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Raviliigan pikkujoulut Jokimaalla 

Tervetuloa mukaan raviliigamenoon uudet liigalaiset, etenkin kaikki isät, jotka tänä 
isänpäivänä saitte paketista elämysmatkan ravien pariin! Ravimaailman sivuilta löytyy 
lisää tietoa joukkueestamme, ja tämän kirjeen lopusta löytyy linkki artikkeliin, jossa 
kerrotaan missä mennään nyt. Raviliiga Pelicansia voi seurata myös facebookissa. 
Ongelmatapauksissa kimpanvetäjän tavoitat sähköpostitse 
raviliiga.lahti.pelicans@gmail.com. 

 
Marraskuun ankeuteen parasta lääkettä on Sylvi ja aurinko! kuva: Satu Pitkänen 

Sylvin kasvukivut helpottaneet 

Viimeksi kerroin Sylvin kärsineen kasvukivuista, ja tammamme saikin huilia pari viikkoa. 
Eläinlääkäri Jarno Kauhanen myös tarkisti Sylvin nivelet, ja sitä hoidettiin etupolvista. Ihan kuten 
ihmisilläkin, on lepo paras lääke erilaisiin kolotuksiin, ja hyvää pikku huili teki Sylvillekin. Viime 
perjantaina Juuso oli käynyt ajamassa sillä reippaan hölkkälenkin, ja Sylvi oli ollut taas täysin 
normaali itsensä ja oikeinkin hyvän tuntuinen. Tällä viikolla liikunta on vielä kevyttä hölkkää, mutta 
ensi viikolla on tarkoitus ajaa hiukan jo hiittiä. Pieni lepotauko ei vaikuta kuntoon laskevasti, eli 
koelähtöä suunnitellaan edelleen tämän vuoden puolelle. Itse asiassa, mikäli uusia takapakkeja ei 
tule, niin Juuso meinasi ajaa Sylvillä koelähdön pikkujouluravien yhteydessä (katso lisätietoja 
alta!). Varmaksi tätä ei voi luvata, kuten aiemmin tänä syksynä on jo jouduttu huomaamaan, 
mutta joka tapauksessa pikkujouluravien yhteydessä on mahdollista nähdä Sylvi. Mikäli se ei 
juokse koelähdössä, niin käymme tallilla hevostamme moikkaamassa. 
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Tip-tap-tip-tap.... 

Tänä vuonna Raviliiga Pelicansin pikkujouluja vietetään Christmas Party -hengessä 
perjantaina 30.11.2018. Ravit alkavat klo 18, ja juhlat jatkuvat myös ravien jälkeen 
bilebändi Pilke Officialin tahtiin. 

Raviliiga Pelicansin pikkujoulut juhlitaan ravikeskus Jokimaalla ensimmäistä kertaa järjestettävillä 
Christmas Partyillä. Ja jos hyvin käy, niin pääsemme samalla juhlimaan oman hevosemme 
koelähtöä! 

Juhlailta aloitetaan tasokkailla perjantairaveilla klo 18 alkaen, mutta action ei pääty ravien 
viimeiseen lähtöön. Noin klo 21 Ravintola Hippodromin "lauteille" hyppää bilebändi Pilke Official 
solistinaan Emmi Bogdanoff ja iloista menoa jatkuu aina klo 24 saakka. 

Liput Christmas Partyihin maksavat 29 €/ hlö. Hinta sisältää sisäänpääsyn raveihin & ravintolaan, 
maukkaan ja runsaan Tex Mex -buffétin sekä ohjelmamaksun.  

Ilmoittaudu mukaan to 22.11. mennessä  kautta. Ilmoittautuminen toimii samalla lippuvarauksena, 
eli erikseen ei tarvitse enää lippuja varata, hoidan sen puolestasi.  

To 22.11. jälkeen jäljellä olevia lippuja voi tiedustella puhelimitse 020-785 6440 tai sähköpostitse 
pia.tanninen@jokimaanravit.fi. 

 
Jokimaa pukeutuu pikkujoulutunnelmaan... 

Pikkujouluissa tavataan porukalla, toivottavasti näen teistä mahdollisimman monet paikan päällä! 
Alla vielä linkki kaikkien raviliigahevosten kuulumisiin. 

 

Terveisin, 

 

Johanna 
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Missä mennään Raviliiga-hevosten kanssa 
 
Reilu vuosi on kulunut siitä kun Raviliigalle 2017-20 
ostettiin hevoset. Silloiset varsat ovat kasvaneet vuodessa 
nuoriksi hevosiksi ja ensimmäiset startitkin on juostu. 
Missä mennään hevosten kanssa nyt, otimme siitä selvää. 

 Linkistä: https://ravimaailma.fi/article/uutinen/missa-mennaan-
raviliiga-hevosten-kanssa/14996/ 
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