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Sylvi pääsee tositoimiin 

Hyvin sujuneen testihiitin jälkeen on Sylvi ilmoitettu ensimmäiseen kilpailuunsa 

Hevosemme Stonecapes Sylvie juoksi testihiittiä Jokimaan raviradalla tiistaina. Suunnitelmissa oli 
ajaa Sylvillä kaksi hiittiä, joista ensimmäinen hiittivarusteissa lämmittelyhiittinä ja toinen 
kilpavarustuksessa reippaasti, jotta nähdään Sylvin valmius kilpauran aloittamiseen. Hiitit sujuivat 
täysin valmentajamme Juuso Holttisen suunnitelmien mukaisesti. Sylvi ravasi hyvällä tyylillä 
hiittinsä ja aivan tavoiteaikojen mukaisesti. Ensimmäinen hiitti oli 1.40 - vauhtinen ja toinen 1.20 -
vauhtinen ja sen Sylvi selvitti jopa hieman kovempaa. Ainoa "rike" reippaammassa hiitissä oli se, 
että Sylvi hieman haparoi ja haki raviaan lähdettäessä. Kun se sai askelmerkkinsä kohdalleen 
ravi oli oikein hienon näköistä ja sulavaa! Sylvin menoa voitte ihastella facebook-sivulla olevasta 
videopätkästä. 

 
Sylvi lämmittelyssä kilpailuvarustuksessa ennen reippaampaa hiittiä. 



29.5.2019 

Jokimaalle 6.6. 

Sylvin ensimmäinen kilpailupäivä on torstaina 6.6. Jokimaalla, Lahdessa. Raveissa ajetaan myös 
Suur-Hollola-kilpailun alkuerät. Olen malttamattomana odotellut lähtölistojen julkaisemista, mutta 
varmasti nuo Suur-Hollolan alkuerien järjestäminen vie aikaa, joten listoja ei vielä ole julkaistu. 
Palataan lähtölistaan tuonnempana. Hippoksen sivuiltahan ne sitten aikanaan löytyvät 
osoitteesta: https://heppa.hippos.fi/heppa/racing/RaceCalendar.html 

Omatalli-tunnukset 

Hippos on kehittänyt Heppa-järjestelmäänsä ja nyt kimppaomistajatkin voivat saada 
Omatalli-tunnukset ja saada ilmoituksia tekstiviestinä tai sähköpostina hevosensa 
kilpailuista. Omatalli-asia on vielä uusi, joten kokeillaan ja katsotaan miten se lähtee 
toimimaan. 

Tässä viesti asiasta:  

 

Tervehdys raviliigalaiset, 
 
kilpailukausi alkaa kiihtyä ja 3-vuotiaita hevosia tulee läpi Suomen viikoittain kiihtyvällä tahdilla 
starttiviivalle. 
 
Me Hippoksessa olemme julkaisseet uuden kimppalaisille suunnatun palvelun, jossa raviurheilun 
tulospalvelun eli Heppa-järjestelmän Omatalli -palvelusta voi tilata itselleen automaattisia 
ilmoituksia oman hevosen tapahtumista - niin starttiin ilmoittamisesta,  
lähtöradan julkaisemisesta kuin tuloksistakin. Kaikki tämä tapahtuu reaaliajassa! 
 
Viestin saa halutessaan tekstiviestinä ja/tai sähköpostina. Tuttuun tapaan palvelu koskee 
Raviliigan osakasrekisteriin merkittyä osuuden omistajaa, 1/osuus.  
 
Palvelun käyttöön ottamista varten tarvitsee ensin anoa tunnukset Omatalliin, ja se tapahtuu 
kätevimmin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen 

raviliiga@hippos.fi<mailto:raviliiga@hippos.fi> .  

 
Viestiin pitää laittaa mukaan oma nimi, sähköpostiosoite, hevoset joissa olet mukana sekä tieto 
siitä onko sinulla Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmään omatalli -tunnukset jo valmiina 
olemassa. 

Nyt peukut pystyyn, että kilpailusuunnitelmat toteutuvat ja nähdään Sylvi tositoimissa! 

t. Outi 
kv. 
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