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Raviliiga Pelicansin kokous 26.4. ja osuuskortit 

Raviliiga Pelicansin ensimmäinen toimintavuosi on täynnä ja viime torstaina 
kokoonnuimme Jokimaalle noin 50 kimppalaisen voimin tapaamaan Sylviä ja ynnäämään 
vuoden saldoja monessakin mielessä. 

 

Sylvi osaa poseerata kameroille. 

Kokous aloitettiin tallikierroksella Holttisen tallille. Sylvi oli tarhassa valmiina vastaanottamaan 
meidät, ja valmentaja-Juuso tuli kertomaan Sylvin viimeisimmät kuulumiset. 

Kuten edellisessä tiedotteessa kerroin, poltettiin Sylviltä jänispatti toisesta takajalasta huhtikuun 
alussa. Siitä seurasi noin viikon lepo, mutta nyt Sylvillä on palattu normaaliin ajorytmiin. 

Jokimaalla vuodenaika on pikkuhiljaa vaihtunut, ja ajopaikat ovat taas kunnossa. Hevosetkin on 
kengitetty kesäkenkään. Juuso kertoi, että Sylvillä ja muilla kaksivuotiailla on ajettu edellinen 
viikko pelkkää hölkkää, jotta ne eivät joutuisi liian koville. Pehmeähköllä hiekkapohjalla 
juokseminen vaatii kuitenkin erilaista voimaa kuin jääpolanteella kirmaus. Nyt Sylvi kuitenkin 
palaa normaaliin hiittivalmennukseen, ja sitten alkaa se opetuslähtökin pikkuhiljaa lähenemään...  

Juuso oli oikein tyytyväinen Sylvin etenemiseen, sen kanssa on päästy treenaamaan juuri niin 
kuin pitää ilman pitkiä taukoja tai kipeytymisiä. 
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Vuosikokouksen antia 

Varsinaisessa vuosikokouksessa käytiin läpi Sylvin tiliasioita ja kustannuksia tähän asti. 
Kimpanvetäjä-Johanna valotti myös ravihevosen omistamisen yleistä kustannustasoa. Voit lukea 
artikkelin tämän kirjeen lopusta. 

 

Sylvi ulkoilee edelleen paljon, vaihteleva kevätsääkään ei haittaa kun päällä on kunnon takki ja tarhassa 
katos. Kuva: Tarja Pursiainen 

Osuuskortit 

Raviliigan osuuskortit ovat vihdoin saapuneet! Niiden jakaminen aloitettiin kokouksessa.  
 
Kortin noutaminen 
 
o Omistajakortin voit noutaa Jokimaan toimistolta ma-pe klo 9 – 15. Ravipäivinä kortin voi 
noutaa alakerran Totohallin info-pisteeltä (ns. mutteri). Mutteri sijaitsee katsomorakennuksen 
toisessa kerroksessa. Voit valtuuttaa myös ystäväsi noutamaan omistajakortin, tässä 
tapauksessa ole ystävällinen ja ilmoita asiasta meille etukäteen sähköpostitse! Kortteja on jaossa 
yksi per osuus, eli mikäli osuus on kahden tai useamman henkilön nimissä, on osakkaiden 
päätettävä keskenään kortin käytöstä. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi! 
 
o Pidä hyvä huoli kortistasi, kadonneen tilalle ei valitettavasti ole mahdollista saada uutta. 
 
Sylvin omistajakortilla on vapaa pääsy Jokimaan raveihin Suur-Hollolaa ja 
Kuninkuusraveja lukuunottamatta vuoden 2020 loppuun saakka! Kortilla pääsee pienin 
poikkeuksin myös muille radoille silloin, kun oma hevonen kilpailee kyseisellä radalla. Muitakin 
etuja on mahdollisesti tulossa, kerron niistä uutiskirjeissä. 

 

Oikein hauskaa vappua kaikille! 

Toivottaa, Johanna 
 

 


