
13.12.2017 

 

  

Joulu tulla jolkottaa... 

Tätä kirjoittaessa on alle kaksi viikkoa jouluun, ja ravihevosten maailmassa se tarkoittaa 
vaiheittaista siirtymistä harjoittelemaan isojen kilpahevosten elämää. Raviliigaosuus on 
loistava joululahja, ja nyt lahjojen hankkiminen on entistä kannattavampaa, kun kilpailun 
avulla voit voittaa VIP-paketin Suur-Hollolaan! 

 

Mikäs kilparavuri se siinä lämmittelee... Ei kun sehän on meidän Sylvi! Sylvi veti Jokimaalla raviliigojen 
pikkujouluraveissa ensimmäisen lähdön esittelyn kuin aikahevonen. Kuva: Iita-Maria Ahtiainen 

 

 

 

 
 

Sylvi voi hyvin. Se on pysynyt terveenä, eikä valmennukseen ole tullut odottamattomia taukoja. 



13.12.2017 

Valmentaja Juuso Holttinen oikein myhäilee puhuessaan varsastamme. 

"Sylvi on oikein erinomainen hevosenalku. Se on tosi fiksu nuori tamma ja ravaa poikkeuksellisen 
hienolla tyylillä. On sillä omat jekkunsakin. Sehän toimii ajossa oikein todella hyvin ja on 
äärimmäisen järkevä, mutta tallin käytävältä lähteminen on sille vielä hankalaa. Jostain syystä se 
aina hermostuu siinä. Mutta heti kun tallista tullaan ulos, niin se käyttäytyy taas moitteetta." 

"Sylvi lähtee tosi mielellään lenkille. Jos haen sitä tarhasta ajovaatteissa, niin se tulee innoissaan 
portille vastaan, eli mitään epämiellyttävää ajoon ei varmasti sen mielestä liity. Olemme kokeilleet 
lähteä eri käytäviltä, mutta siitä ei ole ollut apua. Mutta eihän se mikään ongelma varsinaisesti 
ole, tallista lähdettäessä pitää vaan olla apuhenkilö mukana," Juuso miettii. 

Sylvillä on edelleen ajettu neljästi viikossa ja sitä ajetaan yhdessä toisen samanikäisen varsan 
kanssa. Joulutauon jälkeen varsat siirtyvät eskarista koulunpenkille, eli pikkuhiljaa rytmi siirtyy 
pidempiin lenkkeihin ja aletaan harjoitella hiittejäkin. Edellisessä tiedotteessa kerroin hiiteistä 
tarkemmin, mutta uusille osakkaille tiedoksi, että hiitti tarkoittaa "kilpailuvauhtista harjoitusta". 
Yhtä kovaa kuin kilpailuissa niissä ei toki ajeta, vaan varsan ollessa kyseessä vauhtia kiristellään 
hyvin maltilla ja aikuisellakin ajetaan kehittävää vauhtia, eli ei missään nimessä liian kovaa. 

 

Joulun taikaa... 

 

Raviliiga Pelicans, Sylvi, Johanna, Jokimaan ravirata ja Lahden Pelicans toivottavat hyvää joulua! 
Alkuperäinen kuva: Ilkka Nisula 

Vuosi kiiruhtaa kohti loppuaan ja on jouluhiljentymisen aika. Kiitos kaikille pikkujouluissa minua 
muistaneille kimppalaisille! Vien vielä ennen joulua joululahjan Sylville ja Juusolle, ja koitan saada 
hevosemme poseeraamaan joulutervehdystä varten. tarkkailkaa facebookissa Raviliiga 
Pelicansin sivua joulun alla! 

Toivotan kaikille liigalaisille rauhaisaa joulua! 

Terveisin, Johanna 
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Hevosurheilu kertoo taustat ja tarinat 

Tarjous Raviliigalaisille: 

Hevosurheilu-lehti kolme kuukautta vain 50€ (norm. 60€). Saat kaupan päälle digilehden, arvo 15 
€. 

Tilaukset osoitteeseen: tilaukset@hevosurheilu.fi ja merkillä ”raviliiga + liigan nimi”. 
Tarjous on voimassa 31.12.2017 asti. 
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