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Kaksi yötä jouluun on, laskin aivan itse eilen... 

Sylvin kaksivuotiskausi alkaa olla taputeltu. Vuosi on mennyt odotusten mukaisesti eli 
hyvin. Kesäkuussa juostu opetuslähtö ja marraskuussa juostu koelähtö kruunasivat 
kauden. Joulu tarkoittaa hiljentymistä myös ravitalleilla. 

 
Sylvi nauttii lumesta ja ulkoilusta. 

Marraskuun koelähdön jälkeen Sylvillä on jatkettu perustreeniä. Vaikka vähän pääsimme jo 
maistamaan kilpailuelämää, niin perustreeni on edelleen tässä vaiheessa se kaikkein tärkein, 
eikä siitä auta lipsua. Nuori hevonen tarvitsee kilometrejä kroppaansa, ennen kuin sen elimistö on 
valmis kestämään kilpailua, ja niitä Sylvillä nyt ajetaan kevääseen asti.  

Kävin tiistaina viemässä tallille joulutervehdyksen sekä Juusolle että Sylvin hoitajalle Reetalle. 
Molemmat saivat juustolahjapakkaukset täynnä kotimaisia herkkujuustoja. Sylvi sai pussillisen 
porkkanoita.  

Perjantaina Sylvi sai rokotuksen, ja siitä seuraa aina huilitauko. Se osuu sopivasti tähän 
joulunpyhille, joten tallin ihmisetkin saavat pienen hengähdyksen talven keskelle. Hevosethan on 
hoidettava pyhänä ihan yhtä lailla kuin arkenakin, mutta ajolenkeille ei nyt lähdetä. 
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Ei valtaa eikä kultaakaan... vaan oma hevonen! 

 

Sylvistä on vielä osuuksia myymättä, joten nyt on hyvä hetki innostaa kavereita mukaan 
kimppaan, tai antaa osuus lahjaksi!  

Kyseessähän on mitä mainioin lahjaidea! Osuus maksaa 100 euroa, eikä mitään muita kuluja tule 
ostajalle eikä lahjan saajalle. Jännitettävää riittää vielä kahdeksi vuodeksi, ja nythän tämä vasta 
jännäksi käy, kun Sylvin kilpailu-ura alkaa ensi vuonna!  

Hevosurheilu -lehden tarjous on voimassa vuoden loppuun eli 31.12. mennessä ostetut 
osuudet saavat lahjaksi kuukauden printtilehdet kotiin kannettuna. Lahjaostoissa lehti menee 
lahjan saajalle. Kirjeen lopussa olevan kuvalinkin kautta pääsee suoraan kauppaan ja  pääset 
tulostamaan lahjakortin. 

Saa joulu ihana 

Minäkin rauhoitun tässä pikku hiljaa jouluun ja vuodevaihteeseen, joten palataan asiaan ensi 
vuoden puolella. Sitä ennen kuitenkin jouluiloa ja mieltä jaloa kaikille säädyille! 

On jouluyö, 
sen syvä rauha leijuu sisimpään, 
kuin oisin osa suurta kaikkeutta. 
Vain kynttilät ja kultanauhat loistaa hämärään, 
vaan mieleni on täynnä kirkkautta. 
Näin sydämeeni joulun teen... 

 

terveisin, 

 

Johanna 

 

P.S. Kinkunsulattajaisiin kannattaa suunnata Jokimaalle lauantaina 29.12. Luvassa on erittäin 
tasokkaat T76-ravit. Ja jos paikanpäälle ei ole mahdollisuutta tulla, niin tuosta allaolevasta linkistä 
löytyy ohjeet, miten raveja pystyy seuraamaan kotonakin, joka ikinen päivä! 

 

 
 

 
  

 


