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Sylvi on saanut hölkkäluvan - kimpan kokous 1.4. 
Jokimaalla 

Tässä tiedotteessa: Sylvi kävi eläinlääkäri Antti Kinnusen jälkikontrollissa talvella 
sattuneen haaverin takia. Raviliiga Pelicansin vuosikokous pidetään ensi maanantaina 1.4. 
Jokimaalla. Kimpanvetäjä vaihtuu, Johanna Heinonen siirtyy Kuninkuusravien 
tiedottajaksi. 

 
Kuva: Satu Pitkänen 

Nyt on vihdoin hyviä uutisia. Oikeaan takasääreen tullut ja antibioottikuurin vaatinut haava on 
parantunut, joten Juuso käytti Sylvin eläinlääkäri Antti Kinnusen jälkikontrollissa aiemmin talvella 
tarhassa tulleen etujalan jännekolhun takia. Uutiset olivat erinomaisia. Sylvi liikkui täysin 
puhtaasti, eikä mikään jalka reagoinut taivutuksiin. Ultraäänitutkimuksessa oikean etujalan pieni 
jännevaurio oli arpeutunut täysin ja Sylvi sai luvan palata normaaliin treeniin. 

Ensin Sylvillä ajetaan muutama viikko hölkkää, jotta kroppa tottuu taas juoksemiseen, ja kevään 
kulkiessa hiukan pidemmälle otetaan taas hiitit ohjelmaan. Hevosta on liikutettu koko ajan, joten 
kunto ei ole missään vaiheessa päässyt huonoksi. Starttisuunnitelmia kolhujen ei siis pitäisi 
merkittävästi myöhentää. Mutta palataan suunnitelmiin sitä mukaa kun nähdään, miten Sylvin 
treeni etenee. 
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Kimpan vuosikokous ma 1.4. Jokimaalla 

Raviliigan vuosikokous on maanantaina 1.4.2019 Jokimaan raviradan katsomorakennuksen 
tiloissa. Kokous alkaa n. klo 17.15. Ennen kokousta (klo 16.30) meillä on mahdollisuus käydä 
katsomassa Sylviä Holttisen tallilla ja kuulla sen uusimmat kuulumiset. Kokouksessa käydään läpi 
kimpan talousasioita. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Myös uusi kimpanvetäjä Outi Sairinen on 
tavattavissa kokouksessa, samoin kuin tehtävän nyt jättävä Johanna. 
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus jäädä seuraamaan Magic Monday -raveja Jokimaan ravintola 
Hippodromiin. MM-parina Jokimaalla on tuolloin Seinäjoki. 

Raviliiga Pelicansin kimpanvetäjä vaihtuu 

Tämä on näillä näkymin viimeinen kirjeeni teille - ainakin toistaiseksi. Minut on nimitetty Lahden 
Kuninkuusraviorganisaatioon tiedottajaksi, ja kyseessä on sen verran aikaa vievä rypistys, että 
kunnollisia mahdollisuuksia Raviliigan menestyksekkääseen hoitamiseen ei tässä tilanteessa ole. 
Siirryn siis Sylvin riviomistajaksi ja huhtikuun alusta kimpanvetäjän vastuun ottaa Outi Sairinen. 
Outi on tavattavissa myös maanantaina vuosikokouksessa, tulkaa tervehtimään ja tutustumaan!  

 
Haluan kiittää teitä kaikkia tästä hienosta projektista. Tapaamme toivottavasti jatkossakin 
raveissa ja etenkin Kuninkuusraveissa Lahdessa 2.-4.8. Silloin onkin luvassa sellaiset geimit, 
ettei niitä kannata missata! 

 
Oikein hyvää kevättä kaikille Sylvin omille ihmisille, 
 
terveisin, 

Johanna 

 

 


