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Kohti kevättä ja uusia haasteita 

Sylvin hiittitreenit ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Tamma on pysynyt terveenä eikä 
taukoja treeniin ole tullut. Pikku huili on luvassa kun kevään rospuuttokelit alkavat. 
Huhtikuussa on ohjelmassa kimppatapaaminen, jossa Sylvin tapaamisen lisäksi käydään läpi 
kimpan talousasiat. 

 

Sylvi tapasi omistajiaan viimeksi helmikuussa. 

Tervetuloa kaikille uusille omistajille! Tämä on Raviliiga Pelicansin uutiskirje, jossa seurataan 
hevosemme Stonecapes Sylvien eli Sylvin elämää ja treeniä kohti kilparatoja. Tiedotteita 
lähetetään kahdesti kuukaudessa. 

 

"Sylville kuuluu oikein hyvää. Tulin juuri ajamasta hiittiä, ajoimme 2000 metrin hiitin läpi 1.45 -
vauhtia. Sylvi juoksee sitä iloisesti ja hyvällä tyylillä, se on siis oikein hyvällä mallilla ja 
aikataulussa. Sylvihän on pysynyt hyvin terveenä koko ajan, ja sitä on päästy treenaamaan 
täysin suunnitellusti. Pientä kevätväsymystä varsoihin usein tässä vaiheessa ilmaantuu, ja siksi 
niille tekeekin hyvää, että kohta saavat kaikki hevoset olla viikon-pari hiukan helpommalla. 
Pahimman kelirikon ajan saavat hevoset huilia ja sen jälkeen taas jatketaan treeniä. Usein 
varsat vaan parantavat kun saavat vähän lepoa. Ihmis- ja hevosurheilijoilla on molemmilla levon 
ja treenin suhde tosi tärkeää," kertoo Juuso Holttinen, Sylvin valmentaja. 

Sylvillä on oikeassa takajalassa jänispatti, joka poltetaan samaan aikaan huilitauon kanssa. Se ei 
ole hevosta vaivannut lainkaan, mutta on parasta hoitaa patti pois tässä vaiheessa, ettei vaivoja 
tule myöhemminkään. 

 



28.3.2018 

"Olen tosi tyytyväinen Sylviin ja sen etenemiseen. Se on rauhoittunut ja aikuistunut paljon. Sillä 
voi hiitillä ajaa toisten takana, rinnalla tai keulassa, ja aina kaikki käy ja tamma toimii hyvin. Sillä 
on myös huomattavan matalat pulssit treenin jälkeen, mikä kertoo hyvin toimivasta 
hengityselimistöstä," Juuso jatkaa. 

Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, niin näemme Sylvin jo kesän korvalla ensimmäisen 
kerran "oikeissa töissä" eli opetuslähdössä. Sen jälkeen tammamme ehtinee muutamaksi 
viikoksi laitumelle. 

"Laidun tekee kaksivuotiaillekin varsoille vielä hyvää. Yksikään varsa ei ole mennyt laitumella 
takapakkia, päin vastoin. Pieni kesähuili hyvissä olosuhteissa parantaa henkistä kanttia ja usein 
fyysistäkin. Jos vaan Sylvi pysyy terveenä, niin ajetaan ensin opetuslähtö ja sitten tamma saa 
mennä muutamaksi viikoksi laitumelle. Sitten jatketaan taas treeniä kohti syksyä ja mahdollisesti 
koelähtöäkin," Juuso suunnittelee. 

Toki etukäteissuunnitelmia tehdessä kannattaa muistaa, että kun kyseessä on elävä eläin, niin 
mitään ei voi sanoa varmaksi. Hevosen ehdoilla mennään aina. 

Vuosikokous to 26.4.2018 

Kimpan vuosikokous pidetään Jokimaalla torstaina 26.4.2018 klo 16.30 alkaen. Kokoonnumme 
tuolla kellonlyömällä maalipaalun kohdalle ja kävelemme Holttisen tallille tapaamaan Sylviä. 
Porkkanoiden ja rapsutusten jälkeen palaamme katsomorakennukseen, jossa varsinainen 
vuosikokous alkaa n.klo 17.15. Kokouksessa käydään läpi kimpan talousasiat. Kokouksen jälkeen 
on mahdollista jäädä raveihin nauttimaan hyvätasoisesta raviurheilusta ja omakustanteisesti 
myös buffet -pöydän maukkaista antimista. Ilmoittaudu tapaamiseen  kautta viimeistään 
keskiviikkona 18.4. 

Muistetaan me omistajatkin sopiva levon ja työn suhde. Toivon koko kimpalle oikein leppoisaa 
pääsiäisen aikaa! 

 

Johanna 
 

 


