
9.10.2017 
Sylvin ensimmäiset viikot 

Sylvin ensimmäiset viikot 

Hevosemme Stonecapes Sylvie on kotiutunut Jokimaalle. Valmentaja Juuso Holttisen 
mukaan Sylvi on erittäin kaunis ja raamikas, fiksu ja kiltti tamma, jolta kuitenkin löytyy 
myös aika paljon luonnetta. 

 

Pelicansin pelaajat Jordan Rowley, Antti Tyrväinen, Taavi Vartiainen ja Borna Rendulic kävivät 
tutustumassa Sylviin Juuso Holttisen luona. "Onpa todella raamikas varsa", ihasteli hevosiin jo aiemmin 
tykästynyt Tyrväinen. Kuva: Johanna Heinonen 

 

Ensimmäisiin päiviin on kuulunut paikkoihin tutustumista, rokotus, raviaakkosten opettelua sekä 
hiukan jo edustamista Pelicansin kanssa, josta kuva ohessa. 

Sylvin tärkein työ on tietysti oppiminen ravuriksi. Varsojen esikoulu ravihevoseksi alkaa 
ohjasajolla. Varsa totuttelee ensin muutaman päivän valjaisiin päällään. Sen jälkeen lähdetään 
lenkille, mutta vielä ilman kärryjä. Tässä vaiheessa tarvitaan kolme ihmistä. Yksi kulkee varsan 
takana ja pitelee ohjia, lisäksi varsaa talutetaan molemmilta puolilta. Kun ohjasajo sujuu, saa 
varsa kärryt perään. Niidenkin kanssa ensin vain kävellään taluttajien kanssa, kunnes yksi 
kerrallaan taluttajat jäävät pois ja lopulta varsaa ajetaan kärryistä ihan kuin aikuista hevosta. 

Kun varusteet ja ohjasotteet käskyineen on opetettu, siirrytään opitun ymmärtämiseen. Juuso 
kertoo, että heillä varsoja ajetaan aluksi 5-7 kertaa viikossa. Matkat eivät ole pitkiä, mutta toistoja 
pitää varsoille saada, jotta opittu jää mieleen. Tässä vaiheessa askellajina on hölkkä, sellainen 
vauhti, jota varsat helposti menevät. Joulun aikaan alkaa sitten jo ihan oikea ravihevosen elämä, 
eli ajokerrat vähenevät hiukan, mutta harjoittelu siirtyy hiittipainotteiseksi. Ihan alkuun ei toki kovin 
vauhdikkaasti vielä mennä, mutta kevättä kohti tiputetaan kohti opetuslähtövauhteja. 
Hiittiharjoittelun aloittamisesta kerron enemmän sitten, kun pääsemme Sylvin kanssa siihen 
pisteeseen. 
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Sylvin ensimmäinen ohjasajo. Kuva Maija Ala-Vannesluoma 

 

Tällä hetkellä Sylvillä ajetaan siis ohjasajoa. Kärryt eivät ole vielä olleet perässä. On aika 
poikkeuksellista, että ohjasajoa jatketaan näinkin pitkään, usein kärryt saadaan perään viikon tai 
kahden harjoittelun jälkeen. Sylvillä on kuitenkin suussa sanomista, ja se on vastustellut 
ohjasotteita aika kipakastikin. Siksi on ollut parempi rauhoittaa tilanne ja totuttaa tammaa 
pikkuhiljaa uusiin kuvioihin. 

”Alkavalla viikolla laitamme Sylville kärryt perään, jos kaikki menee kuten suunniteltu. Sylvi on tosi 
fiksu ja kiltti tamma, mutta jokin sitä haittaa suussa ajon aikana. Kasvattajat kertoivat, että 
hevosen suu on juuri tarkastettu ja sudenhampaat poistettu, mutta epäilen, että sinne on jäänyt 
vielä jotain hoidettavaa”, Juuso pohti. 

”Hammaslääkäri saa vielä tarkastaa Sylvin suun, ennen kuin sillä aletaan enemmän ajamaan. Ei 
kuitenkaan kannata huolestua, kaikki varsat on aina saatu opetettua. Sylvikin oppii, mutta hyvien 
kokemusten varmistamiseksi etenemme hiukan hitaammin.” 

Tapaamisia 

Vihdoin pääsemme myös tapaamaan Sylviä! Kiekko Jäähän -ravit ajetaan Jokimaalla 
sunnuntaina 29.10., ja silloin Sylvi ja Juuso ovat mukana menossa. Myös Pelicansin pelaajia 
saapuu tavattavaksi ja kirjoittamaan nimmareita. Ohjelmaa on luvassa koko perheelle! Ravit 
alkavat klo 16 ja ohjelma todennäköisesti hiukan aiemmin. Laitan raveista lisätietoa myöhemmin, 

mutta päivä kannattaa laittaa jo kalenteriin ylös. 

Toinenkin päivämäärä on varmistunut, eli Raviliigan pikkujoulut to 30.11.! Lisätietoa seuraa 

myöhemmin, mutta päivä kannattaa jo nyt varata raveille, Sylville ja tonttuiluille. 

 


