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"Sylvillä on oikeat otteet" 

Tässä viestissä ilmoittautumislomake raviliigojen pikkujouluun torstaina 30.11. Jokimaalla, 
sekä tietysti Sylvin kuulumiset. 

 

Sylvin ensimmäisessä tapaamisessa 29.10. oli mukana runsain mitoin liigalaisia ja Pelicansin pelaajia. 

 

Tervetuloa kaikille uusille liigalaisille, teitä on viime päivinä tullut mukaan tosi monta! 

Hevosellemme Sylville kuuluu oikein hyvää. Juuso kertoili, että Sylvi toimii ajossa koko ajan 
paremmin. Kiertäviltä taudeilta se on välttynyt kokonaan, vaikka tallissa on pari muuta hevosta 
kipeänä. 

Tallista lähtiessä Sylvi vielä hiukan hätäilee, mutta ajaessa se toimii oikein fiksusti eikä ihmettele 
tarktoreita tai radan mainosaitoja lainkaan. Juuso kehuu erityisesti Sylvin tyyliä juosta: 
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"Sylvillä on harvinaisen positiivinen tyyli mennä. Se toimii radalla täysin oikein, sillä voi ajaa kuin 
kokeneella kilpahevosella, eikä se pelkää mitään. Tällä tammalla on erittäin hyvät lähtökohdat, 
hyvä tyyli ja vahvat potkut. Se on riski ja sillä on oikeat otteet", Juuso suitsuttaa. 

Sylvillä ajetaan vielä yksin, ja tallista lähtiessä avustaja taluttaa sitä muutaman metrin, jotta 
matkaan päästään sujuvasti. Sen jälkeen tamma toimii moitteetta.  

Sylvi on nyt valjaissa neljästi viikossa. Sillä ajetaan hölkkää, mutta kuitenkin sen verran reipasta 
että tamma juoksee hyvällä tyylillä ja keskittyy. Aika lähellä on Juuson mukaan sekin hetki, kun 
näillä 1,5-vuotiailla aletaan ajamaan porukassa. Joulukuun aikana harjoittelu siirtyy pikku hiljaa 
hiittityyppiseen treenaukseen. Hiitti tarkoittaa kirjaimellisesti ”kilpailuvauhtista harjoitusta”. 
Ravihevosella, nuorella tai vanhalla, ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ajaa harjoittelussa 
maksimivauhteja tai edes lähimain. Hevosen fysiikka kestää paremmin, kun sitä valmennetaan 
maltillisesti ja monipuolisesti. Oikeastaan voi sanoa, että vauhti on hevosessa jo syntymälahjana, 
valmentajan tehtävä on varmistaa, että hevosen elimistö on valmis kestämään kovan vauhdin 
kroppaan kohdistamat voimat ja rasitukset. Hiitti voi olla intervallityyppisiä vetoja joko ylämäkeen 
tai tasaisella, jolloin kovavauhtisten pätkien välissä pidetään parin minuutin palauttelu. Hiitit 
voidaan ajaa myös niin, että ajetaan yksi tai useampi esim. mailin tai kahden kilometrin harjoitus 
johonkin tavoitekilometriaikaan, valmiilla kilpahevosilla esim. 1.25min/km. Varsoilla ajetaan 
merkittävästi hitaampaa, ensimmäisissä hiiteissä vauhti on n. 2min/km, ja pikku hiljaa kevään 
mittaan vauhteja pudotetaan.  

Tyyppillistä hiiteille on, että vauhti pidetään tasaisena, mutta loppua kohti hieman kiihtyvänä. 
Käytännössä koskaan hevosella ei ajeta ”niin lujaa kuin se pääsee”. Maksimivauhdissa 
loukkaantumisriski kasvaa, samoin hevosen huumorintaju voi ajan mittaan joutua koetukselle, 
vaikka hevoset pääsääntöisesti kovaa juoksemisesta nauttivatkin. Maksimivauhdit on siis syytä 
säästää kilpailutilanteisiin. 

Raviliigojen pikkujoulut 30.11. - ilmoittautuminen auki! 

Voi pyhä sylvi miten merkilliset pikkujoulut (vai kimpanvetäjät ja radan väki?)  
- nyt on ilmoittautuminen meidän suosittuun pikkujouluun alkanut, ollos hyvä, herrasväki 

 
Lämpimästi tervetuloa Jokimaan molempien Raviliiga -joukkueiden perinteisiin 
pikkujouluihin! 

Aika: To 30.11.2016 klo 17:30 alkaen. Ravit alkavat klo 18. 

Paikka: Maistuvan ruoan ravintola Hippodrom, Jokimaan ravirata 

 

Ohjelmassa jäähyväiset Piskon Merkin kimpalle, Jokimaan toimitusjohtaja Tomi Himangan 
joulutervehdys osakkaille sekä Jeren vihjeshow. Juuso tulee paikalle haastateltavaksi ja Sylvi 
esittäytyy radalla kärryjen edessä. 

Tervetuliaisjuomaksi Jokimaa tarjoaa kaikille syömään tuleville raviliigalaisille lämpimän glögin. 

Maistuva texmex -henkinen buffet, sis. sisäänpääsyn raveihin ja Hippodromiin sekä Toto-
ohjelman: aikuiset 20;-, lapset alle 10 v. 10;- ja lapset alle 4 v. 0;- 

Ilmoittautumiset oheisen linkin kautta su 26.11. mennessä:  

Pikkujoulu-ilmoittautuminen  

 

  
 

Kaikki liigalaiset perheineen ja tonttukavereineen ovat tervetulleita viettämään iloista iltaa 
Jokimaalla! 

 

http://click.ravimaailma.fi/wf/click?upn=BLFKQICAQRKJRgRnxA-2FPZj-2BiW3D-2BrvNXQIckGu-2F-2B5762FkmC5875cvXvXDETPO2wyyrf2vh4r1e0oNy9ZWzkwYru1PQ-2BuanIV1jg3eos3JeiY0rN09-2F-2BEm7Lw-2BvOGK8aZfv2pzPi-2Frm2eSCL-2FhIkpJRP-2B4Xht5nEuoYp566fuTQ-3D_ixJBbthmBFy0Rhz9DsqF-2BLehv7C2hViKJFMl-2B4f2m9-2FDYAfpwZlwtV7mWS03UoJCYmlBUULjORuGO1d0vyAQrhrmYwK8l8npY6xHmg4-2BcYwpcYFZf7d-2FMrEuioJOVVLlOcCwNZ-2FaCqL7tTBOWc8mgaf0jX0v2bAzfyDhqPCQTMh3duTvb7jfHmjDd1KG-2FjYQ87WiWsDnO1l44Y3ip-2FMcduV7K3fhV2L1W918bAOZbP6D1KcB6HC5ztt64pPkK-2BWG8TOVWotK-2BD-2FpcdkVRCOEU4HEWfVB3mU45RQsX1vAHOBJL4RljlniGoI69k18WRgXc0NJ7DpXdTxK4a8kWC3BmbclW8d3Z1Gszy6S1EUwIeWawAYvPkFVWCl-2FIgJXeir2WQ-2BF4fH7QY3msJ-2FkiktwAIz89P08q0xUPBjZVTrtdDCm-2Fh1uzBOMMvbrY0XBVQrw
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Toivottavat,  

Jokimaan tj. Tomi 

Talli Onnenpotku / Sirpa & Merkki  

Raviliiga Pelicans / Johanna & Sylvi 

Hanki lisää raviliigalaisia ja voita! 

Sylvissä on vielä tilaa! Ja koska raviharrastus on kivointa kimpassa, niin nyt on juuri oikea hetki 
saada kaveritkin lähtemään hauskaan harrastukseen yhdessä. Suosittele raviliigaosuuksia 
muillekin - tai osta osuuksia lahjaksi. Maksakaa osuudet verkkokaupassa ja ilmoita sen jälkeen 
kimpanvetäjälle sähköpostitse raviliiga.lahti.pelicans@gmail.com, minkä nimiset henkilöt ovat 
hankkineet osuuden Sylvistä juuri sinun toimestasi. 31.12.2017 mennessä eniten liigaosuuksia 
välittänyt osallistuja voittaa kahden hengen VIP-paketin vuoden 2018 Suur-Hollolaan (la+su). 
Palkinnon arvo 320 euroa. 

Jos ostat osuuksia lahjaksi, niin alla olevasta linkistä voit tulostaa kortin lahjan saajalle. 
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