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Turvallista vuodenvaihdetta ja onnea tulevaan vuoteen! 

 

Hevosemme Stonecapes Sylvie valmentaja Juuso Holttisen kanssa. 

Tervetuloa kaikille uusille Sylvin omistajille! Aika moni taisikin saada joulupukilta osuuden 
omasta hevosesta, sillä teitä on vuoden viimeisinä viikkoina tullut mukaan tosi monta. 
Onnea jokaiselle! Osuus Lahden ja Pelicansin raviliigajoukkueesta on siitä mainio lahja, 
että siitä riittää iloa vielä kolmeksi vuodeksi tästä eteenpäin! 

Jos Raviliiga ei ole sinulle vielä tuttu, niin kannattaa piipahtaa täällä tutustumassa liigan ideaan. 
Pähkinänkuoressa kerrottakoon, että kyseessä on poikkiurheilullinen kolmen ja puolen vuoden 
projekti, jossa 12 jääkiekon SM-liigajoukkueen väreissä kilpailevan hevosen ympärille kerätään 
tuhannen omistajan kimpat. Hevoset ostettiin syksyllä 2017 huutokaupasta, ja ne kilpailevat 
liigassa toisiaan vastaan (hevoset alkavat kilpailla aikaisintaan 2018). Raviliigan voittaa se 
joukkue, jonka hevosella on suurin voittosumma liigan päättyessä 31.12.2020. 

 

http://ravimaailma.fi/raviliiga/yleista-raviliigasta/72/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Pelicans_uutiskirje_13
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Meidän joukkueemme kilpailee Lahden Pelicansin väreissä ja hevosemme on iki-ihana Sylvi eli 
oikealta nimeltään Stonecapes Sylvie. Sylviä valmentaa Juuso Holttinen Jokimaan raviradalta. 
Tulet saamaan näitä tiedotteita kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi kannattaa liittyä tykkäämään 
Raviliiga Pelicansin facebook -sivusta, jonne kerrotaan Sylvin kuulumisia satunnaisesti myös 
tiedotteiden välillä. 

Järjestämme myös tapaamisia, joissa pääsee sekä ihailemaan Sylviä läheltä, että nauttimaan 
ravitunnelmasta. Mitään ennakko-osaamista raviurheilusta (tai jääkiekosta) ei tarvitse olla, 
matkan varrella oppii. Kimpanvetäjä-Johannan (eli allekirjoittaneen) tavoittaa tarvittaessa 
sähköpostitse raviliiga.lahti.pelicans@gmail.com. Aina saa kysyä! 

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle sukellukselle tutustumaan raviurheiluun yhden hevosen 
uraa seuraamalla!  

Vuodenvaihde tarkoittaa myös hevosten synttäreitä 

Vielä tänään sunnuntaina hevosemme Sylvi on yksivuotias varsa, mutta huomisesta eteenpäin 
siitä puhutaan kaksivuotiaana. Sylvin virallinen syntymäpäivä on vasta maaliskuussa (19.3.), 
mutta kaikkien ravihevosten lasketaan vanhenevan aina vuoden vaihteessa. Niinpä kaikki Sylvin 
ikäluokan hevoset (2016 syntyneet) muuttuvat kaksivuotiaiksi 1.1.2018, riippumatta niiden 
oikeasta syntymäpäivästä. 

Ravikilpailuissa hevosen iällä on paljon merkitystä. Hevonen saa kilpailla aikaisintaan 
kaksivuotiaana vuoden loppupuoliskolla. Silloin hevoset ovat vielä tosi nuoria, joten kaksivuotiaat 
kilpailevat vain toisaan vastaan. Vaikka odotamme tietysti kaikki malttamattomina raviliigahevosia 
radoille, niin varsojen omistajilta kysytään malttia. Kaksivuotiaana kilpailevat ovat vähemmistö, 
yleisimmin hevosen ura alkaa vasta kolmevuotiaana tai vanhempana. Lämminverisen 
ravihevosen kilpailuoikeus päättyy 12-vuotiaana.  

Nuorille hevosille järjestetään niin sanottuja ikäluokkakilpailuja, joihin saavat osallistua vain tietyn 
ikäiset hevoset. Klassisimmat ikäluokkakilpailut ovat Kriteriumit kolmevuotiaille ja Derby 
neljävuotiaille lämminverisille. Suurin osa ikäluokkakilpailuista on ennakkomaksullisia kilpailuja, 
eli hevosenomistajat maksavat hevosilleen oikeuden osallistua kyseisiin kilpailuihin ja nämä 
maksut käytetään kilpailujen palkintoihin. Sylvikin maksetaan mukaan moniin kilpailuihin, edellä 
mainittujen Kriteriumin ja Derbyn lisäksi esimerkiksi kotiradan Suur-Hollolaan ja 
Kasvattajakruunuun. Ilmoittautumismaksujen maksaminen ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita 
osallistumisoikeutta kyseisiin kilpailuihin. Nämä kilpailut tulevat olemaan tosi kovia, ja vain 
ikäluokan parhaat hevoset pääsevät niihin mukaan. Paljon hyviä hevosia jää vuosittain 
ikäluokkakisojen ulkopuolelle syystä tai toisesta. Tulevaisuus vasta näyttää, onko Sylvistä 
ikäluokkahevoseksi. Toivotaan että on!  

 

Toivon kaikille liigalaisille onnellista ja turvallista vuodenvaihdetta sekä onnea ja kaikkea hyvää 
uudelle vuodelle! 

Palataan taas ensi vuonna, 

 

Johanna 
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