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Koelähtö horisontissa! 

Uusi yritys koelähtöön otetaan todennäköisesti vielä lokakuun aikana. Treenit ovat 
sujuneet hyvin ja Sylvin terveyskin on mallillaan. 

 
Sylvi syyskuun auringonpaisteessa. Kuva: Satu Pitkänen 

Jännittäviä uutisia! Juuso väläytteli Sylvin koelähdön ajankohdaksi Jokimaan sunnuntairaveja 
28.10.2018. Ravit alkavat klo 17 ja koelähdöt juostaan raveja edeltävän tunnin aikana, 
todennäköisesti n. klo 16.20. Tiedotan päivän aikatauluista ja tarkemmasta ohjelmasta 
lähempänä, kun Sylvin osallistuminen varmistuu, mutta ehdottomasti kannattaa päivä jo merkitä 
kalentereihin! Koelähtöön osallistumisen edellytys on tietysti se, että hevosella on kaikki 
kunnossa myös lähempänä startin ajankohtaa.  

Opetuslähdönhän Sylvi suoritti jo kesäkuussa varsin vetävällä tyylillä. Nämä kaksi lähtöä ovat 
molemmat tietynlaisia kokeita ennen varsinaista kilpauraa.  

Opetuslähtöjä tarjotaan kaksivuotiaille lämminverisille ja kolmevuotiaille suomenhevosille. Ne 
ovat nimensäkin mukaisesti tapahtumia, jossa hevosta opetetaan juoksemaan kilpaa ryhmässä. 
Opetuslähtöihin annetut aikarajat ovat hitaampia kuin mitä koelähdössä vaaditaan ja näistä 
starteista on tarkoitus jäädä hevoselle hyvä mieli seuraavaa kilpailutapahtumaa varten.  
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Koelähtö taas vaaditaan jokaiselta hevoselta kilpailuoikeutta varten. Siinä on alitettava Suomen 
Hippoksen eri ikäisille hevosille määrittämät aikarajat, joten vauhditkin ovat opetuslähtövauhteja 
kovempia. Lisäksi hevosen on toimittava moitteetta koelähdössä. Hyväksytyn koelähdön jälkeen 
hevonen saa kilpailuoikeuden, ja saa jatkossa osallistua totoravilähtöihin. Myös kilpauran aikana 
hevonen voi joutua uusimaan koelähdön ravikilpailusääntöihin merkityistä syistä, esimerkiksi jos 
sen viimeisimmästä hyväksytystä kilpailusta on kulunut yli 12 kuukautta. 

Todennäköisesti Sylvi ei vielä juokse varsinaisia kilpailulähtöjä kaksivuotiaana, ei ainakaan 
isoimpia ikäluokkakilpailuja. Mahdollisesti joku tavallinen kaksivuotislähtö voi olla talven 
ohjelmassa, mutta varsinainen tähtäin on asetettu kolme- ja neljävuotiskausiin.  

Valmentajan tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että jokainen hevonen saa parhaat mahdolliset 
lähtökohdat mahdollisimman hyvään ja pitkään kilpauraan. Toiset hevoset ovat aikaisin valmiita 
kilpailemaan, toiset vasta myöhemmin. Usein tällä ilmaisulla tarkoitetaan enemmänkin hevosen 
henkistä kypsyyttä kuin fyysistä valmiutta. Ammattimaisesti valmennetut varsat kyllä fysiikan 
puolesta pystyisivät yleensä starttaamaan hyvin aikaisinkin, olettaen ettei isoja taukoja 
valmennukseen ole sairasteluista, kasvamisesta ym johtuen tullut. Sen sijaan henkinen puoli 
kehittyy eri hevosilla erilaisin harppauksin, ja liian aikainen kilpaileminen voi itse asiassa tuoda 
jopa takapakkia hevosen kehitykseen. 

Hevosen lahjakuutta tai lopullista voittosummaa ei myöskään voi päätellä siitä, starttaako se 
kaksivuotiaana vai ei. Suomen oloissa isoimmat setelit ovat jaossa vasta myöhempinä vuosina, ja 
historia tuntee useita kaksivuotiaana oikein lahjakkailta vaikuttaneita hevosia, jotka eivät sitten 
kuitenkaan ole kehittyneet tuleville vuosille tarpeeksi. Hevosen kilpauran aloittaminen on siis 
erittäin monisyinen asia, ja valmentajan ammattitaitoa on tuoda hevonen radoille silloin, 
kun se palvelee parhaiten kokonaisuutta. 

 

 

Sylvi on erittäin hienossa kunnossa ja hyvin kehittynyt kaksivuotias. Sen kasvukin on ollut hyvin 
tasaista koko ajan. Kuva: Satu Pitkänen 

Hevosten hammasspesialisti Cyril Rocher kävi Sylvin suun läpi, ja tarkasti aiemmin löydetyn 
diasteeman. Suun tilanne oli suht hyvä ja ien parantunut. Hän porasi hammasväliä hiukan 
suuremmaksi, jotta rehu ei pakkautuisi diasteemaan niin helposti. Edelleen suuta huuhdotaan 
joka päivä, jotta väliin ei kertyisi rehua. Muuten Sylvi on ollut täysin terve ja sillä on päästy 
ajamaan normaalisti. Normaali treeni Holttisen kaksivuotiailla on lämmittely, mäkeen tehtyjä 
intervallivetoja 6kpl ja palauttelu. 
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Juuso kertoi, että Sylvi tuntuu hevosena täysin väsymättömältä. Rankankin treenin jälkeen se 
palautuu erittäin nopeasti, ja talliin palatessa sen pulssi on jo laskenut tosi matalalle. Kaikki tämä 
kertoo hyvin onnistuneesta varhaisvalmennuksesta ja erittäin hyvästä sydän- ja 
verenkiertoelimistöstä. Alkutreenistä Sylvi saattaa edelleen olla aika totinen, mutta rentoutuu 
muutaman kilometrin jälkeen ja toimii sen jälkeen ajossa erittäin hyvin. 

 

Toivottavasti nähdään lokakuun lopulla Jokimaalla mahdollisimman isolla porukalla! 

 

Terveisin 

Johanna 

 
Tarhassa iloittelu on parasta treeniä! Kuva: Satu Pitkänen 

 

 


