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Luminen tervehdys 

Vuodenvaihde on takana ja nyt suunnataan innolla tulevaan. Sylvi on siirtynyt eskarista 
ravihevosen koulunpenkille, Pelicansin peliin on löytynyt taas tekemisen meininkiä ja 
Jokimaan ravikausikin on avattu. Viikon päästä ravikansa juhlii Lahdessa isosti, kun 
Ravigaala kokoaa kaikki ravien ystävät yhteen palkitsemaan viime vuoden parhaita. 

 

Sylvi syksyllä 2017 

Tervetuloa mukaan kolmen ja puolen vuoden raviretkelle, kaikki uudet Sylvin omistajat! Tämä 
uutiskirje kertoo Sylvin kuulumisista, tärkeistä ravitapahtumista sekä satunnaisesti 
jääkiekkoterveisiä. Pääpaino tietysti Sylvissä, omassa upeassa hevosessamme. Tulet saamaan 
viestejä kaksi kertaa kuukaudessa. 
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Sylvi on ollut koko ajan oikein terve hevosenalku, mutta nyt Jokimaalta kerrottiin Sylvin saaneen 
ensimmäisen lääkekuurinsa. Tammamme oli hiukan naarmuttanut itseään tarhassa toiseen 
takajalkaan. Vuohiskuoppaan (heti kavion yläpuolella) oli tullut pieni reikä, todennäköisesti hokin 
jälki. Hokit ovat pieniä, teräviä rautanastoja, jotka ruuvataan kiinni hevosenkenkiin ja jotka pitävät 
nelijalkaiset ystävämme pystyssä talvisinkin. Pelkkä rautakenkä ilman jäänastoja olisi valtavan 
liukas, mutta hokeilla pito pysyy, ja voidaan välttää kaatumiset, venähdykset ja ikävät liukastelut. 
Valitettavasti huolimattomalla potkaisulla tai ajattelemattomalla askeleella hevonen saattaa 
nastalla kolhaista itseäänkin. 

Itse haava on pieni, mutta Sylvin jalkaan kehittyi ns. imusuonentulehdus eli imppari. Se ei ole 
kovinkaan vakavaa, vaikka näyttää hurjalta. Hevosen koko jalka turpoaa kintereestä (nivel noin 
puolessa välissä takajalkaa) alaspäin aivan kuin norsun jalaksi. Liikunta auttaa, ja tarvittaessa 
antibioottikuuri. Sylvin kanssa turvauduttiin penisilliiniin, sillä tulehdus nosti Sylville myös lievää 
kuumetta. Paraneminen alkoi heti ja eilen perjantaina Sylvillä oli jo ajettu normaali hölkkälenkki. 
Imppari paranee täysin, eli mitään jälkiä siitä ei Sylville tulevaisuuteen jää. 

Joulun aikaan Holttisen tallin hevoset saivat hevosinfluenssa- ja herpesrokotukset sekä 
matolääkkeet, ja ansaitun lyhyen huilin. Nyt tammikuussa valmentamista on jatkettu edelleen 
hölkkälenkein neljä kertaa viikossa. Lenkkien pituus on kerrallaan noin kahdeksan kilometriä.  

Ainakin vanhat osakkaat muistavat, että Sylvi on ollut tallin käytävältä lähtiessä hieman hätäinen, 
ja sen irtipäästämiseen on tarvittu toista ihmistä. Hevosen iän muututtua kaksivuotiaaksi rentoutui 
tamma entisestään, ja nyt sen voi huoletta päästää irti yksinkin. Sylvistä on tullut todella 
hienokäytöksinen ja hyvintoimiva hevosenalku, joten eskari on hyvä päättää pikku hiljaa tähän. 
Ensimmäiset hiittiharjoittelut aloitetaan kuun vaihteen tienoilla - niistä lisää kun se tulee 
ajankohtaiseksi. 

Olen saanut paljon tiedusteluja joukkueemme osakaskorteista. Hippos painattaa kaikkien 
liigajoukkueiden kortit, joka joukkueelle omilla tunnuksilla. Niitä on lupailtu meille 
alkuvuoden aikana. Ilmoitan kun tiedän, milloin ja missä korttien jakaminen aloitetaan. 

 

Ensi viikon lauantaina 20.1. Lahdessa kokoontuu raviväli juhlimaan sankareitaan. Tilaisuus alkaa 
Jokimaan hyvätasoisilla T76-gaalaraveilla klo 14 ja jatkuu illalla Lahden Urheilu- ja 
Messukeskuksessa. Kaikki ovat tervetulleita juhlimaan ravivuoden 2017 parhaita. Lippuja 
myydään maanantaihin 15.1. asti. Tilaisuuteen voi lunastaa joko illalliskortin (89e) tai pelkän 
pääsylipun (20e). Voit myös osallistua Ravigaalan palkittavien valintaan. Tänä vuonna yleisö 
pääsi äänestämään Vuoden ravitekoa ja Vuoden hevosta. Näistä vuoden hevosen äänestys on 
käynnissä aina gaalapäivään 20.1. asti. Lisätietoja ja äänestämään oheisista linkeistä. 

 

Toivottavasti nähdään Jokimaalla ja gaalaraveissa! Talven mittaan järjestämme myös 
mahdollisuuksia Sylvin tapaamiseen, tiedotan asiasta heti kun päivät selviävät. 

Mahdollisimman hyvää uutta vuotta koko porukalle! 

 

Terveisin, 

 

 

Johanna, kimpanvetäjä 
 

 


