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Sylvillä opetuslähtöön kesäkuussa 

Tervetuloa kaikki uudet osakkaat! Ja erityisonnittelut kaikille äideille, jotka saivat osuuden 
Sylvistä äitienpäivälahjaksi. Meillä on omistuksessamme erittäin kaunis 2-vuotias 
tammavarsa Stonecapes Sylvie eli Sylvi, joka aloittelee pikkuhiljaa uraansa. Lisää tietoja 
Sylvistä ja joukkueestamme löydät täältä. Käy myös tykkäämässä facebook -sivustamme. 

 

Sylville on suunnitteilla opetuslähtö Suur-Hollola -lauantaiksi. Omistajille on luvassa tapaaminen samalle 
päivälle. 

Valmentaja on suunnitellut Sylville opetuslähtöä kesäkuulle. Jokimaan vuoden 
päätapahtuma, Suur-Hollola -ravit, ravataan tänä vuonna 29.6.-1.7. Lauantaina 30.6. 
Jokimaalla onkin suuren urheilujuhlan tuntua, kun Sylvi saa ensimmäisen kerran 
numerolapun selkäänsä ja esiintyy Suur-Hollola -yleisölle. Laittakaahan päivämäärä 
kalenteriin ja tulkaa suurin joukoin mukaan Jokimaan kesän isoimpaan liigatapaamiseen! 

Toki elävän eläimen ollessa kyseessä on aina suunnitelmissa huomioitava, että hevosen ehdoilla 
mennään. Opetuslähtökin on siis ehdollinen, hevosen täytyy olla terve ja kaiken muutenkin 
kunnossa, jotta suunnitelma toteutuu. Tähän epävarmuuteen kyllä hevosenomistajauralla tottuu. 
Suunnitella voi kaikenlaista, mutta suunnitelmia täytyy voida vaihtaa nopeastikin, jos esim. 
hevosen terveydentila niin edellyttää. 
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Sylvin treenit duurissa 

Juuso on ollut oikein tyytyväinen Sylvin etenemiseen. Sillä on nyt ajettu hiittejä n. 1.40-vauhdissa 
pikku hiljaa edelleen vauhtia kiristäen. On tärkeää, että varsa juoksee hyvällä tyylillä ja rennosti, 
väkisin ei vauhtia saa kiristää. Sylville juokseminen on helppoa ja se toimii nyt ajaessa oikein 
hyvin. Juuso myös kehui Sylvillä olevan hänen tallinsa kaksivuotiaista matalimmat sykkeet. 
Nopeasti rasituksen jälkeen laskeva syke kertoo hyvästä palautumisesta, mikä taas kertoo 
vahvasta sydämestä ja hyvästä verenkierto- ja hengityselimistöstä. Sitä pidetään yleisesti hyvänä 
ominaisuutena ravihevosella, koska nopea palautuminen kielii hyvästä rasituksensiedosta. Tosin 
hyviä kilpahevosia löytyy niin matalilla kuin korkeillakin palautumissykkeillä, eli liian pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä ei pidä tehdä. 

Opetuslähdön jälkeen laitumelle 

Opetuslähdön jälkeen Sylvi pakkaa reppunsa ja lähtee heinäkuuksi Hämeenkoskelle laitumelle. 
Ohjelmassa on pelkkää rentoutumista ja ruohonsyöntiä, siis aitoa hevoselämää. Loma kestää 
noin neljä viikkoa ja kesän kääntyessä loppua kohti Sylvillä jatkuu taas työt. 
 

Nähdään siis Suur-Hollolassa sankoin joukoin! Muistathan myös "Suur-Hollolan etkot" eli upean 
Ascot -tapahtuman? Tänä vuonna tähtiesiintyjänä on TV:stä tuttu mentalisti Noora Karma! 
Ascotiin saa laittaa parasta päälle, tietenkään hattuja unohtamatta.  

 

-Johanna 
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