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Katseet kohti kolmevuotiskautta - ja kotiradan 
Kuninkuusraveja! 

Uuden vuoden tervehdys kaikille Sylvin omistajille. Jouluna Sylvi sai lukuisia uusia 
omistajia, tervetuloa mukaan! Olen koonnut tämän viestin loppuun teille tietoja hevosesta 
ja kimpastamme, mutta ensin keskitytään Sylvin kuulumisiin. 

 
Kolmevuotiaaksi kääntynyt Sylvi talven tuiskussa. 

Joulut on juhlittu ja vuosi vaihtunut. Tämä onkin lähihistorian jännin vuosi, sillä on Jokimaan 
Kuninkuusravivuosi!  

Vuoden vaihtuessa vietettiin tallilla monia syntymäpäiviä, sillä hevosmaailmassa hevosen ikä 
lasketaan syntymävuoden mukaan. Näin ollen vuoden vaihtuessa koko ikäluokka vanhenee 
kertaheitolla. Esimerkiksi Sylvin todellinen syntymäpäivä on maaliskuussa 19.3. Se kuitenkin 
lasketaan jo tässä vaiheessa kolmevuotiaaksi. Samoin ikäkausikilpailujen osallistumisoikeus 
menee syntymävuoden mukaan, päivää tai kuukautta ei oteta huomioon. Niinpä Sylvi saa tämän 
vuoden ajan osallistua kolmevuotiaille rajattuihin kilpailuihin, mutta ensi vuoden alussa enää ei. 
Joten onneksi olkoon, omistajat! Meillä on kaikkein jännittävin aika edessä: kolmevuotiskausi.  

Myös Kuninkuusraveihin valmistautumista seurataan tämän vuoden aikana, ja jo nyt kannattaa 
isolla tussilla merkitä kalenteriin 2.-4.8.2019, jolloin Jokimaalla ratkotaan ravimaailman 
kuninkaalliset ison kansanjuhlan keskellä. Kuninkuusraveihin odotetaan jopa 60.000 kävijää 
seuraamaan kuninkaallisten taistoa, eikä Kuninkuusravien tunnelmaa voikaan verrata mihinkään 
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muuhun ravitapahtumaan Suomessa. Se kannattaa ehdottomasti kokea paikan päällä! 

Sylvin kohdalla pientä jobinpostia saapui tähän vuodenvaihteeseen, eli tammamme oli hiukan 
telonut toista etujalkaansa. Ilmeisesti vamma oli tullut tarhassa. Eläinlääkäri tarkasti tilanteen, 
eikä ollut onneksi kovin huolestunut. Hevonen ei onnu, eikä jalka aristanut lainkaan, mutta 
koukistajajänteessä tuntui rengassiteen alla pientä paksuuntumista. Niinpä ohjeena oli kävelyttää 
hevosta kuukausi, ja kahlailla sillä mahdollisuuksien mukaan lumessa, mikä kehittää sekä voimaa 
että kylmää jalkaa samaan aikaan.  

Jos vamma paranee odotetusti, niin vaikutuksia kilpailusuunnitelmiin ei tule. Talvi on joka 
tapauksessa tarkoitus ajaa peruskuntoa ja kilometrejä, ja kilpailemista on suunniteltu vasta 
ilmojen lämmetessä ja pohjien kuivuessa keväällä. Voimme siis olla rauhallisin mielin. Pienet 
kolhutkin kuuluvat elämään ja hevosten kanssa touhuamiseen, ja Sylvin hoito on hyvissä käsissä. 

Sylvin valmentaja Juuso lennähti ennen kiireistä kilpailukautta ansaitulle lomalle, joten palaan 
Sylvin kuulumisiin seuraavan kerran kunhan Juuso palaa taas Suomen kamaralle. 

Tervetuloa mukaan, uudet omistajat! 

Todella monesta joulupaketista paljastui perinteistä pehmeää pakettia jännittävämpi lahja, eli 
osuus Jokimaan Raviliiga Pelicansista. Tervetuloa mukaan! 

Raviliigasta yleisesti löytyy tietoa nettisivuilta .  

Joukkueemme omat sivut puolestaan löytyvät .  

Meillä on myös , jonne päivitetään välillä kuvia, tunnelmia ja videopätkääkin Sylvin touhuista. 
Sivua voi seurata, vaikka ei omaisi itse facebook -tunnuksia.  

Näitä uutiskirjeitä Sylvin kuulumisista lähettelen tasaisesti, noin kaksi kertaa kuukaudessa.  

Mikäli postit eivät löydä perille, niin tarkistakaa ensimmäisenä roskakori tai muut välilehdet. Jotkin 
sähköpostiohjelmat heittävät nämä joukkopostitukset muualle kuin varsinaiseen postilaatikkoon. 

Teille täällä kirjoittelee siis kimpanvetäjä Johanna Heinonen, jonka tavoittaa tarvittaessa 
sähköpostiosoitteesta raviliiga.lahti.pelicans@gmail.com. Järjestän myös yhteistapaamisia 
Jokimaalle, joissa käydään tervehtimässä Sylviä tallilla tai radalla ja vietetään sen jälkeen ravi-
iltaa hyvässä seurassa. Tapaamisista tiedotetaan näissä uutiskirjeissä. 

Päähenkilömme Sylvi itse on juuri kolmevuotiaaksi kääntynyt komea tamma, jonka ovat 
kasvattaneet Saku ja Maini Mikkola. Sitä valmentaa Jokimaan ratavalmentaja Juuso Holttinen. 
Sylvien isä on Broadway Hall ja emä Fast Food U.S., emänisä S.J.'s Caviar. Sylvi suoritti viime 
vuonna opetuslähdön kesäkuussa ja koelähdön marraskuussa. Varsinainen kilpailu-ura urkenee 
todennäköisesti keväällä ja sitä pääsemme jännittämään yhdessä. 

 

Koosteeksi viime vuodesta ja lyhyeksi johdatukseksi Sylvin elämään kaikille uusille omistajille 
liitän alle muutamia kuvia Sylvin elämän varrelta. 

Tavataan raveissa! 

 

terveisin, 

Johanna 

mailto:raviliiga.lahti.pelicans@gmail.com
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Sylvi ja omistajia syyskuussa 2017. Hevosta pitelee kasvattaja Saku Mikkola, kimpanvetäjä 
Johanna Heinonen on kuvan keskellä Pelicans -paita päällä. Kuva: Ilkka Nisula 

 
Sylvi keväällä 2018. Kuva: Satu Pitkänen 
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Sylvi voittaa opetuslähtönsä Suur-Hollola -yleisön edessä 30.6.2018. Kuva: Marja Peltonen 

 
Ja lennähti siitä ansaitulle kesälomalle Hämeenkoskelle. Kuva: Maija Ala-Vannesluoma 
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Irroittelua tarhassa syyskuussa 2018. Kuva: Satu Pitkänen 

 

 


