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Kilpailuoikeus hallussa! 

Sylvi juoksi koelähdön perjantaina 30.11. kotiradallaan Jokimaalla. Tyylipuhtaan 
suorituksen lopputulos oli hyväksytty koelähtö ajalla 24,2. Kaverina suorituksessa oli 
tallikaveri Flaviano. 

 
Kuvakaappaus TotoTV:n videokuvasta. Sylvi juoksee numerolla kaksi, kärryillään Tommi 
Kylliäinen. 

Sylvin koelähdön voi katsella myös jälkikäteen .  

Ensimmäinen kilpaharjoitus on nyt siis takana ja Sylvi suoriutui siitä erittäin hyvin. Tommi ajeli 
nätisti kaverin perässä koko kahden kilometrin matkan, eikä Sylvi tehnyt yhtään virheliikettä.  

"Sylvihän on luonteeltaan hiukan erikoinen. Se nuokkuu ja on superrauhallinen tallin käytävällä, 
mutta kun lähdetään liikkeelle, niin se alkaa häslätä," Juuso, Sylvin valmentaja, selvittää. "Siitä 
kun selvitään, niin sitten sillä voi kyllä ajaa vaikka koko päivän ja hevonen käyttäytyy hienosti. 
Mutta se alku on tärkeää, että hevonen päästään lämmittäessä pitämään rauhallisena eikä 
kierrokset nouse liikaa. Toisaalta parhaat tammathan usein ovat vähän omapäisiä, eli toivotaan 
että tämä indikoi Sylvilläkin hyvää," Juuso naurahtaa vielä. 

Koelähdössä Tommi sai hienosti pidettyä Sylvin keskittyneenä tehtäväänsä ja tuloksena oli 
hyväksytty juoksu kilometriaikaan 1.24,2, mikä on oikein kelpo suoritus marraskuun viimassa 
lumiradalla kaksivuotiaalta tammalta. 
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Tänään juttelin Juuson kanssa, ja Sylvi oli palautunut juoksusta oikein hyvin. Raviliiga 
Pelicansin  voi käydä katsomassa videon, kuinka hyvin ruoka maittaa Sylville lauantaina 
koelähdön jälkeen. Maanantaina hoitaja-Reetta juoksutti Sylviä liinassa ja tänään Juuso kävi 
ajamassa sillä 12 kilometrin hölkän toisten perässä. Juuson mukaan tamma tuntuu menneen 
koelähdöstä ihan valtavasti eteenpäin. Sillähän ei ole kotioloissa tietenkään ajettu ikinä niin kovaa 
kuin perjantaina ja usein hevonen ottaakin kehityksessä oikein harppauksen, kun sillä päästään 
ensimmäisen kerran ajamaan oikein kunnolla reipasta. 

Nyt treeni jatkuu normaalisti kohti joulua. Jouluaattoa edeltävänä torstaina eläinlääkäri Antti 
Kinnunen käy Sylvin läpi ja perjantaina on aika saada rokotus. Jouluviikon hevoset ovat 
rokotustauolla ja samalla tallin ihmiset saavat hengähdystauon työntäyteisen syksyn jälkeen. 
Vuoden vaihteessa palaillaan taas normaaliin hiittirytmiin. Tarkoitus on saada Sylville vielä 
treenikilometrejä alle ennen tärkeää kolmevuotiskautta. Varsinainen kilpailu-ura alkanee kevään 
korvalla. 

 
Sylvi ei tehnyt virheliikkeitä koelähdössään. Kuvakaappaus TotoTV:n videokuvasta. 

Paras joululahjaidea! Hevosurheilu kaupan päälle. 

Osuus Sylvistä on mitä mainioin lahjaidea! Osuus maksaa 100 euroa, eikä mitään muita kuluja 
tule ostajalle eikä lahjan saajalle. Jännitettävää riittää vielä kahdeksi vuodeksi, ja nythän tämä 
vasta jännäksi käy, kun Sylvin kilpailu-ura alkaa ensi vuonna!  

Hevosurheilu -lehden tarjous on voimassa vuoden loppuun eli 31.12. mennessä ostetut 
osuudet saavat lahjaksi kahden kuukauden printtilehdet kotiin kannettuna. Lahjaostoissa lehti 
menee lahjan saajalle. 

 

Hyvää joulunalusaikaa kaikille Raviliiga Pelicansin jäsenille! 

terveisin, 

 

Johanna 
 

 


