPPUSI TICKETMASTERISTA!
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Kuva: Titta-Susanna Ahtiainen

AKTIIVINEN RAVIKESKUS
Jokimaan ravirata sijaitsee noin seitsemän
kilometrin päässä Lahden keskustasta, lähes
Nelostien varrella. Jokimaa on Suomen aktiivisimpia raviratoja: kilvanajopäiviä on vuodessa
yli 30 ja niiden lisäksi harjoitusraveja lähes
viikoittain. Suurin vuosittainen tapahtuma on
kesäkuun lopussa järjestettävä kaksipäiväinen
Suur-Hollola-ajo suomenhevosille ja lämminverisille.
Tallialueella sijaitsee neljä ravitallia, joissa
valmennetaan kilpahevosia. Lisäksi Koulutuskeskus Salpauksella on Jokimaalla ravi- ja
ratsutallit, joissa hevosalan opiskelijat harjoittelevat käytännön toimia aidossa oppimisympäristössä.
Vuonna 1981 valmistuneen raviurheilukeskuksen
omistaa Lahden Hevosystäväinseura. Ravien
lisäksi keskuksessa järjestetään muitakin
urheilutapahtumia sekä esimerkiksi messuja.

ENSIMMÄISET KUNINKUUSRAVIT JUOSTIIN
LAHDESSA VUONNA
1924. VOITTAJA OLI
ORI HUOVI OHJASTAJANAAN
EVERT JÄRVINEN.

IHAN KOHTA TÄÄLLÄ
Kuninkuusravien saapumista Lahteen, kaupunkiin, josta
kaikki alkoi vuonna 1924, on odotettu pitkään ja hartaasti. Edellisen kerran tapahtuma järjestettiin Lahden
Jokimaalla 16 vuotta sitten vuonna 2003. Jokimaan ravikeskus on toiminut kuninkuusravien näyttämönä myös
vuonna 1987, sitä edeltävänä kisapaikkana Lahdessa oli
kuuluisa vanha ravirata ”Monttu”.
Joka vuosi eri puolella Suomea järjestettävän tapahtuman järjestelyvastuu on Jokimaalla otettu vastaan nöyrin
mielin, ja tavoitteena on järjestää modernit lahtelaiset
kunkkarit perinteitä kunnioittaen. Haluamme tarjota
kävijöille mieleenpainuvia ja ikimuistoisia hetkiä, mitä
kuvastaa myös markkinointimme slogan ”Tervetuloa elämäsi eläimyksiin”. Tapahtuman palveluntarjonnassa pyritään huomioimaan kaikki kohderyhmät, ja tahdomme

yllättää kävijät positiivisesti. Kuninkuusravit ovat paisuneet
95-vuotisen historiansa aikana festareiksi, jotka nykyisellään
kuuluvat yleisömäärältään Suomen suurimpiin vuosittaisiin
yleisötapahtumiin. Lahden logistinen sijainti ja Jokimaan
ravikeskuksen tarjoamat puitteet antavat meille realistisen
mahdollisuuden tavoitella paikalle suurta yleisöä, myös
aina niin tärkeitä uusia kävijöitä. Tapahtuma järjestetään
kolmipäiväisenä, alkaen perjantain iltapäiväraveista jatkuen
bilehenkisen lauantain ja iltajuhlan kautta sunnuntaille,
jolloin kaikki huipentuu kuninkaallisiin seremonioihin.
Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Lahden
kuninkuusraveihin, elämäsi eläimyksiin!
Tomi Himanka, toimitusjohtaja
Jokimaan ravikeskus

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

ERRALAN
HKONEHUOLTO

Valtra ja Fendt sopimushuollot
Puh. 0400 491 599
harri.siljander@herralankonehuolto.fi

Snapvideo

Kuva
galleria

Kuvake

www.herralankonehuolto.fi
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KUNINKUUSRAVIEN ENNAKKOLIPUT
OVAT MYYNNISSÄ TICKETMASTERISSA.
HINNAT ALKAEN 30 EUROA, ALLE
12-VUOTIAAT ILMAISEKSI. TARJOLLA ON
MONENLAISIA LIPPUPAKETTEJA, JOISTA
JOKAINEN VARMASTI LÖYTÄÄ ITSELLEEN
SOPIVAN.

KATSO, MITEN JOKIMAALLA VALMISTAUDUTAAN KUNKKAREIHIN!

UUNO VIRTANEN SEN TIESI:
AITO MAKU EI KRUMELUURIA KAIPAA,
MAUKKAIN LEIPÄ SYNTYY LEIPURIN
YLPEYDELLÄ JA KÄSITYÖTÄ KUNNIOITTAEN.
KOTIMAISISTA JAUHOISTA JA ILMAN
LISÄAINEITA. SELLAISTA VIRTASTEN SUKU
ON LEIPONUT LAHDESSA JO VUODESTA 1957.
OLE HYVÄ!

PULLA POJAT OY
TARMONTIE 1,
15860 HOLLOLA
PUH. 03 880 860
WWW.PULLA-POJAT.FI
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ENEMMISTÖ RAVIOHJASTAJISTA
ON PERINTEISESTI OLLUT MIEHIÄ,
MUTTA VIIME VUOSINA RADOILLE
ON TULLUT MONIA NUORIA, NOUSEVIA NAISIA. JA ON NAISKUSKI NÄHTY KUNINKUUSRAVIENKIN PALKINTOPALLILLA: VUONNA
1977 AILA WÄGG OHJASTI KUNINGATARKISAN VOITTOON VILUMALLA.

SUOMEN SUURIN RAVIT
Kuninkuusravit ovat suurin ja perinteikkäin suomalainen
ravitapahtuma. Kaksipäiväisessä kilpailussa maan parhaat
suomenhevosoriit ja -tammat mittelevät toisiaan vastaan
kolmella osamatkalla, ja nopeimman kokonaisajan saavuttaneet kruunataan ravikuninkaaksi ja ravikuningattareksi.
Kilpailu on avoin kantakirjatuille suomenhevosoriille ja
-tammoille, ruunat eivät voi osallistua. Kummassakin
sarjassa on 12 osallistujaa, jotka kuninkuusravien päätoimikunta valitsee pääasiassa kuluvan vuoden kilpailunäyttöjen
perusteella.

KUNINKUUSRAVIEN VOITTAJAT RATKAISTAAN KOLMEN
MATKAN KOKONAISAJAN PERUSTEELLA. ORIIDEN ENNÄTYS
ON VUODELTA 2017, JOLLOIN ARI MOILASEN OHJASTAMA
KÖPPINEN VIILETTI VERMOSSA AJAN 9.22,0. TAMMOJEN
ENNÄTYS 9.31,8 ON OLLUT I.P. VIPOTIINAN JA PERTTI PUIKKOSEN
HALLUSSA VUODESTA 2011.

Ensimmäiset kuninkuusravit järjestettiin vuonna 1924, ja
ne on ajettu siitä asti joka vuosi sotavuosia lukuun ottamatta. Aluksi oriit ja tammat juoksivat samassa sarjassa,
mutta vuodesta 1948 tammat ovat kilpailleet erikseen
ravikuningattaren tittelistä.
Vaikka suurin huomio kohdistuu pääkilpailuihin, kuninkuusravit tarjoavat huippuluokan raviurheilua koko
viikonlopun. Viikonloppuna kilpaillaan esimerkiksi pikkukunkun (5-vuotiaat suomenhevoset) ja pikkuprinssin
(4-vuotiaat suomenhevoset) tittelistä sekä raviratsastus
montén Suomen mestaruudesta. Myös poneille on omat
kuninkuusravinsa tapahtuman yhteydessä. Yhteensä
radalla nähdään viikonlopun aikana reilusti yli 200 kilpailevaa hevosta.

KUNINKUUSRAVIT LAHDESSA 2.–4.8.

TAPAHTUMA

VUONNA 1984 JOENSUUSSA NÄHTIIN AINUTLAATUINEN KAKSOISVOITTO, KUN PENTTI SAVOLAINEN
OHJASTI OMISTAMANSA, KASVATTAMANSA JA VALMENTAMANSA VEKSELIN
JA VEKKULIINAN KUNINKAAKSI JA
KUNINGATTAREKSI.

Kuninkuusravit ovat koko Suomen tapahtuma, jonka järjestäjä vaihtuu vuosittain. Tästä huolimatta tapahtuma profiloituu erityisen vahvasti Lahteen, joka toimi kuninkuusravien
näyttämönä peräti seitsemän ensimmäisen kilpailun ajan
eli vuosina 1924–1930. Kaikkiaan kuninkuusravit on ennen
tätä vuotta järjestetty Lahdessa jo 12 kertaa, viimeksi
vuonna 2003.

Kuvat: Iita-Maria Ahtiainen ja Hippos.

www.rakentavasti.com Kaikki
rakennusalan
Olipa kyseessä avaimet käteen -talopaketti, talon
työt
rakentamisen osaprojekti, keittiön, kylpyhuoneen tai
saunan remontointi, me autamme sinua.

M&M RAKENTAVASTI OY
050 553 8073 | 044 722 2227 | 050 595 6956
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KUNINKUUSLÄHDÖISSÄ
NÄHDÄÄN MYÖS YLLÄTYKSIÄ.
ESIMERKIKSI VUONNA 2013
VOITTAJAKERROIN OLI LÄHES 18, KUN
CAMRI VEI KUNINKUUSKILPAILUN
AVAUSMATKAN.

Kuvat: Iita-Maria Ahtiainen

COSTELLO TÄHTÄÄ KOT
Vuonna 2018 Rovaniemellä ravikuninkaaksi kruunattu Costello valmistautuu uuteen kauteen kotitallissaan Orimattilassa. Valmentaja Ville Herttua kertoo talven sujuneen hyvin.
– Aika lailla kuninkuusravihuumassa meni koko syksy. Costello juoksi loppukaudesta vielä muutaman startin, mutta
nyt on keskitytty treenaamiseen hienoissa lumikeleissä.
Uuteen kauteen lähdetään toiveikkaina mutta realistisin
odotuksin. Viime vuosi meni niin hienosti, että siitä on
vaikea enää parantaa.
KUNINKUUSRAVIT ON KOVA KOITOS
Urheilusuorituksena kuninkuus- ja kuningatarkilpailu ovat
äärimmäisen rankkoja. Kahden päivän aikana juostaan
kolme osalähtöä: lauantaina 2 100 metriä, sunnuntaina
ensin 1 609 metriä ja viitisen tuntia myöhemmin vielä 3 100
metriä. Hevosia valmistellaan rupeamaan huolellisesti, ja
kyseessä on niille kauden päätähtäin, minkä Ville Herttuakin
vahvistaa.
– Ennen kuninkuusraveja ei kannata uuvuttaa hevosta
liikaa, jotta sillä riittää puhtia kovaan koitokseen. Toisaalta
ylivalmistautumisessakaan ei ole järkeä. Jos koko kesä on
pyhitetty kuninkuusraveihin valmistautumiseen ja sitten
kisoja edeltävänä päivänä nouseekin vaikka kuume, se on
sitten siinä. Huipputason suomenhevoset ovat niin kovassa
kunnossa, että ne kyllä kestävät kilvanajoa muulloinkin kuin
yhtenä viikonloppuna. Mieli ja terveydentila on kuitenkin
yritettävä pitää koko ajan hyvänä.

– Costello ei ainakaan päälle päin vaikuttanut Rovaniemen
kuninkuusravien jälkeen väsyneeltä – se on kovakuntoinen
ja rehellinen työmies. Varmaan me taustajoukot olimme
enemmän poikki, kun teimme kaikkemme hevosen hyvinvoinnin ja palautumisen eteen.
– Kuninkuusravien jälkeen Costello pääsee tänäkin vuonna ansaitulle kesälomalle. Viime elokuussa se oli peräti
kuukauden vain tarhassa ja laitumella, eikä valjaita puettu
päälle ollenkaan. Se sai tarhassa ollessaan syötäväkseen
tavallista enemmän tuoretta ruohoa, jossa on paljon
nestettä ja vitamiineja.
TAKTIIKALLA ON TÄRKEÄ ROOLI
Kun juostavaa matkaa on 6 809 metriä, taktiikkaa on syytä
miettiä huolella. 3 100 metrin maratonmatka on normaalistikin pitkä, ja rankan rupeaman päättäessään se takaa,
että jyvät todellakin erottuvat akanoista. Päätösmatkalla
kenttä monesti kääntyy ja kokonaiskilpailun tilanne saattaa
muuttua radikaalistikin. Kuninkuuskisoissa tasaisuus onkin
valttia – tästä kertoo myös se, että seppele on toisinaan
päätynyt sellaisenkin hevosen kaulaan, joka ei ole voittanut
ainuttakaan osalähtöä.
– Taktikointi on olennainen osa kuninkuusraveja ja kuuluu
kisan luonteeseen. Costellon hovikuskin Risto Tupamäen
kanssa totesimme, että maali on vasta sunnuntai-iltapäivänä ja hevosen voimat pitää jakaa sen mukaan. Kaikkia
paukkuja ei kannata ladata heti ensimmäisiin osalähtöihin.

KUNINKUUSRAVIT LAHDESSA 2.–4.8.

TIKISOIHIN
Costello pärjäsi Rovaniemellä tasaisen hyvin kaikilla
matkoilla ja napsi sijoitukset 1, 3 ja 2.
YÖ POISSA KOTOA
Kuninkuusravit ovat erityiset kisat myös siksi, että kilpailupäiviä on kaksi. Usein ravipaikka on sen verran kaukana
kotitallista, että matkaa ei kannata ajella montaa kertaa
edestakaisin. Yöpyminen vieraassa paikassa tuottaa ongelmia monelle hevoselle: hevonen saattaa olla levoton ja
syödä huonosti, mikä luonnollisesti heijastuu seuraavan
päivän suoritukseen.
– Costellolle yöpyminen vieraassa paikassa ei ole ollut ongelma. Rovaniemellä majoituimme tuttavaperheen luona,
jossa Costellollekin oli tallipaikka. Sille tärkeintä oli varmasti

Paikallinen mediakumppanisi
ideasta valmiiseen toteutukseen.
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KUNINKUUSRAVIEN VOITOKKAIN
OHJASTAJA ON OLLUT KAARLO PARTANEN, JOKA VOITTI KUNINKUUDEN
VIETERILLÄ JA ERO-LOHKOLLA YHTEENSÄ
YHDEKSÄN KERTAA. NYKYOHJASTAJISTA ENITEN
SEPPELEITÄ, SEITSEMÄN, ON ANTTI TEIVAISELLA.

se, että tutut ihmiset olivat lähellä. Ruoka ja vesi maistuivat
normaalisti. Kaikki hevoset eivät suhtaudu matkustamiseen
yhtä mutkattomasti, mutta ihmiset yrittävät tehdä kaikkensa niiden viihtymisen eteen. Kotoa voidaan ottaa mukaan
jopa omat vedet ja toinen hevonen matkaseuraksi.
HIENO TAPAHTUMA JA PITKÄT PERINTEET
– Kuninkuuden voittaminen tuntui äärimmäisen hienolta.
On upeaa ajatella, miten pitkät perinteet tapahtumalla on
ja keillä kaikilla pokaali on ollut ennen meitä. Onnittelujen
määrä yllätti todella – yhteydenottoja on tullut monilta
vanhoilta tuttavilta jopa vuosikymmenien takaa.
– Kuninkuusravit on hieno kesätapahtuma, ja toivottavasti
kaikki hevosten ja urheilun ystävät löytävät elokuussa tiensä
Lahteen. Kaikkein eniten tapahtumasta saa irti, jos valitsee
oman suosikkihevosensa jo etukäteen ja seuraa sen menestystä koko viikonlopun.
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KUNINKUUSRAVIEN YLEISÖENNÄTYS, 60 574 KATSOJAA, ON
PERÄISIN KOUVOLAN KUNINKUUSRAVEISTA VUODELTA 2007.

KÄVIJÄT KERTOVAT

Kuninkuusravit kiinnostavat niin pitkän linjan ravi-ihmisiä kuin tuoreempiakin faneja. Kai
Laakso ja Pekka Ahokas odottavat kotiratansa kuninkuusraveja suurella mielenkiinnolla.
”PAIKALLE ON PÄÄSTÄVÄ”
Kai Laakson kuninkuusravihistoria alkoi vuonna 1973, kun
hän oli isänsä ja enonsa kanssa Kouvolassa todistamassa
Vieterin ensimmäistä kuninkuutta.
– Olin silloin kolmevuotias, eikä niistä raveista jäänyt vielä
muistikuvia. Seuraavan kesän kuninkuusravit Lahdessa
ovat jääneet jo paremmin mieleen, ja sen jälkeen kuninkuusraveissa onkin tullut käytyä jo pitkälti yli 30 kertaa.
Seuraan raveja muutenkin päivittäin, ja myös totoaminen
kiinnostaa. Kuninkuusravit ovat kuitenkin aivan omaa luokkaansa. Paikalla ovat parhaat hevoset huippuunsa viritettyinä, tunnelma on huikea ja tapahtuma kerää yhteen ihmisiä kaikkialta Suomesta. Kuninkuusravit ovat hieno tilaisuus
tavata tuttuja ja viettää aikaa yhdessä.
– Ennen kävin kuninkuusraveissa kaveriporukalla, nykyään
seurana on vaimo. Paikalle on päästävä joka vuosi, ja majoituksen varaan jo vuotta aikaisemmin. Kaikkien aikojen
suosikkikuninkaalliseni ovat legendaariset Vieteri ja Vekkuliina, ja tänä vuonna veikkaan seppeleitä Costellolle ja Virin
Camillalle.
”VUODEN KOHOKOHTA”
Pekka Ahokkaalle tulossa ovat seitsemännet kuninkuusravit.
Hän oli seurannut raveja aiemminkin, mutta kipinä roihahti
toden teolla vuonna 2012 Mikkelin kuninkuusraveissa.

– Nykyään seuraan Toto-tv:n tai kanavapaketin kautta
kahdet tai kolmet ravit viikossa ja olen ollut mukana myös
osaomistajana kimppahevosissa. Olen siis varsin aktiivinen
harrastaja muutenkin, mutta kuninkuusravit ovat ilman
muuta vuoden kohokohta. Ihmismäärä ja tunnelma ovat
mahtavat. Paikalla ovat parhaat hevoset, kiinnostavaa
ohjelmaa riittää myös kaviouran ulkopuolella ja kaikki ovat
hyvällä tuulella.

KUNINKUUSRAVIT LAHDESSA 2.–4.8.

– Kuninkuusravit on aina ainutlaatuinen tapahtuma, johon
järjestäjäpaikkakunta tuo oman mausteensa. Vaikka ravit
ovat pääosassa, kuninkuusravikokemus on silti paljon muutakin. Tapahtuma alkaa jo siitä, kun perjantaina istutaan
autoon. Varaan aina majoituksen jo edellisenä syksynä, ja
kaupungissa vietetään aikaa myös raviradan ulkopuolella.
Ne ovat hienoja viikonloppuja, lomareissuja.
”SOPII IHAN KAIKILLE”
Kai Laaksolla on kokemusta Lahden kaikista kuninkuusraveista vuodesta 1974 asti.
– Odotan tulevia kuninkuusraveja mielenkiinnolla. Lahti
on perinteinen kuninkuusravikaupunki ja täällä on totuttu
suurten ravien järjestämiseen, joten kaikki varmasti toimii sujuvasti. Suosittelen tapahtumaa kaikille urheilusta
kiinnostuneille; ei tarvitse olla ravi-ihminen nauttiakseen
huippusuorituksista. Tunnelma on hieno, kun ihmiset
kannustavat suosikkejaan, ja kolme osamatkaa takaavat
jännityksen loppuun asti.

RAVEISSA
MUKANA
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Pekka Ahokkaalle kyseessä ovat ensimmäiset kuninkuusravit kotikaupungissa.
– Kiinnostavaa nähdä, miltä kunkkaritunnelma tuntuu
tutulla radalla. Viikonlopusta tulee varmasti erilainen, kun
siihen ei liity lomamatkaa kuten aina ennen. Toisaalta moni
kauempaa saapuva ravituttu on tulossa meille yöksi, mikä
tietysti luo omanlaistaan fiilistä.
– Toivottavasti mahdollisimman moni saapuu paikan päälle
Lahteen kokemaan kuninkuusravitunnelmaa, sillä tapahtuma sopii ihan kaikille. Huippu-urheilua, hienoja hevosia,
jännitettävää pelaamisesta kiinnostuneille, paljon ohjelmaa
lapsiperheille ja kaiken kruununa rento festaritunnelma –
pakkohan tätä on suositella. Varoitan kuitenkin, että tähän
voi jäädä koukkuun.

Kuvat: Iita-Maria Ahtiainen, Hippos, Marko Juntttila, Lotta Kosonen.

Liikelahjat, mainostuotteet ja
yritystuotteet Lahdesta.
www.mn-markkinointi.fi
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KUNINKUUSRAVIEN JÄRJESTÄJÄT
VALITAAN AINA KOLMEKSI VUODEKSI
ETEENPÄIN. VUONNA 2020 KUNINKUUSRAVIT AJETAAN SEINÄJOELLA
JA VUONNA 2021 FORSSASSA.

KUNINKUUSRAVIT KIIN
Kuninkuusravit on yksi Suomen seuratuimmista urheilutapahtumista. Paikan päällä on kahtena päivänä yhteensä
noin 50 000 katsojaa, ja lisäksi tapahtuma saa runsaasti
näkyvyyttä eri medioissa. Tapahtumasta lähetetään viikonlopun aikana yli 23 tuntia tv-kuvaa, ja paikalla on yli 170
akkreditoitua median edustajaa.
Bränditutkimukset paljastavat, että kuninkuusraveissa
korostuvat perinteisyys, suosittuus, viihdyttävyys ja jännittävyys. Kuninkuusravit ovat paikka, jonne tullaan tapaamaan
tuttuja ja kohtaamaan uusia ihmisiä.

Kuninkuusravit kiinnostavat molempia sukupuolia: kävijöistä noin 53 % on miehiä ja 47 % naisia. Ikäjakauma on
tasainen, ja kävijöitä saapuu kaikkialta Suomesta. Monelle
ravifanille tapahtuma on vuoden kohokohta, jota aletaan
suunnitella jo heti edellisten kuninkuusravien päätyttyä. Toisaalta kuninkuusravit kiinnostavat sellaisiakin ihmisiä, jotka
eivät normaalisti käy raveissa. Rento tunnelma, kiinnostava
oheisohjelma ja huippuluokan urheilusuoritukset vetävät
puoleensa.

PARHAAT MAA-AINEKSET
RAKENTAJILLE
•

Seulotut ja murskatut lajikkeet
• Puutarhamulta
040 526 9119 | parhaoy.fi
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KUNINKUUSRAVIT
NUMEROINA
50 000 KATSOJAA KAHTENA PÄIVÄNÄ

YLI

>

200 KILPAILEVAA HEVOSTA
100 YHTEISTYÖYRITYSTÄ
10 000 TEHTYÄ TYÖTUNTIA
8 000 M² TILAPÄISRAKENTEITA
4 KM KATSOMOPENKKEJÄ
50 NONSTOP-BUSSIA
20 000 KUPPIA KAHVIA
600 000 EUROA PALKINTORAHAA
3,5 MILJ. EUROA TOTOPELIEN LIIKEVAIHTOA

Kuva: Iita-Maria Ahtiainen.

NNOSTAVAT LAAJALTI
Kuninkuusraveissa ei napeilla pelata. Hienot urheilijat ansaitsevat arvoisensa palkinnot, ja summat ovatkin kasvaneet vuosi vuodelta. Yhteensä viikonlopun aikana jaetaan
palkintorahaa noin 600 000 euroa.

Rahaa liikkuu paitsi kaviouralla, myös tapahtuman ympärillä. Kymmenet tuhannet kävijät kaikkialta Suomesta ja
kauempaakin takaavat sen, että alueen hotellit varataan
täyteen hyvissä ajoin etukäteen ja ravintolat, taksit ja julkinen liikenne täyttyvät ravikansasta.

Husqvarna, IKH ja Hydrauliikka

ASTETTA RASKAAMPI TARVIKEKAUPPA LAHDESSA
Yli 24 000 tuotteen hyllyvalikoima
Lahti, www.traktorivaruste.fi

KUNKKAREISSA

RAVATAAN!

• www.jssuomi.fi

Lahden Hevosystäväinseura ry
Jokimaankatu 6
15700 Lahti
Puh. 020 785 6440

www.jokimaanravit.fi

www.kuninkuusravit.fi

