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Kevät tulee keikkuen, vuosikokous lähestyy 

Sylvi on ollut jalkahaaverin takia kävelyliikutuksessa, mutta nyt alkaa valoa näkyä tunnelin 
päässä. Kimpan vuosikokous pidetään aprillipäivänä Jokimaalla. 

 
 

Sylvi on saanut näin hienoja pelaajakortteja. Näitä jaetaan kevään ja kesän tapahtumissa Sylvin 
omistajille ja muillekin onnellisille. 

Talvi on kääntynyt jo maaliskuulle ja valo lisääntyy, miten ihanaa! Sylvillekin on tullut vähän 
kevättä rintaan, ja vaikka se on periaatteessa iloinen asia, niin vaurioitakin saattaa tulla jos liikaa 
riehuu. Tammammehan on ollut etujalan tapaturmaisen pienen jännekolhun takia 
kävelytreenissä, ja ilmeisesti virtaa on tarhassa ollut vähän liikaa, kun se on onnistunut hokeilla 
raapimaan ihon rikki oikean takajalan sääreltä. Tällä kertaa ei onneksi sattunut jänteisiin tai 
muihin tukirakenteisiin, vaan kyseessä on pinnalliset haavat. Tallilla niitä puhdistettiin ja hoidettiin, 
mutta ne pääsivät siitä huolimatta hiukan tulehtumaan. Kun Sylville lisäksi nousi vähän lämpöä, 
määräsi elänlääkäri sille lyhyen antibioottikuurin. 
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Jännekolhu sen sijaan on parantunut erinomaisesti, eikä jalassa ole enää päällepäin 
havaittavissa mitään. Juuso sanoi, että kunhan nämä haavat paranevat, niin hän käyttää Sylvin 
vielä eläinlääkärin tarkistettavana loukkaantuneen jalan osalta, ja sen jälkeen pääsemme 
todennäköisesti aloittamaan hölkkätreenin. 

Raviliigassa varhaisimmat varsat ovat jo päässeet aloittamaan uransa, yksi paikallisottelukin on 
nähty, kun Ilveksen Rehab ja Tapparan Marschall Match iskivät yhteen Teivossa viime kuun 
lopussa. Milloin Sylvi sitten aloittaa kilpailemisen? Tämä on yleinen kysymys kaikilla 
kolmevuotiaiden omistajilla, vain varsan nimi vaihtuu riippuen kysyjästä. Ihan yleisesti tähän voisi 
vastata valmentajien suulla: Sitten, kun se on siihen valmis. 

Valmennuksessa edetään aina hevosten ehdoilla ja niiden hyvinvointi edellä. Hevoset kehittyvät 
hyvinkin eri tahtiin ja pikku vammat tai sairaudet voivat aiheuttaa viivästymistä valmennuksessa. 
Huolestua ei kuitenkaan kannata, vaikka meidän oma hevonen ei vielä lähtölistoilla olekaan. 
Jokimaan joukkueella on tästä jo kokemustakin. Ensimmäisessä Raviliigassa 2013 järjestettiin 
liigahevosille yhteinen lähtö 3-vuotiskauden alussa. Neljänneksi eli lähdön viimeiseksi sijoittui 
silloin Jokimaan Stone Capes Olive, joka kuitenkin kasvoi nopeasti ikäluokkahevoseksi ja voitti 
lopulta koko Raviliigan. Eli nautitaan kaikesta tulevasta, vaikkei Sylvi varhaisimpiin varsoihin 
kuulukaan. 

Vuosikokous ma 1.4.2019 

Pidämme Raviliigan vuosikokouksen maanantaina 1.4.2019 Jokimaan raviradan 
katsomorakennuksen tiloissa. Kokous alkaa n. klo 17.15. Ennen kokousta (klo 16.30) meillä on 
mahdollisuus käydä katsomassa Sylviä Holttisen tallilla ja kuulla sen uusimmat kuulumiset. 
Kokouksessa käydään läpi kimpan talousasioita. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. 

Kokouksen jälkeen on mahdollisuus jäädä seuraamaan Magic Monday -raveja Jokimaan ravintola 
Hippodromiin. MM-parina Jokimaalla on tuolloin Seinäjoki.  

Jokimaan Kuninkuusravit lähestyvät 

Olethan jo varmistanut paikkasi ensi kesän kuumimpaan raviviikonloppuun? Vahvat ja nopeat 
suomenhevoset iskevät yhteen Kuninkuus- ja Kuningatartaistoissa 2.-4.8.2019. Lahden alueen 
hotelleja on jo varailtu hyvään tahtiin, ja kaikki merkit viittaavat siihen, että tulossa on todella 
mielenkiintoinen ja vauhdikas viikonloppu. Paikalle odotetaan yli 50.000 kävijää nauttimaan 
tunnelmasta ja kovimmasta mahdollisesta raviurheilusta radalle, ja toisaalta viihtymään raviväen 
omaan iltajuhlaan lauantai-iltana Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin tahtiin. Klikkaa itsesi 
Kuninkuusravitunnelmiin:  ja varaa liput ajoissa! 

 

Kesää, kärpäsiä ja Kuninkuusraveja odotellen, 

 

Johanna 
 

 


