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43- Kevät keikkuen tulevi 

Vuosikokous pidettiin 1.4. ja samassa yhteydessä kimpanvetäjä vaihtuí. Kesä tulee, 
Pelicansin lätkäpelit on pelattu ja Sylvin treenit etenevät. 

Vuosikokous ja tallitapaaminen pidettiin 1.4. 

Hei kaikki Raviliiga Pelicansin osakkaat! Tallitapaaminen toteutettiin ja vuosikokous pidettiin 1.4. 
Tapaamisessa oli läsnä nelisenkymmentä osakasta, kiitos teille osallistumisesta! Kävimme 
tapaamassa Sylviä ja valmentajamme Juuso Holttinen kertoi Sylvin viime aikaiset kuulumiset. 
Sylvin treeniä on päästy lisäämään ja Juuso oli kovinkin optimistinen starttiin pääsemisen 
suhteen. Ehkä jo alkukesästä pääsemme kannustamaan Sylviä tositoimiin.  

Kimpanvetäjän sijaisen esittely 

 
Sylvi ja Outi tekemässä lähempää tuttavuutta toisiinsa. 
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Kuten jo on todettu, mainio kimpanvetäjämme Johanna toimii Lahden kuninkuusravien tiedottajan 
tehtävissä aina tuonne elokuun lopulle saakka. Tuo pesti on niin sitova, että vapautetaan 
Johanna vaativaan tehtäväänsä ja niinpä sijaistan häntä tämän jakson ajan. Tässä opettelen 
tiedotteen tekemistä, toivottavasti tulee valmista ja jos vielä saattekin tämän, niin sittenhän ollaan 
jo päästy eteenpäin! 

Olen siis Outi Sairinen Hollolasta ja myös yksi Sylvin kimpan osakkaista. Toimin 
hevostalousyrittäjänä ja tallissani on suomenhevosia, jotka ovat lähinnä ratsastuskäytössä. 
Talliimme syntyy lähes joka vuosi varsa tai pari, joten eri-ikäisiä, ehkäpä tulevia kimppahevosia, 
on kasvamassa. Raviurheilu on kuitenkin lähinnä sydäntä. Ajotaitoja pidän yllä yhden oman, vielä 
starttaamattoman, nuoren suomenhevosen kanssa. Raviurheilussa minut pitää tiiviisti neljän 
ravihevoskimpan kimpanvetäjän rooli ja näiden lisäksi takataskusta löytyy yksi osakkuus 
"rivijäsenenä" yhdessä n. 50 osuuden kimpassa.  

Lätkässä on alkanut kesäloma mutta Sylvin loma on ohi ja 
treenit etenevät 

Pelicansin kesäloma alkoi maaliskuun lopussa kun HIFK voitti neljännesvälierissä lahtelaiset 
otteluvoitoin 4-2. Sitävastoin tammamme Stonecapes Sylvien lomat ovat ohitse. Tamma on 
pirteällä mielellä ja on näin kesän korvalla upeassa kunnossa. Talviturkista irtoaa viimeisiä 
haivenia ja alta on paljastunut upea kiiltelevä kesäkarva. Sylvin treenit käsittävät tässä vaiheessa 
neljä ajokertaa viikossa. Kaksi kertaa ajetaan kävelyä ja toiset kaksi kertaa lenkillä myös 
hölkätään. Treenitahti kiristyy kuunvaihteessa ja valmentajamme suunnitteleekin hyviä 
treenauskeinoja, jotka sopisivat nimenomaan säpäkän Sylvimme valmennukseen. Jäädään 
kuulolle, miten asia edistyy.  

 

Oikein mukavaa ja lämmintä pääsiäistä!  

t. Outi 
Vs. kimpanvetäjä 

 

 


