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Sylvi opetuslähdössä Suur-Hollolassa 

Sylvi starttaa ensimmäisen kerran numerolappu selässään lauantaina 30.6.2018 keskellä 
Suur-Hollola -huumaa. Tervetuloa kannustamaan Sylviä opetuslähtöön ja sen jälkeen 
nauttimaan parhaasta suomalaisesta raviurheilusta mm. Suur-Hollola-ajon välierissä. 
Tästä tiedotteesta löydät kattavan infopaketin viikonlopun tärkeistä tapahtumista. Raviliiga 
on mukana menossa koko Suur-Hollola -viikonlopun, löydät teltan yleisöalueelta. 

 
Jo marraskuussa Sylvi hoiti esittäytymisen radalla kuin vanha tekijä. Nyt se saa selkäänsä 
numerolapun ja hiukan totisemman tehtävän, kun edessä on ravihevosen uran ensimmäinen 
etappi: opetuslähtö. 

SUUR-HOLLOLA LAUANTAIN INFOPAKETTI 

Lauantai 30.6. klo 14 

- sisäänpääsy 15 € - liput kätevästi ennakkoon ticketmaster.fi 
* eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, SHKL-jäsenet & raviliigalaiset 10 € (alennusliput vain portilta) 
- Alle 16-vuotiaat ilmaiseksi 
- Autokatsomo 5 € 
- Käsiohjelma 6 € 
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- Ravintola Hippodrom 5 € 
- VIP-lippu 80 € 

Pysäköinti on ilmainen. Saadaksesi raviliigalaisen alennuksen, tulee sinun näyttää Raviliiga-kortti 
lipunoston yhteydessä. Mikäli et ole vielä hakenut omaa osakaskorttiasi, niin saavu paikalle 
klo 13-13.30. Olen tuon ajan pääportilla korttien ja listojen kanssa, ja saat korttisi minulta. Tämän 
jälkeen en uskalla luvata, että kortin saaminen ennen sisäänpääsyä onnistuu, ja ilman korttia 
sisäänpääsystä on maksettava normaali hinta. 

AIKATAULU 
klo 12 portit avautuvat Jokimaalla 
klo 14.00 1.lähdön esittely 
klo 14.40 Sylvin opetuslähtö 

n. klo 18 Suur-Hollolan 1.kilpailupäivä päättyy 

Opetuslähtö ei ole totista kilvanajoa, vaan tarkoitus on ajaa varsalla kehittävä kilpailuharjoitus 
tavoiteaikaan 1.30-1.40. Sylvi ei juokse radalla yksin, vaan se saa kirittäjäksi tutun tallikaverinsa 
Zolacen. Juuso ajaa Zolacea ja Sylvin ohjissa nähdään Salamakypäriinkin osallistuva Kimi 
Pesonen. 

Kokoonnumme maalipaalun kohdalla n.klo 14.30. Tervetuloa vetämään hihasta! Tunnistat mut 
vaaleanpunaisesta tukasta. Tosin kokemuksesta varoitan, että jännitän hevosten suorituksia aina 
hirveästi, saatan siis hiukan vihertää myös ;). 

Koska Juusolla on paljon hevosia startissa viikonloppuna ja tallialueella kansainvälisiäkin vieraita 
isojen ravien takia, emme tällä kertaa mene tallille Sylviä tervehtimään. 

Yleisöalueelle on pystytetty raviliiga -teltta, josta mut pääsääntöisesti löytää. Tervetuloa 
juttelemaan Sylvistä, ja jotain pientä kisaakin teltalle keksitään varmasti!  

LASTEN MAAILMA 

Lapsille on Suur-Hollolassa järjestetty omaa ohjelmaa koko viikonlopuksi. Lasten puuhapiste 
löytyy pääkatsomoalueen ulkoleikkipaikan luota, missä tarjolla on mm. ilmaista poniratsastusta ja 
pomppulinna. Lapsille tarjolla keppihevosrata molempina päivinä. 

Katsomorakennuksen pohjakerroksesta löytyy myös lasten oma leikkihuone, missä touhua riittää 
pallomeressä pulikoiden tai lastenhoitajien seurassa muuten vain leikkien ja piirtäen. 

RAHA 

Rahannostopisteet sijaitsevat pääkatsomorakennuksen alakerran Toto-hallissa, Ravintola 
Hippodromissa (pääkatsomorakennuksen ylin kerros) sekä viheralueella sijaitsevassa 
ulkototossa. VIP-alueella maksuna käy kortti ja käteinen. Muista myös Totopelit - taidolla ja 
tuurilla nostat rahaa myös totopisteistä (K-18). 

RUOKAA 

Alueella ruokaa löytyy makkarasta tuhteihin pihveihin. Ruokaa ja evästä saa lukuisista 
ulkomyyntipisteistä, Toto-hallin kahviosta, ravintola Hippodromista (pääkatsomorakennuksen ylin 
kerros) sekä VIP-alueelta (VIP- ja kutsuvieraslipulla). 

TURVATARKASTUS PORTILLA 

Jokimaan järjestyksenvalvojat suorittavat kaikille turvatarkastuksen ja ottavat tarvittaessa kielletyt 
esineet pois. Järjestyksenvalvojat tekevät lopullisen päätöksen siitä, onko esinettä turvallista 
tuoda ravikeskuksen alueelle. 

 

KIELLETYT ESINEET JA AINEET 
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Jokimaan ravikeskuksen alueelle ei saa tuoda alkoholia, huumausaineita, ampuma- ja teräsaseita 
eikä minkäänlaisia vahingoittamiseen tarkoitettuja välineitä. 

BUSSIKULJETUKSET 

Lahti: 

Linja 1) Marolankadun turistipysäkiltä - klo 12.30-14, non-stop kuljetuksina n. 30 min. välein. Reitti 
kulkee Aleksanterinkatu-Hollolankatu-Helsingintie-Uusi Orimattilantie-Jokimaa. Paluukuljetus 
ravien jälkeen. 

Linja 2) Matkakeskuksen piha - klo 12.30-14, non-stop kuljetuksina n. 30 min välein. Reitti kulkee 
Uudenmaankatu-Uusi Orimattilantie-Jokimaa. 

Paluukuljetus ravien jälkeen. 

 
Hollola: 

Messilän leirintäalue- Tarmontie - Terveystie - Kansankatu - Keskuskatu - Mäkirinteentie - Ala-
Okeroistentie - Jokimaa - klo 13 

Paluukuljetus ravien jälkeen. 

Orimattila: 

Keskusta, Erkontien R-Kioski - Jokimaa - klo 13 

Paluukuljetus ravien jälkeen. 

Perjantain ja sunnuntain vastaavat infot löydät  

VIIKONLOPUN FAKTAT 

- kilpailevia hevosia ja poneja n. 400 kpl 
- viikonlopun palkintopotti lähes 620 000 €! 
- Suur-Hollola-ajoa ajettu vuodesta 1975 
- yli 300 talkootyötuntia 
- yli 400 työvuoroa 
- yleisöä yli 10 000 henkeä 
- C More suora televisiointi molempina päivinä, la & su klo 15 - 18 

 

Nähdään Suur-Hollola -raveissa, tervetuloa paikan päälle nauttimaan parhaasta suomalaisesta 
raviurheilusta ja tietysti Sylvin ensimmäisestä virallisesta esiintymisestä radalla! 

 

-Johanna 
 

 


