
24.10.2017 

Kiekko jäähän -ravit Jokimaalla sunnuntaina 

Ja me pääsemme vihdoinkin tapaamaan hevostamme Sylviä. Tule mukaan ilmaisraveihin tulevana 
sunnuntaina 29.10. klo 15.30 alkaen! 

 

Tee niinkuin Pelicansin Jordan Rowley ja Antti Tyrväinen, ja tule tapaamaan Sylviä sunnuntaina! 

 

Kiekko jäähän -kiertue laskeutuu Jokimaalle tulevana sunnuntaina 29.10. Isoimpana asiana on tietysti 
Sylvin tapaaminen, mutta luvassa on kaikkea muutakin jännää. Pelicansin pelaajia on paikalla jakamassa 
nimmareita, katsomoalueella on laukaisuteltta, jossa voit käydä testaamassa kuinka kova lämärin isket ja 
ravintolakatsomossa on ravit&jääkiekko -aiheista ohjelmaa. Valmentajamme Juuso Holttinen kertoo Sylvin 
kuulumiset ja Pelicansin pelaajat tunnelmiaan hyvin alkaneesta kaudesta ja Raviliigasta. 

Raveihin on vapaa pääsy, joten mukaan kannattaa ottaa koko pesue ja ystävätkin. Samalla voi kaverikin 
ostaa osuuden Sylvistä, mikäs sen mukavampaa kuin päästä yhdessä jännittämään oman hevosen 
menestystä. 

Mukavimmin ravi-iltapäivä sujuu Jokimaan kuuluisasta buffetpöydästä nauttien. Buffetin hinta on 18 €. 
Ravintolakatsomoon voi tulla vapaasti myös pelkästään seuraamaan ohjelmaa, mutta nälänsammuttajaksi 
voin kyllä lämpimästi suositella maukasta buffettia. Voit varata itsellesi paikan buffettiin oheisesta linkistä 
torstaihin 26.10. mennessä. Myös paikan päällä voi kysyä vapaita paikkoja ravintolaan. 

 

Sylviä tapaamaan 

Lähdemme tapaamaan Sylviä Holttisen tallille klo 15.30 katsomorakennuksen edestä. Varaathan hyvät 
kengät jalkaasi, luvassa on muutaman sadan metrin kävelymatka radan taakse. Sylvi odottaa meitä 
tarhassa valokuvausta ja tapaamista varten. 

Sylviä ihailtuamme palaamme takaisin ravien katsomoon. Itse ravit alkavat klo 16. Pelicansin 
edustusjoukkue jakaa nimmareita yleisölle katsomoalueella klo 16-17. Viiden aikaan kannattaa siirtyä 
ravintolakatsomoon, sillä siellä haastatellaan Sylvin valmentajaa Juuso Holttista sekä Pelicansin pelaajia. 



24.10.2017 

Juontajana Emmi Korpiola. 

Laukaisuteltta, jossa omaa lämäriään voi käydä testaamassa, löytyy katsomoalueen pihalta. 

Toivottavasti näemme mahdollisimman monen kanssa sunnuntaina! 

Sylvi sai talvipopot 

Sylvin ajo-opetus etenee normaalitahdilla, kärryt on saatu perään ja Sylvin matka ravihevoseksi jatkuu 
mallikkaasti. Juuso kertoo meille sunnuntaina lisää kuulumisia. Facebookissa kannattaa käydä katsomassa 
video Sylvin ensimmäisestä kerrasta kärryt perässä sekä kuva ensimmäisestä talvikengityksestä. Hevosilla 
käytetään talvisin kenkiä, joihin on porattu reiät jäänastoille eli hokeille. Hokkikengillä hevoset pysyvät 
pystyssä jopa Suomen vaihtelevassa talvessa. Joskus hokkikenkiä käytetään myös kesällä kilpailuissa 
lisäpidon saamiseksi hevoselle. 

Linkistä pääset joukkueemme facebook-sivulle, sitä pääsee seuraamaan vaikka ei itse facebookissa 
olisikaan. 

 


