
MAALISKUU

SHKL-
TARJOUKSET 
HANKKIJALTA!

Supreme Horse Care 
Monivitamiini 1 L
Monipuolinen 
ravintolisä hevosille.
SHC82362

16,10 
 (norm. 19,–)

Horse Power 
MSM Effect 1 L
Maistuva ja hyvin 
imeytyvä nestemäinen 
MSM-valmiste.
FP428001

16,90 
 (norm. 19,90)

Horse Power 
MSM Effect 1 L
Maistuva ja hyvin 
imeytyvä nestemäinen 
MSM-valmiste.
FP428001

1616
 (norm. 19,90)

Ratsastuskypärä 
Horze Triton 
Säädettävä. Uuden 
turvamäärityksen 
mukainen kypärä! 
Koot: 52–54, 54–56, 
56–58, 59–61.
FT30047BLBL…

50,90 
 (norm. 59,90)

JÄSEN-
HINTA

JÄSEN-
HINTA

JÄSEN-
HINTA

Etuhinnat voimassa vain SHKL-jäsenkortilla tarjouskuukauden ajan.  
Valikoimat vaihtelevat myymälöittäin. Osa tuotteista tilaustuotteita.

www.hankkĳ a.� 

Equitop 
Myoplast 
1,5 kg
Lihaskunnon 
rakentamiseen 
ja kehittämiseen, 
sisältää 18 erilaista 
aminohappoa.
VC52522

80,70  
 (norm. 95,–)

Supreme 
Horse Care 
multimineraali 
8 kg
Monipuolinen 
laatukivennäinen, 
jonka valmistuksessa 
on käytetty vain 
parhaiten imeytyviä 
raaka-aineita.
SHC86121

16,– 

 (norm. 18,90)

,70 ,70 

jonka valmistuksessa jonka valmistuksessa 

Horse Power 
MSM linimentti 1 L
Tehokas apu nivelille, jän-
teille ja lihaksille rasituksen 
jälkeen. Lievittää tuleh-
duksia ja rasituskipua.
FP413001

14,30 
 (norm. 16,90)

HELMIKUU

HUHTIKUU

Agrimarket 

on nyt

Hankkija!
Lue lisää: 

hankkija.� 

Jäsenkortilla saat 15 % alennusta ilmoituksen tuotteista. 

JÄSEN-
HINTA

JÄSEN-
HINTA

JÄSEN-
HINTA

JÄSEN-
HINTA

Ihottuma-
loimi 
Horse 
Comfort
Hyvin suojaava 
ihottumaloimi, jos-
sa UV-suoja, vatsa-
läppä sekä irrotettava 
päähuppu. Reilusti 
kokoja: XXS–XXL.
VW09038

106,30 
 (norm. 125,–)

JÄSEN-
HINTA

MAALISKUU

Fleece-
loimi 
Fullneck 
Eqcode 
Koot 135–165 cm.
GA10039NA135 

33,90 
 (norm. 39,90)

JÄSEN-
HINTA

Dengie Alfa-A 
Original 15 kg
Sinimailaskuiturehu 
hevosille ja poneille. 
Ylläpitää ruuan-
sulatuskanavan 
hyvinvointia ja 
neutralisoi mahan 
happamuutta.
DEN19022

16,90  
 (norm. 19,90)
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Esittelyssä SHKL:n hallituksen
jäsen Lauri Hyvönen

Hyvönen, 32, on kotoisin Liperin Ylä-
myllyltä ja asuu nykyään Joensuussa. 
Hän ei omaa ”perinteistä” hevostaus-

taa, nuorempana allergiaoireetkin pitivät 
hänet poissa talikonvarresta ja ravikärryiltä. 

Lauri Hyvönen viettää noin kaksisataa 
päivää vuodessa selostus- ja haastatte-
lutehtävissä raviradoilla ympäri Suomea. 
Hyvönen ei anna äänensä levätä vapaa-
ajallakaan, vaan laulaa Dirty Gentlemen-
bändissä. Lähinnä rock-musiikkia soittava 
coverbändi esiintyy tilauksesta erilaisissa 
juhlissa ja kuultiinpa heitä Joensuun Kunin-
kuusravien iltajuhlassakin. Vapaa-aikaan 
kuuluu myös pianonsoittoharrastus. Ravien 
lisäksi Hyvösellä riittää mielenkiintoa myös 
jääkiekon suuntaan ja hän on äänessä myös 
Jokipoikien kotiotteluissa. Selkeä ulosanti 
on tarpeen myös huutokauppameklarina ja 
juontotehtävissä.

Hyvönen ei ole erikoistunut sen kum-
memmin kumpaankaan ravirotuun, vaan 
pitää molemmista yhtä paljon. Tällä hetkel-
lä hän on mukana Team Enkelit ja Demonin 
omistamassa 7-vuotiaaksi kääntyneessä 
oriissa Demon ja 3-vuotiaassa Issakan Sti-
gissä, joka on Antti Ojanperällä valmennuk-
sessa. Näiden lisäksi osuus löytyy kahdesta 
lämminverisessä Hoss-varsasta sekä ravilii-
gaosuus Lappeenrannan Oberonista.

Hyvönen on kiinnostunut raviurheilun ti-
lasta kokonaisuutena ja lähti hevosenomis-
tajien toimintaan mukaan SHKL:n puheen-
johtaja Seppo Ranta-Ruonan ehdotuksesta. 
Päivän polttava puheenaihe on peliyhtiöi-
den yhdistyminen. 

- Toivon mukaan se asia saadaan hoidet-
tua hyvin ja homma kotiin, Hyvönen toteaa.

Kimppaomistaminen on tätä päivää
Haastattelun aikana sana kimppaomistami-
nen nousee esiin useammankin kuin kerran. 
Hyvönen on ollut itse mukana useissa eri-
kokoisissa porukoissa, osassa myös kimpan-
vetäjänä. Tähän mennessä hänen kimppa-
omistajauransa mieleenpainuvin hevonen 
on ollut Kiikun Ihaa, jonka omistajana oli 
Nalle Puh-teeman mukaisesti Puolen Heh-
taarin Talli. Kiikun Ihaa voitti lähes puolet 
uransa kilpailuista tienaten lähes 60.000 eu-
roa. Hyvösen mieleen jäi ruunan juoksuista 
eritoten 75-finaalivoitot. Hevosen ura päät-
tyi seitsemänvuotiskauden jälkeen ikävään 
loukkaantumiseen, tai tarkemmin ottaen 
loukkaantumista seuranneen leikkauksen 
komplikaatioihin.

Hyvösen mukaan oman hevosen juoksu 
ei jännitä selostuskopissa niin paljoa kuin 
radan varrella. Koska kalenteri on täyttynyt 

työpäivistä, raveihin ei luonnollisestikaan 
kovin monesti ehdi enää vapaapäivinä.

-Hevosenomistajien määrä pitäisi saada 
nousuun ja avain onneen on nimenomaan 
kimppatallien perustaminen. Laatuun on 
kuitenkin satsattava, ihmiset ovat laatutie-
toisia. Kimpanvetäjällä on iso rooli tiedot-
tamisessa ja uusia osakkaita etsiessä pitää 
osata markkinoida koko hommaa järke-
västi, Hyvönen selvittää. Hänen mukaansa 
on mahdollista, muttei lainkaan helppoa 
puhua mukaan uutta väkeä raviurheilun 
ulkopuolelta. 

- Onhan siinä joskus vierähtänyt tunti 
jos toinenkin, kunnes muutaman tuopin 
jälkeen pikkutunneilla on saatu uusi kimp-
paomistaja puhuttua mukaan, Hyvönen 
naurahtaa. 

- Elämyksen kauttahan sitä on lähdet-
tävä lähestymään. Tärkeää on myös kertoa 
asiat helppotajuisesti ottaen huomioon sen, 
etteivät kaikki asiat ja termit ole jo valmiiksi 
selviä. Kimpanvetäjien kouluttaminen on 
tärkeää. Yhteisomistus sopivassa porukassa 
on mukavan pehmeä lasku hevosenomista-
juuteen, päättää Hyvönen.

Minna Svartsjö

SHKL:n hallituksen tuorein jäsen on raviväen hyvin tuntema Lauri Hyvönen - mies mikrofonin äärestä. 
Hyvönen ajautui ravimaailmaan isän ja isoveljien vanavedessä. Raviselostajan uransa hän aloitti 
poikkeuksellisen varhain, jo viisitoistavuotiaana.

Lauri on tullut tunnetuksi monipuolisena 
äänityöläisenä. Selostuksen lisäksi häntä on 
nähty mm. juontamassa ja meklaroimassa. 
Tässä on menossa suomenhevoshuutokauppa 
Joensuun kuninkuusravien aattona. Kuva 
Hippos/Marianne Pykäläinen
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