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Hyvät Suomenhevonen 2009
-lehden lukijat !

Kädessäsi on uudistunut Suomenhevosliitto ry:n 
julkaisema lehti, joka aikaisemmin tunnettiin Suo-

menhevosSanomat nimisenä.
Yhdistyksemme on kasvanut jäsenmäärältään voimak-

kaasti, jäseniä on nyt jo yli 1 000. Jäsenistömme koos-
tuu hevosten kasvattajista ja omistajista, sekä muista 
sidosryhmistä. Huomattava määrä jäsenistöstämme 
on kuitenkin henkilöitä, jotka eivät omista hevosta, 
mutta ovat kiinnostuneet suomenhevosesta ja sen tu-
levaisuudesta.

Suomenhevosliitto ry on perustettu ajamaan suomen-
hevosen etuja ja turvaamaan sen säilyminen puhtaana 
rotuna seuraavillekin sukupolville.

Suomenhevosliitto on ottanut kantaa eri asioihin, jotka 
ovat koskettaneet suomenhevosen etuja eri asioissa. Kylmä-
verisille järjestetyt kilpailusarjat puhuttavat jäsenistöämme. 
Olemme valmiit kehittämään joka tilanteessa yhteistyötä 
Pohjoismaisten kylmäverihevosten eri päättäjien ja jär-
jestöjen kanssa. Odotamme sitä yhteistyötä myös muilta 
pohjoismailta.

Tuntuu turhauttavalta joidenkin raviratojen liputtaminen 
kyläverisarjojen puolesta. Kuitenkin pitää muistaa, jos me 
luovumme suomenhevosen identiteetistä, menetämme 
todella paljon. Kansainvälistymistä tarvitaan, mutta pitää 
muistaa, että vain me puolustamme omaa puhdasta suo-
menhevostamme.

Suomen Hippos ry:n suomenhevosen tulevaisuuden 
suunnittelusta ja toteutuksesta on saatu kentältä hyvää 
palautetta. Suomen Hippos ry:n projekti - vastaava Suvi 
Louhelainen on tehnyt hyvää työtä ja saa suomenhevosten 
taustajoukkojen täyden tuen.

Nuorten suomenhevosten kannustus on tuonut tulok-
sia. Tänä vuonna on kolmivuotiaita tullut hyvin opetus –ja 
koelähtöihin. Myös nelivuotiaiden suomenhevosten kilpai-
lumäärissä on mukavaa kasvua. Viime vuonna kesäkuun 
loppuun mennessä kilpaili 178 nelivuotista hevosta, nyt on 
startanneita samalle ajalle 212 hevosta. Suomenhevosen 
kiinnostavuuden kannalta on tärkeää, että on halukkuutta 
kilpailla ja sitä kautta myös kilpailumahdollisuudet lisään-
tyvät nuorille hevosille.

Hippos kerää tietokantaa suomenhevosten kasvattajista, 
omistajista ja kaikista asiaan liittyvistä taustajoukoista. Asia 
on hyvin tärkeä ja pyydänkin, että päivittäisitte yhteystieton-
ne kuntoon Suomen Hippokseen. Tietokannasta kun saadaan 
tarpeeksi kattava, se palvelle laajaa käyttäjäkuntaa.

Suomenhevosliitto on mukana järjestämässä Tampe-
reella Teivossa 23.11.2009 järjestettävää  PHH 100 vuotta 
Suomenhevosseminaaria. Tilaisuudessa on mukana useita 
tunnettuja suomenhevosten omistajia ja valmentajia mm. 
Aarne Halla-Aho / Velin Vinke, Bella Varjonen / Erikasso, 
Timo Vääräniemi / Valtraus. Kasvattajan näkökulmia selvittää 
Jukka Salonen.

Mielenkiintoista juttua varmasti riittää, kun haastattelijoina 
ovat alan ammattilaiset Markku Heikkilä ja Marko Lähteenmä-
ki. Tilaisuudessa luennoi myös eläinlääkäri / Suomen Hippos 
ry:n hallituksen jäsen Kristiina Ertola.  Matti Mahlamäki ottaa 
kantaa puheenvuorossaan, minkälainen on suomenhevosen 
kansallinen brändi.

Puheenjohtaja Reino Haanpää kuvassa omistamansa 1-vuo-
tiaan suomenhevostamman kanssa. i. Frans, e. Joiliina. Kuva: 
Jussi Asu

Hevosten vakuutusasiat ovat puhuttaneet lähinnä hevos-
ten omistajatahoja. 

Hevoskohtaisia vakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt teke-
vät osittain korvauspäätöksiään kuulematta esim. alan asian-
tuntijoita. Asian korjaamiseksi olisi eri järjestöistä kerättävä 
riippumaton asiantuntijoista koostuva ryhmä, joka ottaisi 
kantaa ns. riita-asioissa. Muissa vakuutuslajeissa käytetään 
laajempia asiantuntija - ja instanssi ryhmiä, jotka ottavat 
kantaa vaikeissa korvausasioissa. Miksi ei hevosvakuutuksissa 
toimita samalla tavalla? Käytäntö hevoskorvausten kohdalla 
on mielestäni niin, että vakuutusyhtiöt pyytävät arvioita 
esim. omilta ns. asiantuntijoiltaan, jotka ovat usein esteellisiä 
eri syistä ottamaan kantaa esim. korvausmääriin. Hevosva-
kuutusten esille nostaminen tulee varmasti aiheuttamaan 
puheenvuoroja puolesta ja vastaan. Tässäkin asiassa terve 
keskustelu ja kannanotot kehittävät kaikkia osapuolia.

Vuoden päätapahtuma Lappeenrannan Kuninkuusravit lä-
hestyvät. Suomenhevosliitto on ollut yhteistyössä Lappeen-
rannan kanssa esim. yhteistyökumppaneiden hankinnassa. 
Olen varma, että saamme Lappeessa seurata mielenkiintoisia 
ja asiantuntemuksella järjestettyjä Kuninkuusraveja. Näh-
dään Lappeenrannassa 8-9.8. 

Reino Haanpää     
Suomenhevosliitto Ry, puheenjohtaja

Suomenhevonen 2009

Julkaisija Suomenhevosliitto Ry
Kansikuva Juhani Länsiluoto
Taitto  Janne Mäki-Turja & Reino Haanpää
Painopaikka  Painotalo Casper Oy, Kurikka
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Suomalaisen hevosen tunnettu historia on noin 1000-
vuoden mittainen. Hevonen on tullut Suomeen ihmisten 

mukana  jo 1200-luvulla. 1800-luvun lopulla hevoskantamme 
voimistuessa, ryhdyttiin toimenpiteisiin, millä turvataan  
suomenhevosen jalostaminen puhtaana rotuna. 

Suomen Senaatti teki 6.9.1907 suomenhevosen historian 
merkittävimmän päätöksen, kun se avasi koko maata kä-
sittävän kantakirjan perustamisen suomenrotuisille oriille. 
Kaksi vuotta myöhemmin toimeenpantiin myös suomen-
hevostammojen  kantakirjaus.

Suomenhevonen on kulkenut suomalaisen ihmisen rin-
nalla vuosikymmenet. Tämän päivän teknologiahuuman 
keskellä elävän nykyihmisen on vaikea muistaa ja ymmärtää 
yksi tosiasia. Me puhuisimme varmasti jotain muuta kuin 
äidinkieltämme ilman urheita suomenhevosiamme. Me 
emme olisi selvinneet sodissa, ellei meillä olisi ollut käytössä 
uskollista ja nöyrää palvelijaamme suomenhevosta.

 Sotain alussa meillä oli 350 000 suomenhevosta. Talviso-
taan lähetettiin 70 000 ja vielä jatkosotaan 45 000 suomen-
hevosta. Loput hevosistamme raatoivat raskaan sota-ajan 
kotirintamilla. Sodissa kaatui yli 20 000 suomenhevosta ja 
loukkaantui lisäksi suuri määrä. Muistakaa, että olemme 
paljon velkaa Suomenhevosellemme.

Arvostettu hevosmies Pekka Siikala kirjoitti v-1992 suo-
menhevosestamme näin: ” Ilman raviurheilua olisi suoma-

lainen hevonen kuollut sukupuuttoon. Ilman vuosittaisia 
Kuninkuusraveja olisimme kadottaneet ne geenit, jotka 
Suomen hyvinvointiin veivät.

Käymällä raveissa maksamme velkaamme. Käymällä Ku-
ninkuusraveissa maksamme jo hieman korkoakin. Se on 
oltava kunnia-asia jokaiselle suomalaiselle. Meidän on mak-
settava velkamme suomalaiselle hevoselle. Sille kuuluisalle 
suomenhevoselle, sille, joka ainoana hevosena tuoksuu 
oikealle elämälle, isiemme ja äitiemme perinnölle. Totisesti! 
Sen olemme velkaa Suomenhevoselle.”

 Näin siis Pekka Siikala kirjoitti voimakkaita sanoja edellisen 
taloudellisen laman aikana v. 1992.

Tällä hetkellä on Suomessa hevosia n. 70 000, joista suo-
menhevosia n. 20 000( 29 %). Lämminverisiä ravihevosia 
on meillä on n. 24 900 ( 36% ) ja ratsuja ja poneja n. 23 400 
(35 % ). Suomenhevosen arvostus, niin ravihevosena, kuin 
ratsu – ja muussakin vapaa-ajan toiminnassa on voimak-
kaasti lisääntynyt. Jo muutamia vuosia on ollut tilanne, että 
opetetuista ratsuhevosista, sekä ns. yleiskäyttö hevosesta 
on todellinen puute.

Suomenhevosten jalostuksellinen pääpaino kuitenkin 
painottuu ravipuolelle. Viime vuonna astutetuista n. 2 400 
tammasta peräti 80% astutettiin juoksijasuunnan oriilla.

Reino Haanpää

Maksamme velkaa Suomenhevoselle! 

Suomenhevosliitto ry
Suomenhevosliitto on perustettu Saarijärvellä 4. tammikuuta 1998. Kotipaikkana on perustamispaikkakunta 
Saarijärven kaupunki, toiminta-alueena koko Suomi. Liitto on Suomen Hippos ry:n jäsen.

Suomenhevosliitto ry:n tavoitteena on:
•  lisätä kansallisomaisuutemme suomenhevosen arvostusta monikäyttöisenä yleisrotuna ja tukea sen säilymistä puh-

taana alkuperäisrotuna.
•  turvata suomenhevosen asema raviurheilun rikkautena.
•  lisätä suomenhevosen kilpailumahdollisuuksia yhdessä pohjoismaisten kylmäverirotujen kanssa.
• lisätä yhteistoimintaa suomenhevosjärjestöjen kesken.

www.suomenhevosliitto.fi 

Reino Haanpäälle tunnustuspalkinnon luovuttivat SEY:n 
liittovaltuuston pj. Ismo Kovanen (vas) ja toiminnanjohtaja 
Risto Rydman. 

STT / Ilkka 31.7.2005.

Suomen Eläinsuojeluyhdistys ry palkitsi pitkän linjan 
eteläpohjalaisen hevosvaikuttajan, kurikkalaisen Reino 
Haanpään Seinäjoen Kuninkuusravien yhteydessä. Eläin-
suojeluyhdistys SEY on perinteisesti palkinnut Kuninkuus-
ravien yhteydessä henkilön tai yhteisön, joka esimerkki-
sellä tavalla on ottanut huomioon hevosen hyvinvoinnin 
toiminnassaan.

Haanpää toimi 80- ja 90- luvuilla Seinäjoen raviradan 
kilpailujohtajana. Silloin hän ensimmäisenä Suomessa or-
ganisoi toimialueellaan talli-tarkastusprojektin, jossa talli-
olosuhteita ja hevosten hyvinvointia vaalittiin yhteistyössä 
hevosten omistajien kanssa. Tuorein ansio Haanpäälle on 
hevosten ja lemmikkieläinten hautausmaa Ystävänpuisto. 
Tämä toiminta antaa hevosen-omistajille mahdollisuuden 
huolehtia arvokkaasti hevosen koko elinkaaresta. (STT)
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Viime vuoden parhaaksi viisivuotiaaksi kohonnut ori 
Valtraus on alun perin alavieskalainen hevonen jo toi-
sessa polvessa, sillä jo emä Noretta on Alahautalan 
perheen kasvattama. Emälinja tulee kuitenkin Ypäjällä 
vuosikymmenien aikana rakennetulta pohjalta. 

Valtraus (Viesker) on kilpailemattoman emänsä Norettan 
(Turo) ensimmäinen varsa ja kun toinenkin emä on vain 57,7-
ennätykseen päässyt tamma, eivät odotukset tavallisessa 
tapauksessa olisi olleet välttämättä kovin korkealla. 

Vaan Valtraus ei olekaan aivan tavallinen hevonen. Valt-
rauksen sukupuuta koottaessa on kyllä käytetty aikansa 
parhaita oriita ja kun se toinen emä on kuitenkin nimeltään 
Norea (Vieteri), niin se jo kyllä tunnetaan jälkeläisistään: 
kymmenestä varsasta ovat valiojuoksijoita Sorea (Suikku) ja 
Rivallus (Ero-Ponsi), tähtijuoksijoita Vokkerin Vapa (Vokker) 
ja Tähti-Petraus (Ponseri). Näiden lisäksi tuotantoon kuuluu 
vielä yksi huippu- ja neljä suurjuoksijaa, Noretta on sisarus-
sarjan ainoa ennätyksetön. Vokkerin Vapa on ehtinyt jättää 
jo hirmulahjakkaan Stamorin (Hovi-Ari)  23,4 ja Vilijonkan 
(Ponseri) 27,6a. 

Kolmas emä Aulia (Erilo) oli itse 29,6a-aikainen tähtijuok-
sija, mutta vaikka sen perikuntaan kuuluu kolme tytärtä, on 
tammaketju tässä kohdin heikoimmillaan. Muista tyttäristä 
suurjuoksijarajan tavoittanut Orea (V.T. Ajatus) jätti 25,1a-
aikaisen Yrmen (Pysteri) ja Pelson keskusvankilassa kilpai-
lemattomaksi jääneen Paulian (Hiluri) kymmeneen varsaan 
mahtuu parhaana Paulian Wiltsu (Vokker) 27,7a.   

Kaiken taustalla Keva

Neljäs emä on 1962 syntynyt Keva (Uskoton) on yksi Ypäjän 
laitosten legendaarisista matroonista. Kevan omat numerot 
jäivät suurjuoksijatasolle 36,2a – 37,6, mutta monet ypäjä-
läiset hevostalouskoululaiset ovat saaneet siltä hyvää oppia 
raviurheilun saloihin. 

Keva jätti 11-päiseen jälkeläisjoukkoon yhdeksän luok-
kajuoksijaa, jotka ilman toistaiseksi vielä ylen harvinaisia 
superjuoksijoista listataan vakuuttavin numeroin 1-5-2-1. 
Esikoispoika Ponte (Passin Voitto) edusti viimeisenä yhtä 
ukko-Murron isälinjaa (Paanari – Panssari – Passi), pääsi 
ennätyksiin 24,2a – 28,8 ja oli mm. Vieterin ikätoverina yksi 
sen kovista kilpaveikoista. Myös tähtijuoksijapojat Selmeri 
(Riuska), Vesku (Hulina) ja Makeva (Totti) edustivat isäoriita, 
joita ei parhaalla tahdollakaan voi sanoa mitenkään muo-
dikkaiksi. Vesku näistä nousi suurimpaan merkitykseen mm. 
ravikuningas Petten isänä. 

Jos Kevan kohdalla voi näin jälkikäteen arvostella muu-
tamia jalostusvalintoja, niin suoranaiseksi vahingoksi voi 
sanoa sen, että sille jäi vain neljä tytärtä. Näistä Aulian lisäksi 
Okeva (V.T. Ajatus) tavoitti tähtirajan, Iva (Jonne) ja Nukeva 
(Vieteri) olivat huippujuoksijoita. 

Iva oli tyttäristä vanhin ja sen kilpailematon tytär Tuu-
va (Lokker) on jalostettu Jonneen 3 + 2. Tuuva on saanut 
seitsemän varsaa, joista luokkajuoksijoita komeasti 1-3-2-
0. Ajankohtaisin on tietenkin yhdeksi kuningatarkilpailun 
suosikeista noussut Oktaavia (Taikuri), 18 kertaa voittanut 

ja 24,1a – 25,6 ennätykset saavuttanut tamma. 
Nukevan paras on Löytävä 24,5a – 24,1 ja kaikkiaan sen 

sarja kirjoitetaan 8 1-4-0-0. 
Okevalla on peräti kolme valiojuoksijajälkeläistä: Kokeva 

(Vokker)  22,8a, Kertova (Ylikessu) 23,8a ja Taikova 23,7a. Sat-
tumalta koko kolmikon volttiennätys kirjataan huomattavan 
hyvillä numeroilla 25,3. Tähtijuoksijoita on myös kolme ja 
näistä Tunteva (Vokker) muistetaan varsinaisena voittoko-
neena (26 17-5-2) ja 26,8a – 27,5 –ennätyksiin yltäneenä 
tammana, jonka esikoispoika Hullumies (Turo) on tarinam-
me sankrin Valtrauksen ikätoveri ja tuore Suur-Hollolan 
sankarihevonen.  

Viides emä on 1948 syntynyt Neeva, jonka taustalla isänä 
ja emänisänä ovat Ypäjän maisemissa hyvin tutut Hörö ja 
Vesselin Raiku. Näiden merkitys vain nykyajan raviurheilua 
tuntevalle on jäänyt jokseenkin huomaamattomaksi.

Ypäjän monikymmenvuotinen jalostustyö on saanut 
osakseen paljon arvostelua, mutta ainakin Keva perikunti-
neen on kyllä tehnyt parhaansa laitosmaisen jalostamisen 
rehabilitoimiseksi.  

Valtraus jatkaa sukuaan 

Jos ovat Tunteva aikoinaan tai Oktaavia ja Hullumies näinä 
aikoina vierailleet ahkerasti tärkeiden kilpailujen voittajake-
hissä, niin vielä vakuuttavampaa on ollut Valtrauksen esiin-
tyminen. Hevosen voittoputki on 11 ykkösen mittainen. De-
byytti tapahtui kolmivuotiskaudella paikallisraveissa ja tulos 
oli heti lupauksia antava 39,2. Nelivuotiaana heinäkuussa ori 
teki Kajaanissa 36,7-vauhtisen koelähdön ja kauden ainoassa 
kilpailussaan Vieremällä se kulki 35,6/2160 m. Uudelleen ori 
palasi näyttämölle vasta viime vuoden huhtikuussa, kun se 
hankki Kuopiossa uudelleen kilpailuoikeuden 37,2-ajalla. 

Kaikki edelliset ajoi valmentaja Timo Vääränen, joka myös 
omistaa hevosen yhdessä Aulis Harmoisen kanssa. Molem-
mat ovat alan harrastajille tuttuja ravimiehiä jo vuosien, 
vuosikymmentenkin takaa. Vääränen on valmentanut useita 
menestyviä lämminverisiä, joista miehen oma suosikki on 
ollut Go Hero, mutta myös Rainbow Nugget teki työnsä 
tunnolla ja Peter Brave oli lempihevonen, johon kohdistu-
neet suuret odotukset jakoi myös Vääräsen hevosilla paljon 
ajanut Jomppe Kontio. Timo Vääräsen oma ajotilasto näyttää 
kaikkiaan 75 voittoa 451 startista, joten kyllä komeusta löytyy 
siltäkin saralta. Aulis Harmoisen takavuosien varsinainen 
mainehevonen oli Sirutar, jolla silloinen nuorimies sijoittui 
kakkoseksi Seinäjoen Kuningatarkilpailussa 1975.  

Viisivuotiskauden käynnistyttyä on Valtrauksen ajoteh-
tävissä nähty poikkeuksetta Akseli Lahtinen. 

Timo Vääränen valottaa nuoren menestysoriin taustoja: 
”Sen voi sanoa olevan aivan tilaustyötä. Hevosesta tai 

paremminkin sen tilaamisesta päätettiin yksissä suurkil-
pailujen illanistujaisissa, mutta kyllä puheet pitivät vielä 
seuraavanakin päivänä. Ja kun me, samaten kuin kasvattaja 
Raija Alahautalakin, tiedettiin tamman vahva emänsuku, 
niin ei siinä pelottanut ennätyksetön tai heikkoaikainen 
tamma siinä linjassa.”

”Siellä oli kasvattajalla Alavieskassa hyvää tilaa varsalle, 

Suomenhevosliiton valinta viime kauden viisivuotiaaksi

Valtraus ponnistaa kestävältä pohjalta
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ja se tuotiinkin sitten meille vasta vappuna yksivuotiaana. 
Sen kanssa edettiin sitten kaikessa rauhassa ja kun se oli jo 
ostaessa selvä ajatus, että tästä tulee pitohevonen, ei sitä 
kiirettä sitten ollut nelivuotistalvellakaan.” 

”Se vähän yskähtelikin siinä, kurkunpäässä oli sanomista. 
Oli varmasti parempi, ettei lähdetty kesken kokeilemaan… 
Mutta heti se sitten rupesi menestymään ja kehittyi joka 
reissulla ja vaikka Derby oli pidetty toki jonkinlaisena haa-
veena ja tähtäimenä, niin kyllä se voitto sittenkin oli vähän 
niin kuin yllätys”, sanoo valmentaja suojatistaan. 

Kilpaura vasta hyvässä alussa

Valtraus on hävinnyt urallaan vain yhden kerran. Tämä ta-
pahtui Kuopiossa viime maaliskuussa, kun se aloitti uutta 
kauttaan Oulun syyskuisen V75-fi naalin jälkeen. Ori laukkasi 
johdosta puoli kierrosta ennen maalia, mutta vapaata väylää 
löydettyään se kiri vielä aivan lähdön voittanen Pirtamon 
rinnalle.  

”Sitten ajettiin huhtikuussa vielä Kuopiossa, niin että ei 
sillä ole kaikkiaankaan vielä kuin 13 starttia alla. Sitä sitten 
treenailtiin ja ajateltiin tulla kesällä starttiin, mutta sitten 
kun aloitettiin nuo siitoshommat. Niin se on ori ollut kyllä 
niin ahkerana ja tosissaan työn touhussa, että nyt on sitten 
vasta pari viikkoa taas treenattu. Morsiamia on ollut 115 ja 
jotakin lähelle parikymmentä on vielä aloittamatta. Kaikki 
on sujunut hyvin, mutta kyllä tämä siitoshommakin työstä 
käy kun päivän ainoa postiauto kulkee jo aika aamusta ja 
iso osa tamma-asiakkaista palvellaan siirtoina”, sanoo Timo 
Vääränen.   

Valtrauksen parhaat vuodet ovat siis vasta edessä, mutta 
se ei ole Vääräsen ja Harmoisen ainoa yhteinen tulevaisuus-

projekti. Miehet ostivat kasvattajalta  Valtrauksen nelivuoti-
aan siskopuolen Norikon (Apassi) sen ollessa kaksivuotias. 
Tamma on kilpaillut seitsemän kertaa totosijoin 3-2-0 ja 
saanut lupauksia herättävän volttiennätyksen 30,0 täydellä 
matkalla. 

”Se on kova aika tuokin nuoren tamman uran alussa. Nori-
kolla on lähdetty matkaan samalla ajatuksella, että väkisin ei 
ruveta hosumaan. Eihän se tietenkään auta valittaa kun kyse 
on kumminkin urheilusta, mutta kyllä siinä vain moni varsa 
uupuu, jos joutuu monta kertaa menemään kykyjensä raja-
mailla, ja joskus jopa kovempaa kuin pääseekään”, summaa 
Timo Vääränen nuorten siirtymistä kilpailuyhteiskuntaan. 

Kyösti Saranpää

Valtraus, kasvattaja Raija Alahautala ja valmentaja Timo Vää-
ränen. Kuva: Juhani Länsiluoto.

Valtraus/Akseli Lahtinen. Kuva: Juhani Länsiluoto.
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Suomenhevosliitto palkitsi keväällä vuoden 2008 par-
haina nuorina tammoina kolme mielenkiintoista hevos-
ta. Niiden kuulumiset tänä kesänä ovat hyvin erilaiset: 
Nyt neljävuotiaalla R.R. Ruskariinalla kilpaillaan koko 
ajan, viisivuotias Poken Viasko aloittelee kauttaan ja 
kuusivuotias Maipin Inka on todettu tiineeksi.

”Liikkeet kuin lämminverisellä”

R.R. Ruskariina palkittiin viime vuoden parhaana kolmevuoti-
aana tammana. Sen kausi olikin vakuuttava: Se oli ikäluokan 
eniten tienannut ja nopein tamma. Vuoden neljän kilpailun 
sijoituksista yksi jäi toton ulkopuolelle – silloin sijoitus oli 
neljäs. Kakkossijan R.R. Ruskariina juoksi Varsat Vauhdissa 
–kilpailun fi naalissa ja vielä 28. joulukuuta se päivitti kol-
mevuotiaiden tammojen Suomen ennätyksen 2160 metrin 
matkalla lukemiin 34,0.

Tamman omistaja Risto Pesonen pitää kauden kohokohtana 
SE-juoksua. R.R. Ruskariinan oli etukäteen ajateltu pystyvän 
SE –aikaan ja odotusten täyttyminen tuntui hienolta. Tälle 
vuodelle Pesonen ei osaa sanoa yhtä ainoaa päätähtäintä. 
Kaikkien ikäluokkakilpailujen ennakkomaksut on maksettu, 
ja ne ajetaan jos hevonen siltä tuntuu. 

Omistajan ajatukset ovat aina seuraavassa startissa. Juttua 
kirjoittaessa R.R. Ruskariinan seuraava startti on heinäkuun 
ensimmäisenä päivänä Vermossa. Tämän lähdön Pesonen 
kertoo antavan paljon suuntaa jatkokaudelle. 

Risto Pesonen osti R.R. Ruskariinan yksivuotiaana hevo-
sen kasvattajalta Reijo Ranteelta. Pesonen ihastui tamman 
liikkeisiin: ”Harvoin näkee varsaa joka yksivuotiaana ravailee 
noin hienosti. Sillä oli jo silloin liikkeet kuin lämpöisellä.” 
Lahjoillaan hevonen on tähän asti Pesosen mukaan juossut-
kin. Toki valmentaja ja ohjastaja Kyösti Ahonen on tehnyt 
paljon töitä hevosen kanssa, mutta vielä sillä ei ole treeniin 
tai kilpailuihin satsattu. 

Hevosen odotetaan parantavan kun se alkaa paremmin 
hallita liikkeitään ja rauhoittuu. Tähän asti se on ollut hätäinen 
ja sen menohaluja on lähinnä yritetty hillitä. Tänä vuonna 
R.R. Ruskariinalla on tarkoitus ajaa talveen asti. Omistaja ja 
valmentaja etenevät kuitenkin hevosen ehdoilla, sillä R.R. 
Ruskariinasta odotetaan pitkäikäistä kilpahevosta. 

“Jos minä jollakin hevosella Kuninkuusraveihin pääsen, niin tällä!”

Kauden tähtäin Villimiehen tammakilpailussa

Suomenhevosliitto palkitsi suvukkaan Poken Viaskon viime 
vuoden parhaana neljävuotiaana tammana. Sen voittosum-
ma oli ikäluokan tammojen suurin ja se sijoittui Satakunta-
ajossa toiseksi. Vuoden kuudesta kilpailustaan se voitti neljä, 
oli kerran toinen ja kerran kolmas.

Tänä vuonna Poken Viaskolla ei juttua kirjoittaessa vielä 
ole kilpailtu. Syynä ovat jalkavaivat. Toisen omistajan, Jou-
ni Rosimon, mukaan kilpaileminen on kuitenkin tarkoitus 
aloittaa heinäkuussa.

Poken Viasko on maksettu kaikkiin viisivuotiaiden ikä-
luokkakilpailuihin mukaan, ja ne ajetaan, jos kausi etenee 
suunnitelmien mukaan. Tämän vuoden tähtäin on selke-
ästi Villimiehen tammakilpailussa. Viime kautta Rosimo 
arvostaa kokonaisuudessaan, ja mainitsee sen mieleen-
painuvimmiksi hetkiksi hevosen ensimmäisen voiton sekä 
Satakunta-ajon.

Poken Viasko on valmennuksessa Tapio Perttusella, joka on 
myös ollut hankkimassa hevosta Marjut ja Jouni Rosimolle. 
Rosimot käyvät katsomassa tammaa viikottain ja seuraavat 
kaikki startit paikan päällä. Heidän reseptinsä menestyvään 
tammaan on yksinkertainen: luotto Tapio Perttuseen.

Suurenna otsikkofontti

R.R. Ruskariina/Kyösti Ahonen. Kuva: Olavi Ilmonen.

Poken Viasko/Tapio Perttunen. Kuva: Olavi Ilmonen.
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Maipin Inkalla ei ajeta enää tänä vuonna

Suurin voittosumma koko ikäluokasta. Ikäluokan nopein 
tamma. Villimiehen tammakilpailun voittaja. Siinä muutama 
meriitti, joiden perusteella Maipin Inka valittiin viime vuoden 
parhaaksi viisivuotiaaksi tammaksi.

Omistaja-valmentaja Kalervo Mäkinen valitsee kuitenkin 
Jyväskylän Pikkukunkun vuoden mieleenpainuvimmaksi 
kilpailuksi. Pikkukunkussa Maipin Inka oli loistava ja oli lähellä 
SE:tä, kunnes laukkasi loppusuoralla hylkäykseen asti.

Tänä vuonna tamma on kilpaillut muutaman kerran, ja 
lisää startteja ei lähiaikoina ole luvassa. Maipin Inka on sie-
mennetty ja todettu tiineeksi Turosta. Kilpailuoikeutta tälle 
vuodelle olisi vielä jäljellä, mutta Mäkinen sanoo asettavansa 
tamman tiineyden nyt etusijalle, eikä sillä kilpailla enää tänä 
vuonna. 

Tamman siementämisestä oli päätetty jo ennen alkukau-
den kilpailuja. Mäkisen mukaan parhaat varsat ovat nuorista 
tammoista ja emänsä ensimmäisiä, kuten Maipin Inkakin. 
Paitsi tekevän hienon varsan, tamman odotetaan myös kehit-
tyvän henkisesti varsavuotensa aikana. Ja mikäs on tammaa 
astutellessa, kun sen BLUP-indeksinä komeilee 125.

”Minun kohdalleni ei tule toista tällaista hevosta. Jos 
minä jollakin hevosella elinaikanani  Kuningatarkilpailuun 
pääsen, niin tällä!” Mäkinen uskoo, ja lisää: ”Ei tätä niin ole 
valmennettu, miten kuulen ihmisten hevosiaan valmentavan. 
Lahjoillaan ja suvullaan tämä juoksee.”

Teksti: Hanna Salonen

Fi
nn
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tila
       ja eläinlääkintä O

y
Jokikunnantie 556
03430 Jokikunta, Vihti

Puhelin ja faksi
(09) 2234 131

www.skuti.com
Avoinna 
ark. klo 9-21

Maipin Inka/Eero Hakkarainen. Kuva: Juhani Länsiluoto
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LIHASHUOLTOA HEVOSILLE

Vihti –ja lähialueet

Jenna Järvinen

puh.040-5456487

hevoshuolto@gmail.com

BOTNIA HORSE POWER 09 
- VAASAN VAUHTIRADALA RÄVÄHTÄÄ!

KAHDET TOTO-TV RAVIT HEINÄKUUN 
VIIMEISELLÄ VIIKOLLA;

- VASABLADET SPRINTERN 
SUNNUNTAINA 2.8.2009
- POHJALAINEN POWERI 

TORSTAINA 30.7.2009

TERVETULOA KOKO PERHEEN 
VOIMALLA!

WWW.VAASANRAVIT.COM

VAASAN RAVIT - SÖH rf

KATSO
www.rtl-maanrakennus.fi 

Tampereen 
hevosklinikka
Ravirata, 33420 Tampere
puh. (03) 344 1700 klo 8-9
fax (03) 344 1003
Ell Jukka Houttu, Ell Kristiina Ertola, 
Ell Mari Vettenranta www.eleta.fi 

LEHTORANTA OY
RAKENNUSTOIMISTO
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Tallirengin tarinoita

Seinäjoen Kiikussa asuva Aarne Pöytälaakso on 
saanut omistukseensa Suomessa ilmestyneen 
Hevosviesti-lehden kaikki julkaistut vuosiker-
rat, alkaen v. 1924.

Pöytälaakso on antanut Suomenhevosliitto 
ry:lle oikeuden lehdessä olevien juttujen ja 
kuvien julkaisuun. Tallirengin tarinoita - palsta 
on ollut Hevosviestissä koko sen toiminnan 
ajan. 

• Jos ei terva ja pikiöljy auta on vitsit 
vähissä.
• Hevonen huiskauttaa häntäänsä 
sitä käskettäessä. Laita häntäjouhiin 
kiinni yläpäähän iso tuuman mutteri, 
pian lopettaa huiskimisen.
• Hännän hinkkaaminen. Häntä voi-
dellaan ruokaöljyllä, mihinkä lisätään 
1/3 osa lamppuöljyä.
• Kanatäiden hoito. Häntä pestään 
tupakkavedellä. Kerää tupakantump-
peja ja keitä niistä vesi.

Aarne Pöytälaakso ja Vieteri vuonna 1983
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• Mitä pitää tehdä, että tamma hyväk-
syy kuolleen varsansa tilalle toisen 
varsan imetykseen. Laita kuolleen 
varsan päälle loimi ja hiero sitä var-
saan. Laita uudelle imetysvarsalle 
sama loimi hetkeksi päälle ennen 
tamman luo vientiä. Tamma tunnis-
taa sen hajunperusteella ja hyväksyy 
varsan.
• Tulipalosta pelastettava hevonen.  
Peitä hevosen silmät, vaikka hätäti-

lanteessa takillasi, ota hevosen karsinasta käteesi hevosen 
omaa lantaa ja paina se sen sieraimiin. Hevonen tuntee 
oman hajunsa ja seuraa taluttajaa. Vie hevonen niin kauas 
tallipalosta ettei se lähde uudestaan talliinsa.
• Älä jätä päitsimiä hevoselle päähän, kun jätät sen laitumelle. 
Kärpäiset ja paarmat kiusaa hevosta ja sen takajalka voi jäädä 
päitsimien kaulapannan taakse ja hevonen tukehtuu.
• Kusuri ja häntäänsä huiskiva tamma periyttää tapansa 
varsoihinsa.
• Hevosen kusettaminen ennen kilpailuja. Ylistarolaismie-
hen neuvo: Ota kotoa hevosen omasta karsinasta märkää 
kuiviketta ja vähän ulostetta pussin mukaan ja levitä sitä 
kilpailupaikalla hevosen alle, varmasti kusoo.
• Pureva ja näykkivä hevonen lopettaa tapansa, kun annat 
hevosen ottaa kiinni veriseen lihanpalaan.
• Hevoselle annettavien kaurojen ja heinien pitää olla ko-
vanmaan tuottamia, nevamaassa kasvavassa rehussa ei ole 
kivennäisiä, eikä tarpeellista fosforia.
• Nuoren hevosen valmennus pitää aloittaa rauhallisesti. 
Varsan ei saa tulla hiki, eikä sapsulihas saa täristä. Valmennus 
pitää olla varsalle mielekästä ja melkein leikkiä.
• Sädemätä poistetaan kavion sammakkolihasta puukolla, 
sen jälkeen laitetaan alueelle tervaa, joka poltetaan kuumalla 
raudalla. Tervaa käytetään jatkossakin, mutta ei polteta.
• Älä koskaan taputa pikkuvarsaa turvalle, tai puhalla sitä 
turpaan, tai silmille, siitä tulee näykkijä. Äläkä anna varsalle 
mitään ruokaa kädestä.

Kainuun Ravirata on monipuolinen hevosvalmennuskeskus, 
meillä mainiot valmennusmaastot, hyvä uusittu ravirataalue, 
iso varikkoalue ja mainio uusi punainen ravirata jossa ajettu 
mm 2009 Suomen ennätyksiä.
Vuokrattavana vaikka juhliin yli 70 paikkainen Vip ravintola 
tai pienempiä edustustiloja.
Toto raveja yhdeksän vuodessa, poniraveja, paikallisraveja ja 
harjoitusraveja.

Ponikukkari ravit 2010 elokuussa Kajaanissa.ym.ym

Tule viihdy Kajaanin Raviradalla.

Kainuun Ravirata Oy
PL 88, 87101 Kajaani

fax 08 687 3280
p. 044 276 2951

ravirata@kajaani.net
www.kainuunravirata.com

KAINUUN
RAVIRATA
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Vermo
on suomenhevostenkin asialla…
A.V. Marttilan Tammasarja on kuulunut radan ohjelmaan jo vuodesta 1992. 
Tammojen oma kilpailu oli silloin jotain ainutlaatuista ja uraauurtavaa,
sittemmin se on saanut myös seuraajia.   

…ja myös nuorten puolella
Eri-Aaronin Patsaskilpailu antaa tilaisuuden 4-7-vuotiaille ja tekee samalla 
kunniaa ”melkein kaikkien suomenhevosten esi-isälle”. 

Tawaststjernan Muistoajon maililla kohtaavat 5-vuotiaat. Tällä suurkilpailulla on 
perinteet jo 1960-luvulla. 

www.vermo.fi
vermo@vermo.fi

puh 09 348 834
fax 09 3488 3290
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Tervetuloa Teivon ilmaisraveihinTervetuloa Teivon ilmaisraveihin
tiistaisin klo 18.30!tiistaisin klo 18.30!

www.teivonravit.fiwww.teivonravit.fi
Teivon parhaat näköalapaikat!Teivon parhaat näköalapaikat!

Tee pöytävaraus puh. (03) 3154 8352Tee pöytävaraus puh. (03) 3154 8352

SUOMENHEVONEN LIIKETTÄ JA ALKUVOIMAA - TAIDENÄYTTELY LAPPEENRANNASSA

Suomenhevonen - liikettä ja alkuvoimaa -taidenäyttelyssä on esillä Katriina Viljamaa-Rissasen värikynä- ja pastellitöitä 
suomenhevosesta. Näyttely on avoinna 26.6.-17.7.2009 Galleria Kaakaopavussa, Lappeenrannassa (Kehruuhuoneenkuja 
8). Näyttelyn suojelija on Tasavallan Presidentti Tarja Halonen

”TÄHTENÄ SUOMENHEVONEN -KESÄNÄYTTELY VÄÄKSYSSÄ”

”Tähtenä Suomenhevonen” -Kesänäyttely tuo nähtäväksi suomalaisen maamiehen kaverin, kilparatojen lahjomattoman 
juoksijan, savottojen sitkeän puurtajan, suomalaisen korpisoturin ja innoittavan ratsun. Suomenhevonen kuvin, välinein 
ja tarinoin Päijännetalossa koko kesän Meijeritie 1. Vääksy. Avoinna ti-pe klo 10-18, la 10-15 ja su 12-18. Liput 5/3

”Mustan puhuva” ”Aamun usvat”
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Jo pari vuotta käynnissä ollut suomenhevosen brändin uu-
distamistyö on pohjautunut Sirpa Pussisen tutkimukseen 

”Suomenhevosen brandin uudistus”. Tutkimuksen mukaan suo-
menhevoseen liittyvät mielikuvat ovat pääosin vanhakantaisia, 
ja sen nykyisiä käyttömuotoja ei suuri yleisö juuri tunne. Histo-
rian helmi – suomenhevonen – kytketään useimmiten sotaan, 
maatalouteen sekä metsätyöhön ja kenties raveihin, mutta sen 
käyttö ratsastuksessa, maatilamatkailussa, terapiaratsuna eli 
monipuolisissa nykyaikaisissa käyttömuodoissa ei ole juuri syö-
pynyt kansakunnan muistiin. 

Suomenhevosen synnyttämiin mielikuviin liittyvä haaste konk-
retisoituu eritoten hevostalouden sisäisenä ongelmana. Kyse on 
pitkälti siitä, miten suomenhevosesta tehdään haluttu ja vetovoi-
mainen niin kaviouralle kuin ratsukentälle, eikä suomenhevonen 
jää vain hevostalouden marginaaliin – menneiden aikojen pussi-
housumiesten puuhastelun välineeksi. Suomenhevoseen liittyvä 
2000-luvunkin markkinointiviestintä tukee pääosin vanhoja 
kytköksiä ja marginalisoituneita käsityksiä. Näin se kytkeytyy 
osaltaan suomenhevosten kysynnän vähenemiskierteeseen ja 
sitä kautta  synnyttää uhkakuvaa koko suomenhevoskannan 
supistumiselle. Näistä lähtökohdista hyppäsin mukaan suomen-
hevosen brändin uudistustyöhön ja työmaata  riittää. 

Brändi on polttomerkki

Brändin käsitettä on määritelty moninaisin tavoin. Oikeille jäljille 
päästään, kun otetaan lähtökohdaksi sanan alkuperäinen merkitys 
”polttomerkki” tai ”leima”, jolla varustettuna tuote erottuu massas-
ta omaksi lajikseen. Ensimmäinen ehto on siis selvä erottuminen 
– selkeä identiteetti. Aivan kuin karjaan lyödään polttomerkkejä 
erottumisen aikaansaamiseksi, niin samalla periaatteella pyritään 
erottamaan muitakin tuotteita ja palveluja massasta. Vanha slogan 
toteaa ”Tuotteita tarvitaan, mutta brändeja halutaan”. Näin mark-
kinoinnin näkökulmasta brändi on se lisäarvo, jonka kuluttaja on 
tuotteesta tai palvelusta valmis maksamaan verrattuna saman 
tarpeen täyttävään nimettömään tuotteeseen. 

Brändillä siis haluamme rakentaa tuotteesta persoonan. Visu-
aalisten tunnusten lisäksi tarvitaan selkeää  pitäytymistä niissä 
arvoissa, joita ihmisille tarjotaan sekä kärsivällistä työtä luotta-
muksen aikaansaamiseksi. Brändi helpottaa elämää infoähkyn 
maailmassa, jonne tulvii tolkuton määrä viestejä tavoittelemaan 
ihmisen rajallista huomiokykyä. Suurin osa niistä  menee huk-
kaan. Vain osa viesteistä pääsee tajuntaan ja vain niihin liittyvät 
tuotteet voivat menestyä. Mehän haluamme, että suomenhe-
vonen menestyy.

Arkikielessä käytetään brändiä ja imagoa usein synonyymei-
nä. Brändi on nimenomaan se kuva, jonka haluamme antaa 
yhteisöstämme, mutta imago on se kuva, jonka muut meistä 
luovat – olkoon se sitten tarkoittamamme tai ei. Eli brändilläkin 
on imagonsa ja siitä on pitkän päälle kysymys, kun pohdimme 
suomenhevosen brändin nykyaikaistamista. 

Suomenhevosen brändin uudistamisessa ei ole kyse uudesta 
tuotteesta, ei persoonasta tai symbolista. Kyseessä on ajatte-
lutavan muutos - katseiden suuntaaminen tulevaisuuteen ja 
silmien avaaminen sille, mitä suomenhevosen käyttömuodoissa 
on viime vuosikymmenten aikana tapahtunut. Suomenhevosen 
tulevaisuuden turvaaminen ja sen osana brändiuudistus vaatii 
rohkeutta ajatella ja toimia uudella tavalla. 

Ajatus brändiuudistuksesta nojaa artikulaatioteoriaan eli aja-
tukseen asioiden uudelleen kytkemisestä ja/tai irrottamisesta 
ja näin ”uuden synnyttämisestä”. Paneutumatta enempää itse 

teoriaan, riittää kun toteaa mielleyhtymien hallinnan megatasolla 
haastavaksi. Muutokset ovat hitaita, jos tapahtuvat olleenkaan. 
Tämän koki esim. elokuvaväki – suomalaisten elokuvakatsojien 
mielenmaisema siirtyi heinäladoista ja pelloilta kaupunkiin vasta 
Kaurismäen myötä 1980-luvun puolivälissä, vaikka ”todellisuu-
dessa” urbaania elokuvaa oli ollut jo vuosikymmeniä aiemmin.

Sama tavoite – vanhan ja uuden onnistunut kytkeminen - on 
myös suomenhevosen brändiuudistuksessa. Paitsi modernisaa-
tion, pitää onnistua myös vanhan kunnioitus – suomenhevonen 
pitää siirtää sotatantereilta ja pelloilta myös ihmisten mielissä 
2000-luvulle, aktiivisen kansalaisen arkeen ”loukkaamatta” kuiten-
kaan menneisyyttä. Onnistuminen edellyttää menestyksekästä 
brändi-identiteetin määritelmää ja kovaa työtä.  

Persoonallinen ja sosiaalinen suomalaisuu-
den vertauskuva 

Brändi-identiteettiin liittyy osatekijöitä, jotka ryhmittyvät sen 
ympärille eri näkökulmista. Brändi-identiteetti voidaan nähdä 
tuotteena, organisaationa, persoonana tai  symbolina.  Suo-
menhevosen osalta korostuvat näkökulmatarkastelussa tärke-
ysjärjestyksessä 

symboli - Suomenhevosen visuaalinen mielikuva - Suomenhevo-
nen suomalaisuuden vertauskuvana, vahva symboli brändiin yh-
distettynä tuo yhteyden identiteettiin ja helpon tunnistamisen
persoona - Suomenhevosen persoonallisuus - Ihmisen ja  suo-
menhevosen välinen suhde – nykyisin ”henkilöityneessä medi-
assa” brändit  usein persoonia
tuote - Suomenhevoseen liitetään ominaisuuksia, käyttökoke-
muksia, käyttäjiä – esim.  julkkiksia

 
Brändeja voidaan tarkastella toiminnallisen, sosiaalisen, eetti-

sen ja psykologisen ulottuvuuden luokittelulla  liittyen brändin 
rakentamiseen ihmisen mieleen.  Tällöin brändi on koodi, joka 
erottaa yhden toisista. Suomenhevosen osalta korostuvat tär-
keysjärjestyksessä

Sosiaalinen ulottuvuus  - kyky luoda samaistumista ryhmään 
– suomenhevosen kykyä ei tässä suhteessa voine aliarvioida
Eettinen ulottuvuus - antaa eväitä paikallisen vastuun ymmär-
tämiseen globalisoituvassa maailmassa. Suomenhevosesta ovat 

Suomenhevosella oma brändi 
Koko kansan suomalainen tarvitsee yksilöllistä ja urheilullista näkökulmaa

 Kirjoittaja Matti Mahlamäki
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kiinnostuneet ennen kaikkea suomalaiset
Toiminnallinen ulottuvuus tarkoittaa brändiin liittyvän hyödyn 
ymmärtämistä. Brändäys ei ole humpuukia – brändin perusta-
na on käyttäjän hyöty – mikä se sitten suomenhevosen osalta 
kulloinkin onkin.  

Suomenhevosbrändin lyhyt historia

Suomenhevosen juhlavuonna 2007 julkaistujen suomenhevo-
seen liittyvien juttujen media-analyysin perusteella voi todeta, 
että olettamus suomenhevosen kytkeytymisestä maatalouteen 
ja historiaan piti osin paikkansa. Toisaalta suomenhevonen ra-
viurheilijana tuli hyvin esiin Kuninkuusravien uutisoinnissa. Sitä 
vastoin ratsastukseen tai muuhun hevosyrittäjyyteen ei suomen-
hevosta mediassa juuri yhdistetty. Toisaalta tulos oli odotettu 
– olihan juhlavuoden aihe historiallinen – 100 vuotta puhdasta 
suomenhevosjalostusta.   

Suomenhevosen brändin kytkeytyminen historiaan – sotahe-
vosiin sekä maa- ja metsätalouteen – on varsin ymmärrettävää. 
Onhan suomenhevonen ollut jo usean vuosisadan ajan julkisen 
vallan suojeluksessa ja määriteltävänä. Suomenhevosen merkitys 
on vuosisatojen ajan määrittynyt suhteessa ajan tarpeisiin – mil-
loin sotaan, milloin metsätyöhön tai maatalouden vetovoimaan, 
ja tuon merkityksen on määritellyt pääosin julkinen valta. Vasta 
viimeisten vuosikymmenen aikana on sen merkitys määrittynyt 
suhteessa urheiluun ja laajemmin vapaa-aikaan, ja kansalaisyh-
teiskunnan rooli on tullut aiempaa merkittävämmäksi. Myös 
Suomen Hippos toisen edeltäjänsä, Hevostalouden Keskusliiton, 
kera voidaan nähdä julkisen vallan edustajana ja näin ”virallisena 
brändääjänä” kulloinkin ajan virallistettujen tarpeiden mukaan. 
Hippoksen toinen edeltäjä Ravirengas edisti kansalaisyhteiskun-
nan toimijana suomenhevosen raviurheilupromootioita, jotka 
usein olivat vastakkaisia viralliselle jalostuslinjalle.  

Mutta miksi sitten yhä kumpuaa suomenhevosen brändin 
imagosta käsitteet työ ja sota. Vastaus voi olla helppo. Työ ja 
kärsimys ovat korkealla kansakunnan yhteisessä muistissa ja 
suomenhevonen kansallisena symbolina on 2000-luvullakin  
helppo yhdistää niihin. Brändin uudistustyössä ei pidä hukata 
näitä perusteita, vaan rakentaa brändin uudistus niidenkin varaan. 
Mutta samalla on muistettava, että historia ei tuo mukanaan vain 
hyvää, vaan osa historian lastia tuo nykyäänkin julki vastakkain-
asettelun tyylin lämminveriset vrs suomenhevoset, maaseutu vrs 
kaupunki, jalostajat vrs urheilijat, ravurit vrs ratsut jne. 

 
Uuden brändin tavoitteet 

Brändäyksen tavoitteen voi kiteyttää lauseeseen: ” Tavoitteena 
on kehittää suomenhevoselle brändi, jolla on tarkasti määritelty 
identiteetti ja joka on yhtä helposti tunnistettavissa kuin mikä 
tahansa kulutustavara.”

Kuten jo tuli kerrotuksi, nykyinen brändi kytkee suomenhevo-
sen vahvasti menneisyyteen ja brändin imago ei ilmennä juuri-
kaan hevosen nykykäyttömuotoja. Uuden brändin ainesosia on 
hahmoteltu eri tutkimuksissa sekä keskusteluissa eri hankkeiden 
seminaareissa.  Uusi brändi rakentuu seuraaville identiteetin 
kulmakiville: Suomenhevonen on  Yksilöllinen,  Urheilullinen  
ja  Suomalainen – koko kansan hevonen.

Suomenhevonen on yksilöllinen, voimakaspersoonainen 
hevonen, josta on kaveriksi moneen menoon, aina goottinäytel-
män hurjimuksista empaattiseen lemmikkiin, jolle suomalainen 
on vuosisadat kertonut ilonsa ja murheensa. Suomenhevosen 
omistaja kertookin itsestään persoonallisena yksilönä, oman 
tiensä kulkijana. Hänen valintansa, suomenhevonen, sopii 2000-
luvun yksilöllisyyttä korostavaan sfääriin. 

Urheilullinen suomenhevonen on merkittävä osa modernia 
hevosurheilua. Suomenhevonen on käyttökelpoinen kumppani 
sekä raviurheilussa kyläraveista Pariisiin että ratsastuksessa koulu-

kentiltä maastoesteille. Se tarjoaa elämyksellistä vuorovaikutusta 
niin satulassa ja kärryillä istujille kuin katsomossa entusiasteille 
ja vedonlyöjille. Suomenhevonen ei jätä ketään kylmäksi.

Suomenhevonen on aito suomalainen, koko kansan hevo-
nen. Se on kuin yksi meistä, tosi ja rehellinen, ja kantaa mukanaan 
koko suomalaisuuden historian ja nykypäivän. Suomenhevonen 
kertoo selviytymistarinan siitä, miksi suomalainen on parempi. 

Brändi on myös lupaus – suomenhevosen osalta lupaus yksi-
löllisestä ja urheilullisesta, suomalaisesta koko kansan hevosesta, 
joka tuo elämyksiä ja toveruutta myös urbaanille kulkijalle. Mutta 
lupaukset on pidettävä, ja tässä onkin uudistetun suomenhe-
vosbrändin suurin ongelma. Koska markkinointiviestintä on 
vastavuoroista, yhteisöllisyyttä ja merkityksiä luovaa toimintaa, 
eikä pelkkää tiedonsiirtoa, on koko suomenhevoskentän niin 
viestinnässä kuin muussakin toiminnassa jollakin keinoin sitou-
duttava uuden brändi-identiteetin kulmakiviin. 

Tarkoitus ei tietenkään ole, että yksilöllinen, urheilullinen ja suo-
malainen koko kansan suomenhevonen esiintyisi sanasta sanaan 
joka viestissä. Iskusanat ovat sen sijaan toiminnan selkäranka ja 
viestinnän sielu. Niin viestinnän kuin alan toiminnan tulee tukea 
kaikkia kolmea kulmakiveä. Niiden pitää olla tuttuja niin nojatuo-
listaan luennoivalle kainuulaiselle suomenhevosten kasvattajalle 
kuin viherurbaanille pääkaupunkiseudun ratsastajalle.

Peruslähtökohtana brändiuudistuksessa on ajatus, että uusittu 
brändi-identiteetti on määritelty ohjaamaan kehittämistä ja 
koordinointia. On tärkeää, että joku on vastuussa rakentami-
sesta. Suomenhevosbrändin vastuulliseksi kehittäjäksi ei liene 
muita ehdokkaita, kuin Suomen Hippos.  Mutta brändiuudistus 
on alan kaikkien yhteisöjen asia, ja se koskee kaikkia yhteisön 
jäseniä.  Erityisen haastavaksi alan toiminnan suuntaamisen 
uudistetun brändin kulmakivien mukaisiksi tekee se tosiseikka, 
että suomenhevonen on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta. 
Toisaalta tämän tosiasian voi nähdä myös vahvuutena ja yhtenä 
onnistumiseen kannustavana elementtinä.

On toimittava niin kuin kerrotaan  

Kokonaisvaltaista viestintää, kuten brändin rakentamista, suun-
niteltaessa on muistettava, että johdettu viestintä on vain osa 
kokonaisuutta, jonka ”suuri yleisö” kokee. Hevosyhteisöjen toi-
minnalla on merkittävä vaikutus – vastaako niiden toiminta 
uutta ajattelua. Näin viestintä ja koulutus kulkevat käsi kädessä 
– turha on viestinnällä kertoa uudesta identiteetistä, jos toiminta 
kertoo muuta. 

Kokonaisviestintä muodostuu kaikista yhteisöjen ja sen koh-
deryhmien kohtaamisesta ja merkitykset syntyvät juuri viestin 
ja vastaanottajan kohdatessa. Ovatko tulkinnat sitten modernin 
brändin mukaisia – on toinen asia. Halutun tulkintahorisontin voi 
kuitenkin asettaa ensi sijalle erilaisin viestinnällisin keinoin. 

Mutta kuten totesin, brändin rakentaminen ei ole vain vies-
tintäteoreettisten kehikkojen pohdintaa. Se on arkista työtä. 
Raviurheilussa se tarkoittaa sitä, että radat tarjoavat suomenhe-
voslähtöjä, joihin omistajat ja valmentajat ilmoittavat hevosiaan. 
Vaikka suomenhevosen omistajakunta on viime vuosikymme-
ninä monipuolistanut samoin kuin hevosen käyttömuodotkin, 
on kavioura kuitenkin edelleen se areena, jossa suomenhevosen 
kohtalo ratkeaa. Jos se katoaa kaviourilta, katoaa suomenhe-
vonen ihmisten mielistäkin ja tulee esiin korkeintaan sym-
bolina. Mutta pelkkänä symbolina, yksilöllinen, urheilullinen 
suomalainen on liian arvokas. Jottei suomenhevonen jäisi vain 
symboliksi kansakunnan kaapin päälle, sen eteen on tehtävä 
työtä – joka päivä.  Suomenhevonen ei saa olla arvokas vain 
juhlapuheissa – sen on saatava arvonsa kaikilta toimijoilta 
jokapäiväisessä työssä. 

 
Matti Mahlamäki 
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Ihmiset ovat hyviä keksimään totuuksia, joiden to-
denperäisyyttä kukaan ei kuitenkaan todellisuudessa 
tiedä. Yhden raviurheilun parissa esiintyvän väitteen 
mukaan tamman ensimmäiset kaksi varsaa olisivat sen 
parhaat.

Perinnöllisyystieteistä tämä väite ei saa selkeää tukea. 
Saman tamman perintötekijät eivät vanhene, joten 
yhden tamman jälkeläistön esikoisella ja kuopuksella 
pitäisi olla yhtä hyvät mahdollisuudet menestyä esi-
merkiksi kilparadoilla. 

Suomenhevoskerma tutkimuksen kohteena

Suomen Hippoksen toinen kuninkuusraviranking julkais-
tiin 24.6. Samalla myös Hevosurheilu-lehti julkisti oman 
”varjorankinginsa” (HU 24.6.2009). Noille kahdelle listalle 
kelpuutettiin yhteensä 30 oria ja tammaa. Kyseiset hevoset 
edustanevat muutamalla ruunalla täydennettynä kotoisen 
rotumme terävintä kärkeä vanhemmissa ikäluokissa. Ohei-
seen taulukkoon kyseiset hevoset on sijoitettu emänsä pe-
rimysjärjestyksen sekä emänsä jälkeläismäärien perusteella. 
Esimerkiksi oriiden tämänhetkinen ranking-ykkönen Saran 
Salama on emänsä kymmenen varsan joukosta kuudenneksi 
vanhin, joten pystysarakkeissa Saran Salama on asetettu 
kohtaan ”emänsä 5.-6. jälkeläinen” ja vaakariveissä kohtaan 
”emällä 9-10 jälkeläistä”. Saran Salama on ruudukossaan yksin, 
sillä tämänhetkisestä suomenhevoskermasta ei löydy muita 
hevosia, jotka olisivat emiensä 5.tai 6. jälkeläisiä ja joiden emä 
olisi jättänyt 9 tai 10 jälkeläistä. Ylimmän rivin vasemman 
puoleisessa ruudussa on kolme hevosta (Erikasson, Heian ja 
Kromi), jotka ovat vain 3 tai 4 jälkeläistä jättäneiden emiensä 
ensimmäisiä tai toisia varsoja. Muita emiensä esikoisia tai 
toisena syntyneitä varsoja ovat kuninkuusravirankingissa 
esiintyneistä hevosista Haaste-Poika, Hullumies, Maijuli, 
Mandolino, Patrikin Muisto, Rillaus, Vokukka  ja Vokmar. 

Näistä viimeksi mainittu puuttuu taulukosta, koska Vokmarin 
emästä on vain kaksi varsaa. Tällöinhän vertailua tamman 
kahden ensimmäisen ja viimeisten varsojen välillä on mah-
doton suorittaa.

Emiensä viimeisiä perillisiä tutkittavasta hevosjoukosta 
edustavat mm. B. Turolii (emänsä kuudes varsa seitsemästä 
varsasta), Jussin Vappu (8./8), Oktaavia (6./7), Velin Vinke 
(6./7) sekä Visul (8./9). I.P. Vipotiina on se hevonen, joka edus-
taa taulukon toiseksi alimman rivin oikeaa laitaa. I.P.Vipotiina 
on 13 jälkeläistä jättäneen emänsä yhdeksäs varsa.

Parhaat kuusi ensimmäistä

Taulukosta pikaisesti vilkaistuna näyttäisi siltä, että vanha 
väite tamman parhaiden jälkeläisten esiintymisestä tamman 
ensimmäisten jälkeläisten joukossa pitäisi paikkansa, sillä 
tutkittavista 29 hevosesta peräti kymmenen on emiensä 
ensimmäisiä tai toisia varsoja. Tilastollisesti katsottuna tämä 
ei kuitenkaan päde. Asian selittyy sillä, että sellaisia tammoja, 
joilla on vain muutama jälkeläinen (esimerkiksi 1-4) on paljon, 
mutta sellaisia, joilla on vaikkapa yli kymmenen jälkeläistä, 
on vähän. On siis luonnollista, että hyvän jälkeläisen esiin-
tyminen tamman kahden ensimmäisen jälkeläisen joukossa 
on yleistä siksi, että kaikilla varsoneilla tammoilla on aina se 
ensimmäinen jälkeläinen, mutta vain harvoilla esimerkiksi 
kymmenettä. Tämä aiheuttaa harhan hyviä hevosia tut-
kittaessa: kun hevonen paljastuu emänsä ensimmäiseksi 
jälkeläiseksi, ei muistetakaan sitä, että emiensä ensimmäisiä 
varsoja on moninkertainen määrä kymmenensiin varsoihin 
verrattuna.

Taulukon riveistä alin lienee se, joka kertoo tarkimmin 
asian todellisen luonteen. Vertailtavien hevosten (29 kpl) 
emillä on yhteensä 58 ensimmäistä tai toista varsaa. Tämä 
muodostuu tietenkin laskemalla yhteen ensimmäiset (29 kpl) 
ja toiset varsat (29 kpl). Koska näistä 58 hevosesta kymmenen 
kuuluu tällä hetkellä suomenhevoskermaan, prosenttiluvuksi 

muodostuu 17,2 %.
Vertailtavien hevosten emillä on 55 kol-

matta tai neljättä jälkeläistä. Näistä seit-
semän kuuluu suomenhevoskermaan. 
Tästä muodostuu hieman pienempi 
prosenttiluku 12,7 %. Jos luku pienenisi 
vielä tammojen viidensiä ja kuudensia 
varsoja tutkittaessa, voitaisiin tuon van-
han väitteen kanssa olla samaa mieltä, 
mutta koska emätammojen viidensiä ja 
kuudensia varsoja tutkittaessa prosent-
tiluku on jälleen 17 %, voidaan todeta, 
että viidennet ja kuudennet varsat ovat 
tässä vertailtavien hevosten joukossa me-
nestyneet yhtä hyvin kuin ensimmäiset 
ja toiset varsat.

Seuraavissa ryhmissä (7.-8. varsat, 9.-10. 
varsat sekä 11.-13. varsat) prosenttiluvut 
ovat sitten jo alempia. Tämän perusteella 

Vanhojen uskomusten äärellä:

Ovatko tamman ensimmäiset varsat parhaita?

Hullumies/Seppo Sarkola. Kuva: Olavi Ilmonen

Hullumies on emänsä Tuntevan ensimmäinen jälkeläinen
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allekirjoittanut väittää, että tamman parhaat jälke-
läiset eivät välttämättä ole ne kaksi ensimmäistä, 
mutta erittäin suurella todennäköisyydellä par-
haat jälkeläiset sijoittuvat kuuden ensimmäisen 
jälkeläisen joukkoon. Vielä selvemmin voidaan 
todeta, että huippujälkeläisen osuminen tamman 
yhdeksännen tai vielä myöhäisemmän jälkeläisen 
joukkoon on harvinaista. Aivan samanlaisiin tulok-
siin päädyin myös kymmenen vuotta sitten, kun 
tutkin suomalaisia markkamiljonäärejä. Silloin raja 
tamman kuudennen ja seitsemännen jälkeläisen 
välillä oli vielä selkeämpi (17,4 % - 6,2 %).

Selityksiä, selityksiä

Perintötekijät eivät siis vanhene… mutta, jalostus 
menee eteenpäin! Tästä löytynee selitys myös 
sille, miksi tamman kuudennen jälkeläisen jälkeen 
syntyneet varsat eivät ole menestyneet vanhem-
pien sisarustensa tavoin. Suomenhevospopulaa-

tionkin vauhti lisääntyy siis koko ajan, joten voi 
olla, että vanhat tammat edustavat menneiden 
vuosikymmenien vauhtia, joka ei enää keski-
määräisesti nykyään riitä. On vaikea uskoa, että 
keskivertohevonen parin vuosikymmenen takaa 
yltäisi enää nykypäivänä keskiarvoon.

Toinen selittävä asia saattaa olla myös se, että 
vanhat tammat eivät enää jaksa/pysty hoitamaan 
varsojaan nuorten tammojen tavoin. Ja jos jokin 
asia tässä artikkelissa on varmasti totta, se lie-
nee toteamus, että menestyminen kilparadoilla 
ei ole yksistään perintötekijöistä kiinni. Huonot 
lähtökohdat ja ympäristötekijät eivät ole ravu-
reillekaan hyväksi.

Marko Vuolukka

Taulukossa on viivat ”mahdottomien” yhdistelmien kohdalla. Esimerkiksi neljä varsaa jättäneen emän viides varsa ei voi kuulua 
suomenhevoskermaan, koska kyseistä varsaa ei ole olemassakaan.
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Kuvassa mukana Salla Siikamäki, Jouko Tarvainen ja Vesa Tanskainen. Kuva: 
Juhani Länsiluoto

I.P. Vipotiina on emänsä I.P. Vipotimen yhdeksäs jälkeläinen

Patrikin Muisto on emänsä Päivän Ruskon toinen jälkeläinen.

I.P.  Vipotiima/Pertti Puikkonen. Kuva: Juhani Länsiluoto
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SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto viettää pian 110-
vuotisjuhliaan. SEY on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö 

yli 10 000 jäsenellään. SEY tekee käytännön eläinsuojelutyötä 
eri puolilla Suomea lähes 40 paikallisyhdistyksen ja noin 120 
eläinsuojeluvalvojan ja –neuvojan voimin. Parhaiten SEY tun-
netaan juuri vapaaehtoisista eläinsuojeluvalvojistaan, jotka 
tekevät vuosittain noin 2000 eläinsuojeluneuvontakäyntiä 
eläinten pitopaikkoihin. SEYn synty ja kehitys liittyvät hyvin 
vahvasti suomenhevosiin. Edelleen 2000-luvulla hevoset 
ovat SEYn toiminnan tärkeä ja näkyvä osa. 

Hevosista kaikki alkoi

Kun Suomen Eläinsuojeluyhdistys vuonna 1901 perustettiin, 
eläinten kohtelu oli kirjaimellisesti tsaarinaikaista. Suomi oli 
osa Venäjän keisarikuntaa ja eläinten kohtelu ja käyttö oli 
takapajuista ja kehnoa. Nikolai Bobrikov oli Suomen kenraa-
likuvernööri, ja aatteellisille yhdistyksille ei perustamislupia 
helposti herunut. Haluttiin perustaa yhdistys vastustamaan 
lääketieteellisen tutkimuksen nimissä harjoitettua eläinrääk-
käystä. Virallisesti SEYn perustamisen tarkoitus oli kuitenkin 
hevosenlihan käytön edistäminen — jotta lupa yhdistyksen 
perustamiseen ylipäänsä saatiin. 

Tämän nyt hiukan ihmetystä herättävän toiminnan taustal-
la oli kuitenkin myös todellinen eläinsuojelullinen ongelma. 
Tuohon aikaan hevosenlihalla ei ollut mitään arvoa, vaan 
hevosia käytettiin työssä niin kauan kuin ne pysyivät jaloil-
laan. Loppuaikoinaan ne kiersivät hevosmarkkinoiden kautta 
yhä säälittävämmässä kunnossa omistajalta toiselle kärsien 
vanhuudenheikkoudesta, sairauksista ja vammoista. Jos 
hevosenlihaa olisi käytetty ravinnoksi ja hevoset teurastettu 
ajoissa, ne olisivat säästyneet suurilta kärsimyksiltä.

Eläinsuojeluvalvojistaan SEY tunnetaan

Myös SEYn vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien toiminnan 
alku kytkeytyi vahvasti hevosiin. SEY palkkasi jo vuonna 1902 
hevosten surkean tilanteen parantamiseksi ”katsastajan”, joka 
kiersi markkinoita eri paikkakunnilla ja osti kaikkein huono-
kuntoisimpia hevosia, jotka sitten päästettiin tuskistaan. 
Pitkään suurin osa yhdistyksen varoista kuluikin vanhojen 
ja sairaiden hevosten ostamiseen pois välinpitämättömiltä 
omistajiltaan. 

SEYn paikallisyhdistykset ja eläinsuojeluvalvojien tar-
kastuskäynnit levisivät vuosisadan alussa vähitellen joka 
puolelle maata. Toiminta oli monipuolista, ja siihen kuului 
niin valistusta kouluissa, seuroissa ja tapahtumissa kuin 
käytännön neuvontatyötä teurastustilanteissa, maatiloilla ja 
tukkityömailla. Talvi- ja jatkosotien aikana SEY puuttui kar-
jankuljetuksiin, perusti hevosille sairastalleja ja etsi eläimille 
sijoituspaikkoja. Huoli hevosista korostui sodan keskellä. 
Valvojat perustivat eläinten vastaanottoa kenttäsairaaloihin 
ja ulkomaisen eläinsuojeluavun turvin pystyttiin hankkimaan 
myös hevosambulansseja. Yhdistykset järjestivät menestyk-
sellä loimikeräyksen sodassa oleville hevosille.

1960- ja 70-luvuilla hevosten määrä putosi murto-osaan 
entisestä, mutta koirien, kissojen ja muiden lemmikkieläinten 
suosio kasvoi nopeasti. Tarve eläinten puolesta toimimiseen 
ei kuitenkaan vähentynyt, sillä huono kohtelu sai uusia 
muotoja. Vapaaehtoisen valvonnan merkitys muuttui yhä 
keskeisemmäksi SEYn toiminnassa. 

Yli sata vuotta hevosten puolesta

Hevosen pyyntö 2010

SEY painatti jo toimintansa alkuvuosina 1910-luvulla Hevosen 
pyyntö –ohjetaulun valvojilleen jaettavaksi ja kiinnitettäväksi 
tallien seinille. SEY järjesti äskettäin Hevosen pyyntö 2010 
–kilpailun, jossa pyydettiin ehdotuksia sata vuotta vanhan 
Hevosen pyynnön päivittämiseksi.

Alkuperäisen Hevosen pyynnön aikaan hevoset olivat 
tärkeä osa suomalaisten arkea työtovereina pelloilla ja työ-
ajossa. Nyt hevosesta on tullut yhä suositumpi kumppani 
vapaa-aikaan ratsuna ja raveissa. Hevosenpidon perusteet 
ovat muuttuneet. Tänään on aika muun muassa muistuttaa, 
että hevonen kaipaa riittävästi liikuntaa ja sopivassa määrin 
ruokaa, ei liikaa. Sata vuotta sitten asia oli helposti toisin 
päin olojen ollessa niukemmat.

Nykyisin korostetaan ennen kaikkea hevosen oikeutta 
hyvinvointiin ja lajinomaiseen elämään. Hevonen katsoo 
maailmaa aran saaliseläimen silmin, viihtyy laumassa ja 
nauttii rauhasta liikkuen luonnossa päivittäin pitkiä matkoja. 
Se on myös isokokoinen ja voimakas eläin, mistä johtuen 
vaaratilanteet sen kanssa ovat mahdollisia. Hevosen koulutta-
minen vaatiikin kokemusta ja vankkaa osaamista. Usein myös 
ammattilaisten apu on tarpeen. Hevoselle, kuten kaikille 
eläimille, on taattava mahdollisuus toteuttaa lajinomaisia 
tarpeitaan, mutta se on myös johdonmukaisesti opetettava 
toimimaan turvallisesti yhteistyössä ihmisen kanssa. 

Valitettavasti kiertolaisista ei ole päästy sadassakaan 
vuodessa. Edelleen on ajankohtaista muistuttaa siitä, ettei 
tehtäviinsä sopimattomiksi käyneitä, vanhoja tai sairaita 
hevosia laitettaisi kiertoon, vaan niiden omistajat järjestäi-
sivät niiden lopun hevosen arvoisella tavalla. Jos hevonen 
myydään, on tärkeä varmistaa, että se pääsee hyvään ja 
osaavaan kotiin.

 Hevosen pyyntöä tallinkestävänä A3-julisteena voi tilata 
SEYn nettikaupasta www.sey.fi  hintaan 10 €. Tavoitteena 
on, että vuonna 2010 Hevosen pyyntö nähdään jokaisen 
suomalaisen tallin seinällä. 

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
- on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun 
asiantuntija
- suojelee eläinyksilöä lajista riippumatta 
- toimii noin 40 jäsenyhdistyksen ja 120 vapaaehtoisen eläin-
suojeluvalvojan ja –neuvojan voimin koko maassa
- tekee käytännön eläinsuojelutyötä neuvoen, tiedottaen, 
kampanjoiden ja kouluttaen sekä huolehtimalla löytöeläi-
mistä
- valvoo eläinten etuja vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin 
ja lainsäädäntöön

Liity jäseneksi ja tule mukaan toimintaan – eläinten 
puolesta toimii yhä kasvava joukko suomalaisia. 

Mikä on sinun tapasi osallistua? Lisätietoja osoitteesta 
www.sey.fi 
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Valkeakosken Jutikkalassa kuutta suomenhevosta hoita-
vat Sauli ja Johanna Tammi ovat havainneet saman kuin 
moni muu. Hevosenpito on työlästä ja  niin aikaaviepää, 
ettei sellaisista tuntimääristä muissa harrastuksissa juuri 
puhuta. Vastapainoksi hevoset tarjoavat sykähdyttäviä, 
unohtumattomia hetkiä.

- Ei sen hienompaa ole, kun saa laittaa hevosen reen eteen 
metsätielle. Se antaa voimaa muuhun elämään.

- On tämä työntäyteiseksi havaittu. Aiempi harrastukseni 
metsästys on jäänyt hevosmäärän kasvaessa tosi vähiin. Kyl-
lä hevoshomma menee elämäntavan puolelle, sanoo Sauli 
Tammi.

Tavallisena päivänä isäntä menee viideltä talliin, kuu-
deksi töihin venetehtaalle, pääsee kolmen maissa ilta-
päivällä, kenties soittaa matkalta vaimolle, jotta kah-
vi on kotona valmiina. Sitten jatkuvat valmennukset ja 
työt tallissa, jonka ovet mies sulkee iltayhdeksän maissa.

Innostus isän peruja

- Innostus suomenhevoseen tuli varmaan isän, Eljas Tammen 
kautta. Isältä lähti viimeinen hevonen jo vuonna 1971 eikä hän 
ajanut kilpaa. Pohjanmaalta kotoisin ollut naapurin isäntä kyllä 
yllytti kokeilemaan Leimu-tammaa myös kilpakieseillä.

- Ja miksi suomenhevonen. No, se vain jotenkin on Suomen 
hevonen. Kyllähän lämminveripuolella on tarjolla hintavampaa 
toimintaa, mutta suomalaisuus tässä hevosessa on a ja o.

- Ei sen reilumpaa kaveria ole kuin suomenhevonen.
Samaa vakuuttaa myös Anton Hatakka, joka yllytti Tammet 

mukaan Suomenhevosliitto ry:n jäseniksi. Suomenhevonen 
on uskollinen ystävä. Hatakka sanoo, että sille voi vaikka illalla 
mekastaa tallissa, mutta aamulla talliin mennessä hevonen 
hirnahtelee iloisella mielellä vastaan. Jos kiukuttelet vaimolle 
samalla tavalla, niin jäät ilman aamukahvia.

SP. Roomeosta ilon hetkiä

Sauli Tammi sanoo, ettei ole ajatellutkaan, tuleeko hevosista 
aineellista hyötyä ja miten paljon. Mutta tietysti oli riemas-
tuttava nähdä, miten Ari Moilanen maaliskuussa ohjasti S.P. 
Roomeon ravilähdön ykköstilalle. Se oli ensimmäinen nykyisillä 
omistajilla. S.P. Roomeo onkin talon hevosista ainoa, joka on 
ravaamalla itsensä ruokkinut.

Ensimmäisen hevosen Tammi hankki vuonna 1992. Nuorta 
tammaa hän ei kilpailuttanut. Sitten piti saada vanhempi he-
vonen, mutta se, nelivuotias tamma oli ‘aivan hullu’. - Se vei 
minua kuin litran mittaa ja vaihdoin sen oriiseen. Vesorin Verso 
on minulla edelleen. Sillä on takana parikymmentä starttia, 
mutta hengitykseen tuli vikaa.

- Välillä oli pitkä tauko, kunnes hankimme Kangasalta S.P. 
Roomeon. Sen isä on Viesker ja emä V.T. Sattuma. Sitten talossa 
on oma kasvattitamma Vempun Temppu Temen Lopista ja 
omasta tammasta Vempun Likasta. Kaksivuotiaaksi on ehtinyt 
Vempun Taru, joka on Vempun Tempun täyssisko. Yksivuotias 
on ori Vempun Valtti, jonka isä on Turkka K.

Suorastaan komeaksi voi sanoa S.P. Roomeota, jossa on 
isänsä näköä. Tammi sanoo, ettei ole erityisesti hakenut tiettyä 
sukuyhdistelmää, mutta on yrittänyt katsoa, että hevoset ovat 

juoksijasukua. - Haaveilemista ei ole kielletty aina silloin, kun 
oriille tamman vie.

Ravien ajotyötammattilaisille

Talon hevosmäärä kasvoi vähitellen. Pariskunnan toive on, että 
talon valmennettavilla pääsisi myös ajamaan kilpaa. Ajokorttia 
kilvanajoon perheessä ei ole eikä ole ajateltu hankkia.

- Se on ammattilaisten työtä. Ajohommiin itse ravei-
hin on kyllä tarjolla osaajia, mutta valmennusajoon ei ko-
vin helposti saa ketään eikä outoa helposti rattaille las-
kekaan. Ihan tarpeeksi on työtä siinä, että saa hevosen 
radalle ammattilaisen ajettavaksi. Varsoissakin on riittämiin 
työsarkaa.

- Hevoshomma on toinen työ, joskaan siitä ei saa palkkaa. 
Täytyy olla pikkuisen ahkera kaveri, joka käy päivätöissä ja 
saa hevosen illaksi raveihin. Välillä saa ajella syksypimeässä 
otsalampun kanssa.

- Lähellä on aika vähän maantietä, jolla voi juoksua ajaa. 
Naapurit ovat mukavia ja ovat antaneet ajaa sänkimailla. Kyllä 
siinä pari tuntia menee, kun valjastelee ja tekee lenkin. Välillä 
tehdään pitempi, kolmen tunnin.

Sauli Tammi ei ole käynyt hevosalan oppilaitoksia. Oma 
isä opetti ja neuvoi, ja paljon oppii kuuntelemalla vanhoja 
hevosmiehiä. Kengittämisenkin Tammi antaa ammattilaisten 
huoleksi.

Vauvakin jo ravimies

Tilalla on omaa peltoa kuutisen hehtaaria ja laitumet lähellä. 
Johanna-vaimosta on suuri apu valjastuksessa, vaikka hänelle 
ei hevoshomma ollut aiemmin tuttua. Perheessä on neljä lasta, 
joista kymmenvuotias tyttö käy poniravikoulua. Se merkitsee 
kerran viikossa käyntiä Teivossa. Tästä vanhimmasta tytöstä 
on jo suuri apu. Perheen kuopuksella oli jutuntekohetkellä 
ikää kaksi ja puoli kuukautta. Hänen paidassaan luki isolla: 
RAVIMIES.

- Varpajaisissa kaverit vitsailivat, että minä olen Suomen 
ensimmäinen ravivalmentaja, joka tienaa lapsilisillä enemmän 
kuin hevosilla, nauraa Tammi.

Kahdeksan hevosen talli valmistui jouluksi 2007 ja paikkoja 
on kahdeksan.

Suomenhevosliittoon Johanna ja Sauli Tammi liittyi-
vät kuluvana vuonna. Valkeakoskella on suhteellisen 
paljon liiton jäseniä ja ansio siitä lankeaa Anton Hata-
kalle, joka on ollut aktiivinen ‘puhemies’. Viime vuonna Ha-
takka hankki 104 jäsentä ja puolensataa alkoi olla koossa 
tältäkin vuodelta ennen juhannusta.

- Taitaa kohta olla jäseniä enemmän kuin Hakassa, vitsailee 
mies.

- Liitto tekee varmasti töitä hyvän asian eteen, mutta kyllä 
näkyvyyttä saisi olla vielä enemmän. Ja tietysti meikäläinen 
toivoo lähtöjä suomenhevosille, tuumii Sauli Tammi. Hän sa-
noo hevosasioiden takia tarttuneensa myös tietokoneeseen ja 
kehuu Hippoksen sivujen tarjoamaa tietomäärää.

Valkeakoskea ei tunneta erityisesti hevospitäjänä, mutta 
Hatakka tietää takavuosina alueella olleen yli 50 tallia. Nyt 
lienee ainakin saman verran. Hevosia on useammassa talossa 
kuin lehmiä.

Teksti: Hannu Salminen
 

Reilumpaa kaveria ei ole kuin suomenhevonen

Sauli Tammi S.P. Roomeon kanssa valmennusenkillä. Kuva 
Henry Rantaniemi.
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Elokuun toisena viikonloppuna yli 50 000 katsojaa odo-
tetaan saapuvaksi Kuninkuusraveihin Lappeenrannan 
raviradalle kruunaamaan vuoden ravikuningas ja – ku-
ningatar. Useimmalle raviharrastajalle ja suomenhevo-
sen ystävälle Kuninkuusravit ovat ”must” , se juttu – ja 
niihin on päästävä, vuodesta toiseen.

 Kuninkuusravit tapahtuman on koko raviurheilun näyteik-
kuna ulospäin ja Kuninkuusravien kautta on mahdollisuus 
saada uusia raveista kiinnostuneita mukaan lajin pariin. 
Vaatimukset tapahtuman laadusta ja palvelujen tasosta on 
määritellyt Suomen Hevosurheilun keskusjärjestö Suomen 
Hippos ry ja niiden saavuttamiseksi tehdään useita tuhansia 
työtunteja.

Lappeenrannassa Kuninkuusravien järjestelyistä vastaavat 
Lappeen Kuninkuusravitoimiston väki sekä erikseen nimetty 
järjestelytoimikunta. Päävastuu järjestelyiden koordinoimi-
sesta on kuitenkin Lappeen raviradan toimitusjohtaja Kari 
Tiaisella. Aikaisemmin Lahden raviradan vastaavissa tehtä-
vissä ollut Tiainen on tiukan paikan edessä, mutta tehtävää 
helpottaa vuonna 2003 järjestetyt Kuninkuusravit. Tiainen 
toimi tuolloin Lahden raviradan toimitusjohtajana.

Kuninkuusravien suosio säilyy

Lippuja tapahtumaan on ennakkomyynnissä myyty ennä-
tysmäärä. 

- Lipunmyynti on todella saanut lentävän lähdön, sillä 
ennakkolippujen myynti tapahtumaan on ollut aikaisempiin 
vuosiin verrattuna ennätyksellisen suurta. Istumakatsomon 
liput myytiin loppuun jo keväällä, mutta muita lippuja on 
vielä saatavilla, Tiainen lupaa. 

Lappeenrannan Kuninkuusravien Welcome Partyt alkavat 
jo torstai-iltana Lappeenrannan satamassa. Myös lauantain 
väliyön iltajuhlapaikka on varmistunut Linnoituksen upeisiin 
maisemiin. Iltajuhlan pääesiintyjänä 
on Yölintu ja myös Laura Voutilainen 
nähdään lavalla Osmo’s Cosmoksen 
solistina.

Koko Etelä-Karjala ja alueen 
hevoskansa  mukana järjes-
telyissä

Lappeenrannan kaupungille ja alueen 
hevosharrastajille, ja etenkin alueen 
talouselämälle Kuninkuusravit ovat 
kova juttu. -Koko maakunnan hevos-
väki on hyvin järjestelyissä mukana ja 
samoin julkinen sektori, millä tarkoi-
tan Etelä-Karjalan liittoa ja Lappeen-
rannan kaupunkia, jotka ovat tuke-
neet kehittämisinvestointejamme ja 
tapahtuman järjestelyjä loistavasti. 
Siitä homma ei ainakaan ole kiinni, 
Tiainen kehuu. 

Myös rakentamisessa luotetaan ravi-
rataosakeyhtiön omistajiin eli alueen 

Ravikesän kohokohtaan aikaa enää kuukausi!
hevosseuroihin ja alueen hevosharrastajiin. Kuninkuusra-
vialueella tehdään valtavat tilapäisrakennelmat ja sitä var-
ten useat käsiparit ovat tarpeen. - Alueen hevosporukan 
avulla pitäisi saada noin 3 500m2 telttoja pystyyn ja myös 
purettua tapahtuman jälkeen, Tiainen uskoo. Pysäköinti 
Lappeenrannassa tapahtuman aikana on saatu järjestettyä 
lentokentälle, noin 3 km päähän raviradasta ja sieltä bussit 
hoitavat kuljetuksen alueen pääportin tuntumaan.

Ruokapalvelut Kuninkuusraveissa 

Ruokapalvelujen järjestäminen 50 000 hengelle ei ole mikään 
ihan yksinkertainen juttu. Lappeenrannassa väen paljous ja 
palveluiden tarve on laskettu tarkkaan.  ”Jokaiselle Kunin-
kuusravikävijälle on varmasti mieleistä syötävää ja penkit 
sekä pöydät riittävät jokaiselle ruokailijalle”, Kuninkuusravien 
ruokapalveluista vastaava Saku Hyttinen kertoo.  

Yleisöalueelle rakennetaan kolme 400 neliömetrin ko-
koista ruokatelttaa, ja niiden yhteydessä on saman verran 
terassitilaa. Suurissa teltoissa on tarjolla vaihtuva keittolou-
nas ja perinteistä karjalanpaistia.  Näiden telttojen lisäksi 
muista pisteistä saa muikkuja, kebabia, sekä perinteistä 
grillimakkaraa. 

Mutkatonta palvelua 

Hyttisen catering-porukka koostuu Ysituote Oy:n
ja Serra Catering Oy palveluyritysten työntekijöistä, sekä 
useista kymmenistä tilapäistyöntekijöistä.

 ”Meillä on töissä pelkkiä alan ammattilaisia, Hyttinen ker-
too. Kuninkuusravit on suuruusluokaltaan massatapahtuma 
ja aikaisempien kokemuksien perusteella, näihin tapahtumiin 
ei voi tulla harjoittelemaan”, Hyttinen sanoo ja lupaa, että 
palvelu kaikissa pisteissä tulee olemaan hyväntuulista ja 
mutkatonta Eteläkarjalaista palvelua.

Suomenhevosten Suur-Hollola-Ajossa kolmanneksi sijoittunut I.P. Vipotiina valmistautuu 
Lappeenrannan Kuninkuusraveihin uimalla veneen perässä. Useita suurkilpailuja suo-
menhevosilla voittaneelta valmentaja-ohjastaja Pertti Puikkoselta Kuningatarkilpailun 
voitto vielä puuttuu. Kuva Hippola/Irina Keinänen
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Anniina Kupiainen Kurikasta on 12-ikävuodestaan huolimatta kova asiantuntija, kun puhutaan suomenhevosista. 
Anniinalla on perinteitä takana suokkien hoitajana, sillä kotitalosta löytyy kovia suomenhevosten jalostajia ja 
kasvattajia aina viidessä polvessa taaksepäin.

Suokki on ihana

 Anniinalla tahtoo usein hevoset mennä tärkeysjärjestyksessä 
ohi, kun pitäisi keskittyä koulunkäyntiinkin. 

”Kun pääsen koulusta, menen tallille ja harjaan ja huollan 
hevoset ja vien niitä ulos aitaukseen. Ensimmäisenä hoidan 
oman suokki-tammani kaksivuotiaan HOVIINAN, minkä isä 
on Hovi-Ari ja emä Vinkaukselainen Hiiro. Hoviina on mun 
lemppari, se osaa olla ihana ja rauhallinen, vaikka joskus kyllä 
näyttää tulista luonnettaan aitaukseen vietäessä. Hoviinas-
ta on tarkoitus tulla ravuri, mutta olen sen opettanut sitä 
ratsastukseenkin. Minulla on myös settis millä olen ajanut 
ponilähdöissä 10 starttia ja yksi voittokin on jo saatu. 

Vaikka settiksetkin on mukavia, niin mikään ei voita kunnon 
suokkia, se on yhteistyöhaluinen, monipuolinen ja ihana 
hoitaa”, selvittää Anniina intoa täynnä. 

Kupiaisen tallissa on kymmenen suomenhevosta ja set-
tis-poni mitä Anniina valmentaa ja käy isänsä Jarin kanssa 
kilpailumatkoilla. Kupiaisen tallista on parhaimmin pärjännyt 
suomenhevos-ruuna Raitsu, mikä kuittasi Forsassa 12.7. toi-

set rahat tiukassa maalintulossa Nahkaparturin  voittaessa 
lähdön samalla ajalla 27,0.

Suomenhevosten monipuolisuus on Kupiaisen tallin vah-
vuus.  Työmestaruuskilpailussa ori Kirka on parhaimmillaan 
yltänyt toiseksi. Kirka palveli niin maa-ja metsätöissä, kuin 
teatteri ja oopperaesityksissä ympäri pohjanmaata. Anniinan 
paappa Raimo Kupiainen on Kirkalla kuljettanut Kurikkalaisil-
la v-1908 valmistetuilla juhlakieseillä kymmeniä vihkipareja 
kirkosta juhlapaikalle. Kirka hoiti arvovaltaisesti tehtäviään 
aina 23-vuotiaaksi saakka. Nykyisin  Raimo Kupiaisen ajokki-
na on oma kasvatti Muska-Maija, joka on myös osallistunut 
työmestaruuskilpailuihin ja on kantaesiintyjä esim. kesäisin 
Ilmajoen Musiikkijuhlilla.

Anniinalla hevostenhoidon lisäksi onnistuu myös kynän 
käyttö, tämä runonpätkä tuli paperille parissa minuutissa.
” Suomenhevonen on se paras mahdollinen. Se aina mei-
tä auttaa, raskaat taakat kantaa. Sitkeä, pirteä ja aina 
virkeä”. 

rh.

12-vuotias ANNIINA KUPIAINEN vannoo rakastavansa suomen-
hevosia. Kuva: Reino Haanpää
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Osta Lappeenrannan 
kuninkuusravien suo-
menhevososastolta 

suuren suosion saanut 

SUOMENHEVOS
PINSSI

Hinta 2 € / kpl

Suomenhevosliitto luovutti liiton viirit John Ahlskogulle ja Antton Hatakalle, sekä Juk-
ka Saloselle Suomen Hippos ry:n myöntämän hopeisen ansiomerkin pitkäaikaisesta 
työstä suomenhevosen hyväksi. Kuvat: Juhani Matela

Suomenhevospatsas

Suomenhevosliitolla on myynnissä muutamia kappaleita 
Annika ja Minna Saarisen valmistamia Suomenhevonen 
100-vuotta patsaita. Hevoset ovat käsityönä valkosa-
vesta polttamalla valmistettuja. Patsaita on saatavilla 
Lappeenrannan Kuninkuusraveissa, Suomenhevoslii-
ton osastolla. Hinta 200,00 €/ kpl. Toimitetaan myös 
postitse perille.
Korkeus 20 cm.
Tilaukset puh. 0500 167171. info@reinohaanpaa.fi 

Suomenlipun pohja posliinia, he-
vosten päät hopeoidut. Pinssejä 
voi tilata myös puh. tai tekstivies-
tinä, puh. 0500 167 171.

Lippis ja paita 
10 e/kpl
Myynti Kuninkuus-
raveissa Suomenhe-
vosliiton osastolla

Jäsenedut:
- Suomenhevonen-lehti
- Kuninkuusravien käsiohjelma
- Suomenhevos-seinäkalenteri
- Jäsentarjoukset Mildtex- ja Custom-tuotteista

www.suomenhevosliitto.fi 
Jäseneksi voi ilmoittautua puh. tai tekstiviestillä 
nro. 0500 167 171 info@reinohaanpaa.fi 

Liity jäseneksi 
Suomenhevosliittoon!
Tervetuloa tekemään työtä suomenhevosen puolesta.
Jäsenmaksu vain 20 e/vuosi

Suomenhevosliitto ry
on mukana kuninkuusraveissa
Lahjoitamme kunniapalkinnon kuninkaallisten, 
pikkukunkku-, pikkupinssi- ja monte-sm 
voittajahevosten kasvattajille ja omistajille

Tutustu myyntitorilla osastoomme
• osta suosittu suomenhevospinssi  2 e/kpl
• Suomenhevonen 2009 -lehti  3 e/kpl
www.suomenhevosliitto.fi 

22x16 mm, kahdella kiinnikkeellä



26

Kaustislaisen Suvilo-tallin takaa 
löytyy Hanhikosken suvun hevos-

miestaitoa kolmessa sukupolvessa. 
Hanhikosken pihapiirissä sijaitsevassa 
tallissa on tällä hetkellä kolme hevosta; 
ruuna Rokin Vire (26,5ake) , sen puoli-
sisko Totemirokkilainen Vilman Maili 
sekä kolmivuotias Villiarilainen Hilariina. 
Kaikki hevoset ovat suomenhevosia ja 
omia kasvatteja. 

Hanhikosken hevosmiessukuun kuulu-
vat isä Aarre Hanhikoski, hänen poikansa 
Asko Hanhikoski sekä pojanpoika Petri 
Hanhikoski. Hevosia ajaa myös Petrin 
morsian Tuiri Kero ja vaikka Hippoksen 
sivuilta voi lukea Aarre Hanhikosken Ro-
kin Viren valmentajaksi ja Tuiri Keron 
Vilman Mailin valmentajaksi,kaikki ajavat 
kaikilla, toki hieman suosikkeja valiten.

Asko Hanhikoski on pai tsi hevosmies 
myös viulisti, säveltäjä ja sanoittaja. Kun 
Asko Hanhikoskea tituleerattiin taannoin 
maakuntalehti Keskipohjanmaan kult-
tuurisivulla myös kengittäjäksi, herätti se 
hilpeyttä maakunnan hevosmiehissä.

– Kyllä se niin on, että niin kauan kuin 
isäs kengittää, sinä olet kengittäjän poi-
ka, veisteli kälviäläinen hevosmies Asko 
Hanhikoskelle myöhemmin Kaustisen 
raveissa.

Tämän myöntää Asko Hanhikoski 
itsekin. Aarre-isä kengittää esimerkik-
si Rokin Vireen, eikä siinä ole muilla 

nokan koputtamista. Joskus on Asko 
saanut lyödä naulat, jos isällä on selkä 
vihoitellut, mutta sekin on tehty Aarre 
Hanhikosken valvovan silmän alla. Sen 
sijaan muiden hevosia Asko Hanhikoski 
kengittelee jonkin verran, niin lämpöisä 
kuin suomenhevosia.

Hanhikosken pihapiirissä on kaksi 
itsestäänselvyyttä, jotka Asko Hanhi-
koski huomaa oikeastaan itsekin vasta 
toimittajan kanssa jutellessaan.

Hevoset ovat aina olleet suomenhe-
vosia ja hevosmiestaito on sitä luok-
kaa, ettei ole paljoa kursseille tarvinnut 
lähteä saakka netistä neuvoja kysellä. 
Suvun tietopankki on ehdottomasti 
Aarre Hanhikoski. Asko huomaa, että 
isä vastaa edelleen monista asioista, 
eivätkä nuoremmat ole ymmärtäneet 
edes välttämättä oppia kysellä.

– Meillä on aina opetettu hevoset 
reellä ajolle. Se on käymässä harvinai-
semmaksi ja luulen, etteivät nuoremmat 
uskalla aisottaa hevosia reen eteen enää 
ollenkaan. Aina törmää samaan kauhis-
teluun, että siinähän voi jalka mennä 
aisan väärälle puolelle. Niin voikin ja niin 
on käynyt meilläkin, mutta kyllä se sieltä 
pois saadaan takaisin omalle paikalleen, 
Asko Hanhikoski naurahtaa ja jatkaa.

– Isällä on kuitenkin se tieto. Esimer-
kiksi länkien sovitus on tarkkaa puuhaa, 
että osaa katsoa hevoselle sopivat ja 

ruonan pituudet. Isä ne on aina valjas-
tanut ja jos nyt minun pitäisi, ei se niin 
helposti kävisikään.

– Koskaanhan ei tiedä kuka täältä 
ensimmäisenä lähtee, mutta jos isästä 
nyt aika jättäisi, niin paljon tietoa menisi 
mukana, Hanhikoski havahtuu.

Säveltäjä ja hevosmies

Asko Hanhikoski Kaustisella ja Keski-
Pohjanmaalla tunnettu säveltäjä ja hän 
nauraa, että sävelet ja sanat risteilevät 
päässä ihan riesaksi asti. Esimerkiksi 
metsätöissä hänellä on aina matkas-
sa kynää ja paperia, jolloin nuotit voi 
oitis piirtää viivastolle sävelsuonen 
auetessa.

Asko Hanhikosken elämässä hevoset 
ja sävelet ovat olleet koko ajan vahvasti 
läsnä. Hän on soittanut viulua lapsesta 
ja muistaa hyvin ajan 1970-luvulta, jol-
loin Jylhän kylän pelimannit kiivailivat 
siitä, ettei kansanmusiikkia voi nuoteista 
soittaa. Nykyisin Purppuripelimanneis-
sa soittava Hanhikoski on ehtinyt ural-
laan soittaa myös kamariorkesterissa ja 
toteaa leppoisasti, että kyllä nuotit ovat 
nykyaikana musiikille kuin musiikille 
ihan elinehto.

Asko Hanhikoski on muusikko ties 
kuinka monennessa polvessa, osa kaus-
tislaista pelimanniketjua. Kuitenkin hän 

Hanhikosken suvussa hevosmiehiä kolmessa polvessa

Isä, pojat ja suomenhevonen
Suvilo-talli on kolmen hevosmiessukupolven talli. Kuvassa vasemmalta oikealle: Rokin Vire, Aarre Hanhikoski, Hilariina, Asko 
Hanhikoski sekä  Vilman Maili, Petri Hanhikoski. Kuva: Tuiri Kero



27

on niitä ensimmäisiä sukunsa edusta-
jia, joka myös säveltää. Hanhikoski on 
siis luova hevosmies, joilla taitaa olla 
Kaustisella aika helppoa olla oma it-
sensä. Pitäjä kun on tunnettu taitavista 
pelimanneistaan ja myös kansantans-
sijoista.

Säveltämisen Hanhikoski aloitti vas-
ta aikuisiällä, kun elämä painoi jarrua. 
Hanhikoski joutui 1990-luvun alussa 
sairaalaan ”leikeltäväksi”.

– Ajattelin, että nyt on aikaa kokeilla 
säveltämistä ja kun tuttu muusikko in-
nosti, niin pikku hiljaa niitä kappaleita 
alkoi syntyä.Toki kotonakin tuettiin, 
oma tytär oli tuolloin Suomen huip-
puhanuristeja ja kannusti kovasti.

Hevoset tulivat Asko Hanhikosken 
elämään vasta samalla vuosikymmenel-
lä kun mies alkoi säveltää. Näin siitäkin 
huolimatta, että Asko Hanhikoski oli 
niitä viimeisiä Niinislaossa kengityskou-
lua käyneistä varusmiehistä 1980-luvun 
alkupuolella.

– Kun piti jatka aliupseerikouluun, 
valitsin Niinisalon, koska siellä oli tar-
jolla kengitysoppia. Armeijan jälkeen 
kuitenkin nuoren perheen arki vei ajan, 
ja hevoset saivat jäädä.

Entä nyt, meneekö muusikkous he-
vosten edelle?

– On tainnut käydä päin vastoin. En 
soita enää niin paljon, mutta raveissa 
käymme isän kanssa ja treenaan hevo-
sia. Säveltäminen on minulle kuitenkin 
tärkeää ja siinä on myös tavoitteita.

Haasteita riittää ohjissa ja 
nuoteissa

Vaan ei ole läpimurto iskelmämarkki-
noilla sen helpompaa kuin hevosur-
heilussakaan. Asko Hanhikoski kertoo 
oppineensa elämänsä varrella, että he-
vosten kanssa kannattaa olla nöyrä. Ra-
viurheilussa sitä rahaa joko tulee radalta 
tai menee todella kovasti. Molemmat 
on hyväksyttävä ja otettava tyynesti 
vastaan joko meno tai tulo.

Hanhikosket ovat aina kasvattaneet 
hevosia, ja omista emätammoista on 
tullut hyviäkin juoksijoita. Nyt hienosti 
menestynyt Roki Vire eli Vire on tallin 
silmäterä ja menestyksen lisäksi mitä 
mieluisin harrastekumppani.Suomen-
hevonen, suomalainen hevosmiestaito 
ja suomenhevosen kasvatus ovat ne 
kolme tukipilaria, jonka varassa Han-
hikosken perheessä, Jylhän kylällä, on 
aina hevosurheilua harrastettu. Asko 
Hanhikoski sanoo isänsä olevan niin 
suomenhevosmiehiä, ettei heillä ole 
edes koskaan harkittu lämminverisen 
hankkimista. 

– On niin mukavaa, kun nämä meidän 
kolmi- ja nelivuotiaat ovat tammoja, 
suku Hanhikoskella  varmasti jatkuu.

Jos lukija nyt alkaa muistella, että 
kuinka vanha se Aarre Hanhikos-
ki onkaan, niin kerrottakoon, että 
ensi vuonna Aarre Hanhikoski täyt-
tää kahdeksankymmentä vuotta.
Hevoset pitävät vireessä niin isän kuin 
pojan, nuoremmista Suvilo-tallin osak-
kaista puhumattakaan.

Tiina Ruotsala, teksti ja kuva

Musiikki ja suomenhevoset kuuluvat Hanhikosken suvun perintöön. Kuvassa Asko 
Hanhikoski.
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Sotkamolainen Antero Kumpulainen on pitkän tien 
kulkija hevosten hoitoon ja pikkuvikojen etsimiseen, 

sekä niiden parantamiseen.
Kumpulainen on sitä mieltä, että melkein vaivaan kuin 

vaivaan löytyy apu luonnon lääkkeistä.
On paljon hevosen hoitoon ja lääkitsemiseen liittyviä asioi-

ta, jotka perustuvat luonnon omiin lääkkeisiin. Hevosten nivel 
–ja jännevaivojen parantamiseen löytyy paras apu raparperi 
kääreestä. Tuore, mieluimmin keväällä kerätty raparperin 
lehti nuijitaan esim. puunuijalla niin, että alapuolella oleva 
solukko menee rikki. Jalka kääritään raparperi lehdellä ja 
päälle laitetaan villakääre, mikä tuetaan pintelillä.  Raparperi 
sisältää paljon acetysalic-happoa, mikä auttaa tulehduksiin. 
Käärettä saa pitää korkeintaan seitsemän tuntia, minkä 
jälkeen kääre on poistettava. Raparperista liukeneva happo 
on voimakasta, jos jättää kääreen esim. yöksi iho ärsyyntyy 
ja siitä lähtee karva.

- Raparperia kannattaa laittaa keväällä, kun se on mehuk-
kaimmillaan, talven varaksi pakasteeseen. Ennen pakkaseen 
laittoa rikon solukon nuijalla ja laitan voipaperin aina lehtien 
väliin niin ne saa ehjänä irti toisistaan.

Olen kokeillut raparperi hoitoa vaimollekin, kun hän alkoi 
nilkuttaa jalkaansa.

Muutaman hoitokerran jälkeen jalka parani ja monet tanssit 

Antero Kumpulainen uskoo luonnontuotteisiin!

Antero Kumpulainen ja Auraus. Kuva: Jenny Särkelä.

on vaimon kanssa sen jälkeen hypelty”, kertoo Antero.
Kumpulainen on saanut tunnustusta monelta  hevosen 

omistajalta, monta jo sammunutta tähteä on Antero viritellyt 
uuteen nousuun. Myöskin hevosten hierontaan hän on pe-
rehtynyt ja käy esim. Aurausta hieromassa treenin välissä.

Teksti: RH

Antero Kumpulainen pakastaa raparperit talven varalle.
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Suomenhevosliitto valitsee eri ikäryhmistä ja lajeista vuoden 
hevosen. Vuonna 2008 menestyneistä valittiin seuraavat 
Hevoset.

Vanh. oriit ja ruunat 
AURAUS  om. Juhani Särkelä, Lumijoki

Vanh. tammat
VELIN VINKE  om. Aarne Halla-aho, Soini

5-v oriit ja ruunat
VALTRAUS  om. Aulis Harmonen & Timo Vääränen, Kiuruvesi

5-v tammat
MAIPIN INKA  om. Kalervo Mäkinen, Saastamala

4-v Oriit ja ruunat
LINKORI  om. Tommi Majaus ja Heikki Salo, Lempäälä

4-v tammat
POKEN VIASKO  om. Marjut & Jouni Rosimo, Järvenpää

3-v oriit ja ruunat 
PIHLAJAN AARONI  om. Stable Aaroni Rovan / Rami Lehtomäki, 
Kauttua

Suomenhevosliitto Ry

Palkitut parhaimmat suomenhevoset 2008

3-v tammat
R.R. RUSKARIINA  om. Risto Pesonen,  Kilvakkala

Monte
JÖRKKA  om. Jyrki Kaipala,  Järvimaa

Työhevoset
PELOTIN  om. Kauko Tuominen,  Nuoramoinen

Estehevoset
PONUVEIKKO  om. Mallatin ratsutila,  Virrat

Kouluhevoset
LINKKER  om. Anne Jokinen,  Vihti

Kenttähevoset
NAURISKYDÖN ZIL  om. S.Kangas & K. Nykänen & J. Takala, 
Helsinki

Valjakkohevoset
KIHIN JUSSI  om. Leena Hakala & Hannu Kalalahti, Loimaa

Pienhevoset
VUOHIMÄEN HAVU  om. Miina Äkkijyrkkä,  Helsinki

Suomenhevosliitto ry:n 
hallitus v. 2009

Haanpää Reino, puheenjohtaja
Reinonkuja 4, 61300 Kurikka
puh  0500 167171
info(at)reinohaanpaa.fi 

Kinnunen Heikki, varapuheenjohtaja
Kopolanvirrantie 213, 78610 Varkaus
Puh. 0400-805755
heikki.kinnunen(at)savosteve.inet.fi 

Vuolukka Marko, sihteeri
Kappeliluhdank. 39 D,  26200 Rauma
puh  040 5868014
marko.vuolukka(at)eurajoki.fi 

Haataja Pauliina, rahastonhoitaja
Ouluntie 133, 88300 Paltamo
puh. 040-5937675
pauliina.haataja(at)kuunvalontalli.fi 

Ahlskog John
Staversbyvägen 161, 66520 Veikars
puh  040 7620297
jonh.ahlskog(at)mustasaarelainen.
com

Aro Tenho
Arontie 151, 19540 Koitti
puh. 0400-458789, 050 5732129
tenho.aro(at)kotikone.fi 

Konsala Jouko
Rantoistentie 120, 37550 Lempäälä
puh. 050-5611031
jouko.konsala(at)kolumbus.fi 

Paananen Minna
Mikkolan Myllytie 4, 91950 Temmes
puh. 044-9473972
neiti.kauravaara(at)gmail.com

Saario Erkki
Jokikunnantie 424, 03430 Jokikunta
puh. 09-2245865, 0400-213464
saario.ekku(at)suomi24.fi 

Valme Christina                             
Mäntsäläntie 561, 21490 Marttila
puh  040 7484419
svr-tiimi(at)marttila.fi                      

Ruotsala Tiina, (hallituksen ulkopuoli-
nen tiedottaja)
Seksmannintie 33, 67800 Kokkola
puh: 040-7609876
tiina.ruotsala(at)kpk.fi 

Suomenhevosliitto ry palkitsi vuoden 2008 parhaat hevoset vuosikokouksen yhteydessä Tampereella. Kuva: Juhani Matela
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Kun suomenhevosen kantakirja lähes 40 vuotta sitten jaettiin 
neljän eri käyttömuodon mukaan juoksija-, ratsu-, työ- ja 

pienhevoskantakirjaksi perustettiin samalla suomenhevosratsuille 
omat mestaruuskilpailut. Niiden mitalistit ovat aina näihin päiviin 
asti tulleet juoksijaoriista.

Helposti saatavilla olleita suomenhevosia on aina käytetty 
runsaasti harrasteratsuina. Kilpahevosina ne ovat kuitenkin 
yleistyneet vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tästä 
kehityksestä kertoo se, että kun vuonna 1999 kansallisissa 
koulu-, este- ja kenttäratsastuskilpailuissa oli mukana noin 
150 suomenhevosratsukkoa, oli luku viime vuonna noussut 
jo yli 220:n. Esimerkiksi kouluratsastuksessa, joka tilastojen 
perusteella on suomenhevosratsukoiden suosikkilaji, jo joka 
kuudes kilpailulähtö tapahtuu suomenhevosella.

Varsin mielenkiintoinen seikka kilparatsuina olevissa suo-
menhevosissa on se, että niiden parhaimmistosta suuri osa 
on edelleen juoksijaoriiden jälkeläisiä. Näin siitä huolimatta, 
että ratsu- ja pienhevossuunnalle kantakirjatuista oriista 
vuosittain syntyneiden varsojen määrä on 1990-luvulta 
nelinkertaistunut niin, että se nykyään on noin 200.

Vekselistä eniten mitalisteja

Mikäli tarkasteluun otetaan mestaruusmitaleita viimeisen 10 
vuoden aikana* ratsastuksen kolmessa valtalajissa saaneet 
hevoset, nousee niiden 55 isäoriin joukosta kaksi nimeä 
ylitse muiden. 90 jaossa olleesta mitalista 10 on nimittäin 
päätynyt ratsuori Kelmin ja kahdeksan juoksijaori Vekselin 
jälkeläisille.

Vekseliä voidaan silti mitaleiden valossa pitää merkittä-
vämpänä periyttäjänä, sillä sen jälkeläisten saamat mitalit 
jakaantuvat neljälle eri hevoselle, mutta Kelmin vain kolmelle. 
Lisäksi kaikki kelmiläisten mitalit ovat kouluratsastuksesta, 
mutta vekseliläisillä mitaleita on kaikista lajeista.

Kelmin ”kultavuosia” olivat 2004 ja 2005, jolloin sen pojat 
Jaime, Pelmi ja Satso ottivat kaikki koulumestaruusmitalit. 
Viime vuosien kultamitalisteista taas kaksinkertainen es-
temestari Ponuveikko ja Pilven Velho ovat Vekselin poikia. 
Ponuveikolla on kultaa myös kenttäratsastuksessa ja viides 
sija koulumestaruuksista.

Kelmin lisäksi muita ratsuoriita mestaruusmitalistien taus-
talla on tasan yksi, sen oma poika Samuli. Samuli on suo-
menhevosten moninkertainen estemestari ja samoilla jäljillä 
ovat sen pojat: ori Hermelillä on kaksi estemestaruusmitalia 
ja Harjun Samurailla yksi. 

Juoksijaoriista useamman kuin yhden mitalistin ovat vuo-
den 1999 jälkeen jättäneet hilurilainen Pasta, Vireenistä 
ollut Jeviiri ja Mikker (i. Vokker). Pastan tyttäret Riemuliini 
ja Alfa Naskali ovat keränneet yhteensä kuusi mitalia este- ja 
kenttämestaruuksista. Jeviirin pojat Jeveri ja Willin Oskari 
ovat menestyneet samoissa lajeissa kolmen mitalin verran. 
Menestyneimmät jälkeläiset näistä kolmesta on silti Mikke-
rillä, jonka pojat Mikkerin Mahti ja Linkker ovat voittaneet 
2000 -luvulla kultamitalit este- ja kouluratsastuksessa.

Nousevat nimet

Ratsuoriiden vaikutus tulee joka tapauksessa kasvamaan sel-
västi seuraavan viiden vuoden aikana. Viitteitä tästä saadaan 
tänä vuonna seitsemättä kertaa järjestettävän kuusivuoti-

aiden suomenhevosratsujen Kasvattajakilpailun tuloksista. 
Kolmen kärkeen kilpailussa, joka käydään sekä koulu- että 
esteratsastuksessa erikseen ja jonka vaatimustaso on lähellä 
mestaruustasoa, on jälkeläisiään saanut 27 eri oritta. Niistä 
kahdeksan eli vajaa kolmannes on juoksijoita. Kärkitilojen 
kokonaismäärästä (36) on juoksijaoriiden jälkeläisille mennyt 
vain joka viides.

Juoksijaoriiden suhteellisen vähäinen menestyminen 
näkyy myös siinä, että useampia jälkeläisiä ei Kasvattaja-
kilpailun huipulle ole saanut niistä kukaan.

Niistä oriista, joiden jälkeläiset ovat saavuttaneet Kasvatta-
jakilpailussa enemmän kuin kaksi kärkisijaa, on Pilven Poika 
(Ukko-Veto - Erilo) ykkönen. Sen jälkeläisistä neljä on ollut 
koulupuolella kolmen parhaan joukossa. Voittoon niistä on 
kivunnut ori Lastun Leka vuonna 2003. Toiseksi parhaiten 
ovat pärjänneet Kelmin jälkeläiset, jotka ovat sijoittuneet 
koulupuolen kärkeen kolmesti (kaksi voittoa). Kaksi hyvin 
menestynyttä jälkeläistä on ollut sekä Hermelillä, Nysterillä, 
Olvella että Rysykällä. Näistä Nysteri ja Olve edustavat Viete-
rin linjaa ja 10 vuotta sitten kuollut Rysykkä harvinaisempaa 
luonnoslaista sukua.

* Mitalistit koulu- ja esteratsastuksessa vuosina 1999-2008, 
kenttäratsastuksessa 2000-2009.

Suomenhevosratsujen kasvattajakilpailu

Kasvattajakilpailuun osallistutaan maksamalla hevosesta 
vuosimaksu joko varsasta lähtien tai kertasummana sinä 
vuonna, kun hevonen osallistuu kilpailuun. Edellisellä tavalla 
osallistumisen hinta on 200 euron ja jälkimmäisellä 400 
euron kieppeillä. Palkintosumma kilpailussa on yhteensä 
6000 euroa. Se jaetaan siten, että kummankin lajin voittajat 
saavat potista 40 prosenttia. Viime vuosina se on tarkoittanut 
noin 1600 euroa. Kilpailuun maksettiin sen ensimmäisenä 
vuonna eli 2003 29 varsaa, mutta viime vuonna määrä nousi 
jo 97:ään.

Teksti: Margit Ticklen

Juoksijat mestariratsujen takana

Ori Linkker (i. Mikker emän isä Vekseli) on ratsastajansa Heidi 
Svanborgin kanssa voittanut sekä koulumestaruuden että kil-
paillut vaativa B-tasolla. Mestaruusmitaleille yltäneitä vekseliläi-
siä ovat Pantse R, Pilven Velho, Pojan Kloppi ja Ponuveikko.
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Minunko juoksijastani ratsu?
Suomenhevosjuoksijasta voi oikealla koulutuksella saada kelpo ratsun. Jos suunnittelet hevosesi myyntiä rat-
suksi, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraaviin kouluttajiin:

Turun seutu: 
Heli Rainio (Piikkiö) 040-7450517, Petra Ulmonen (Raadelma) 040-7210268, Pauliina Marttila (Hepojoki) 040-5634 639
Etelä-Suomi: 
Paula Korjus (Kotka) 050- 5532082, Marjut Turunen (Lohja) 045-1313110, Kristiina Niemelä (Kirkkonummi) 050-5588 598
Itä-Suomi: 
Laura Venäläinen (Maaninka) 040 745 7984, Tuomas Jauhiainen (Kuopio) 040-5186067, Sari Karvonen (Savonlinna) 040 
587 1509
Keski-Suomi: 
Noora Ojanperä (Eräjärvi) 040 - 50 66 164, Mallatin ratsutila (Virrat) 044-086 9758, Salla Aario (Eliaksela) 040-535 5191
Pohjanmaa: 
Riina Vainionpää (Alajärvi) 040-5521073, Susanna Kupari (Alavus) 050-5532698
Pohjois-Suomi: 
Mari Penttilä (Liminka) 044 5210252, Sari Kortelainen (Sotkamo) 050-535 4982

S
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ajetaan 24.10. klo 13 
Karsinnat maanantaina 12.10.2009

SATAKUNTA-
AJO 2009

puh.

Satakunta-ajo on tarkoitettu 
4-v. suomenhevosille, joista on 
maksettu kolme maksuerää, 

jotka erääntyvät kilpailuvuonna. 
Sen jälkeen on vielä kahtena 

vuonna oikeus osallistua keväällä 
ajettavaan suurkilpailuun 

Satakunta Senior.

La
24.10.
klo 13



Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin.
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Kolmekymmentä vuotta sitten avattu 
suomenhevosten ratsukantakirja on 

edennyt isälinjoissa jo viidenteen sukupol-
veensa. Määrällisesti suurin ratsukasvattaja 
on Ypäjä. Useimpien menestyneiden suo-
menhevosratsujen suvut päätyvät jossain 
vaiheessa Siittolanmäen tammoihin.

Ratsukasvatus alkoi Ypäjällä ikään kuin 
vahingossa, kertoo Hevosopiston aikuis-
koulutusjohtaja Päivi Laine.  Yli 40 vuotta 
Valtion hevosjalostuslaitoksen johdossa 
toiminut agronomi Osmo Aalto osti 1950-
luvulla Pohjanmaalta ori Taaronin. Se oli 
kevyttyyppinen Eri-Aaronin poika, mutta 
Ypäjällä sitä oli ajateltu työhevosjalostuk-
seen. Taaroni jätti sitten Jokioisiin 1960-lu-
vun alussa tamma Saparon, joka puolestaan 
synnytti 1979 ratsuori Kelmin.

Ratsut tulevat Eri-Aaronista

Kelmi ja Pilven Poika ovat ratsuoriista tähän 
mennessä ainoat, joiden jälkeläismäärä ylit-
tää sadan. Kelmin jälkeläisistä on löytynyt 11 
kantakirjaoritta. Kun nekin ovat jo saaneet 
jälkikasvua, päästään esimerkiksi Herra Her-
maniin johtavaan linjaan laskemaan jo viisi 
polvea: Kotomies, Kelmi, Samuli, Hermeli, 
Herra Herman. Ja jatkoa toivotaan.

Kelmi kuoli viime vuonna, mutta sen po-
jista Lorentso ja Opeliksi jatkavat meillä 
siitosoriina, iloitsee ratsastuksenopettaja 
Susanna Susu Lindfors. Opiskeluaikana Kel-
mi oli hänen passihevosensa, nyt Susun 
työnä on kouluttaa opiston nuoria hevosia. 
Käytännön opetustyössä tulee nopeasti 
esille, onko hevosesta ratsuksi. Siis taipuuko 
sen luonne ja riittävätkö liikkeet. Eri-Aaronin 
linjalta tulevissa yksilöissä nämä ainekset 
sattuvat useimmin yksiin.

Eri-Aaronihan oli itsekin sen oloinen -ke-
vyt ja ryhdikäs-, että olisi sopinut ratsuksi, 
lisää Päivi Laine, joka on tutkinut Ypäjän 
hevosten sukuja kohta parikymmentä vuot-
ta. Taaronin lisäksi hevostemme taustalla 
vaikuttaa toinenkin juoksija- ja työhevo-
sori Loistu, jonka siitosura alkoi 40-luvulla. 
Tavallaan se on luonnollista, koska sekä 
työ- että ratsuhevosilta vaaditaan erityi-
sesti yhteistyöhalua. Ennen hevoselle va-
littu jalostussuunta kertoi paljon hevosen 
käyttömahdollisuuksista, nykyään kirjaimet 
rekisterinumeron perässä tulevat lähinnä 
omistajan harrastuneisuuden mukaan.

Oriilla pitää olla kilpailunäyt-
töjä

”Jalostussuunnathan ovat todellisuu-
dessa käyttösuuntia, suomenhevosta on 
aina jalostettu sen käyttöominaisuuksien 
mukaan, rakenne on merkinnyt vähem-
män,” vahvistaa Susu. ”Jos ratsutyyppiä 
halutaan kehittää pidemmälle, pitäisi pian 
ryhtyä kiristämään oriitten vaatimuksia. 
Siihen voidaan mielestäni mennä, koska 
ratsusuunnan varsoja syntyy vuosittain jo 
lähes kaksi sataa ja oriita on aktiivisessa 
siitoskäytössä kuutisenkymmentä. Itse en 
ainakaan valitsisi tammalleni oritta, jolla ei 
ole kilpailunäyttöä.” 

Kansallisissa kilpailuissa käy reilusti yli 
kaksi sataa suomenhevosratsukkoa. Mu-
kana on niin ruunia, tammoja kuin oriita, 
mutta mestaruustasolla kentän laidal-
ta voi seurata epävirallista oriparaatia: 
mestaruusfi naaleissa nähdään harvoin 
enemmän kuin kaksi ruunaa tai tammaa. 
Poikkeuksia tietysti löytyy kuten Ypäjän 
tammat Merri ja Auran Vire, jotka ovat voit-

taneet estemestaruuden 1990-luvulla. Tai 
Oru, jolla on kenttämitali samoilta ajoilta. 
Katsilla ja Akulillakin kilpailtiin 110 cm:n
esteitä.

Yleisesti ottaen voisi sanoa, että tässä 
vaiheessa suomenhevoseen toivoisi taas 
lisää hyppykapasiteettia. Sellaisia hevosia 
kuin Suvi-Eetla 90 -luvulla, että niillä on 
luonnostaan halu mennä yli mistä vaan 
esteestä, ei enää kovin usein näe.

Tavoitteena tasokkaat ope-
tushevoset

Ypäjän oriit ovat aina menestyneet rat-
sastuskentillä, vaikka kilpailuttaminen 
ei ole Siittolanmäellä päätarkoitus.

”Tavoite on ihan selvä, me kasvatamme 
hevosia omaan käyttöömme,” painottaa 
Laine. ”Oppilaille on tärkeää saada olla te-
kemisissä kaiken ikäisten hevosten kanssa 
ja oppia kouluttamaan nuoria hevosia, jo-
ten meillä joka kesä syntyvät viisi-kym-
menen ratsuvarsaa ovat sitä varten. Siksi 
me emme myy hevosia ulkopuolisille kuin 
erikoistapauksissa.” Ja Lindfors jatkaa: ”Jos 
varsoja kasvatettaisiin ulkopuolisille, sen 
pitäisi tällaisessa laitoksessa olla kannat-
tavaa. Mutta kuka maksaisi laadukkaista 
suomenhevosista saman kuin puoliverirat-
suista, 5000 euroa vuosikkaasta tai 15 000 
euroa peruskoulutetusta nelivuotiaasta? 
Sen voi saada, jos joku opettajistamme 
tekee kuten Kirsi Hagner aikoinaan Jaimen 
kanssa, käyttää omaa aikaansa sen kilpai-
luttamiseen ja kouluttamiseen vaativalle 
tasolle asti.”

”Mutta niin kuin Päivi sanoi, se ei ole 
Hevosopiston tavoitteena. Me haluamme 
antaa oppilaille mahdollisuuden ratsastaa 
suomenhevosilla, joilla on pyöreät, jousta-
vat liikkeet ja sellainen luonne, että ratsas-
taminen on mukavaa.”

Ypäjällä kasvatus perustuu 
laatutammoihin

Tamma Riemuliini on ottanut kolme SM-mitalia este- ja kenttäratsastuksessa. 

Ypäjän aikuiskoulutusjohtaja Päivi Laine 
ja ratsastuksenopettaja Susanna Lindfors 
esittelevät tamma Ypäjä Trullia. (Lorentso 
- Tähtipöly)
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Oppilaat tuntevat tammasuvut

Ratsukasvatuksen alkuvaiheesta lähtien 
on R -oriilla astutettu Ypäjällä ne tammat, 
joiden emälinjalta ei ole tullut juoksijoita.

”Ravipuolella tiedetään, ettei ori tee ih-
meitä, jos tamma on heikko,” sanoo Päivi 
Laine. ”Ypäjällä ratsastettiin aluksi niillä 
tammoilla, joista ei ollut ravureiksi. Ra-
vivalmentajat joutuivat ratsuttamaan ja 
esittämään ne kantakirjaan siihen saakka, 
kunnes Heikki Haapala palkattiin Ypäjälle 
ratsuttajaksi. Tämä tapahtui 1980 -luvun 
alussa Sen jälkeen tammojen koulutukseen 
ja rakenteeseen kiinnitettiin entistä enem-
män huomiota.” ”Ypäjällä tammalinjat ovat 
pikkuhiljaa valikoituneet sellaisiksi, että ne
soveltuvat ratsastukseen,” huomauttaa 
Lindfors. ”Taitoa valita sopivat suomen-
hevoset ratsuiksi yritämme levittää ympäri 
Suomen ohjaamalla opiskelijoita näkemään 
ratsuhevosen laadun. Se on kirjattu jopa 
koulukohtaiseen opetussuunnitelmaam-
me.”

”Käytännössä se tarkoittaa, että esitte-
lemme oppilaille kädestä pitäen, miltä näyt-
tää lennokas ratsun ravi ja miltä maahansi-
dottu ravi. Valtion siittolan opetusperinteet 
näkyvät myös siinä, että oppilaat voivat 
päättötöissään tutkia suomenhevosten 
mestaruus-  tai laatukilpailuissa menesty-
neiden hevosten polveutumista. Lisäksi 
olemme perustaneet kotikantakirjan, johon 
olemme merkinneet kaikki yksivuotiaat ja 
sitä vanhemmat suomenhevostammamme. 
Niitä on 64 kappaletta.”

Kantatammat Erihari, Ysti ja 
Saparo

Oppilaat ovat niinikään tehneet seinälle 
ripustettavia, suuria sukutauluja, joista 
voi seurata Ypäjällä syntyneiden oriiden 
isälinjoja. Taulujen tutkiminen pysäyttää. 
Niistä löytyvät Ypäjään helposti yhdistyvien 
Jaimen, Samulin ja Lorentson lisäksi niin 
estemestari Pellervo, valjakko-ori Vahto 
kuin kouluori Lastun Lekakin. ”Tammojen 
vaikutus ulottuu yllättävän laajalle, vai 
mitä?” toteaa Lindfors. ”Ja tässä on vain 
kolme päälinjaa, jotka lähtevät jo 1950 -
luvulla vaikuttaneista Eriharista ja Ystistä 
sekä 1962 syntyneestä Saparosta.”

”Erihari oli suoraan Eri-Aaronin jälkeläi-
nen ja itsekin ravuri, työtammoista Ysti oli 
Loistusta ja Saparo Taaronista. Erihari on 
mielenkiintoinen senkin takia, että siitä 

lähtee herasilmäisyys, joka näkyy vielä sen 
tyttärentyttärenpojalla Jaimella. Eriharin 
orijälkeläisen Saarin kautta päästään sitten 
sellaisiin kilpakentiltä tuttuihin nimiin kuin 
Pellervo ja Kavaljeeri.”

Ystillä oli kymmenen jälkeläistä. Niistä 
varsinkin tammat olivat tuottoisia.

”Ystin tyttären Jatsin kautta tullaan 
Natsoon, joka on mm. koulusankareiden 
Satson, Lorentson ja Silvolan Elmerin emä. 
Sitten on Ystin tytär Systi, joka on antanut 
sekä juoksijaori Pysterin että koulumestari 
Nysterin. Kolmannen tyttären Vestan peruja 
taas ovat ori Pasta ja sen jälkeläinen tamma 
Riemuliini.”

”Ja tässä on Kasti, jonka neljättä polvea 
edustavat kouluruuna Lester ja Vahto. Kas-
tin tyttärentytär Akuli taas on jättänyt mm. 
estemestari Samulin, Hermelin isän, sekä 
kouluori Lastun Lekan. Akulilla oli 15 jälke-
läistä, jotka kaikki ovat ratsuja.”

”Saparolla oli viisi jälkeläistä, joista nä-
kyvimmät olivat tammat Aura ja Elva sekä 
tietenkin ori Kelmi. Auran kautta tulee Au-
ran Vire ja Elvan kautta koulumestari Taival 
ja pienori Onneri. Kelmi on isänä monille 
menestyville ratsuille. Ypäjälle tärkeimpiä 
sen jälkeläisistä ovat ehkä olleet Samuli ja 
Lorentso.”

Suvuille ei voi antaa 
tekohengitystä

Tiiviisti toisiinsa kiertyviä emälinjoja seu-
ratessa herää kysymys, kuinka Ypäjällä 
vältetään sisäsiittoisuus, kun tietyt nimet 
esiintyvät sukutauluissa näin tiuhaan? 
Käytetäänkö jalostuksessa vieraita oriita? 
”Vuokraoriit ovat Ypäjällä perinne, mutta 
ratsupuolella niitä on ollut melko vähän,” 
vastaa Laine. ”Olemme astuttaneet ratsu-
tammojamme Pilven Pojalla, Hermelillä ja 
Pehdolla, kokeeksi myös Apassilla. Pilven 
Poika tosin on samaa kautta Eri-Aaronista 
kuin Kelmi, joten sieltä ei paljon vaihtelua 
tule. Hermeli taas on Kelmin linjaa ja Peh-
to toisessa polvessa samaa emälinjaa kuin 
Samuli  Tässä tullaan takaisin siihen, että 
Uljaanpojan, Lohdutuksen ja Kirpun linjoilta 
ei tahdo todellisia periyttäjiä ratsupuolelle 
tulla. Eri-Aaroni kertautuu väkisin sukutau-
luissa jopa kolme tai neljä kertaa.

Ypäjän etuna on ollut se, että aika monen 
ratsun emänisänä on Apeli, joka edustaa 
harvinaista, Vihun kautta Murrosta lähtevää 
sukuhaaraa. ”On hyvä, että harvinaisempia 
sukuja halutaan säilyttää, mutta siitä ei saisi 
jalostuksessa tulla itseisarvo,” toivoo Lind-
fors. ”Orilinjoille ei voi antaa tekohengitystä, 
jos hevosten tulokset eivät riitä. Ypäjällä on 
huomattu, että hilulaiset tai vokkerilaiset 
hevoset eivät tuo omiin ratsulinjoihimme 
lisää positiivisia ominaisuuksia. Hyppyky-
kyä ja kelvollisia yksilöitä niistäkin saattaa 
löytyä, mutta meille kokonaisuus on tär-
kein. On miellyttävämpi viedä eteenpäin 
hevosta, jolla on luonnostaan edellytyksiä 
ratsuksi. Uskon, että jokainen harrastajakin 

ostaa mieluummin itselleen hevosen, jonka 
on helppo liikkua ratsastajan kanssa.”

Kilpailut tuovat näkyvyyttä

”Niin, millä tahansa suomenhevosella voi 
siirtyä paikasta toiseen, mutta ratsasta-
minen on eri asia,” nyökkää Laine. ”Tämä 
tiedostettiin varsinaisesti vasta 1980 -luvun 
lopulla, kun ammattilaiset tulivat mukaan 
kilpailemaan suomenhevosluokkiin. Siinä 
vaiheessa R -suunnan oriille syntyi keski-
määrin 10 varsaa vuodessa. Sen jälkeen 
on suomenhevosille tehty uusi jalostusoh-
jesääntö 1987 ja taas 2005, aloitettu omat 
shownäyttelyt ja Tapiola Kasvattajakilpailu. 
Kilpailut ovat tuoneet niin paljon näkyvyyt-
tä, että laajempikin yleisö on tajunnut suo-
menhevosen käyttökelpoisuuden ratsuna. 
Kun 2002 saatiin tieto kasvattajakilpailusta, 
varsojen määrä kaksinkertaistui kertahei-
tolla 50:stä sataan. Ja vaikka niitä nykyään 
syntyy kaksi kertaa enemmän, yli puolet 
varsoista maksetaan edelleen mukaan kas-
vattajakilpailuun!”

”Joitakin vuosia sitten meillä oli Hevo-
sopistolla vieraana ratsastuksenopettaja 
ja kenttä-MM -mitalisti Anne-Marie Taylor 
Englannista. Hän sanoi suoraan, että 90 % 
englantilaisista harrastajista tarvitsisi alleen 
suomenhevosen kaltaisen pollen ennem-
min kuin täysveriratsun, ” kertoo Lindfors.

Perusteluna Taylorilla oli se, etteivät 
useimpien harrastajien taidot riitä täysve-
risellä ratsastamiseen. Kun sitä kuitenkin 
yritetään, tilanteesta kärsii sekä yksittäisen 
harrastajan turvallisuus että koko lajin ima-
go. ”Sen takia on oleellista, että jokainen 
löytäisi itselleen käyvän ratsun tai tammal-
leen sopivan oriin. Siihen tarvitaan aikaa ja 
tietoa, joten ammattilaisilta kannattaa kysyä 
neuvoa. Lähin asiantuntija on yleensä oma 
ratsastuksenopettaja, mutta kyllä meille 
Ypäjällekin saa soittaa,” vinkkaa Lindfors.

Teksti: Margit Ticklen

Jatsi kuuluu Ypäjän kantatammoihin

Iso-Elmerin isä on Helmeri. Emän suku 
menee Suikkuun ja Ventti-Vieteriin.
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Kansallisissa ratsastus- ja valjakkoajoluo-
kissa kilpaili kaudella 2008 noin 220 suo-
menhevosta.

Niistä 120:n lajina oli koulu-, 60:n este- ja 
30:n kenttäratsastus. Lisäksi kymmenkunta 
suomenhevosta kilpaili kansallisella tasolla 
sekä valjakkoajossa että matkaratsastuk-
sessa.

Kouluratsastuksessa kilpailleista suo-
menhevosista kuuden isä oli ratsuori Kelmi 
(Kotomies - Taaroni). Lähes yhtä monen 
-viiden- isä oli viisinkertainen ravikunin-
gas Vekseli. Neljällä kouluratsulla isänä 
oli edelleen astuva ratsuori Pilven Poika 
(Ukko-Veto - Erilo) ja kolmella vuonna 2005 
kuollut juoksijaori Mikker. Lisäksi kuusi 
muuta oritta oli jättänyt kaksi kilpailevaa 
kouluratsua.

Esteitä 100-120 senttimetrin tasolla hy-
pänneiden 60:n suomenhevosen suvut 
hajaantuivat niin paljon, että useampia 

jälkeläisiä oli mukana vain Vekseliltä, ja 
silläkin ainoastaan kolme. Yksi vekseliläi-
sistä, ori Ponuveikko, voitti vuonna 2008 
toistamiseen myös suomenhevosten
estemestaruuden. 

Yllättävää kyllä, sama määrä jälkeläisiä 
kuin Vekselillä esteratsujen puolella - kol-
me- oli kenttäratsujen joukossa juoksijaori 
Hiltolla. 30:n kenttäratsastuksessa kilpail-
leen hevosen kokonaismäärästä se tekee 
peräti 10 prosenttia.

Valjakkoajohevosia kilpaili kansallisella 
tasolla kaikkiaan 13. Niistä kahden isä oli 
ratsuori Vahto (Pehto – Poika-Luonnos).

Suomenhevosratsujen ja 
suomenpienhevosten isäori-
linjat

Vähintään kaksi polvea jatkuneet R- ja 
P-suunnan suomenhevosorilinjat ovat 
saaneet viime vuosina mukavasti täy-
dennystä. Linjoja oli vuoden 2009 alussa
yhteensä jo 20.

Isäorilinjoista vain yhdeksän muodos-
tuu puhtaasti ratsukantakirjaoriista. Kah-
deksassa linjassa puolestaan on pelkkiä 
pienhevosia ja kolmessa sekaisin sekä 
suomenpienhevosia että ratsuja. Tällaisia 
”sekalinjoja” lähtee etenemään ori Koto-
miehestä, Varjo-Luonnoksesta sekä V.P. 
Jehusta. Pidempään kuin kaksi polvea jat-
kuneita R- tai P- orilinjoja on vasta neljä. 
Pisimmät ovat Kotomiehestä Kelmin (1979 
- 2008) kautta Hermelin poikiin Herra Her-
maniin ja Herkko Hurmaukseen päätyvä 
linja. Siihen mahtuu viisi orisukupolvea. 
Myös Lappi-Muistosta (1980 - 1993) alkava 
ja viime vuonna kantakirjattuun A.T. Uni-
kuvaan päätyvä pienhevoslinja on eden-
nyt neljä sukupolvea. Kolmessa polvessa 
oriita on kantakirjattu niinikään kahdesta 

Mistä urheiluhevoset tulevat?

pienhevosoriista, Jeppanasta (1983-2002) 
ja Jessimosta (1979 - ).

Eniten jälkeläisiä: Kotomies

Eniten jälkeläisiä ovat jättäneet Kotomiehen 
perustaman orilinjan oriit, joita oli vuoden 
2009 alussa yhteensä 20. Jälkeläisiä niille 
oli kertynyt reilut 330 kappaletta.

Yli sadan jälkeläisen pääsevät linjoittain 
laskettuna myös ori Pilven Poika ja sen nel-
jä poikaa, joista on päälle 130 jälkeläistä, 
sekä Onnipoika, josta on poikiensa Purven 
Onnin ja Kuningas Ässän avustuksella jo 
115 jälkeläistä. Näiden molempien linjojen 
jälkeläismäärä nousee tämän kesän jälkeen 
huomattavasti, sillä Kuningas Ässä ja Pilven 
Poika astuivat kumpikin viime vuonna kol-
misenkymmentä tammaa.

Pienhevoslinjoista eniten varsoja ovat 
tuottaneet Jessimo ja sen neljä poikaa kah-
dessa eri polvessa, noin 90 kappaletta.

13/20 palaa Murtoon

Isäorilinjoja taaksepäin tarkasteltaessa näh-
dään, että 20:stä linjasta 12 päätyy Murtoon 
Eri-Aaronin kautta. Lisäksi yksi murtolainen 
haara on jatkunut ori Murtin ansiosta. Sitä 
edustavat nyt 30-vuotiaan pienhevosori 
Jessimon jälkeläiset.

Lopuista seitsemästä vähintään kah-
dessa polvessa R- tai P-suunnalla jatku-
neesta isäorilinjasta palaa kuusi jossain 
vaiheessa Uljaanpoikaan ja yksi Kirppuun. 
Kirpun isälinjan nykyinen jatkaja on ratsuori 
Tosi-Romeo. Tosi-Romeon ensimmäiset 
kaksi jälkeläistä syntyivät vuonna 2008. 
Uljaanpoikalaista verta vievät isälinjoillaan 
eteenpäin ratsuoriit Priori ja Rinni sekä 
pienhevosoriista Ellun Voi, Varjo-Luonnos, 
Villeri ja V.P. Jehu.

Teksti ja kuvat: Margit Ticklén

Knuuttilan Hertan isä Hermeli ja emän isä 
ovat molemmat ratsukantakirjassa.

Hiltton ja Irina Kokko 2008 

Kelmi
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Suomenhevonen.info-palveluhakemistoa päivitetään, kasvattaja ja yrittäjä 
ilmoittaudu mukaan!

Suomenhevonen.info -palveluhakemistoon on koottu suomenhevoskasvattajia, ravi- ratsastuskouluja sekä muita 
suomenhevosyrityksiä.  Hakemisto on parhaillaan päivityksen alla ja haussa on etenkin suomenhevosten kasvattajia ja 
ravivalmentajia. Palveluhakemistossa ovat seuraavat ryhmät:kasvattajat, ratsastustallit - ja koulut, ravivalmennustallit, 
täysihoitotallit, hevosmatkailuyritykset ja muut yritykset. Kasvattaja tai muu suomenhevosyrittäjä, ilmoittaudu nyt 
mukaan toimittamalla: tallin/yrityksen nimi, tallinpitäjän/yrittäjän nimi ja yhteystiedot sekä osasto johon ilmoittaudut, 
sähköpostitse: suvi.louhelainen@hippos.fi  tai puhelimitse: Suvi Louhelainen, puh. 040 354 0338.

Palveluhakemisto:
http://www.suomenhevonen.info/sh100v/fi /palvelurekisteri/index.php
Sivustoa ylläpitää Suomen Hippos ry:n Suomenhevosen verkostohanke. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousmi-
nisteriö maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän suosituksesta.

AJANKOHTAISTA/UUTISET

SH SM karsinnat alkavat olla vähissä ja vauhdit sekä tahti vain 
kiihtyvät SH SM monté-fi naalin lähestyessä. Finaali ajetaan 
Lappeenrannan kuninkuusraveissa 8.8.09. Karsintoja on ajet-
tu 30.6.09 mennessä 11 kpl, hevosia on pisteillä 29 kpl:tta. 
Vielä on mahdollisuus viimeisessä karsinnassa ja Forssassa 
26.7., käydä pistejahtiin. Kauden kärkiaika on Huitulilla 27,5 
joka juostiin Mikkelissä 18.6. Karsinnoissa tähän mennessä 
on jo 9 hevosta alittanut 30,0 ja juosseet tähtiaikaan. Ti-
lanne löytyy kilpailutoiminta SM sivuilta osoitteesta www.
monteohjastajat.com

Kuvassa SH Rivallus. Kuva © U-M Brunou

SH SM PISTEET 2009

Sija    Hevonen    Pisteet    Aika    pistesijat
1.  Loiskeri  100  29.4  2,2.1.1.1.3
2.  Nötö Kasper  60  28.8  1,2,2,3
3.  Tervari  55  30.5  1,2,5,2
4.  Jannu-Tonni  51  29.6  5,2,4,6,1,8
5.  Huituli  50  27.5  3,1,1
6.  Totemi Rok  40  28.7  4,8,4,4,6,2
7.  Mikupas  33  30.8  6,3,1
8.  Ipatti  32  31.1  1,7,3
9.  Hölkker  32  30.8  4,2,3
10.  Eviri  30  28.5  3,5,3,5
11.  Jörkka  24  28.6  2,4,7
12.  Vexmann  21  31.0  1,8
13.  Viuru  19  28.8  4,5,4
14.  Alfons  18  31.6  6,3,5
15.  Pusteli  17  30.9  3,4
16.  M.A. Jyty  15  28.5  2
17.  Tusinan Tulo  13  30.7  5,5,6
18.  Ville- Kiitäjä  10  30.6  3
19.  Suikun Lukko  9  31.1  7,4
20.  Lento-Purje  7  31.8  4
21.  Veikon Tähti  7  30.6  5,7
22.  Kooleri  5  30.9  5
23.  I.P. Aamori  5  33.0  5
24.  Ollin Myrsky  3  31.9  6
25.  Likan Rölli  3  32.0  6
26.  Hallen Muisto  3  34.8  6
27.  Trispatti  2  32.8  7
28.  Jesper Lax  2  36.3  7
29.  Jaanen-Poika  1  35.8  8

Monte Monte Monte Monte Monte Monte Monte Monte Monte
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SUOMENHEVOSTEN 
LUKUMÄÄRÄN KEHITYS

Vuosi Suomenhevosia
1990 15 900
1991 16 600
1992 16 900
1993 17 000
1994 16 800
1995 17 400
1996 18 220
1997 19 160
1998 19 690
1999 19 400
2000 19 500
2001 19 800
2002 19 700
2003 19 730
2004 19 010
2005 19 310
2006 19 500
2007 19 700
2008 19 750

Suomenhevosia on lähes 20 000. Suomen-
hevosten lukumäärä on kokonaisuudes-

saan 2000-luvulla ollut kasvusuunnassa. 
Suomenhevonen on merkittävä osa nyky-
aikaista hevosurheilua ja –elinkeinoa ja tuo 
hevosalan eri toimintoihin oman kansallisen 
vivahteensa. Kansallisrotuumme liittyvä toi-
minta on perinteisesti tapahtunut maaseu-
dulla. Tänä päivänä hevoset ovat edelleen 
pääosin maaseudulla, mutta käyttäjät – he-
vosenomistajat, ravi- ja ratsastusharrastajat 
– ovat yhä useammin kaupunkilaisia. Suo-
menhevonen on vahva linkki maaseudun 
ja kaupungin välillä. Kansallishevosemme 
voidaan nähdä yhdistävänä tekijänä myös 
alan sisällä. Saman hevosrodun kanssa on 
tekemissä suuri joukko niin raviurheilun ja 
ratsastuksen sekä työhevosharrastuksen 
toimijoita. Suomenhevosten omistajia on 
kaiken kaikkiaan noin 10 000. Hevosalan 
yritystoimintaan suomenhevosen ainutlaa-
tuinen tarina tuo ansaitun lisäarvonsa. 

Enemmän kuin ravuri

Raviurheilu on selkeästi suomenhevosen 
merkittävin käyttömuoto, sillä edelleen 
lähes 90 % suomenhevosista kasvatetaan 
ravihevosiksi. Suomenhevonen on pää-
sääntöisesti pitkäikäinen kilpahevonen. 

Suomenhevonen on täynnä 
tarinoita ja mahdollisuuksia

Suomenhevosravurilla on helppo päästä 
mukaan kilpailuihin ja ansaintimahdolli-
suudet ovat hyvät. Vuonna 2008 suomen-
hevosravuri ansaitsi radoilta keskimäärin 
2697 €, vastaavan luvun ollessa Suomessa 
syntyneen lämminverihevosen kohdalla 
2533 €. 

Persoonalliset suomenhevoset tuovat 
väriä raviurheiluun ja nousevat usein myös 
yleisön suosikeiksi. Suomenhevosia seuraa-
vat kilpailu- ja pelitoiminnan kautta pelaajat 
ja muut raveissa kävijät. Tässä joukossa on 
potentiaalisia tulevaisuuden suomenhevos-
ravureiden omistajia tai kimppaomistajia. 
Näyttää siltä, että raviurheilussa kiinnostus-
ta herättää yhä enemmän suomenhevosen 
yhteisomistaminen. Kysyntää on etenkin 
3–4-vuotiaille kilpailemista aloitteleville tai 
jo kilpaileville hyväsukuisille suomenhevo-
sille. Kiinnostuksen lisääminen suomenhe-
vosravurin omistamista ja kasvatustoimin-
taa kohtaan on tärkeää suomenhevosen 
tulevaisuustyötä. 

Urheilullisella suomenhevos-
ratsulla riittää kysyntää

Suurin kasvu suomenhevosen osalta koh-
distuu suomenhevosen ratsukäyttöön. Suo-

Persoonalliset suomenhevoset tuovat väriä raviurheiluun. Kuva: Hippola Irina KeinänenPersoonalliset suomenhevoset tuovat väriä raviurheiluun. Kuva: Hippola Irina Keinänen
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menhevonen Suomen oloihin jalostettuna hevosena on pääsään-
töisesti terve rotu ja järkivalinta harraste- ja jopa kilpahevoseksi. 
Suomenhevosen yhteistyökykyinen luonne ja käyttöominaisuudet 
mahdollistavat sen käytön harraste- ja kilparatsuna monissa ratsas-
tusurheilun eri lajeissa. Kokonsa puolesta se käy aikuisratsastajille 
ja on tasaisen luonteensa ja liikkeittensä ansiosta sopiva ratsu myös 
nuorille. Koko perheen harrastehevosena suomenpienhevonen 
kasvattaa suosiotaan. Ratsu- ja pienhevossuunnalle kantakirjat-
tujen suomenhevosoriiden jälkeläismäärät ovat nousseet 2000-
luvulla. Suomenhevosia tarvitaan yhä enemmän mm. lisääntyvän 
hevosmatkailun ja terapiaratsastuksen tarpeisiin.. Koulutettujen 
hyvärakenteisten suomenhevosratsujen kysyntä on tällä hetkellä 
suurempaa kuin tarjonta.

Vahvat työhevosperinteet elävät

Suomenhevosia on työhevoskäytössä noin 500.  Työhevoseen 
kohdistuu kysyntää etenkin hyvän luonteen ja toimivuuden kautta. 
Kiinnostus työhevosperinteeseen on viime vuosina lisääntynyt, 
siitä on osoituksena mm. viime vuosina kasvanut Suomen työ-
hevosseura ry:n jäsenmäärä ja työhevosperinteeseen liittyvien 
kurssien suuret osanottajamäärät. Kiinnostus perinteiden vaali-
miseen ja toisaalta ekologiset arvot ylläpitävät suomenhevosen 
työkäyttöä. Työhevosnäytökset ovat haluttuja ohjelmanumeroita 
moniin tapahtumiin. Työhevoseen liittyviä yritystoiminnan mah-
dollisuuksia liittyykin erityisesti hevosmatkailuun ja virkistyspal-
veluihin. Elävän työhevostoiminnan kautta säilyy pala Suomen 
kulttuurihistoriaa.

 Tulevaisuustyö kokoaa voimat

Syksyn 2008 aikana Suomen Hippos ry toteutti yhteistyössä hevos-
alan toimijoiden kanssa Tulevaisuuden suomenhevonen –selvityk-
sen. Selvityksen aikana määriteltiin suuntaviivat suomenhevosen 
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kehittämistoiminnalle. Selvityksessä tarkasteltiin suomenhevosen 
jalostusta ja kasvatusta, ravi- ja ratsastustoimintaa, kansainvälis-
tymisen mahdollisuuksia sekä viestintää. Maa- ja metsätalous-
ministeriön osarahoittama Suomenhevosen verkostohanke vie 
eteenpäin tätä Tulevaisuuden suomenhevonen –kokonaisuutta 
vuonna 2009.  Kesän aikana toteutuu infopäiviä suomenhevosen 
omistamisesta ja syksyllä suomenhevosen tulevaisuudesta koo-
taan ajatuksia eri puolella Suomea toteutuvan Suomenhevonen 
–kiertueen tiimoilta.

Suomenhevosen tulevaisuustyöhön on sitoutunut merkittävä 
joukko hevosalan järjestöjä, yhdistyksiä, raviratoja ja hevosjalostus-
liittoja, alan oppilaitoksia sekä muita toimijoita. Suomenhevosen 
asialla on myös neljä yhdistystä, joista jokainen toiminnallaan pyrkii 
edistämään suomenhevosen asemaa. Suomenhevosyhdistysten 
yhteenlaskettu jäsenmäärä on lähes 3500.

Tule mukaan tekemään suomenhevosen 
tulevaisuutta!

Suomenhevosen tulevaisuustyössä jokaisen hevosharrastajan, yrit-
täjän ja yhdistyksen panos on tärkeä. Onko sinulla kehittämisidea tai 
haluatko muulla tavoin olla viemässä suomenhevosen asiaa eteen-
päin?  Voisitko sinä tai yhdistyksesi järjestää suomenhevosaiheisen 
tapahtuman, näyttelyn tai vaikka suomenhevosohjelmaa oman 
kuntasi kesätapahtumassa? Tarkista oman alueesi Tulevaisuuden 
suomenhevonen –yhteyshenkilön tiedot www.suomenhevonen.
info -sivuilta tai ota yhteyttä Suomen Hippokseen (Suvi Louhelai-
nen, s-posti. suvi.louhelainen(at)hippos.fi ).

Teksti: Suvi Louhelainen

Yksilöllinen. Urheilullinen. Suomalainen.
SUOMENHEVONEN -KIERTUE 2009

21.8.  Rovaniemi
1.9.  Tampere
11.9.  Ylivieska
2.10.  Kuopio

Tietoa ja tulevaisuuden kuvia suomenhevosesta kaikille 
suomenhevosesta kiinnostuneille.  Mieleenpainuvia 
kasvattajien, valmentajien sekä  muiden suomenhe-
vospersoonien haastatteluja. Keskustelua ja ideoita. 
Asiantuntijoina mm. Antero Tupamäki, Terttu Peltonen, 
Matti Lakkisto. Päivät juontaa Lauri Hyvönen.

Päivien tarkempi ohjelma ja lisätietoja:
www.suomenhevonen.info

Suomenhevosratsujen kysyntä on kasvussa. Kuva: Hippola/Pirje 
Paananen



42

VARSAT VAUHDISSA 2009
Vuonna 2007 käynnistetty kolmevuotiaiden suomenhe-
vosten Varsat Vauhdissa –kilpailusarja on saanut hevosen-
omistajien keskuudessa hyvän vastaanoton. Tarjotuista 
alkukilpailusta saatiin v. 2008 kaikki kuusi järjestettyä ja 
niissä nähtiin yhteensä 49 kilpailusuoritusta 31 eri varsalta. 
Kahteen alkukilpailuvoittoon ylsivät sekä Pihlajan Aaroni että 
Eduskunnan Hevosystävien Seuran hyväntekeväisyysravuri 
Bokalle. Teivossa 6.12.2008 ajetun loppukilpailun voiton vei 
Akseli Lahtisen valmentama Pihlajan Aaroni.

Suosion kannustamana on kilpailusarjaa päätetty jatkaa 
vuonna 2009. Suomenhevosliitto ry:n kanssa ovat järjestä-
misyhteistyössä Teivon, Kaustisen, Kuopion, Lahden, Mikke-
lin, Porin ja Seinäjoen raviradat. Alkukilpailuja järjestetään 
em. radoilla elo-marraskuussa ja sarjan loppukilpailu ajetaan 
Teivossa V75-ravien yhteydessä lauantaina 5.12.2009. Suo-
menhevosliitto lahjoittaa jokaisen alkukilpailun voittajalle 
loimen. Loppukilpailun ensimmäinen palkinto on vähintään 
1500 euroa, minkä lisäksi kolme parasta palkitaan Suomenhe-
vosliiton lahjoittamalla loimella sekä voittaja kultakellolla.

Loppukilpailu ajetaan edellisvuosien tapaan 2120 metrin 
tasoitusajona, jossa tammat saavat 20 metrin hyvityksen. 
Mahdollisessa karsinnassa ovat etusijalla alkukilpailuihin 
osallistuneet hevoset. Näiden kesken noudatetaan normaalia 
karsintapistejärjestelmää. Alkukilpailujen sarjamäärityksistä 
päättävät järjestävät radat.

Kilpailusarjan päivämäärät 2009:

Alkukilpailut (I palk. väh. 500 €)
Kaustinen pe 14.8. TotoTV-ravit
Mikkeli su 30.8. TotoTV-ravit
Seinäjoki pe 18.9.  TotoTV-ravit
Pori pe 2.10. Toto-ravit
Lahti to 22.10. TotoTV-ravit
Teivo ti 3.11. TotoTV-ravit
Kuopio ti 24.11. TotoTV-ravit

Loppukilpailu  (I palk. väh. 1500 €)
Teivo la 5.12. V75-ravit Tas.ajo 2120 m, 
tammat 20 m hyv.

Viime vuoden loppukilpailun voittaja Pihlajan Aaroni/Aleksi 
Lahtinen. Kuva: Juhani Länsiluoto

HEVOSVARUSTEITA

Kärryt, valjaat, loimet, aitaus,
kengät mm. Werkman, Kerckhaert,
Mustad, KW, ym.
Puh. 0400 937458 Ari,
         040 7170216 Hannu

Nettikauppa www.hevari.fi
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Sirkka ja Risto Järvinen Urjalasta ovat perustaneet tasokkaan 
Hevosajoneuvomuseon Lellan tilalle

Tämä maatalouden hevoskauden 
esineistö on pantu näytteille huo-
mionosoituksena niille viljelijä-
polville, jotka omaa ja hevosten 
fyysistä voimaa hyväksikäyttäen 
huolehtivat ruokataloudestamme 
viime vuosisadan ensimmäisellä 
puoliskolla ja sitä aikaisemmin.

Esineistön perusosan muodos-
taa Lellan tilalla 50 - 100 vuotta 
sitten käytössä ollut kalusto. Siltä 

osin kuin omaa kalustoa ei ole säilynyt tai sitä ei enää voitu korjata 
esittelykuntoon, on esineistöä saatu pääasiassa lahjoituksina eri 
puolilta Suomea.

Urjalassa 15.12.2005
Sirkka ja Risto Järvinen
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Racing Joint Care
nivelterveyden tukemiseen ja 

nivelongelmien ehkäisyyn

Racing Easy Now
rauhallisempia hetkiä 

hevosten kanssa

Racing Ferrotonic
vitaminoitu rautaliuos

www.suomenrehu.com

Racing – erikoistuoteuutuudet!

Racing Joint Control 
nivelongelmien hoitoon

Agrimarketeista ja hyvin varustetuista alan liikkeistä.

Muista myös
Racing

NutriGlow!




