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Pakkasterveiset Jokimaalta! 

Tämän viikon torstaina 22.2. on vihdoin odotettu kimppatapaaminen. Ilmoittautuminen 
tapaamiseen on päättynyt, mutta tallitapaamiseen saa tulla mukaan ilman 
ennakkoilmoittautumistakin. Mikäli myös illanvietto ravintola Hippodromissa hyvässä 
raviliigaseurassa kiinnostaa, niin pöydän voi varata vielä suoraan Jokimaalta, ohjeet tässä 
viestissä. 

 

Sylvi reippaan treenilenkin jälkeen. Kuva: Maija Ala-Vannesluoma 
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Helmikuu toi mukanaan kunnon talven ja pakkaset. Hevoset pärjäävät pakkasessa 
karvapeitteensä avulla, vaikka kylmänsiedossa on isoja yksilöllisiä eroja, ihan niin kuin 
ihmisilläkin. Ponit ja kylmäveriset sietävät kylmää usein lämminverisiä tovereitaan paremmin.  

Kylmässä hevosen ravinnontarve kasvaa ja heinän syöminen edistää lämpimänä pysymistä 
samoin kuin mahdollisuus liikkua. Kuivassa pakkasilmassa hevonen tarkenee paremmin kuin 
räntäsateessa, märkä turkki kun ei toimi kunnollisena eristeenä ja hevonen alkaa palella. Siksi 
kevyesti topattujen loimien käyttö on perusteltua nollakelissä, jos luvassa on sadetta ja räntää. 
Kuivassa ilmassa talvikarva pitää hevoset lämpiminä tiettyyn rajaan asti, mutta pakkasen oikein 
paukkuessa moni hevonen kaipaa päälleen kunnollisen toppaloimen. 

Muhkean paksu talvikarva tuottaa joskus myös hankaluuksia. Hevosen hikoillessa karva kastuu, 
eikä paksu turkki meinaa kuivua millään. Iho saattaa hautua nihkeän kostean karvan alla, eikä 
kastunut turkki oikein lämmitäkään. Tämän takia kilpahevoset usein klipataan, eli niiden talvikarva 
leikataan lyhyeksi eniten hikoilevilta alueilta kaulasta, selästä, kyljistä ja takaosasta. Vaikka 
klippaaminen tekee hevosen olon mukavammaksi treeneissä ja nopeuttaa kuivumista pesun 
jälkeen, niin hoitajalle se tietää lisätöitä. Klipattu hevonen on aina loimitettava, yleensä myös 
tallissa, jotta se ei palelisi. 

Sylvin tapaaminen torstaina 22.2. 

Tervetuloa mukaan Raviliiga Pelicansin kimppatapaamiseen! Kokoonnumme Jokimaalla torstaina 
22.2. klo 17.30 maalipaalun kohdalla radan varrella ja kävelemme n.500 metrin matkan Holttisen 
tallille moikkaamaan Sylviä ja tallin väkeä. Kannattaa laittaa jalkaan kunnolliset kengät, tie voi olla 
liukas. Tallivierailun jälkeen suurin osa väestä siirtyy takaisin katsomorakennukseen ja Ravintola 
Hippodromiin, jossa meille on tarjolla kevyttä illallista/iltapalaa buffet-pöydästä 15 euron hintaan. 
Jos et ehtinyt ilmoittautua, niin voit varata itsellesi paikan ravintolasta soittamalla suoraan 

Jokimaalle 020 785 6440. Myös paikan päällä voi kysellä pöytää, mikäli ravintolassa on tilaa. 

Mainitse kuuluvasi Raviliiga Pelicansiin. 

Illan aikana nautitaan hyvätasoisista raveista ja kokeillaan onneamme totopeleissä. Katsotaan, 
josko saan Juuson antamaan meille vihjeitä nelkkuriviä varten... 

 

Torstaina nähdään! 

 

Terveisin Johanna 

 

P.S. Käy joukkueemme  katsomassa, miten hienosti varsamme hölkkii! 

 

 


