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Sylvi tapasi omistajiaan 

Kirpeässä helmikuisessa pakkasessa viime torstaina meitä kokoontui noin 
kuusikymmentä Sylvin omistajaa tapaamaan hevostamme ja viettämään ravi-iltaa 
Jokimaalla. Nyt kannattaa sallia kuvat viestistä, jotta pääset mukaan tunnelmaan! 

 

Holttisen tallinkäytävä jäi kapeaksi, kun Sylvin omistajat parveilivat tapaamaan hevostaan. Kuva: Johanna 
Heinonen 

Valmentaja Juuso Holttinen oli myös paikalla esittelemässä Sylviä. Hän kertoi meille muun 
muassa Sylvin päivärutiineista. Aika usein Sylvi on yön ulkona. Hevoset on luotu syömään koko 
ajan ja liikkumaan ruoanhaussa kilometritolkulla, joten mahdollisimman pitkä ulkoiluaika edistää 
niiden hyvinvointia. Tarhoissa on katokset suojana huonoa säätä vastaan ja kaikilla hevosilla 
käytetään säänmukaisia ulkoloimia, joten sade tai kylmäkään ei ulkoilua haittaa. Aamulla Sylvi 
otetaan sisälle omaan karsinaan, jossa se syö aamuruoat ja huilailee hetken. Aamupäivällä 
hevoset treenataan. Sylvin ohjelmassa on ajoa neljä kertaa viikossa neljän samanikäisen 
porukassa, 8-9 kilometriä kerrallaan. Kaksi ajokertaa ovat hiittiharjoituksia ja kaksi kertaa sillä 



28.2.2018 

ajetaan reipasta hölkkää. Ajon jälkeen hevoset pestään ja laitetaan karsinoihin kuivumaan ja 
syömään. Iltapäivällä hevosille tehdään hoitotoimenpiteitä, hoidetaan jalkoja, kengitetään, 
hierotaan ja mitä kukakin tuntuu tarvitsevan. Ravihevoset ovat huippu-urheilijoita, joten niitä 
hoidetaan sen mukaan. 

Loppupäivästä hevoset loimitetaan ja viedään ulos yöksi, minkä jälkeen seuraava päivä toistuu 
hyvin samanlaisena. Hevoset rakastavat rutiineja, eli ne ovat tyytyväisiä kun kaikki sujuu aina 
samalla tavalla. 

Sylvin ruokinnasta Juuso kertoi, että heinää hevosilla on saatavana koko ajan täysin vapaasti. 
Hevosen ruoansulatus on erilainen kuin ihmisen. Siinä kun ihmisellä mahahappoja erittyy vaain 
syömisen yhteydessä, erittyy niitä hevosella koko ajan, sillä hevosen ruoansulatusjärjestelmä on 
kehittynyt jatkuvaan syömiseen. Mahassa täytyy siis olla koko ajan heinää laimentamassa 
mahahappoja ja estämässä mahahaavaa.  

Väkirehuna Sylvi syö valkuaispitoista, kasvaville hevosille suunnattua täysrehua neljä kiloa 
päivässä. Iän karttuessa ja kilpauran alkaessa rehu vaihtuu energiapitoisempaan kilparehuun. 
Oikea ruokinta on valmennuksen ohella tärkeää, jotta varsa kasvaa tasaisesti, ja sen luut ja 
lihakset kehittyvät kestämään kovaa rasitusta. Sylvi on melko kookas varsa, silmämääräisesti 
arvioiden säkäkorkeudeltaan noin 160cm ja oikein tasapainoisesti kehittynyt. Omistajista useampi 
pani merkille myös, että sen karva oli todella silkkinen ja kiiltävä, mikä kertoo vitamiineja, 
kivennäisiä ja valkuaista olevan ruokinnassa riittävästi. 

 

Tototipsejäkö siinä ollaan menossa kyselemään tallialueelta? Ei, vaan liigalaiset matkalla hevostaan 
tapaamaan Holttisen tallille pimenevässä helmikuun illassa. Kuva: Tarja Peltonen 
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Sylvi otti tervehdyksiä vastaan tallin käytävällä. Hiukan se ihmetteli miksi kukaan ei laittanut siloja selkään ja 
miksi piti vaan seistä paikallaan, mutta omistajien taputukset ja porkkanat olivat sille hyvin mieluisia. Kuva: 
Tarja Peltonen 

 

Lahden seudun ravinaiset ovat ostaneet Sylvistä yhden osuuden koko yhdistyksen iloksi. Eräs ravinainen 
ilahdutti tallin väkeä kutomalla Sylville kaulaliinan ja Juusolle sekä Sylvin hoitajalle villasukat - Pelicansin 
väreissä tietysti. Kuva: Johanna Heinonen 
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Innokkaat liigalaiset Wahlstenilta olivat teettäneet bling-bling pipot Sylvin nimellä. Kuva: Johanna Heinonen 

Kiitos kaikille paikallaolleille liigalaisille kivasta illasta ja miellyttävistä keskusteluista! Seuraavaa 
tapaamista suunnitellaan huhtikuulle, jolloin on vuorossa myös virallisempaa asiaa 
vuosikokouksen ja menojen läpikäynnin osalta. Tästä laitan kutsun lähempänä kun ajankohta 
varmistuu.  

Aurinkoisia ulkoilukelejä kaikille! 

 

Terveisin, 

Johanna 

P.S. Joko luit medioista olympiakultamitalistin Iivo Niskasen saamasta ravivarsan osuudesta? 
Niskanen on tunnetusti innokas raviharrastaja - ei hassumpaa olla mukana lajissa, jonka 
pokaaleja Iivo pitää mieluummin esillä kuin kultamitaleitaan!  
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Kimpanvetäjä-Johanna ja Sylvi toivottavat kaikille aurinkoista alkavaa maaliskuuta! 
 

 


