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Stonecapes Sylvie hurmasi kaikki! 

16.000 euroa ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran. Meklari Lauri Hyvösen nuija 
kopahti pöytään sen merkiksi, että numerolla 16 myyty tammavarsa Stonecapes Sylvie oli 
vaihtanut omistajaa. Jokimaan teamin oli vaikea pidätellä innostustaan, sillä meistä 
kaikista oli juuri tullut hevosenomistajia! 

 

Upea Stonecapes Sylvie Pelicans-väreissä valmentaja Juuso Holttisen pitelemänä. Kasvattaja Saku Mikkola 
taka-alalla. Kuva: Ilkka Nisula 

Ypäjän huutokauppa on pitkä päivä niin varsoille kuin ihmisillekin. Varsat ovat nähtävillä puolesta 
päivästä lähtien, ja sadat ihmiset kulkevat varsojen luona arvioimassa niiden rakennetta ja 
yleisolemusta, sitä jotain, joka erottaa tavallisen varsan voittajatyypistä.  

Huutokaupasta on vuosien saatossa ostettu useita ikäluokkamenestyjiä ja kelpo kilpahevosia, 
osa kalliilla ja osa yllättävän edullisesti. Tämä osaltaan osoittaa, kuinka vaikeaa hommaa varsan 
valitseminen on, vaikka sekä ostajina että myyjinä ovat pääsääntöisesti ammattilaiset.  

Ammattivalmentajat arvioivat varsoja vuosien kokemuksella. Täydellistä varsaa ei ole olemassa 
ja lopulta vasta kilpaileminen kertoo, minkälainen "juoksupää" varsalla sitten loppujen lopuksi on, 
ja kuinka voitontahtoinen se on. Joskus tuntuu, että siinä on sattumallakin sormensa pelissä, 
mutta mahdollisuuksia voi tietysti parantaa hankkimalla hyväsukuisen ja hyvärakenteisen varsan 
ja vieläpä hyvältä kasvattajalta, jotta varsa on saanut itselleen mahdollisimman hyvän alun. 
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Sylvien valinta 

 

Kuva: Ilkka Nisula 

Jokimaan teamin varsanvalinta käynnistyi hyvissä ajoin. Ypäjällä oli tarjolla n.80 lämminveristä 
varsaa ja valmentajamme Juuso Holttinen oli valinnut luettelosta etukäteen noin 25 kiinnostavaa 
yksilöä, jotkaa hän halusi nähdä paikan päällä. Etukäteen oli katsottu myös kuvat ja videot 
tarkkaan. Huutokauppapaikalla varsoja tarkkailtiin karsinassa, esiteltyinä ulkona, sekä liikkeessä. 

Juuson apuna varsan valinnassa olivat valmentaja ja pitkän linjan kasvattaja Hannu Laakkonen, 
joka on kiertänyt useita huutokauppoja niin Pohjoismaissa kuin Yhdysvalloissakin. Lisäksi apuna 
oli radan edustajana toimitusjohtaja Tomi Himanka sekä tietysti allekirjoittanut, joskin lähinnä 
tarkkailijan roolissa välittämässä tunnelmia eteenpäin. 

Kun varsat oli käyty läpi, erottui joukosta selvästi kolme varsaa, joista jokainen olisi liigallemme 
erittäin mieluinen (ns. A-varsat). Koska huutokauppa kauppatapana antaa oman mausteensa 
ostotilanteeseen, ei ikinä voi olla varma, että saisimme juuri näistä kolmesta varsasta jonkun. 
Tämän takia listalla oli joukko varsoja (ns. B-ryhmä), joita huudettaisiin siinä tapauksessa, että 
budjettimme ei riittäisi kolmeen ykkösvaihtoehtoon. 

Huutokaupassa merkitystä on myös varsojen myyntijärjestyksellä, eli jokaista kiinnostavaa varsaa 
pitää huutaa, jotta jonkun niistä saa. Jos venyttää huutamisen aloittamista vasta myöhään tarjolle 
tulevaan varsaan, on riskinä, että jää kokonaan ilman. Ensimmäinen meidän ykkösvaihtoehdoista 
myytiin kuitenkin niin alkuvaiheessa huutokauppaa, että Juuso päätti aloittaa huutamisen vasta 
siitä, vaikka muutama B-vaihtoehto talutettiinkin kehään ennen ensimmäistä A-varsaa. Lisäksi 
tämä ensimmäisenä myytävä A-varsa oli meidän silmissämme koko huutokaupan paras 
vaihtoehto, joten tahtotila sen saamiseen oli kova. 

Joko arvaatte mikä tämä ykkösvaihtoehtojen ykkösvaihtoehto oli? 

No, se myytiin numerolla 16 ja oli nimeltään Stonecapes Sylvie.  

Ja niinhän siinä kävi, että Stonecapes Sylviestä tuli meidän Pelikaanivarsamme. Kaunis 
tammamme ei vielä arvaakaan, mikä pyöritys sitä odottaa. Mutta vastapainona se toki tulee 
saamaan määrättömästi huomiota ja rakkautta, sekä parhaan mahdollisen hoidon. 
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Saku Mikkola, Stonecapes Sylvie ja innokkaita Raviliiga Pelicansin jäseniä (allekirjoittanut tuossa keskellä 
Pelikaanipaidassa) Ypäjällä uunituoreina hevosenomistajina. Kuva: Ilkka Nisula 

Sylvie matkasi Jokimaalle yhdessä toisen Juuson valmennukseen tulevan tamman Stoneisle 
Rowenan kanssa heti perjantai-iltana. Nyt ensimmäisinä päivinä varsalle pitää antaa rauha 
tutustua uuteen kotiinsa. Muutaman päivän ajan se saa tarhailla ja tutustua uuden tallin ihmisiin ja 
hevosiin. Sen jälkeen alkaa varsojen esikoulu, eli ajo-opetus, mutta siitä lisää tuonnempana.  

Ensimmäinen mahdollisuus tavata hieno varsamme tulee olemaan joidenkin viikkojen kuluttua, 
kun Sylvie on kotiutunut. Tiedotan siitä tarkemmin lähemmin, kun lähiaikojen suunnitelmat 
selviävät. 

Tulevina kuukausina tulemme tutustumaan Sylvieen monin eri tavoin myös näissä tiedotteissa. 

Liigamatkamme Sylvien kanssa on nyt virallisesti alkanut. Hienoa, että saimme juuri sen varsan, 
minkä Juuso eniten halusi. Seuraavan kolmen ja puolen vuoden ajan pääsemme Sylvien kautta 
seuraamaan, miten varsasta kasvaa ravihevonen. Luvassa on unohtumattomia elämyksiä. 
Tervetuloa matkalle mukaan, niin uudet kuin vanhat osakkaat! 

 

Terveisin, 

Johanna 
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Sylvie pähkinänkuoressa 

 

 

Sylvie vauvana. Kuva Sillanpään oriaseman 
facebook-sivulta 

 

Nimi: Stonecapes Sylvie 

Lempinimi: Ei vielä päätetty 

Syntynyt: 19.3.2016 

Isä: Broadway Hall 

Emä: Fast Food U.S. 

Emänisä: S.J.'s Caviar 

Väri: Punaruunikko, ei merkkejä 

Kasvattajat: Maini ja Saku Mikkola 

  

 


