
5.7.2018 

  

Opetuslähtö takana, laidunloma edessä 

Sylvi selvitti Suur-Hollola -lauantaina ajetun opetuslähtönsä upeasti voittamalla lähdön 
ajalla 32,5. Heti maanantaina 2.7. se pääsi ystävänsä Zolacen kanssa laidunlomalle.  
 
Tervetuloa mukaan kaikki Suur-Hollola -viikonloppuna osuuden hankkineet osakkaat ja 
muutkin uudet! Uutiskirje Sylvin kuulumisista lähetetään teille kaksi kertaa kuukaudessa. 
Lisäksi kannattaa seurata facebook -sivuamme täällä. 

 
Sylvi juoksi lauantaina Jokimaalla... (kuva: Marja Peltonen) 
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...ja maanantaina Hämeenkoskella. (kuva: Maija Ala-Vannesluoma) 

Sylvillä oli lauantaina 30.6. edessään melkoinen haaste. Kaksivuotiaalla hevosellamme oli 
ohjelmassa opetuslähtö - ensimmäinen kerta radalla numerolappu selässä. Jokimaan rata toki on 
varsallemme tuttu, onhan se kiertänyt sitä treeneissä koko talven. Uutta oli kuitenkin yli 5000 
henkeen noussut yleisömäärä ja isot teltat sekä screenit, joita radan varteen oli rakennettu 
palvelemaan Suur-Hollola -vieraita. 

Yleensä opetuslähdöt ravataan ennen varsinaisten ravien alkua, eikä niitä ajeta suurkilpailuissa 
ollenkaan. Raviliigahevosen opetuslähtö oli tässä tapauksessa poikkeus, ja se oli sijoitettu 
lähtöjen 2 ja 3 väliin. Juusoa vähän jännitti, miten tuliseksi tiedetty Sylvimme haasteesta 
suoriutuu, mutta turhaan. 

Sylvi oli radalla yhdessä tallikaverinsa Zolacen - joka niin ikään on kaksivuotias tamma - kanssa. 
Kumpikaan tammoista ei hätkähtänyt yleisöä sen enempää kuin väliaikaisia rakennelmiakaan. 
Zolace juoksi keulassa alkumatkan, mutta hiukan ennen tuhannen metrin täyttymistä Sylviä 
ohjastanut Kimi Pesonen nosti Sylvin Zolacen rinnalle. Viisas Sylvimme ei tehnyt yhtään 
virheliikettä, vaan osoitti osaavansa juosta niin toisen takana kuin rinnallakin, ja lopussa Sylvi 
kirmasi kevein askelin Zolacen ohi ja ensimmäisenä maaliin. Lopputuloksena oli ensimmäinen 
ykkönen tauluun ja hyväksytty opetuslähtösuoritus ajalla 1.32,5. 

Sylviä ohjastanut Kimi kehui tammaa vuolaasti startin jälkeen. "Sylvi tiesi heti mitä tarkoitetaan, 
kun käänsin oikeasta ohjasta ohitukseen. Minun ei tarvinnut kannustaa sitä ollenkaan, vaan 
tamma juoksi omaa vauhtiaan ja omasta halustaan. Lopussakin löysäsin vain vähän ohjaa, ja 
Sylvi kiristi vauhtia itse." 
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Loppusuora, Sylvi kirii helposti ensimmäisenä maaliin. Erityisesti Sylvin ravin keveys ja helppous 
sekä hevosen komeat raamit tekivät vaikutuksen tuhansiin Suur-Hollola -kävijöihin. (kuva: Marja 
Peltonen) 

Maanantaina Sylvi lähti ansaitulle kesälomalle yhdessä kaverinsa Zolacen kanssa. Sylvi lomailee 
Hämeenkosken maisemissa kuukauden, minkä jälkeen treenit jatkuvat Jokimaalla kohti 
koelähtöä. Jos tamma pysyy terveenä, niin koelähtö on ohjelmassa syksyllä. Sitä ennen nautitaan 
kuitenkin kesästä ja vapaudesta, niin Sylvi kuin omistajatkin! Myös Jokimaa lomailee, ja 
seuraavan kerran Lahdessa ravataan torstaina 9.8. Ravikesä kuitenkin jatkuu kuumana, sillä 
heinäkuussa on luvassa kesäisiä raviherkkupaloja niin St.Michel -ravien kuin Kuninkuusravienkin 
tiimoilla.  

Heinäkuun ajan ravit näkyvät myös televisiossa antennitalouksissa kanavapaikalla 28 (Estradi) 
joka päivä pääsääntöisesti iltaisin klo 18 tai 19 alkaen ja lauantaisin klo 15 alkaen. 
Kuninkuusravilähetys Estradilla alkaa jo klo 12. Kuninkuusraveista nähdään kooste myös TV5:llä 
lauantaina 28.7. ja sunnuntaina 29.7. klo 19-20. 

Nautitaan siis kesästä ja raveista! Palaan Sylvin kuulumisiin kesäloman jälkeen. 

 

Terveisin, 

Johanna 
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Zolace vasemmalla ja Sylvi oikealla nauttimassa kesäelämästä suurella laitumella. (kuva: Maija 
Ala-Vannesluoma) 

 

 


