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Uusia tuulia Raviliiga Pelicansiin 

Hevosemme Stonecapes Sylvie viettää onnellista laidunelämää Hämeenkoskella. 
Loukkaantumisen takia sen palaaminen raviradoille näyttää epätodennäköiseltä. Tässä 
kirjeessä on tietoa raviliigan jatkosta meidän Pelicans -kimpan osalta. 

Raviliiga Pelicansin hevonen Stonecapes Sylvie on ollut loukkaantumisen takia pois 
valmennuksesta ja laitumella kesäkuusta lähtien. Sillä on etujalassa jännevamma, joka on siinä 
mielessä ikävä, että jalka on mennyt toistamiseen samasta kohdasta. Vamma siis paranee kyllä, 
mutta ennuste siitä, että se jatkossakaan kestäisi valmennusta, on valitettavasti erittäin huono. 
Tämän takia eläinlääkäri Antti Kinnunen suosittelee hevoselle siitosuraa. 
 
Raviliiga Pelicansin edustajisto on neuvotellut tilanteesta ja hakenut Raviliigan 
ohjausryhmältä lupaa tässä tilanteessa vaihtaa hevosta. Tahtotilamme on varmistaa kaikille 
teille osuuden ostaneille omistajille kunnollinen kilpahevoskokemus liigan loppuun asti. Tähän 
astihan olemme päässeet seuraamaan vasta varsan valmistelua kilpahevoseksi. 
 
Etsimme ensi perjantain Hevosurheilu -lehdessä vuonna 2016 syntynyttä hevosta, jonka 
voisimme vuokrata liigalle ensi vuoden loppuun asti. Joukkuettammehan ei ole myyty loppuun, 
minkä takia meidän ei ole mahdollista ostaa uutta hevosta, mutta vuokraaminen on 
mahdollisuuksien rajoissa. 
 
Vuokrasopimukset ovat yleensä sellaisia, että hevosen hallintaoikeus siirtyy vuokraajalle ja 
vuokraaja vastaa hevosen kuluista ja saa pitää hevosta muutenkin kuin omaansa. Omistaja taas 
saa osansa hevosen juoksemista palkinnoista ja vuokra-ajan loputtua hevonen palaa 
omistajalleen. 
 
Vielä en osaa kertoa tarkemmin tulevasta sopimuksesta, mutta olemme pyytäneet tarjoukset 
uusista hevosista niin, että leasing -ehdot kerrotaan tarjouksessa. Sen jälkeen katsomme, 
minkälaisia tarjouksia saamme. Uuden hevosen valitsee tarjokkaista Raviliiga Pelicansin 
edustajisto, johon kuuluvat sääntöjen mukaan allekirjoittanut, sekä Jokimaan toimitusjohtaja Tomi 
Himanka ja Lahden Hevosystäväinseuran johtokunnan puheenjohtaja Pekka Kairtamo. 
Muistutan kuitenkin, että tämä on vasta suunnitelma. Hevosen vaihto onnistuu vain, mikäli 
saamme tarjolle riittävän hyvän ehdokkaan, jonka kanssa lähteä jatkamaan Raviliigamatkaa 
(vaikkakin virallisen rankingin ulkopuolella). Kerron prosessin etenemisestä seuraavissa 
viesteissä. 
 
Sylvin kohdalla tämä tarkoittaa, että samaisessa Hevosurheilussa on myynti-ilmoitus Sylvistä 
siitostammaksi. Tällä hetkellä Sylvillä on kaikki hyvin, ja se viihtyy laitumella. On kuitenkin 
hevosta kohtaan kunnioittavaa olla ottamatta enempää riskejä sen loukkaantumisen suhteen. 
Siksi toivomme Sylvin löytävän hyvän kodin, jossa se tulevaisuudessa pääsee kaitsemaan omaa 
jälkikasvuaan. Hevonen myydään tarjousten perusteella, eli jos meidän omasta kimpasta joku 
innostuu hevosesta tarjoamaan, niin tarjoukset voi pe 16.8. mennessä laittaa osoitteeseen 
johanna.heinonen@jokimaanravit.fi. 
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Raviurheiluun kuuluu välillä nämä hankalammatkin asiat, mutta uskon, että jos vain oikeanlainen 
hevonen löytyy, niin saamme liigamatkastamme vielä paljon iloa. 

 

terveisin, 

 

Johanna 

 

P.S. Jokimaan Kuninkuusravit ovat onnellisesti ohitse. Kaikki meni nappiin, ja 
huippuraviurheilusta nautti Jokimaalla käsittämätön 59 208 hengen yleisö. Kiitän Outia Raviliigan 
luotsaamisesta kesän ajan, kun itse huhkin Kunkkarien parissa. Tästä eteenpäin hoitelen taas 
Raviliigan tiedotustakin. Eli tervehdys kaikille vanhoille kimppalaisille ja vilkutus uusille!  

 

 


