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Treenit etenee 

Sylvin treenit ovat sujuneet hyvin ja valmistautuminen kuun lopun opetuslähtöön on 
täydessä vauhdissa. 

 
Sylvi on seurallinen tamma. 

Sylviä on päästy treenaamaan tasaisesti. Päättynyt toukokuu oli historiallisen helteinen, ja 
hevostenkin ajokertoja hiukan vähennettiin, etteivät ne joudu ihan läkähdyksiin. Sylvillä ajetaan 
nyt viikossa kaksi hiittiä ja yksi palauttava hölkkätreeni. Vauhti on ollut maltillista, n. 1.40.  

Kaikki on siis hyvin ajatellen Suur-Hollola -lauantaiksi suunniteltua opetuslähtöä. Opetuslähtö ei 
ole oikeaa kilvanajoa, vaan tarkoitus on ajaa tavoiteaikaan 1.30 - 1.40 väliin. Kyseessä on siis 
oikeastaan harjoitus, mutta onhan se huikean jännittävää nähdä oma hevonen radalla 
ensimmäistä kertaa numerolappu selässä! 

Toistaiseksi kaikki Sylvin treenit on ajettu raskaista treenikärryistä. Ennen opetuslähtöä Juuso 
ajaa muutaman harjoituksen kilpakärryistä, jotta yhtäkkiä keventynyt varustus ei hämmästytä 
varsaa liikaa pääpäivänä. 

Heti opetuslähdön jälkeen Sylvi lähteekin toisen samanikäisen tamman kanssa kuukaudeksi 
Hämeenkoskelle kesäsiirtolaan nauttimaan laidunelämästä.  
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Opetuslähtö ja kimppatapaaminen la 30.6. Jokimaalla 

Eli kaikki Sylvin omistajat Jokimaalle lauantaina 30.6. kannustamaan Sylviä! Oppari ajetaan 
ennen raveja, todennäköisesti klo 13 jälkeen. Lähetän vielä edellisellä viikolla varmistuksen 
kellonajoista, kun listat raveihin valmistuvat. 

Raveihin pääsee Sylvin osakaskortilla alennettuun hintaan, eli kun normaalisti lipun hinta on 15e, 
niin kortilla se on 10e. Alle 16-vuotiaat pääsevät raveihin ilmaiseksi.  

Omistajakortin voit noutaa Jokimaan toimistolta ma-pe klo 9 – 15. Ravipäivinä (seuraavat 
Jokimaan ravit ovat su 10.6.) 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! Omistajakortilla pääsee ilmaiseksi Jokimaan raveihin vuoden 2020 loppuun asti, 
poislukien Suur-Hollola ja Kuninkuusravit. 

Olen itse paikalla koko Suur-Hollola viikonlopun. Pystytämme yleisöalueelle teltan, joka toimii 
Raviliigan kohtauspaikkana koko ravien ajan. Järjestämme teltalle pientä ohjelmaa ja minua ja 
muita taustajoukkoja saa tulla muutenkin jututtamaan. Ja tietysti kaupan on osuuksia Sylvistä.  

Suur-Hollola on kolmepäiväinen suurtapahtuma keskellä vehreintä kesää. Perjantai on 
varattu upeille naisille hattuineen, eli ohjelmassa on perinteinen Lahti Ascot. Katso lisätietoja 
kirjeen lopusta! Esiintymässä on tv-mentalisti Noora Karma, ja kokemuksesta tiedän, että Ascotin 
tunnelma on täysin ainutlaatuinen.  

Lauantaina ajetaan mm. Sylvin opetuslähtö, Jokimaan Montetähti ja Suur-Hollolan pääkilpailun, 
Suur-Hollola-ajon välierät. Kolmesta välierästä neljä parasta Suomessa syntynyttä hevosta 
pääsee sunnuntaina ravattavaan Suur-Hollola-ajoon, jonka pääpalkinto on huimat 120.000 euroa! 
Ohjelmassa on myös kylmäveristen Suur-Hollola-ajo ja useita ikäluokkalähtöjä Hambon johdolla. 
Tässä kohtaa voimme vielä haaveilla, että näkisimme Sylvin ensi vuonna kisaamassa vaikkapa 
Tammahambon suurista seteleistä... Raviurheilu elää unelmista! Sitä odotellessa, nähdään 
Jokimaalla tänä vuonna kesän upeimmassa ravitapahtumassa! 

Sylvi pähkinänkuoressa 

Ensiksi tervetuloa kaikille uusille osakkaille! Teillä (ja meillä kaikilla) on edessä jännittävä matka 
aina vuoden 2020 loppuun saakka. Omistamme Stonecapes Sylvie -nimisen tamman, jota 
arjessa kutsutaan Sylviksi. 

Raviliigajoukkueet ovat nyt runsaan vuoden ikäisiä, Sylvi on ollut Pelicansin hevonen yhdeksän 
kuukauden verran. Matkan varrella omistajakunta on laajentunut jo monisataapäiseksi, mukaan 
toki mahtuu vielä. Alla pieni faktalaatikko toiminnastamme: 

- Valmentaja Juuso Holttinen huusi Sylvin Raviliiga Pelicansille Ypäjän hevoshuutokaupasta 
syyskuussa. Ostohinta oli 20 266,80€ (sis.alv). 

- Holttinen Stablen kuukausittainen valmennusmaksu on 1 116 € (sis.alv).  

- Muita säännöllisiä maksuja ovat mm. eläinlääkärikulut (rokotukset, madotukset ym), 
vakuutusmaksu (vakuutettu ostohinnasta) ja ilmoittautumismaksut ikäluokkakilpailuihin. 

- Sylvi on tällä hetkellä maksettu mukaan seuraaviin kotimaisiin ikäluokkakilpailuihin: 
Kasvattajakruunu, Hevosenomistajapokaali, Kriterium, Derby ja Suur-Hollola. 

Raviliigan sääntöjä voit käydä kertaamassa osoitteessa  

http://ravimaailma.fi/raviliiga/yleista-raviliigasta/72/ 

 

Nähdään Suur-Hollolassa! 
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terveisin, 

 

Johanna 

  

 


