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Muista ilmoittautua tallitapaamiseen 

Sylvi on palannut normaaliin treeniin hammashuoltoa seuranneen tauon jälkeen. Sylviä ja 
Juusoa pääsee tapaamaan seuraavan kerran sunnuntaina 23.9. Jokimaalla, viimeinen 
ilmoittautuminen on tänään. 

 
Sylvi suihkussa treenilenkin jälkeen 11.9.2018. 

Seuraava tapaaminen su 23.9. klo 16.15 Jokimaalla, 
ilmoittaudu viimeistään tänään! 

Jokimaalla ravataan sunnuntaina 23.9.2018 iltapäiväravit ja sehän sopii mainiosti myös Sylvin 
tervehtimiseen. Tapaamme Jokimaan radan varressa maalipaalun kohdalla kello 16.15 (sateella 
sisällä toto-hallissa) ja kävelemme yhdessä Holttisen tallille tervehtimään Sylviä. Sen jälkeen 
halukkaat voivat jäädä vielä raveihin ja nauttia yhteisestä ravi-illasta ravintola Hippodromissa. 
Ilmoittautuminen viimeistään tänään ke 12.9.  kautta. Huomaa aikainen ilmoittautuminen, olen 
pois maasta tapaamista edeltävät 1,5 viikkoa, joten keskiviikon 12.9. jälkeen pöytävaraukset 
Hippodromiin tulee tehdä suoraan radalle. 



12.9.2018 

Sylvi palannut normaaliin treeniin 

Viime viestissä kerroin, että Sylvi vietti pientä toipumislomaa, kun se paranteli suutaan 
diasteeman puhdistuksen jäljiltä. Nyt se on palannut taas normaaliin treeniin. Maanantaina Juuso 
ajeli sillä hölkkää, ja tiistaina oli hiittivalmennuksen vuoro. Ajot ovat sujuneet hyvin ja aikatulussa, 
mutta Sylvi on luonteeltaan hiukan erikoinen tamma. Niinpä sen treeni keskittyy nyt pitämään 
tuittutyttömme rauhallisena. Tavoitteena on edelleen ajaa koelähtö kuluvan syksyn aikana, mutta 
ensin tarvitaan hiukan ajokilometrejä alle näiden taukojen jälkeen. Palaan asiaan heti kun saan 
kuulla suunnitelmista tarkemmin. 

 
Diasteeman hoitoon kuuluu, että Sylvin suuta huuhdellaan letkulla joka päivä. 

Osakaskortit 

Jonkin verran olen saanut kyselyjä osakaskortista. Jokaista Sylvin osuutta kohti on yksi kortti, eli 
jos osuudella on enemmän kuin yksi omistaja, tulee teidän sopia kortin käytöstä keskenänne. 

Kortti oikeuttaa erilaisiin etuihin. Sillä saa mm. vapaan sisäänpääsyn Jokimaan raviradalle 
vuoden 2020 loppuun asti (poislukien Kuninkuusravit ja Suur-Hollola). Lisäksi lähes kaikki 
muutkin radat tarjoavat ilmaisen sisäänpääsyn silloin, kun meidän oma hevonen on startissa. 
Tämä siis tulevaisuuden etuma, kunhan Sylvi aloittaa uransa. 

Kortti on noudettavissa omalla nimellä Jokimaalta. Arkena sen voi noutaa Jokimaan toimistosta 
(varmimmin auki 9-15) ja ravien aikana alakerran Toto-hallin infopisteeltä (ns. mutteri portaiden 
lähellä). Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi! Aukioloajoista ja ravipäivistä löydät tietoa  Hyvä 
hetki noutaa oma korttisi on esimerkiksi tuo yllämainittu tallitapaaminen sunnuntaina 23.9.  

 
Kuulaita syyspäiviä toivottelee 
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