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Kahdeksan oikein 
asiakaspalvelussa!

Meillä hyvän palvelun 
saaminen ei ole tuurista kiinni.
Paikallisosuuspankit on valittu
jo kahdeksatta kertaa Suomen 
parhaan asiakaspalvelun
pankiksi.*

TeTT rvetuloa meille, kun haluat 
aidosti tarpeitasi vastaavaa ja
arkijärkistä pankkipalvelua. 
Osuustoiminnallisina yrityksinä 
olemme tottuneet olemaan 
omiemme asialla.

*
Ta

lo
us

tu
tk

im
us

 O
y 

/ 
Ka

ns
al

lin
en

 a
si

ak
as

pa
lv

el
up

al
au

te
 -t

ut
ki

m
us

 2
00

1–
20

07
, 2

00
9.

TT

Pääkonttori puh. (06) 4506 500
Hämeenkatu Tre  (03) 4108 100
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Suomenhevonen 2010

Julkaisija Suomenhevosliitto Ry

Kansikuva Juhani Länsiluoto

Taitto  Pilvi Vuolle & Reino Haanpää

Painopaikka  Painotalo Casper Oy, Kurikka

Tässä yhteydessä haluan kiittää edellistä puheenjoh-

tajaa Reino Haanpäätä ansiokkaasta ja avarakatsei-

sesta toiminnasta suomenhevosen hyväksi. Suomenhe-

vosliiton puheenjohtajan vaihdoksesta on nyt kulunut 

neljä kuukautta. Näiden kuukausien aikana minulle on 

annettu lukuisia hyviä neuvoja ja vinkkejä, kuinka liiton 

toimintaa olisi kehitettävä ja vietävä yhteistä asiaamme 

eteenpäin. Siitä kiitos aktiivisille jäsenille. 

Yhdistyksemme jäsenmäärä on jatkanut voimakasta kasvua 

ja jäseniä on jo yli 1200. Jäsenmäärämme kasvaessa olemme 

saaneet yhä merkittävämmän roolin myös valtakunnan 

tasolla päätöksiä tehtäessä. Edustajamme on mukana mm. 

Hippoksen nuorten hevosten kilpailuttamista edistävässä 

työryhmässä, ja mielipidettämme on kysytty monissa he-

vostalouteen liittyvissä asioissa.

Hevosten hyvinvointi on noussut viime aikoina hyvin 

voimakkaasti esille eri asiayhteyksissä. Suomenhevosliitto 

kehottaa jäseniään tutkailemaan omaa ja lähiympäristössä ta-

pahtuvaa toimintaa hevosten parissa. Omalla esimerkillisellä 

toiminnallamme me voimme parhaiten viestittää ulospäinkin 

sitä, miten tärkeää on meille hevostemme hyvinvointi.

Meidän tulisi kehittää hevosalalle ns. omavalvonnan sys-

teemiä. Meidän tulisi kriittisesti katsoa omaa ja miksei myös 

lähitallienkin toimintaa ja puuttua niihin asioihin, jotka voivat 

uhata hevostemme päivittäistä hyvinvointia. 

Suomenhevonen on lisännyt suosiotaan myös ratsastajien 

käytössä monipuolisuudellaan jo nöyrän luonteensakin 

vuoksi. Kasvattajien tulisi tarkkailla jalostusvalinnoissaan 

myös ratsastajien ja muuhun vapaa-ajan käyttöön sovel-

tuvien hevosten jalostamista.

Suomenhevosten kilpailumahdollisuudet raviradoilla ovat 

jatkuvan keskustelun aiheena. Kilpailujärjestäjiä moititaan 

usein sopimattomista sarjamäärityksistä, varmaankin aivan 

syystä. Sarjat eivät tunnu millään sopivan. Olisikohan sarjojen 

laatijoiden tutkittava alueensa hevostarjontaa paremmin ja 

muokattava sarjat sen mukaisiksi? Kilpailu-uraansa aloitta-

ville nuorille hevosille pitää varmistaa parempi kilpailuun 

pääsymahdollisuus. Aloittelevien sarjamääritykset tulee 

lähteä hyvin alhaalta, eivätkä takamatkojen noususummat-

kaan saisi ylittää sarjan perussummaa.

Tietenkin asialla on myös toinenkin puoli, tarvitseeko sar-

jojen aina ollakaan ns. nappisarjoja, kun puhutaan hevosista, 

jotka kilpailevat ns. välisarjoissa ja V75-tasolla.

Omakohtaisen tuntuman mukaan sarjoja kyllä on, mutta 

sopivat hevoset puuttuvat. Olemme Suomenhevosliitossa 

valmiita avoimeen ja toivon mukaan rakentavaan keskus-

teluun asiassa. Syksyllä 15.11. järjestämme asiaan liittyvän 

tilaisuuden Teivon raviradalla, mihin odotamme runsasta 

osallistujajoukkoa ja hyviä uusia kehitysideoita.

Oulun Kuninkuusravit lähestyvät hyvää vauhtia, ja en-

nakkoasetelmat tekevät tapahtumasta todella mielenkiin-

toisen.

Suomenhevosliitto on tehnyt yhteistyötä erittäin hyvässä 

hengessä oululaisten järjestäjien kanssa, joten koko Suo-

men hevosväki ottakaapa suunnaksi Oulu 24.-25.7. Tehdään 

Kuninkuusraveista jälleen kerran suuri suomenhevosta-

pahtuma!

Hyvää ja hevosrikasta vuotta toivottaen

Heikki Kinnunen

Suomenhevosliitto ry:n puheenjohtaja

Hyvät Suomenhevonen 2010

-lehden lukijat!



4



5

Suomenhevosliitto ry:n tehtävänä on jo sääntöjensäkin 

perusteella pyrkiä parantamaan suomenhevosen asemaa 

ja säilyttämään suomenhevonen puhtaana alkuperäisrotuna. 

Yksi hyvä tapa saada myönteistä julkisuutta suomenhevosel-

le, ovat huipputasolla tapahtuvat suurta yleisöä kiinnostavat 

kansainväliset (pohjoismaiset) kylmäveristen suurkilpailut. 

Suomenhevosliitto teki vuonna 2002 Suomen Hippokselle 

ehdotuksen, että aikoinaan järjestetty kylmäveristen PM-

kilpailu herätettäisiin uudelleen henkiin. Turussa ajettiin 

muutama vuosi myöhemmin ensimmäinen nykymuotoinen 

PM-kilpailu, joka on osoittautunut hienoksi tapahtumaksi ja 

tarjoaa suomenhevosille yhden lisämahdollisuuden tavoitella 

suuria palkintoja.

Kaikkien hyväksymien pohjoismaisten suurkilpailujen 

lisäksi Suomessa on harjoitettu arvostelua herättänyttä, 

muista Pohjoismaista poikkeavaa, liberaalia ravipolitiikkaa 

jo vuosikymmeniä. Suomenhevosten kilpailumahdollisuu-

det Ruotsissa ja Norjassa ovat rajoittuneet vuositasolla vain 

muutamaan suurkilpailuun. Vastaavasti muiden maiden 

kylmäverisillä on ollut Suomessa lähes rajattomat kilpailu-

mahdollisuudet ja tänne tuodut kylmäveriset ovat päässeet 

heti kilpailemaan. Vuonna 2004 Suomen Hippos siirsi asiassa 

vastuun raviradoille. Radat ovat saaneet päättää ajavatko ne 

lähtönsä vain suomenhevosille vai ovatko avoimina kaikille 

kylmäverisille. Suurin osa radoista on jatkanut vapaata lin-

jaa ja kylmäverisille on tarjottu vuosittain yli tuhat lähtöä. 

Vapaammat kilpailumahdollisuudet Ruotsissa olisivat esim. 

Kylmäveriset/suomenhevoset
pohjoissuomalaisille yksittäisille hevosenomistajille merkit-

tävä asia. Kokonaisuuden kannalta ei ole suurta merkitystä, 

onko suomenhevosilla Ruotsissa vuodessa kolme vai viisi 

kilpailumahdollisuutta. Ratkaisevaa ei ole sekään, onko muilla 

kylmäverisillä Suomessa kilpailumahdollisuuksia vuodessa 

tuhat vai 1200.

Jotta keskustelua ja kehittämistyötä saataisiin siirrettyä 

muihin suomenhevosen tulevaisuuden kannalta tärkeisiin 

asioihin, teki Suomenhevosliiton hallitus huhtikuussa Suo-

men Hippokselle seuraavan ehdotuksen: ”Lukuun ottamatta 

kutsukilpailuja ja kansainvälisiä suurkilpailuja tulisi kylmäve-

rilähdöissä suomenhevosen olla aina etusijalla mahdollisessa 

karsintatilanteessa.

Ennakkomaksulliset kasvattajakilpailut, nuortensarjat, 

tammasarjat ja säännöin suomenhevosille määritellyt läh-

döt tulisi nykyisen käytännön mukaisesti jatkossakin rajata 

vain suomenhevosille. Lisäksi radoilla tulisi säilyttää oikeus 

oman harkintansa mukaan ajaa pelkästään suomenhevosille 

rajattuja lähtöjä.”

Hippoksessa on suhtauduttu asiaan myönteisesti, mutta 

tätä kirjoitettaessa lopullista päätöstä ei vielä ole tehty. 

Toivottavasti tehty ehdotus saa myös kentällä laajan kan-

natuksen ja asia etenee toivotulla tavalla.

Kirjoittaja on Jukka Salonen, joka on ollut aktiivisesti mukana 

Suomenhevosliiton toiminnassa vuodesta 1999 lähtien toimien 

liiton puheenjohtajana vuosina 2005-2007.

Lahdessa ajetun Olympia-ajon 2010 voitti Erikasson 21,2, toiseksi norjan Mde Brge 21,3, kolmas Patrikin Muisto 22,1 

ja neljäs Kilun Peedo 22,2
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Vuoden 2009 nelivuotisikäluokan ykkösravuri Pihla-

jan Aaroni on tuonut iloa laajalle joukolle. Kasvattaja 

Sari Lappi, ohjastaja Akseli Lahtinen, valmentaja/hoitaja 

Margot West, isäori Villiarin omistaja Reino Salmela sekä 

kuusi ikionnellista Stable Rowanin omistajaperhettä 

ovat ainakin saaneet iloita Pihlajan Aaronin voitoista. 

Juttua tehdessä viisivuotiaalla ruunalla oli takanaan 19 

starttia, näistä 16 oli päättynyt voittoihin. Kolmivuotiskausi 

toi neljästä startista neljä voittoa, nelivuotiskaudella vastaava 

luku oli 12 starttia/10 voittoa, viisivuotiskausi alkoi kahdella 

komealla voitolla joista Satakunta-Seniorin voitto oli arvok-

kain. Laukattomia juoksujaan Pihlajan Aaroni ei ole hävinnyt. 

Vaasan startti meni laukan vuoksi pilalle. Tietysti harmittavin 

laukka uralla tuli nelivuotiskaudella Kriterium-fi naalissa. 

Voittojuhlista ovat kimppaomistajat päässeet nauttimaan 

muiden muassa Tapiola-Cupin, Pikkupelimannin, Pikkukun-

kun ja Oulu Expressin voittajaseremonioissa. Oulustakin 

porukka palasi suu messingillä, kun Oulu Expressin voittaja 

sai mukaansa upean hevoskuljetusvaunun. Ehkä ikimuistoi-

sin reissu oli sittenkin matka Lappeen Kuninkuusraveihin. 

Suomenhevosjuhlissa Pihlajan Aaronin Pikkukunkku-voiton 

lisäksi Westin perheen Nötö-Kasper voitti Heli Määtän oh-

jastamana Monten SM-tittelin. 

Sari ja Akseli vaihtokaupassa

Toholampilaisen Sari ja Asko Lapin perhe erikoistuu siitos-

toimintaan. Mustasaarelainen Akseli Lahtinen puolestaan 

panostaa ravipuolelle. Näinpä Sari ja Akseli tekivät onnis-

tuneen vaihtokaupan. Lapit saivat Akselilta siitostamman 

ja Akseli sai kesävarsan nimeltä Pihlajan Aaroni. Tämä jäi 

Lapin perheen pihattoon mistä siirtyi myöhemmin Tuovilaan 

oppimaan raviaakkosia. 

- Pihlajan Aaronin emä Ke-

vätön oli tehnyt 10 varsaa 

edellisillä omistajilla, meillä 

se jäi tyhjäksi Apassista ja 

Saran Salamasta, kunnes 

astutimme Villiarilla ja saim-

me yhden varsan, selvitti 

Sari Lappi.

Kevätön jätti kaikkiaan 11 

jälkeläistä, näistä 30-alittajia 

on kuusi kappaletta.

Raadollisuus 
yllätti Jarin

Kesäkuun alussa 50-vuotta 

täyttänyt Jari Saloniemi on 

todella tyytyväinen tähän 

hevoskimppaan. Hän on ollut kolmessa aikaisemmassa kim-

passa. Jarin juhlissa Pihlajan Aaroni oli kaiken keskipisteenä 

loimien ja kuvien koristaessa juhlatelttaa. Lajin ilot ja surut 
Jari tiedostaa, mutta silti raadollisuus (onko se sitten kateutta 
vai mitä )saa Jarin mietteliääksi:

- Kyllä yleisön käyttäytyminen Teivon Kriterium-fi naalissa 
sai minut murheelliseksi, kun 1,2-kertoiminen Pihlajan Aaroni 
laukkasi maalisuoralla, niin yleisön joukosta kuului todella 
karmaisevia ilkeyksiä ja pilkallisia taputuksia, muistelee rei-

luna ja auttavaisena miehenä tunnettu Jari Saloniemi.

Saloniemi toi kimppaan Juha Rönnin ja Mika Heleniuk-

sen, näille raviala oli varsin uutta. Nyt miehet ovat täysillä 

mukana, Juha on laajentanut hevostoimintaansa ostamalla 

Pihlajan Aaroni 

tuonut iloa monille

Pihlajan Aaronin sukutaulun perusta rakentuu parin suo-
menhevosperiyttäjälegendan lisäksi myös parista vähem-
män yleisestä, mutta hyvästä nimestä. Suikku löytyy kol-
mantena isänä ja Vokker toisen emän isänä. Valitettavan 
aikaisin kuollut ravikuningas Vireeni on isänemänisä ja hyviä 
periyttäjätammoja jättänyt Hovi-Posti ei olekaan sukutau-
lussa tyttärensä, vaan poikansa Postin-Kuvan välityksellä. 
Postin-Kuva on Pihlajan Aaronin emänisä.
Pihlajan Aaroni on isänsä Villiarin toista ikäluokkaa. Ensim-
mäisen (4 jälk.) ikäluokan parhaat ovat Demila (28,4a, 29,5 
ja 8290 e) ja Tuli-Vipinä (31,8). Toista ikäluokkaa (7 jälk.) 
edustavat Pihlajan Aaronin lisäksi myös Maikkari (29,4a, 
32,0) sekä neljästä startistaan kolme voittanut E.V. Eero. 
Tänä vuonna radoille on tulossa kymmenen 4-vuotiasta 
villiarilaista. Varhaiskypsä Villiari oli Kriteriuminsa kakkonen 
ja Derbynsä sankari. Isän suku on muutenkin täynnä var-
haiskypsyyttä, sillä isänisä Hovi-Ari voitti oman Derbynsä 
ja emä Piketti juoksi jo 5-vuotiaana 30,3a.
Emä Kevätön starttasi vain viis kertaa ja varsoi ensimmäisen 
varsansa jo 5-vuotiaana. Pihlajan Aaroni on emänsä 11. jäl-
keläinen. Aikaisemmista peräti viisi muutakin on alittanut 
1.30-rajan. Toiseksi nopein ja toiseksi rahakkain Pihlajan 

Aaronin jälkeen on Poika Kevätön (25,5a, 27,1 ja 21 313 e). 
Muut tähtijuoksijat ovat Kevättömän Ratu, Kevättömän 
Saku, Sampo Kevätön ja Eetu-Kevätön. Kevättömän peri-
yttämiskykyä korostaa vielä käytettyjen sulhasten joukko: 
yhdeksän eri oria ilman yhtä rodun ”suurta” nimeä.
Emänemän yhdeksään varsaan kuuluu myös rodun ze-
niittiin kuulunut Matukka (20,9a, 23,7 ja 334 144 e). Ilman 
Vieskeriä Matukan voittosumma olisi ollut helposti kaksin-
kertainen, saihan Matukka yleensä toiseksi jäädessään vain 
puolet Vieskerin palkintosummasta. Suuremmalla voitto-
summalla ori olisi saanut ehkä myös enemmän morsiamia, 
sillä Matukasta on vain 28 vuosina 1996-2007 –syntynyttä 
jälkeläistä. Harmittavan huonon mahdollisuuden saanut 
ori! Toinen Pihlajan Aaronin emänemän Vokkerin-Tiinan 
tähti on Kevättömän Vili. Vokkerin-Tiina on emänemä myös 
valiojuoksija Riikan Pojalle sekä tähtijuoksijoille Nikola ja 
Kaseva.
Pihlajan Aaronin kantatamma on vuonna 1949 syntynyt 
Liputus 35821, josta polveutuvat myös veljekset valio-
juoksija Formula ja tähtijuoksija Suilo. Niiden 3. emä on 
Pihlajan Aaronin 4. emä. 

Marko Vuolukka

Pihlajan Aaronin suku
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avovaimonsa Vilma Pollarin kanssa Vähänkyrön Selkämäestä 

hevostilan.

Pikkuserkusten kimppa alun perin

Akseli Lahtisen serkku Sanna Lehtomäki (isät Antti ja Mat-

ti Lahtinen ovat kaksoset) miehensä Ramin kanssa olivat 

ensimmäisiä tähän ravikimppaan pyydettyjä, eli tarkoitus 

oli saada Akselin ja Sannan lapsille jotain yhteistä. 

- Pikkuserkuksien välille lisää yhteyksiä tässä haettiin, 

mutta sitten laajennettiin piiriä. Jari Saloniemi tuli ensin 

mukaan, hän toi Juha Rönnin ja Mika Heleniuksen vielä 

yhteisellä osuudella mukaan, selvitti Rami Lehtomäki.
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Pihjalan Aaronin omistajat juhlimassa ravigaalassa vuonna 2009.
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Vanhemmat oriit ja ruunat:
PATRIKIN MUISTO, Om. Muisto Vain Oy,Tarvaala, 

Vanhemmat tammat:
I.P. VIPOTIINA, Om. Rip Rap Team & Juvonen Seppo Hokka-

nen, Jämsänkoski

5-vuotiaat oriit ja ruunat:
LINKORI, Om. Tommi Majaus & Heikki Salo Lehtimäki

5-vuotiaat tammat:
HELMIN ROOSA, Om. Honkonen K. & Järvenpää E. & Koti-

lainen T. Hietama

4-vuotiaat oriit ja ruunat:
PIHLAJAN AARONI, Om. Stable Aaron Rowan,Kauttua

4-vuotiaat tammat:
R.R. RUSKARIINA, Om. Risto Pesonen Kilvakkala

3-vuotiaat oriit ja ruunat:
TÄHTI-HEPPU, Om. Teuvo Orre, Jurmu

3-vuotiaat tammat:
JÄNKÄRALLA, Om. Satu Kärkkäinen ja Jukka Ulvi, Kalajoki

Monté:
NÖTÖ KASPER, Om. Stall Caesar(Margot West) Mustasaari

Työhevonen:
TÄHTI-VIE, Om. Matti Kyötikki (VUOKRAAJA: Jorma Kyötikki, 

49860 Klamila

Suomenhevosliitto palkitsi

Vuoden parhaat 2009
Estehevonen:
HILTON JÄPÄ, Om. Lehtonen Janne & Susanna, Luvian Rat-

sastuskoulu , Luvia

Kouluhevonen
LORENTSO, Om. Hevosopisto Oy, Ypäjä

Kenttähevonen:
R.R. HILUVEI, Om. Heikki Anttinen, Niinisalon Ratsastajat 

ry, Niinisalo 

Valjakkohevonen:
KIHIN JUSSI, Om. Leena Hakala ja Hannu Kalalahti, Suomen-

hevoskeskus Loimihaka, Loimaa

Pienhevonen:
TIKKERITUU: Om. Korpikoski Tomi & Lemström Susanna, 

Katinala

Sitten etsittiin Pihlajan Aaronille hyvää hoitajaa ja viimei-

senä kuvaan tulivat mukaan Margot ja Klas West.  Näille meni 

yksi osuus vielä. Margot on opetusjakson jälkeen fyysisesti 

pitänyt ”Arskasta” huolta, valmennuspuolesta hän ja Akseli 

vastaavat yhteistuumin. Työnjako on onnistunut 100-pro-

senttisesti.

Margot Westin ravihulluus
on suvun perintöä

Margot West on tyttönimeltään Järv. Isä Elis Järv tuli tunneksi 

Lill-Ollen kanssa. Isän veli Helge puolestaan kierteli Suomen 

ja Ruotsin raveja kylmäveriylpeys Kasperin kanssa. Elis ja 

Helge asuivat samassa pihapiirissä Mustasaaren Bölessä. 

Margot ja hänen miehensä Klas ovat rakentaneet viereen 

omakotitalon ja tallitoiminnot. Margot ja Klas ovat tunnettuja 

hiihtäjiä. Molemmilla on erilaisia mestaruuksia tukuttain. 

Margot on hiihtänyt viisi veteraanien MM-kultamitalia. Klas 

on edelleen vahvasti mukana toimien Madshus-suksifi rman 

agenttina. Tämä suksifi rma on Pihlajan Aaronin sponsorina, 

punaisissa väreissä ajetaan ruunan kilpailut. Klas on saanut 

hiihtokipinän syttymään monelle ravivalmentajalle. Niinpä 

Pogosta-hiihdoissakin monta Akselin ja Klasin ladulle hou-

kuttelemaa suksijaa nähtiin.

- Pihlajan Aaroni on mahdottoman kiltti hevonen koti-

oloissa. Akselin kanssa teemme ja suunnittelemme kaiken 

yhteistuumin. Ei minun kohdallani Lappeenrannan Kunin-

kuusravien tapaista kohokohtaa tuskin koskaan tule. Kahdesti 

sain siellä olla voittajaringissä, iloitsi Margot West. Tallin 

monten SM-voittaja Nötö Kasper pääsee eläkepäiville, ikä 

tulee sillä vastaan,muuten hevonen on kunnossa ja pirteä, 

kertoo Margot.

Esa Antila

Vuonna 2009 palkittujen hevosten edustajia.
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Velin Vinke hakemaan revanssia Ouluun

Vaikka Aarne Halla-aho ja Velin Vinke palasivat vuosi 

sitten Lappeesta kotinurkille tappion kärsineinä, 

eivät kuitenkaan ”maansa myyneinä”. Kokenut hevos-

mies otti epäonnen lajiin kuuluvana ja siirsi tavoitteet 

Oulun Äimäraution kuningatarkisaan.

-Ei mitään erikoista. Juuri käytiin tuossa vähän pääste-

lemässä ja kyllä ratas pyörii entiseen malliin, kuvaili Aarne 

tunnelmiaan muutamaa päivää ennen Härmän starttia. 

Hevonen on nyt täysin terve ja ainakin Mikkeliin on meinattu 

mennä vielä ennen kuningatarkisaa, hän valotti valmistau-

tumista Ouluun.

Tämä starttiohjelma merkitsee sitä, että kuningatarkilpai-

lun alla on nyt vähemmän startteja kuin vuosi sitten. Ennen 

Lappeenrantaa oli takana toistakymmentä kilpailua, nyt 

starttimäärä jäisi kahdeksaan. Vuosi sitten Mikkelistä tuli 

makea mailin voitto ja tamman ennätys 21,5 a.

Kymmenvuotiaan Velin Vinken tulevia vuosia ei Halla-aho 

ole suunnitellut. ”Tietysti siirto siitokseen olisi vaihtoehto, 

kun tuota voittosummaakin on kertynyt. Mutta jos terveyttä 

piisaa, tekisi mieli vielä kilpaillakin. Sitä pitää sitten harkita, 

kun tämä vuosi on katsottu”, mies tuumii.

Tulevina vuosina Aarne Halla-aho saattaakin siirtyä kunin-

kuuskilpailun puolelle. Vinken täyssisko Velin Vire 32,4 a kun 

on pyöräytellyt taliin vain oripoikia. 3-vuotias Hallan Tähti 

(Luomus Jr) valmistautuu kilpahevoseksi Markus Martikaisella 

Ähtärissä, vuotias Hallan Kymppi ja parin kuukauden ikäinen 

orivarsa ovat kotitallissa – Joihurin poikia molemmat. Nyt 

Velin Vire on todettu kantavaksi Liisingistä.

-Se tuo Vire on kyllä lahjakas hevonen sekin, mutta oli niin 

hirmuisen pyrkivä ettei tahtonut jaksaa pidellä. Jospa se 

nyt sitten jättäisi noihin varsoihin vaikkapa Velin Vinkeäkin 

parempaa lahjakkuutta. Kyllähän niillä sitten kelpaisi vaik-

kapa kuninkuuksia kurkotella, hekottaa aina positiivinen 

Halla-ahon Aarne.

Juhani Matela

Velin Vinken rattaille istuu Oulussakin ajajien Mr.Kuningatar Antti Teivainen. Äimäraution edellisessä kuningatar-

kilpailussa 1994 voittoajokkina oli Luisteri, nyt tavoitteena on kahdeksas kerta kuningattaren seppelöintiseremo-

nioihin.
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Antti Teivainen
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KATSO
www.rtl-maanrakennus.fi 

LEHTORANTA OY
RAKENNUSTOIMISTO

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, Ell Kimmo Elfving www.eleta.fi 
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Hyvää
hevosille.

Tervaskanto Marketing  I  Valkeakoski
puh. 0400 631 991  I  fax 03 265 4535
www.tervaskanto.fi  I  info@tervaskanto.fi

Valmistus ja markkinointi

Hyvää hevosille
sukupolvesta toiseen,

esim. ihottumien hoitoon
ja ennaltaehkäisyyn.

Myynti: Agrimarketit, alan liikkeet
ja luontaistuotekaupat

Raviurheilulla kehitetään 
hevos jalostuksen 
kärkiyksilöitä

Ilkka-lehti on haastatellut Suomen Raviren-
kaan uutta puheenjohtajaa, kansanedustaja 
Toivo Antilaa, Kurikasta, joka lausui:

– Suunta on entinen: toiminta suomalaisten 
hevosten jalostamiseksi ja kehittämiseksi. Me 
olemme tässä suhteessa velkaa hevoselle. Se 
on koko historiamme ajan, niin rauhan kuin 
sodan aikana, ollut varsinkin maanviljelijävä-
estön uskollinen auttaja ja työtoveri. Kun on 
raivattu uutta maata tai kynnetty ja kylvetty 
vanhoja peltoja tai oltu metsätöissä, on siinä 
hevonen ollut korvaamaton työntekijä. Ja so-
dassa olleet muistavat, kuinka korvaamaton 
huollon varmentaja hevonen silloin oli. Tämä 
kaikki usein unohdetaan.

– Maatalouden koneistaminen on välttämä-
töntä, se on kehityksen sanelema toimenpide. 
Mutta hevosreservi pitää olla riittävä. Ajatel-
laanpa esimerkiksi tilannetta – jota emme toki 
kukaan toivo – että moottoripolttoaineiden 
tuonti jostain syystä vaikeutuu tai keskeytyy. 
Olemme silloin pahemmassa kuin pulassa, ellei 
hevosia ole riittävästi maatalouden ja muiden 
vastaavien työalojen työvoimana.

– Mitä sitten tulee raviurheiluun, niin vaikka 
näyttääkin siltä että leikimme raviradoilla, kun 
asiaa ajatellaan nimenomaan taloudelliselta 
kannalta, niin tämä on kuitenkin yleispätevin 
ja varmin keino kehittää ja pitää yllä hevosten 
kuntoa niitä suorituksia varten mitä hevosil-
tamme vaaditaan. Raviurheilu on korkeatasois-
ta urheilua, ja sen katsominen mitä parhainta 
vapaa-aikojen viettoa, mutta se on samalla eräs 
hevosjalostuksen tärkeä muoto. Se tuo esiin 
monipuolisesti lahjakkaat ja hyväluonteiset 
hevoset hevosjalostuksen kärkiyksilöiksi. Täs-
sä mielessä toivon myös Ravirenkaan, jonka 
puheenjohtajaksi nyt olen joutunut, täyttävän 
tehtävänsä. Emme saa unohtaa hevosta näinä 
taloudellisesti vaikeina aikoina. Suomen maa-
talous, ja talouselämä yleensäkin, tarvitsee 
hevosta tulevinakin aikoina.

Toivo Antila, Ravirenkaan puheenjohtaja, 
julkaistu Hevosviestissä 5/5/1963
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minä olin vain suomalainen
työhevonen

jussiksi minua kutsuttiin

he veivät minutkin
sodan kurimukseen
viattoman eläimen

sillä olin tarpeeksi vanha
tykkien ruuaksi

lahtihevonen

tosin minulla oli tuuria
selvisin hengissä

palasin harmaakarvaisena
rauhan töihin

vetämään auraa tutuille pelloille

minusta ei ollut ratsuksi
ei paraatihevoseksi

upseerihevoseksi
takkukarvaisesta työhevosesta

mutta etulinjaan kelpasin
kiskomaan soppakanuunoita

läpi tulihelvetin
läpi ryteikköjen

tiettömien taipaleitten

minä pelastin usein
nälkäkuolemaan tuomitut

miehet

kelpasin vetämään
tykkejä asemiin

lumessa ja liejussa
vetämään vainajia
sekä haavoittuneita

linjojen taa

Kirjailija Heikki Hemmingin 

julkaisema runo sotahevoselle 

Sotahevospatsaan paljastustilaisuudessa 

Seinäjoella 3.8.1997.
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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 

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

www.suomenhevosliitto.fi 

Sotahevoselle
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PÖYTÄ- JA AITIOVARAUKSET 010 5407 500 (Myynti) • 09-3488 3370 (Raviini) • www.vermo.fi 

Syksyn SuuriSyksyn Suuri
Ravijuhla
suomalaiselle hevoselle!suomalaiselle hevoselle!
Perjantaina 3.9. 
klo 12.00
• Derbyn avaus - 

LOUNASRAVIT

Lauantaina 4.9. 
klo 13.00
• Juhla-Derby
• Lämminveristen SM
• Erkon Pokaali
• V75

Perjantaina 3.9. 
klo 12.00
• Derbyn avaus - 

LOUNASRAVIT

Lauantaina 4.9. 
klo 13.00
• Juhla-Derby
• Lämminveristen SM
• Erkon Pokaali
• V75

Suomenhevonen_Vermo_170x260.indd 1 22.6.2010 12.37
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Tammasarjat V–75 päiviin
Ongelmaksi suomenhevostammojen kilpailuttajille on 

muodostunut tammalähtöjen vähäisyys. – En ymmärrä, 

mikä peruste järjestäjiltä löytyy järjestää viikoittain V-75 

lähtöjä lämminveritammoille, mutta suomenhevostam-

mat joutuvat ajamaan oriita ja ruunia vastaan.

Jos luullaan, että suomenhevostammat eivät herätä 

tarpeeksi mielenkiintoa pelaajissa, luullaan väärin. Itse 

tammoilla kilpailevana olen kokenut, että pelaava yleisö 

on erittäin kiinnostunut sympaattisista suomentammois-

ta, vakuuttaa Reijo Borgström.

Hän on samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat julkisuu-

dessa esittäneet kuninkuusravien lauantain Pikkuprinssi-

lähdön muuttamista tammojen Pikkuprinsessaksi. Se 

esim. 6-vuotiaille rajattuna kohottaisi tammalähtöjen 

imagoa, koska siinä ilmeisesti nähtäisiin tulevien vuosien 

kuningatarkisan osanottajia.

 Järjestävien ratojen pitäisi vaan markkinoida suomen-

hevosimagoa sponsoreilleen, jotta palkinnot voisivat 

olla ainakin nykyisen Pikkuprinssi-lähdön tasolla. Silloin 

lähtöön saataisiin myös riittävän tasokas osanotto, Borg-

ström arvelee.

Mirjam ja Reijo Borgström saivat vuoden 2009 kasvattajan palkinnot Suomenhevosliiton puheenjohtajilta Reino 

Haanpäältä ja Heikki Kinnuselta.
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Suomenhevosliitto ry valitsee vuosittain VUODEN SUO-
MENHEVOSKASVATTAJAN. Valinta julkaistaan Kunin-

kuusraveissa lauantaina. Viime vuoden Kasvattajaksi valit-
tiin Mirjam ja Reijo Borgströmin Ranch-talli. Vuoden 2009 
kasvattajan Ranch Tallin tammakaarti vahvistui muutama 
viikko sitten Kihin Vilman (24,2) varsottua tammavarsan 
Vieskeristä. Reijo Borgström luonnehti uutta tulokasta hy-
värakenteiseksi ja terveeksi ja seuraava Vilman varsa syntyy 
omasta kasvatista – B. Vilungista.

Uusi starttiorikin on huipputammojen matkaseuraksi tu-
lossa. Se on A.T.Ekon ja Kihin Vilman 3-vuotias perillinen B. 
Tuuma ja huipputammojen jatkumon turvaajaksi toivotaan 
1-vuotiasta B. Meppiä (B. Vilunki)

Uusin tulokas syntyi päivänä, jolloin B. Helmiina ja B. Tu-
rolii olivat kilpailumatkalla Ylivieskan Helätin-ajossa. Mitä 
B- tunnuksen jälkeen tulee varsan rekisteröintipapereihin, 
ei vielä ole päätetty.

”Onhan sillä oma arvonsa, että saa kilpailla omilla kasva-
teilla. Sen on mahdollistanut Vekselin ja Hovi-Tähden tytär 
B. Vilmiina periyttämiskyvyllään”, Borgström sanoo.

Miehen usko hyvien starttitammojen oivallisuudesta myös 
siitostammoina on vuosien varrella yhä vain vahvistunut. 

– Pidän tamman sukutaulun alimmaista riviä tärkeimpä-
nä. Jos siellä löytyy 3-4 hyvillä ennätyksillä ja kohtuullisilla 
voittosummilla varustettuja tammoja, on sillä ensimmäisen 
emän varsallakin suuri mahdollisuus olla hyvä periyttäjä. Tai 
sen varsoilla, Reijo Borgström uskoo.

Nykyiset huipputammat B. Helmiina ja B. Turolii saavat 
jatkaa kilpatammoina niin kauan kuin menestys on kohtuul-
lista. Mutta kun kilpailukunto ja -into näyttää hiipumisen 
merkkejä, ne siirtyvät tammasukujen jatkajiksi, tallipäällikkö 

Vuoden 2009 Suomenhevoskasvattaja
Mirjam ja Reijo Borgström

suunnittelee.
Oulun kuningatarkilpailu on nyt se lähin suuri tavoite, tote-

aa Reijo Borgström reilu kuukausi ennen H-hetkeä. Hän myös 
toivoo, että tammat säästyisivät sellaisilta vastoinkäymisiltä, 
jotka estäisivät kilpailemisen heinäkuun lopulla.

Juhani Matela
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K U N I N K U U S R A V I T TE I V O S S A

Tervetuloa Teivon osastolle 

Oulun Kuninkuusraveissa!
30.7. - 31.7.2011

Astu tarinaan.

6784/1

PORE
hopea, vuorikide 
tai onyksi
kaulakoru
(45 cm) 86,-
(90 cm)  132,-
korvakorut 66,-
6784 
rannekoru 99,-

DESIGN: 
MARI SAARI
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Linkori on monessakin mielessä malliesimerkki hyvästä 

hevosesta. Ori edustaa sukuyhdistelmällään – Turo & 

Vokker – juuri sitä, mitä moni tämän päivän suomenhe-

vosharrastaja haluaa, mutta joka juuri siitä samasta halusta 

johtuen alkaa olla lähinnä keräilyharvinaisuus.

Linkori täytti myös vaatimuksen aikaisesta nopeudesta ja 

nuoresta menestyjästä: nyt kuusivuotiaaksi varttuneena sillä 

on valiotulokset molemmilla lähetystavoilla, 11 voittoa 28 

kilpailusta ja omistajille juostua rahaa 119.050 euroa. 

Etelä-Pohjanmaan on tunnettu hyvien hevosten kehtona 

ja yleensä on varsakauppa vuosikymmenet käynyt sieltä 

poispäin. Linkorin kanssa kaikki on käynyt toisin, vaikka 

sekin melko vähällä tarkastelulla paljastuu juuriltaan pohja-

laiseksi. Kymenlaakson Elimäellä Antero Kukkolalla syntynyt 

ja varttunut Linkori tuli Heikki Salolle Lehtimäelle kaksivuo-

tiskaudellaan joulukuun alussa. 

- Haettiin hyväsukuista varsaa ja vävypoikani Tommi Majaus 

sen löysi netistä. Se kun on innokas sitä konetta käyttämään 

ja on samalla hyvin perehtynyt suomenhevosten sukuihin, 

sanoo Linkorin toinen omistaja ja oriin valmennuksesta 

vastaava appiukko Heikki Salo, itse valtakunnallisen tason 

hiihtäjä 1960-luvulta. Lehtimäen Jyske!

Linkori ei ole suinkaan Salon ensimmäinen juoksija. Kauko 

Ukonmäen kanssa hän kertoo omistaneensa muutamia 

lämminverisiä, mutta aikaisempi merkittävämpi saavutus 

valmentajana oli nuori menestyjä Sikurin Saku. Tämä voit-

ti karsintansa sekä Kriteriumiin että Derbyyn, mutta lop-

pukilpailuissa meni vaisummin: nelonen ja pahan laukan 

seurauksena oli jumbosija. Vinkein ja Suikun Sisu korjasivat 

siinä ikäluokassa palkinnoista parhaat palat. 

- Kilpa-ajon olen ymmärtänyt antaa toisten tehtäväksi, 

starttikokemusta mulla ei ole ollenkaan. Se on niin, että 

rutiinia ei saa, eikä se säily, jos ajaisi kilpaa vain silloin täl-

löin. Se on niin ammattimiesten hommaa nykyään ja sitä 

enemmän vielä, mitä ylemmällä tasolla liikutaan. Ja Linkori 

on nyt sillä tasolla, että asiaa ei ole muihin kuin avoimiin 

sarjoihin, sanoo Salo, joka monen muun aktiivin tavoin 

kaipaa pehmeämpää siirtymistä kovista ikäluokkalähdöistä 

vielä kovempiin aikuisten sarjoihin. 

- Kun kuusivuotiaalla hevosella on toistasataa tuhatta 

rahaa, ja niin kuin tälläkin, kuitenkin vasta 28 startin rutiini, 

niin tottahan siihen tyytyväinen pitää olla. Mutta kyllä kil-

pailu-uran jatko on vaikeaa, enkä minä yksin ole sitä mieltä 

enkä puhu vain omassa asiassani, pohtii Heikki Salo, joka 

yhdessä vävynsä kanssa on nuoren lahjakkuuden omistavan 

OriLink Oy:n takana. 

Kuusivuotiaat väliinputoajia

Heikki Salon huoleen on helppo yhtyä. Jos nyt Linkorin ikä-

luokasta 2004 haetaan vaikka vain Kriteriumissa ja Derbyssä 

kuuden parhaan joukkoon yltäneet varsat, niin ne mahtuvat 

yhdeksään. Tämä porukka on tällä kaudella juhannukseen 

mennessä juossut yhteensä 65 starttia ja saanut niistä to-

tosijoja 6-5-10. Se ei ole kovin paljon, kun ottaa huomioon, 

että puhutaan kuitenkin ikäluokan kermasta. 

- Kyllä mekin se etukäteen hyvin tiedettiin, että jos kilpailla 

meinataan kuusivuotiaana, niin vuodesta tulisi todella kova, 

sanoo Heikki Salo. – Ellan Kymppi voitti huhtikuussa niin 

Ylivieskassa kuin Oulussakin ja sitten siinä oli vielä Kalevaa, 

Mokomania, Ville-Petteriä ja muita, että ei me kyllä huonoille 

hävitty, vaikka tuloksena olikin nelonen ja kolmonen. Tosin 

kovilla 1.27-ajoilla molemmilla kerroilla täyden matkan vol-

tista, sanoo Salo uuden kauden aloituskisoista, joissa taakse 

jäivät samalta paalulta sellaiset kokeneet tekijät kuin Totemi 

Rok, Vankkuri ja Kreivaus. 

- Sinne Satakunta Senioriin ei olisi pitänyt lähteä meidän 

ollenkaan. Linkori oli vähän satuttanut jalkaansa ja siinä oli 

hiukan sanomista, mutta kun se oli juuri viimeinen tilaisuus 

juosta omanikäisiä vastaan… 

Porissa oli paras vuotta nuorempi Pihlajan Aaroni ja Lin-

kori oli kuudes ajalla 28,6, jääden urallaan toisen kerran 

palkinnotta. Se ensimmäinen kerta oli ollut uran toisessa 

kilpailussa merkinnällä hlo 4 ajalla 37,9. 

Linkorin omistajilla on vähemmän aihetta kritiikkiin kuin 

monilla muilla, paljon vähemmän, mutta sittenkin ”liikaa” an-

sainneiden kuusivuotiaiden taustavoimilla. Kuninkuusravien 

yhteydessä olisi vieläkin tilaa ja tilausta sinänsä mainioiden 

Pikkuprinssi- ja Pikkukunkku-kilpailujen lisäksi vaikka 6-7-

vuotiaiden kilpailulle, missä yleisö pääsisi spekuloimaan 

tulevien vuosien kuninkaallisilla. Tietenkin on aivan liian 

rohkeaa ja ainakin ennenaikaista pyytää sellaista kisaa 

erikseen tammoille, mutta ei sellainenkaan tekisi pahaa 

Kuninkuusravien jatkoa ajatellen. 

Suvussa monia menestyjiä

Linkori todistaa oikeaksi ja täyttää edellä esitettyjen lisäksi 

myös sellaisen vaatimuksen, että koska isät alkavat olla 

jo järjestään laatutavaraa, huippuhevoset kilpailevat yhä 

enemmän myös emänsuvullaan. Hyvä kilpuri, mutta varsin-

kin jalostushevonen tarvitsevat vahvan sellaisen. Linkorin 

lähimmät emät eivät ole periyttäjinä aivan huippuja, mutta 

tavallisesta massasta kirkkaasti erottuvia. 

Emä Lennon Myrsky (Vokker) sai radalta aivan hyväksyt-

tävät numerot 31,4a – 33,8, vaikka se kilpailikin vain 4-6-

vuotiaana yhteensä vain 13 kertaa. Esikoistytär Nopsan Tyttö 

(K.M. Nopsa) on jo aloittanut siitoksessa, mutta hankki sitä 

ennen ennätykset 25,8a – 26,5. Linkorin täysveli Myrskynetti 

on pannut vielä paremmaksi: 22,8a – 26,4. 

Toinen emä on Ruutin Lento (Ero-Ruuti) ja sille merkittiin 

komeat ennätykset 26,9a – 29,6. Sen varsoista Milliville (K.M. 

Nopsa) on juossut 29,3 ja Ruutirilla (Vokkerilla) 33,5. Ruutin 

Lento on emänsä ainokainen.

Kolmas emä on 1974 syntynyt kilpailematon Luti, ja vaik-

ka se suvullisesti oudompi lintu, on sen isälinja tuttua ja 

tulostakin saanutta ainakin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla: 

Luther 33,7 – Lill-Olle 44,8 – Taikasauva 43,6 – Loiste 35,0 

– Lohdutus 28,3. 

Neljäs emä Veto-Tähti (Aro-Veto) ylitti roimasti tavallisen 

tamman tason juostuaan jo 1960-luvulla ennätyksen 31,8a. 

Kilpauransa ja ensimmäisen varsansa se teki ollessaan Jal-

mari Palmrothin omaisuutta Pietarsaaressa, mutta pääosan 

siitosvuosistaan se oli Pentti Savolaisella. Siitoksessa – tai 

tässä tapauksessa oikeammin jalostuksessa – valio-palkittu 

Veto-Tähti jätti sekä määrää että laatua. Varsoja oli kaik-

kiaan 13, joista vain kolme jäi kilparadalla koettelematta. 

Tähtiajan saavuttivat esikoispoika Lohko-Tähti (Ero-Lohko) 

sekä täyssisarukset Veto-Vekseli, Läpi-Veto, Kapseli ja Apu-

Veto (Vekseli), näiden täyssisko Ravi-Veto jäi hiukan rajan 

hitaammalle puolelle, samoin Vetohilu (Hilu). 

Viides emä Halukas (Kurssikas) oli työtamma, josta ei muita 

Linkori on esimerkillinen nuori
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Tämän kesän Linkori on saanut olla helpommalla, mutta 

ei suinkaan joutilaana. Nuori ori on ollut kotona ”siitokseen 

saatavana”, mutta ei mitenkään väkevästi markkinoituna. 

- Tammamääräksi taitaa tulla jotakin 15 – 20. Kyllä Linkoria 

on koko ajan ajettu, mutta ei kovaa vielä. Aika pian se olisi 

valmis starttiin, mutta on tässä vähän ajateltu, että sitten 

vasta syksymmällä tullaan, pohtii Heikki Salo.

Hyvän hevosen ystävät jäävät odottamaan syksyä. 

Kyösti Saranpää 

varsoja ole. Sen kautta tulee sukuun kahdesti aikansa arvos-

tettu laatunimi: isälinjalta E.T. Kurssi – Einontähti – Eino-Vakaa 

sekä emän kautta Uusi-Erakko - Erakko – Eino-Vakaa. 

Kuudes emä Lystikäs (Uusi-Erakko) on syntynyt 1933 ja 

Linkorin sukutaulusta se ottaa vain kapean viirun sen alaken-

tästä. Sitä kautta kuitenkin paljastuu sama asia, mikä vielä 

väkevämmin näkyy jonkun Aro-Likan uudelleen maineeseen 

tuomassa Aulin mahtisuvussa. 

Lystikäs jätti kolme varsaa, joista täysveljet Arokas 37,5 

ja Arotus 27,6 (Aromus) menestyivät kilparadalla ja vieläpä 

osallistuivat suomenhevosen jalostumiseen vaaran vuosina 

1950-luvulla. 

Arotus oli viidesti mukana kuninkuuskilpailussa päästen 

parhaimmillaan toiseksi ja kolmanneksi. Sen pojista Askare 

oli ravikuningas 1964 ja tähtijuoksijaksi ylsi myös Arpi. Arto 

ja Varomus kuuluivat juoksijoina seuraaviin kategorioihin ja 

molemmat saivat kohtuullisen siitossuosion ja –menestyk-

senkin. Varmasti eniten odotettiin Arotuksen ja kuningatar 

M.T. Sutkan pojasta, mutta Eero Luukkasen pettymystä ku-

vastaa hänen kotikasvatilleen antamansa nimi Turhatoivo. 

Kantakirjaherrat hyväksyivät oriin, mutta eivät sen nimeä 

– Toivo oli parempi. Tämän tytär Toivon Tyttö oli sitten 60-70-

lukujen taitteessa raviharrastajille oikein tuttu menestyjä. 

Linkori palaa kehiin syksyllä

Harvalla alle 30 kertaa kilpailleella hevosella on sellainen 

määrä arvovoittoja kuin Linkorilla. 

Nelivuotiaana se sai meriiteikseen Pikkupelimannin, Oulu 

Expressin ja kauden päätteeksi Satakunta-Ajon. Näiden lisäksi 

se otti Pikkuprinssin ja Kriteriumin hyvät kakkoset Joiherin 

ja Jonkkarin vietyä niissä voitot. 

Derby oli luonnollisesti Linkorin viisivuotiskauden koho-

kohta komealla ajalla 25,5a/2100m. Sitä ennen se oli saanut 

Loviisan Suviajon voittojuoksussa ennätyksen 24,8/2160m 

ja aikaisemmin jo Tawaststjernan Muistoajossa 23,5a/1609m 

kärsittyään siinä sen tunnetun turpakarvan mittaisen tap-

pion Kumelle. Kausi päättyi kansainvälisen Åbofemmanin 

neloseen Jonkkarin, A.T. Velin ja Järvsövikingin jälkeen. 

Linkori voittoseremoniassa.

Linkori
*28.6.2004 – tprt – 155 cm

kasvattaja Antero Kukkola, Elimäki

omistaja OriLink Oy, Lehtimäki 

ennätykset 23,5a – 24,8

voittosumma 119.050 €

starttitilasto 28 11-6-3

  Vekku-Lento 26,7a  (Vekkuli)

 Suikku 24,3a-26,8

  Aritar 40,2  (Ari)

Turo 23,8a-25,1 

  Hilu 26,1a  (Vihi)

 Marine 27,6a

  Marilla 29,2a  (Eri-Matti) 

  Forte 25,4a  (Ponne) 

 Vokker 22,3a

  Halla 42,8s  (Lähetin) 

Lennon Myrsky 31,4a-33,8 

  Ero-Ruuti 24,9a  (Ero-Lohko)

 Ruutin Lento 26,9a

  Luti –  (Luther)

Kyösti Saranpää
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– Sohvalle on moni jäänyt, mutta vierivä kivi ei sammaloidu! 

vastaa aamu kolmelta hevosia kuljettamaan lähtenyt Bella 

Varjonen iloisesti kysyessäni häneltä,  eikö monessa muka-

na oleva aktiivisuus ala heittää hupskeikkaa ylikierroksen 

puolelle.

Varjo-tallin menestyksen resepti perustuu suurella sydä-

mellä tekemiseen, omiin vahvuuksiin perustuvaan toiminta-

ajatukseen sekä ammattimaiseen ja hyvään yhteistyöhön. 

Talli tekee tiivistä ja tuloksekasta yhteistyötä monen eri 

hevosammattilaisen kanssa, mutta kuuluisin heistä taitaa 

olla Symppisori Erikassonin luotto-ohjastajana tunnettu 

Harri Koivunen. 

− Minä uskon yhteistyöhön ja meillä sellainen toimiikin 

hienosti niin tallimme ratsastuksenopettajan kuin myös 

Harrin kanssa. Yhteistyötä tehdään avoimin sydämin, re-

hellisesti ja toisia tukien.

Hyvässä ilmapiirissä koetaan paljon 
onnistumisen iloja

Varjo-tallista puhuttaessa on pakko nostaa esille sen moni-

puolisuus ja toiminnan aitouden tuntu. Tilalle perustettiin 

10 vuotta sitten ratsastustalli, joka sai alkunsa siitä, kun Bella 

Varjonen halusi tarjota ratsastuspalveluja myös sellaisille 

ihmisille, jotka haluavat ensisijaisesti hevosesta ystävän 

kaikenlaiseen hauskaan harrastamiseen hyvässä ilmapiirissä, 

ilman suorittamisen paineita. 

− Meille jokainen ihminen on tervetullut aidosti omana 

itsenään, jokaiselle tarjotaan mahdollisuus ja oikeus oman-

laiseen tapaan nauttia ratsastusharrastuksestaan ohjatusti. 

Pidän myös hyvin tärkeänä sitä, että ilmapiiri on hyvä ja että 

sosiaalista hierarkiaa ei tallille pääse syntymään.

− Meidän järjestämillä ratsastusleireillä ei ole mitenkään 

kummallista sekään, että joinain päivinä ajammekin hiitti-

kärryillä lenkkiä peräkanaa ja aina on hauskaa, Bella kertoo 

ykkösjutuksi muodostuneesta palvelustaan, ja lisää vielä, 

– Varsinkin nämä ajotouhut on saaneet leiriläisissä aikaan 

eniten innostuneita jälkipuheita leiri-iltoina Retkituvalla. 

Ja Erikasson saa tietenkin lisää faneja ja se on mukavaa, 

nauraa Bella.

Ratsastustallilla on luonnollisesti käytössään myös kuusi 

suomenhevosta, joita Bella kehuu kerrassaan loistaviksi 

myös aloittelijoiden kanssa. Tästä keskustelu kääntyykin su-

juvasti suomenhevosiin ja saa mausteeksi ripauksen huolen 

sävyttämää visiointia kansallisaarteemme mahdollisuuksista 

erityisesti raviurheilussa.

Varsat ajoissa peruskouluun 

Radoille saapuvien suomenhevosravureiden määrä on vä-

hentynyt huomattavasti aiemmista vuosista ja kuilu kilpaile-

vien ja nuorten hevosten välillä uhkaa syventyä entisestään. 

Mistä löydämme tähän syyn, - sen heikon lenkin?

− Mielestäni ongelma on aika pitkälle siinä, että suo-

menhevosia ei aleta systemaattisesti opettamaan ja aja-

maan tarpeeksi ajoissa. Olisi hienoa, jos oppilaitokset tai 

jotkin maaseututallit voisivat erikoistua ottamaan nuoria 

Suomenhevosen tulevaisuudessa 

paljon mahdollisuuksia
Bella Varjonen

suomenhevosia ajo-opetukseen ja perusvalmennukseen 

1-3 v -väliseksi ajaksi kohtuuhinnalla ja sen jälkeen hevoset 

siirtyisivät ammattivalmentajille toimivina ja valmiimpina 

tuleviin työtehtäviin, ideoi Bella. 

− Esimerkiksi minulle tarjotaan usein reeniin mm. 5-6 v 

Suomenhevosia, joilla ei ole tehty mitään ja monesti ne ovat 

vielä valioaikaisista tammoista, mikä tuntuu vähän hukkaan 

heitetyltä mahdollisuudelta.

Bella Varjonen kertoo samassa myös, että heillä hevoset 

opetetaan ja peruskuntovalmennetaan pääosin kotona. 

– Meiltä löytyy 2 km:n mittainen valmennustie, hiittisuora 

ja uittopaikka. Työmaahan käydään myös tutustumassa 

Metsämäessä, mutta valmennus hoidetaan kotitallilla, ker-

too Bella.

Nuorten hevosten valmentamisesta keskusteltaessa, Bella 

toteaakin, että nuorten hevosten aikaisemmin aloitettava 

treeni ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se pitäisi olla kovaa ja 

stressaavaa. Treeni nuoren hevosen kanssa pitää olla sellaista, 

että se on hauskaa ja sitä tehdään maltilla. 

Nuoren hevosen laittaminen on siksi tarkkaa puuhaa, 

koska on osattava yhteensovittaa kunkin yksilön tarpeet 

valmentamisessa, jos halutaan saada mieleltään virkeä ja 

työtään mielellään tekevä ravuri. 

− Hyvä ravihevonen koostuu hyvin monesta hyvästä omi-

Bella Varjonen osaa ottaa ilon irti voittajahaastatteluissa, 

mutta osaa suhtautua epäonnistumisiinkin harkiten.
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naisuudesta, kuten tuo meidän Erikassonkin. Monella siihen 

olisi mahdollisuus, kunhan vain hevosille annettaisiin siihen 

mahdollisuus aloittamalla jo nuorena järkevä ja maltillinen 

valmentaminen.

Suomenhevoskimpat kovaa huutoa

Bella Varjonen saa lähes viikottain soittoja, joissa kysel-

lään ostaa hyväsukuisia suomenhevosravureita kimppaan. 

Kysyntää sellaisille kimpoille tuntuisi olevan enemmän kuin 

aiemmin on ollut ja Bella pyrkiikin auttamaan kutakin soit-

tajaa etsinnöissä parhaansa mukaan. 

– Suomenhevoskimppoja pitäisi ehdottomasti olla enem-

män ja erityisesti sellaisia hyvähenkisiä kimppoja, jotka 

toimisivat selkeästi ja yksinkertaisesti. Olisi hyvä, jos kim-

poille valittaisiin vetäjä, joka huolehtisi säännöllisestä ja 

yhdessäsovittujen tapojen mukaisesta informoinnista muille 

osaomistajille, ettei hevosen valmentajaa liikaa kuormitettaisi 

yksittäisillä kysymyksillä.

Mietittyämme, miten saataisiin myynnissä olevat suomen-

hevoset ja ostajaehdokkaat kohtaamaan toisensa oli Bellalla 

tähän jo olemassa kokeilemisen arvoinen idea.

– Pitäisi järjestää suomenhevoshuutokauppoja, joissa 

myyjät ja ostajat kohtaisivat toisensa. Huutokaupoissa voisi 

kokeilla ajaa ja ratsastaa tarjolla olevia hevosia. Siellä olisi 

myös varsoja ja voisi esimerkiksi liisata tai ostaa hyväsukuisia 

tammoja. Nykypäivänä hevoshuutokaupoissa ei nähdä pal-

jon kaupan olevia suomenhevosia ja tuntuisi, että sellaisia 

kannattaisi järjestää, varsinkin nyt kun kysyntää tuntuisi 

olevan. 

− Eu-tukia tällaisten tapahtumien järjestämiseenkin var-

maan saisi.

Ehdottoman kannatettava idea ja kokeilunarvoinen, kat-

sotaanpa, mistä lähtee ensimmäiset suomenhevoshuuto-

kaupat käyntiin! 

Erikasson voittaa kylmäveristen Olympia-ajon

Antoisa keskustelumme päättyy pian siihen, kun Bellan 

auto kaartaa Laukaan klinikan pihaan. Pakko kuitenkin kysyä 

vielä: – Onko Erikasson kyydissä?

− Ei ei, sitä hoidellaan nyt kaikessa rauhassa kotona, Bella 

toteaa...

Lopuksi minä tietenkin toivotan idioottimaisesti “hauskaa 

klinikkareissua”, aivan niin kuin se yleensä kauhean hauskaa 

kenellekään olisi. Onneksi tämäkin aiheutti vain hyväntah-

toista naurua.

Suomenhevosen tulevaisuus on hyvissä käsissä, kun on 

olemassa ihmisiä, jotka aidosti haluavat kehittää suomen-

hevosen käyttöä ja arvostusta pienin, mutta varmoin askelin 

eteenpäin. Meidän kuuluu tehdä se myös yhdessä, aivan 

niin kuin joskus ennen tehtiin! 

Kiitos Bellalle ja menestystä tuleviin karkeloihin!

Jaana Strömberg

Seinäjoella asuva Aarne Pöy-

tälaakso on saanut omistuk-

seensa Suomessa ilmestyneen 

Hevosviesti-lehden kaikki jul-

kaistut vuosikerrat alkaen vuo-

desta 1924, sekä muun lehteen 

kuuluvan materiaalin.

Pöytälaakso on antanut Suo-

menhevosliitto ry:lle oikeuden 

lehdessä olevien juttujen ja ku-

vien julkaisuun. Tähän lehteen 

on kerätty Hevosviestin ns. ke-

vennysjuttuja ja piirroksia, jot-

ka on julkaistu 1930-luvulla.
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Nopea sukupolvien kierto on yksi merkittävimmistä 
tekijöistä, joilla amerikkalainen lämminverinen on ke-

hittynyt maailman nopeimmaksi ravuriksi. Norjalaisten ja 
ruotsalaisten kylmäveristen maailmanennätystasoista no-
peuskehitystä selitetään myös nopealla kierrolla ja aikaiselle 
kilpailuttamisen aloittamisella. Mikä on suomenhevosen 
tilanne? Mikä on yhden sukupolven ikä? Entä ovatko huip-
puperiyttäjät nopean kierron aikaansaannoksia?

Seuraavassa tutkitaan huippuperiyttäjäoriita ja –tammoja 
aina vuodesta 1961 tähän päivään asti. Mukana on myös ver-
tailuryhmänä allekirjoittaneen mielestä odotuksiin nähden 
fl opanneita suomenhevosoriita: ravikuninkaita, nuoria tähtiä 
ja huippusukuja. Tutkittavien 59 hevosen joukkoon otettiin 
myös nykypäivän ykköstason erikassoneita ja saransalamia, 
sillä niistähän odotellaan nykypäivän huippuperiyttäjien 
manttelinperijöitä.

Nuoret vanhemmat – hyvä periyttäjä?

Lähtökohta oikeastaan koko tälle kirjoitukselle oli allekir-
joittaneen suuri halu uskoa, että myös suomenhevosen 
kohdalla nykyistä nopeampi sukupolvien kierto tuottai-
si edellisiä parempia hevossukupolvia. Päätin vihdoinkin 
osoittaa, että huippuperiyttäjät ovat nopean sukupolvien 
kierron tuloksia! 

Tutkimus oli helppo aloittaa tutkimalla kyseisten hevosten 
isiä ja emiä (1. sukupolvi). Taulokosta 1 nähdään tutkittavien 
hevosten syntymävuosien lisäksi myös niiden isien ja emien 
syntymävuodet. Viimeisessä pystysarakkeessa on vanhempi-
en keskimääräinen ikä kunkin hevosen syntymähetkellä.

Tutkittavista hevosista suurmestari Paavin-Pojalla ja ikä-
luokkamenestyjä Vinkauksella oli nuorimmat vanhemmat. 
Paavin-Pojan isä oli 6-vuotias ja emä 4-vuotias oriin synty-
mähetkellä. Tästä saadaan vanhempien keskiarvoiäksi 5 
vuotta. Vinkauksen molemmat vanhemmat olivat Vinka-
uksen syntymähetkellä 5-vuotiaita.

Koska suurin mielenkiinto kohdistuu aina tämäntyyppisissä 
pohdinnoissa molempiin ääripäihin, oheiseen taulukkoon 1 
on otettu mukaan vain kymmenen nuorimpien vanhempien 
ja kymmenen vanhimpien vanhempien jälkeläistä. Niiden 
lisäksi taulukosta paljastuvat kärkikymmenikössä olevan 
Turon lisäksi myös muutaman muun huippuperiyttäjäoriin 
(Vieteri, Hilu, Vokker, Suikku ja Viesker) vanhempien keski-
määräinen ikä kyseisten hevosten syntymähetkellä.

Allekirjoittaneen harras toive ennen tutkimuksen aloitta-
mista oli, että nuorten vanhempien jälkeläisissä olisi ollut 
paljon huippuperiyttäjiä, mutta mitä vielä… Paavin-Poika, 
Ponte ja Pelimies olivat nuorten isiensä ja emiensä jälkeläisiä, 
mutta huippuperiyttäjiä ne eivät olleet. Hieman lohduttavaa 
oli, että kärkikymmenikössä oli myös periyttäjinä mukavasti 
onnistuneita (Vinkaus, Virhakka, Visku ja Hiluri). Huippuperi-
yttäjistä Turolla oli kahdeksanneksi nuorimmat vanhemmat 
ja niukasti kärkikymmenikön ulkopuolelle jääneellä Vieterillä 
11.nne nuorimmat vanhemmat.

Missä olivat sitten muut tämän päivän suuret siitosnimet? 
Hilun vanhemmat olivat 10-vuotiaita Hilun syntymähetkel-
lä, Vokkerin, Suikun ja Vieskerin vanhemmat keskimäärin 
12,5-vuotiaita. 

Entä listan loppupään hevoset, jotka olivat keskimärin 
vanhimpien isien ja emien jälkeläisiä – löytyisikö sieltä 
ennakko-odotusten mukaisesti paljon fl opanneita oriita? 

Sijalta 53 löytyy Valpurin-Vesa, joka 
huippusuvustaan ja nuorena osoite-
tusta lahjakkuudestaan huolimatta 
epäonnistui melko täydellisesti peri-
yttäjänä. Mahtoiko olla niin kuin joku 
joskus sanoi, että Valpurin-Vesa ei pe-
riyttänyt omistajansa hyviä geenejä, 
vaan vain omia huonoja perintöteki-
jöitään? Viimeisessä kymmenikössä 
on myös muutama ehdoton onnistu-
ja, vai mitä mieltä olette nimistä Vipo 
(ainoa neljän valiojuoksijan emä), 
Hovi-Ari, Kihin-Muisto ja Vokkerilla?

Voi tätä pettymyksen määrää: vanhempien iällä ei siis 
näyttäisi olevan yhteyttä suomenhevosenyksilön hyvään 
periyttämiskykyyn!

Taulukko 1

 Synt. Nimi Isä: synt. Emä: synt. KA. Ikä
1. 1970 Paavin-Poika 1964 1966 5
1. 1979 Vinkaus 1974 1974 5
3. 1967 Vilari 1961 1962 5,5
4. 1975 Virhakka 1967 1970 6,5
4. 1995 Apassi 1986 1991 6,5
6. 1967 Ponte 1958 1960 7
6. 1976 Visku 1967 1971 7
8. 1969 Hiluri 1961 1961 7,5
8. 1984 Turo 1978 1975 7,5

10. 1975 Pelimies 1969 1965 8
11. 1967 Vieteri 1961 1956 8,5
      

25. 1961 Hilu 1951 1951 10
      

42. 1969 Vokker 1961 1952 12,5
42. 1978 Suikku 1971 1960 12,5
42. 1989 Viesker 1969 1984 12,5
      

50. 2001 A.T. Eko 1988 1985 14,5
51. 1984 Pysteri 1969 1969 15
52. 1990 Kihin Hiski 1977 1972 15,5
53. 1985 Valpurin-Vesa 1969 1968 16,5
54. 1980 Vipo 1967 1959 17
54. 1991 Hovi-Ari 1978 1970 17
56. 1996 Saran Salama 1977 1980 17,5
57. 1977 Kihin-Muisto 1961 1957 18
58. 1986 Vokkerilla 1969 1966 18,5
59. 1996 Sipori 1978 1976 19

Nuoret isovanhemmat – hyvä periyttäjä?

Ei luovuteta vielä! Toisesta sukupolvesta (isänisä, isänemä, 
emänisä ja emänemä) saattaa löytyä siitoskanuunoiden 
kohdalla nuoria yksilöitä ja nallipyssyjen kohdalla vanhoja 
yksilöitä.

Kakkostaulukon viimeisestä pystysarakkeesta ilmenevät 
kunkin hevosen toisen sukupolven yksilöiden keskimää-
räinen ikä kunkin hevosen syntymähetkellä. Luvut ovat 
tietenkin ykköstaulukon lukuja suurempia, ovathan kyseessä 
jo isovanhemmat. 

Nimet ovat pitkälle samoja kuin taulukossa 1, mutta mu-
kana on myös muutama hieman vanhemman isän ja emän 
jälkeläinen, joiden toinen sukupolvi ei ole kauhean vanhaa. 
Näistä nimistä ainakin Vilperi ja Purton-Tähti saanevat huip-
puperiyttäjän tittelin. Mukana ovat edelleen myös vaatimat-

Suomenhevossukupolvien kierto on hidastunut

Marko Vuolukka



21

tomasti periyttäjinä onnistuneet Pelimies ja Ponte. 
Vieteri on noussut isovanhempiensa ansiosta sijalle yh-

deksän, Turo on 13. ja Vokker 33. juuri ennen Hilua. Suikku 
ja Viesker ovat peräkkäin listan loppupäässä. Loppukym-
meniköstä iskevät silmään periyttäjinä Liising, Kihin-Muisto, 
Hovi-Ari ja Vokkerilla. Täydellisesti fl opanneita ei juurikaan 
ole. Saran Salama on tämän tutkimuksen mukaan todella 
vanhaa sukua. Sen toisen sukupolven hevoset ovat syntyneet 
vuosina 1961 (ii.), 1957 (ie.), 1967 (ei.) ja 1959 (ee.).

Tulos viittaisi siis samaan kuin kyseisten hevosten isiä ja 
emiä tutkittaessa. Koska listan alkupäästä löytyy vaatimat-
tomia periyttäjiä ja huippuperiyttäjiä listan joka kohdasta, ei 
nuori toinenkaan sukupolvi viittaisi hyvän periyttämiskyvyn 
lisääntymiseen.

Taulukko 2

 Synt. Nimi KA. 2. sukupolvi
1. 1979 Vinkaus 13,75
2. 1975 Virhakka 14,75
3. 1975 Pelimies 15,75
4. 1961 Vilperi 16,75
4. 1967 Ponte 16,75
6. 1979 Purton-Tähti 17
7. 1994 Santeri Dahlia 17,25
8. 1967 Vilari 17,75
9. 1967 Vieteri 18
9. 1976 Visku 18
    

13. 1984 Turo 18,5
    

33. 1969 Vokker 21,75
34. 1961 Hilu 22
    

41. 1978 Suikku 24,25
42. 1989 Viesker 24,75
    

50. 1981 K.K. Kössi 26,5
51. 1994 Liising 26,75
51. 1999 Erikasson 26,75
53. 1996 Sipori 28,25
54. 1977 Kihin-Muisto 28,75
55. 1991 Hovi-Ari 29,5
55. 1990 Kihin Hiski 29,5
57. 1999 Jänkä-Jussi 30,5
58. 1986 Vokkerilla 32,5
59. 1996 Saran Salama 35

Vanhassa vara parempi? – Ei kai sentään!

Onko sitten niin, että suomenhevoseen rotuna pätevät 
eri säännöt kuin muihin ravirotuihin? Onko niin, että no-
peammalla sukupolvien kierrolla ei päästä suomenhevosen 
kohdalla tulevaisuudessa parempiin tuloksiin? Käytetäänkö 
Turon ja Vieskerin pakastespermaa rotua parantamaan vielä 
puolen vuosisadankin päästä? Tämän tutkimuksen perus-
teella niin voisi ehkä jopa päätellä. Mutta kuka siihen todella 
uskoo? Ei ainakaan allekirjoittanut!

Suomenhevonen on ainutlaatuinen – ei pelkästään käyt-
töominaisuuksiltaan, vaan myös jalostuksellisesti. Populaatio 
on pieni ja suomenhevoskasvattaja on lähes aina korkein-
taan 2-3 tammalla operoiva pienkasvattaja. Suuret siittolat 
puuttuvat. Kaikkia varsoja ei voi pitää itsellään ikuisesti tai 
tallia pitää laajentaa muutaman vuoden välein. Varsojen 
pitää jalostaa varman päälle, jotta ne saa muualle kasvamaan 
ja odottamaan kilpailuvuosiaan. Tämä johtaa siihen, että 
samat vanhat periyttäjäkykynsä osoittaneet oriit astuvat 
suuria tammamääriä vielä yli 20-vuotiaina. 

Itse asiassa kun puhutaan nopeasta kierrosta hevosjalos-
tuksessa, suomenhevosen kohdalla kierto on vain hidas-
tunut, kuten taulukko 3 osoittaa. Siinä ovat kaikki tämän 
tutkimuksen 59 hevosta jaettuna syntymävuosiensa mukaan 
neljään kategoriaan. Nuorimpien isien ja emien jälkeläisiä 
tämän tutkimuksen hevosista syntyi 1970-luvulla, jolloin 
vanhemmat olivat keskimäärin 9,27-vuotiaita. Tästä ollaan 
tultu lähelle nykypäivää siten, että 90-luvulla syntyneiden 
isät ja emät olivat keskimäärin 12,79-vuotiaita. Kyseessä on 
erittäin huomattava muutos. Ainakin allekirjoittaneen mie-
lestä muutos on myös huolestuttava. Samaan sukupolvien 
vaikutusajan venymiseen viittaa myös toisen sukupolven 
hevosten keski-iän kohoaminen 19,41 vuodesta (60-luku) 
25,77 vuoteen (90-luku). 

Syitä tämänkaltaiselle kehitykselle on muitakin kuin vain 
vanhojen periyttäjäsukujen arvostaminen varsakaupassa. 
Väitän, että myös nykyinen sperman helppo saatavuus mihin 
tahansa Suomen kolkkaan aiheuttaa sitä, että tammanomis-
tajan lähialueen nuori nouseva ori ei saakaan niin hyvää 
mahdollisuutta kuin vaikkapa 1960-luvulla. 

Pitäisikö oriiden saatavuutta sitten jotenkin rajoittaa? Ei 
kai sentään! Toisaalta haluan nähdä nykytilanteen myös 
mahdollisuutena taitavalle jalostajalle. On hyvä, että meillä 
on nähtävillä tapoja, joilla jokainen voi halutessaan rotua 
parantaa. Näitä on tiettyjen rakenneominaisuuksien paranta-
misen lisäksi vaikkapa juuri hevosten siirtäminen siitokseen 
nykyistä nuorempana. Uskallan väittää, että viisas jalostaja 
nopeuttaa oman hevoskantansa sukupolvien kiertoa ja antaa 
muiden operoida vanhoilla suvuilla.

Vaikka rodun nopeus onkin lisääntynyt, eikä esimerkiksi 
24-aikainen hevonen olekaan enää ykkössarjalainen, uskon, 
että vauhti voisi olla vieläkin kovempaa nykypäivänä, mikäli 
sukupolvien kierto olisi ollut menneinä vuosikymmeninä 
nopeampaa. Nyt sitten vain tuima katse peiliin ja tuumasta 
toimeen.

Marko Vuolukka

Taulukko 3

lkm. KA: 1. sp KA: 2. sp.
1961-1969 14 9,54 19,41
1970-1979 13 9,27 19,44
1980-1989 18 12,19 23,07
1990-2001 14 12,79 25,77

Apassi periytyy nuorista vanhemmista. Emä Salperin 

tähti oli 4-vuotias ja isä Fokkerilla 9-v. 
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Kuusivuotiaat suomenhevostammat eivät olisi saa-

neet hankkia viisivuotiskautensa loppuun mennessä 

ainakaan yli 25.000 euron summaa voittosarakkeeseen-

sa. Kuusivuotiaana sarjojen laatijat näet tarjoilevat kil-

pailumahdollisuuksia pääasiassa volttilähtöihin, joissa 

20 tai 40 metrin takamatkalta painavat päälle kaikki 

ykkössarjalaiset. Kuninkuus- ja kuningatartason oriit 

ja tammat ja parhaat radoilla esiintyvät ruunat.

Erityisesti sarjaongelma on rassannut niiden tammojen 

taustajoukkoja, jotka haluaisivat kilpailuttaa hevosiaan 

maltillisesti, tähtäimenään esimerkiksi kuningatarkilpailu 

vaikkapa jo seuraavalla kaudella. Kilpailemisen ykkössarja-

laisia vastaan tavallisten iltaravien palkinnoista katsotaan 

suureksi riskiksi tulevia vuosia ajatellen

– Kyllähän tässä kutsuliitteitä on luettu urakalla, mutta 

vain kaksi inhimillistä mahdollisuutta on toukokuun loppuun 

mennessä löytynyt, sanoo 6-vuotisikäluokan ykköstamman 

Helmin Roosan valmentaja Harri Kotilainen. Kun omistajille 

kuitenkin pitäisi yrittää kuluja takaisin, pitäisi päästä yrit-

tämään ainakin V-75 sarjoissa, mutta ei ole sopivaa sarjaa 

löytynyt. Vaihtoehtona sille on ajaminen sitten vaikkapa 

heikommin sopivissa sarjoissa iltaraveissa, joka tarkoittaa 

kilpailemista useammin ja vaivaantumisriskin kasvamista, 

Kotilainen summaa.

Kuningatarkilpailu olisi tietysti yksi mahdollisuus yrittää 

isompaa kertatiliä, mutta mies pudistaa päätään.

– Kyllä se on poissuljettu vaihtoehto tänä vuonna. Mut-

ta jos tällä kaudella pääsisi ajamaan vaikkapa yhdestäkin 

suurkilpailutason palkinnosta oman ikäluokan tammoja 

vastaan, voisi valmistautua rauhassa vaikkapa Tampereen 

kunkkareihin, Kotilainen kaavailee. Näin kuningatarkisa voisi 

saada odotettua nuorennusta.

Vaikka Helmin Roosa on terve sekä fyysisesti että henkises-

ti, pitää Kotilainen kolmieräistä kilpailua kovinta mahdollista 

tammajoukkoa vastaan 6-vuotiaalle liian kovana kisana. 

– Mutta jos kovuutta tuntuu tulevan vuoden aikana lisää, 

saattaa Tampere jo houkutella, mies naurahtaa.

Kuninkuusravien ohjelmassa oleva Pikkukunkku on Koti-

laisen mielestä hyvä katsastus parhaille 5-vuotiaille oreille. 

Mutta hän kannattaa ajatusta 4-vuotiaille rajatun Pikku-

prinssin muuttamisesta tammakatsastukseksi 6-vuotiaille 

tammoille. Nyt se on avoin kaikille sukupuolille ja mm. Lap-

peessa kilpailun voitti ruunahevonen- Pihlajan Aaroni, joka ei 

jatkossa voi osallistua kuninkaallisiin mittelöihin paremmin 

prinssinä kuin prinsessanakaan. Lappeen kilpailuun osallis-

tui kaksi 4-vuotiasta tammaa Passin Liina ja R.R.Ruskariina, 

jotka mm. saattaisivat olla potentiaalisia menestyjiä tuossa 

Pikkuprinsessa-kisassa ensi vuonna Tampereella. Ja uusia ensi 

vuoden 6-vuotiskykyjä valikoituu viimeistään Villinmiehen 

Tammakilpailun fi naalissa syksyllä. 

Ajatus Pikkuprinssi-kilpailun muuttamisesta Pikkuprinses-

sa-kilpailuksi 6-vuotiaille tammoille saa lämpimän kannatta-

jan myös ikäluokan tämänhetkisen kakkosen Helun Hurman 

omistajalta, haukiputaalaiselta Mareena Timoselta.

- Vaikka muutos ei meitä enää palvelisi, kannatan lämpi-

mästi. Jos nyt pääsisi ajamaan tuosta kymppitonnin ykkö-

sestä ja menestyisi, se auttaisi kovasti rakentamaan hevosta 

vaikkapa jo seuraavan vuoden pääkilpailuun. Nyt on vaan 

yritettävä haalia vuoden kulut ”pieninä palasina maailmal-

ta”. Ja pelätä hevosen vaivaantumista, Haukiputaan rouva 

miettii.

Pikkuprinssistä tammakisa?

Nuorten menestystammojen 

sarjatarjonta askarruttaa

Harri Kotilaisen katse Helmin Roo-

san uran jatkosta ulottuu tätä vuotta 

kauemmas.

Helmin Roosa vauhdissa.
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Mareena Timonen harmittelee sarjojen kovuutta.”Vaikka 

hevonen Kokemäelläkin meni volttiennätyksensä, puhal-

tivat Kokevat ja muut ohi”. Saisipa kilpailla omantasoi-

sissa tammasarjoissa, hän toivoo.Kun oma valmentau-

tuu kaukana Kauhajoella, purkaa rouva hoitoviettiään 

tuttavaperheen Mega-Pomoon.

Sarjavalinnoissa pähkäilemistä

Villinmiehen tammakilpailun alkuaikoina järjestettiin pa-

rinakin vuotena Extra-kisa kuusivuotiaille, mutta se ei silloin 

vetänyt osallistujia. Suurin syy saattoi olla se, että ykköspal-

kinnot olivat iltaravien luokkaa. Ja niitä oli tarjolla jokaisen 

kotiradoillakin.

Mutta entäpä jos vaikka jo Oulussa olisi tarjolla tällainen 

Extra sillä 10.000 euron ykkösellä ? Helmin Roosan ja Helun 

Hurman lisäksi voisi arvella sen kiinnostavan mm.Hissun 

Ritun, Tupla-Liinan, Hissun Virvan, Jylhättaren, Summeriinan, 

Adliinan ja kehittymistä osoittaneen Termelin taustajouk-

koja. Ja useita muita tähtiluokkaan kehittyneitä Lappeen 

osanottajia. Eikä Lappeen 5-vuotiskisa näytä jatkossakaan 

kärsivän mielenkiinnon puutteesta.

Nyt monet ovat startanneet sarjojen puutteessa vain 

muutamia kertoja: Helmin Roosa ja Helun Hurma 2, Jyhätar 1, 

Termeli 6, Hissun Virva 0, Tupla-Liina 0, Hissun Ritu 8, Fanilla 

1 jne. Vaikeinta on ollut löytää ”inhimillisiä” kilpailumahdolli-

suuksia niiden 5-vuotismenestyjien, joiden rahasarakkeessa 

on 15.000 – 30.000 väliin sijoittuva euromäärä.

Itse kuningatarkilpailu näyttäisi muodostuvan varsin perin-

teisestä osanottajistosta. Ennakkorankingissa esillä olevista 

noin 15 ehdokkaasta vain kolme (Maiskaus, Toffi   ja Sirun 

Valpuriina) ovat alle 10-vuotiaita – muut 10-12-vuotiaita 

veteraanitammoja.

Nuorempien ( tulevien kuningattarien ?) mukaantulo saat-

taisi lisätä kummasti mielenkiintoa ?

Juhani Matela

puh.

Etelä-Suomen
Hevosjalostusliitto r.y.
Jokimaankatu 6 A 15700 Lahti
Puh. 020 785 6440, fax 020 785 6449 
0500 745 913

* Hevosten rekisteröinti ja 
omistajanvaihdokset

* Tamma- ja varsanäyttelyt, ajolupa-
kurssit, hevostalouden neuvonta

* Hevosten sukutaulut, jälkeläistiedot 
ja kilpailutulokset

* www.hevosjalostusliitot.fi /etelasuomi
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Varsana hankitut menestystammat Tupla-Tuisku ja Tup-

la-Liina aloittivat ennakkoluulottoman kokeilun Simo 

Kanalan perheen hevostilalla Halsualla. Molemmilta otettiin 

varsa ennen keskittymistä toden teolla kilpailemiseen ja 

menestys oli vähintäänkin tyydyttävä.

Kaiken takana on ajatus, että nuoren tamman varsat ehtisi-

vät kilpailuikään siinä vaiheessa, kun emän starttiura päättyy. 

Näin turvataan kilpailevien hevosten jatkuvuus ja samalla 

saadaan näkymä tammojen periyttämiskyvyistä.

Täyssisarukset Tupla-Tuisku ja Tupla-Liina hankittiin Matti 

ja Veijo Niemelän tallista Lohtajalta.Kiinnostusta herätti 

isäori Turo, eikä vähäisin vaikuttaja valintaan ollut emä, 

Kihin-Muiston tähtijuoksijatytär Marfa. 

Sisaruksista vanhempi Tupla-Tuisku (7) varsoi tänä vuonna 

Villiarille ja astutetaan I.P.Lennolla. Tupla-Liina (6) jatkaa 

kilpauraansa syksyllä hoidettuaan varsansa Joihurista vie-

rotusikään.

Tupla-Tuiskulla on takanaan 28 starttia, ennätys 27,4 ja 

voittosumma 15.000 euroa. Tupla-Liinan luvut ovat 21 st. 

ennätys 26,5 , voittosumma 14.000 euroa ja sijoitus kantavana 

juostuna Villinmiehen fi naalissa viides. Molemmat aloittivat 

kilpauransa varsoneina.

Tupla-Tuiskun 3-vuotiaana varsoma Pikku-Pertti (Totemi 

Rok) on 31,1 ennätyksessä ja hoitaa tämän kevään Pertturia 

(Villiari) Tupla-Liinan esikoinen on 2-vuotiaana varsottu 

Katinkulta, jonka isä Tupla-Roope on Olli Ukkolan valmen-

nettavana. Ja ennätys on 27,9. Katinkullan erikoisuus on 

siinä, että sekä isän isä että emän isä on Turo.

 -Onhan se mielenkiintoista nähdä, miten tuollainen suku-

siitos vaikuttaa. Sehän on vahinkovarsa Niemelän laitumelta, 

Simo Kanala huomauttaa. Nyt Liinalla on vierellä tammavarsa 

Lindan-Loisto Joihurista, mutta tammaa on kyllä ajeltu koko 

talvi. Syksyllä on tarkoitus jatkaa kilpauraa, hän kertoo.

Tänä vuonna Kanalassa astutetaan kaksi nuorta tammaa: 

3-vuotias Visa-Tähti ja 2-vuotias Einon Helmi. Visa-Tähden 

emä on Virella 27,0 ja Einon Helmillä Tulkkis (Suikku). Isänä 

on molemmilla Saran Salama. Tulevien varsojen isä on oman 

tallin Tähti-Tili.

Vanhempaa tammakaartia Kanalalla edustaa 1989 syntynyt 

Hokkeriina (Vokker-Pien-Hilma-Hilu), joka varsoi muutama 

viikko sitten Tähti-Tilille ja astutetaan I.P.Lennolla. Hok-

keriinan varsoista on startannut Sankarpoika (Turo) 29,2 

ja Hopihopi (Sipori) 30,5 a sekä nelivuotias Seliseli (Saran 

Salama) 41,7 a.

Tavoitteena jatkuvuus ja paremmat ravurit

- Kyllähän tässä tavoitteena on yhä paremmat ravurit ja 

tilanne, jossa nyt syntyneet varsat olisivat muutaman vuo-

den kuluttua valmiita jatkamaan emiensä starttiuraa, Simo 

Kanala (57) perustelee Suomessa monen mielestä erikoista 

systeemiään. Menneiltä vuosikymmeniltä miehellä on taka-

naan yli 300 ajettua starttia, vaikka viimeinen kymmenvuo-

tiskausi on jäänyt muutaman starttiin vuodessa. Ajotehtävät 

on luovutettu ammattikuskeille. Hevosia tilalla on vieraat 

mukaan lukien kolmisenkymmentä – molempia rotuja ja 

molemmille roduille myös siitosoriit.

– Ainahan tässä talossa on hevosten kanssa pelattu, mutta 

laatu ei takavuosina ollut erikoista. Siksi päätettiin kokeilla 

uusia systeemejä, naurahtaa ainakin toisen polven hevos-

mies.

Kanalan tallin erikoisuus:

Tammat varsovat 3-4-vuotiaina 

ja sitten satsataan kilpailuun

Tupla-sisarukset Tuisku ja Liina varsoineen talutellaan yöksi tallin suojaan. Isä-Simo ja tytär Kati taluttelevat. ”Tuo 

toinen varsa tykkää kävellä tuolla toisten takana”, naureskellaan.
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- Oman perheen voimin tätä pyöritetään. Valmennetaan 

aamupäivällä hevosia ja iltapuhteella tehdään jarrukärry-

jä, joiden menekki on meidän kapasiteetille vähintäänkin 

riittävä. Lapset Kati ja Akseli osallistuvat, minkä kouluiltaan 

ehtivät. Pääpaino on suomenhevosissa, selostaa isäntä Hal-

suan hevostilan toimintaa.

Erikoista monen mielestä saattaa olla myös se, että kaikkia 

nuoria hevosia ajetaan läpi vuoden, riippumatta siitä ovatko 

kantavia. Niillä, joilla ei aiota enää kilpailla, kuten Hokkerii-

nalla, ajaminen olisi tietysti turhaa. Mutta mm. Tupla-Liina 

on ollut koko talven valjaissa ja kilpailee syksystä alkaen.

– Kun tässä on kohta kuusikymppinen, ajattelee, että nuo 

kasvatit ehtisivät hankkia Katille ja Akselille kasvattajapal-

kintoja opiskelurahoiksi. Sillä ajatuksella kaikki syntyvät 

varsat rekisteröidään heidän kasvattamiksi, Simo Kanala 

perustelee kasvatussysteemiään.

Juhani Matela

Yrittäjäntie 20, Karkkila www.biofarm.fi (09) 225 2560

KauratonKauraton Black Horse BoosterBlack Horse Booster,,
kypsennetty puolitiiviste kauraankypsennetty puolitiiviste kauraan

perustuvan ruokinnan täydentämiseen.perustuvan ruokinnan täydentämiseen.
Sisältää runsaasti kivennäis- ja hivenaineitaSisältää runsaasti kivennäis- ja hivenaineita
sekä vitamiineja. Sisältää myös seleeniäsekä vitamiineja. Sisältää myös seleeniä

turvallisesti orturvallisesti orgaanisessa muodossa.gaanisessa muodossa.

Myynti: maatalouskaupat ja hevostarvikeliikkeet. Huom! Basic vain K-Maatalous.
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Jokikunnantie 556
03430 Jokikunta, Vihti

Puhelin ja faksi
(09) 2234 131

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

Kaikkien arvontalipukkeen täyttäneiden 
kesken arvotaan 6 kpl VIP-lippuja 

Tampereen kuninkuusraveihin 2011

Tervetuloa kuninkuusraveihin 

Ouluun 24.-25.7.2010

Suomenhevosliiton 
osaston 

löydät 
ravitorilta.
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Pietarsaarelainen Maria Sirén on tyypillinen nykyai-

kainen suomenhevosihminen. Hän on harrastanut 

ratsastusta, vaihtanut lajin raviurheiluun ja perheessä 

on sekä suomenhevosia että lämminverisiä. Pietarsaa-

ren raviystävien puheenjohtaja ei kuitenkaan pelkää 

tunnustaa julkisesti pitävänsä kaikista eniten suomen-

hevosesta. Suomenhevonen on Maria Sirénille ”oikea” 

hevonen, joka oikein käsiteltynä on mitä mainioin har-

rastekaveri.

Vuonna 1977 syntynyt Sirén on myös sitä sukupolvea, jonka 

lapsuudessa ja nuoruudessa suomenhevoset olivat jo käy-

tössä ratsutalleilla eikä niitä enää väheksytty ratsupiireissä. 

Ja löytyypä Sirénin lapsuudesta se kesälaitumen suomen-

hevonen, jonka kanssa tyttö vietti aikaansa – huolimatta 

siitä, että oriin hakaan oli pääsy kielletty...

Maria Sirén pitää suomenhevosta myös haasteellisena, 

sillä suokilla on usein persoonallinen luonne. Senkin Sirén 

tietää, että kaikki eivät oikein pidä näistä jyristä, sillä ruo-

homättään nähdessään polle saattaa viedä hentoisempaa 

taluttajaa kuin kuoriämpäriä.

Sirénille rodun vahvuus on vain yksi hauska piirre, ja hän 

toteaa, että hyvinkoulutettu, selväpäinen suomenhevonen 

on todella luotettava ja kuuliainen hevonen.

Jo tyttösenä Maria Sirén tykkäsi ratsastaa ratsastuskoulun 

suomenhevosilla. Niiden askel oli sopivan tasainen ja harjoi-

tusravikin mukava istua satulassa. Ne eivät myös pukittaneet 

pientä ratsastajaa selästä. Kun perheen vuotikasta suomen-

hevosvarsaa Lötens Viiviä alettiin opettaa ajoon, Sirén oli 

mukana ja siitä se lähti – raviharrastus nimittäin.

– Ajoin Viiviä vuotikkaasta ja vaihdoin lajia totaalisesti, 

kertoo tätä ennen torihevosratsun omistanut nainen.

Maria Sirénillä ja hänen miehellään Jani Karsikolla on nyky-

ään vain ja ainoastaan ravihevosia. Varsoja on ehtinyt syntyä 

neljä; kaksi Lötens Viivistä ja kaksi omasta lämminveritam-

masta. Sirén myöntää. että aviomies on sitten enemmän 

”lämminverimiehiä” ja aivan vapaasti, rodusta tämä paris-

kunta ei väännä peistä.

Niin, se Lötens Viivi. Tamma loukkasi jalkansa kesälai-

tumella niin pahasti, ettei siitä koskaan tullut ravuria. Nyt 

Sirenillä on vuotikas varsa JaMa´s Victor Turosta ja tämän 

kesäinen jouhurilainen JaMa´s Viljo. Myös lämminveritamma 

Armiinan viime vuonna ja tänä kesänä syntyneet varsat ovat 

oreja. Lisäksi pariskunnalla on kaksitoistavuotias raviruuna 

Kalen-Turo, jonka ura radalla alkaa olla ehtoossa, mutta uusi 

tehtävä ehkä ratsuna.

Maria Sirén toteaa, että suomenhevoset ovat siinäkin 

mielessä mukavia harrastushevosia, että jos raviura ei ota 

luonnistuakseen, ne voi aina myydä ratsuksi. Kaupan päälle 

ostaja saa hevosen, jolla voi myös ajaa.

Maria Sirén ja Jani Karsikko ovat mukana kimppatallissa. 

Kahdeksanpaikkaisessa tallissa on rakennuttajana ja omis-

tajana viisi perhettä. Sirén kehuu ratkaisua enemmän kuin 

toimivaksi. Yhteistyö pelaa ja työt jaetaan myös mieltymysten 

mukaan. Joku tykkää putsata karsinoita ja toinen huolehtia 

ruokinnasta.

– Ja kun on esimerkiksi reissussa, niin tietää varmasti, että 

hevoset hoidetaan aina hyvin!

Sirén ja Karsikko ovat molemmat vuorotyössä paperiteh-

taalla. Sirén ehti kokea myös työttömyyden, jolloin esillä oli 

ammatin vaihto hevosalalle.

– Tein laskelmat asiantuntijan kanssa ja totesin, että työtä 

on aivan liikaa palkkaan nähden, joten luovuin ajatukses-

ta.

– Nyt minulla on omia hevosia ja oma talli, se on kaikki, 

mitä lapsuudessa unelmoin. Onneksi tästä lajista ei ole 

leipä kiinni. Jos olisi, niin tietty rentous varmasti häviäisi. 

Kaikki rahat ja aikahan niihin hevosiin menee, mutta se on 

oma valinta. Peiliin kun katson huomaan, että hevosella on 

parempi loimi kuin emännällä takki, Sirén nauraa iloisesti.

Tiina Ruotsala

Maria Sirén tykkää suomenhevosista
Varsa vei sydämen

Maria Sirén esittelee sh-varsaa. Kuvat: Tiina Ruotsala
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Raili ja Anton 

Hatakkaa Suomen-

hevos liitosta 

onnittelemassa 

Reino Haanpää, 

Jouko Konsala ja 

Erkki Saario.

Anton Hatakka 80 v.
Valkeakoskelainen 

hevos mies Anton 

Hatakka on monia 

vuosia johtanut 

Suomen hevos liiton 

jäsenhankinta-

kilpailua. Viime 

vuonna Hatakka 

hankki liitolle 

103 uutta jäsentä.

www.kouvolanravirata.com • puh. (05) 320 1101

Caravan Treffit & Ravit
Kouvolan raviradalla perjantaista

sunnuntaihin 6.-8.8.2010
Leppoisaa caravan tunnelmaa
Hauskoja pelejä, leikkejä ja kilpailuja; 
tikkapokeria, keppihevospooloa, 
mölkkyä ym.
Ravit lauantaina 7.8. klo 17.30 alkaen
Vauhdikkaat tanssit ravien jälkeen
Viikonlopun treffimaksu
vain 40 €/vaunu tai auto. 
Ei henkilömaksua.

Tervetuloa Suomenhevosliiton jäseneksi!
Tutustu edullisiin jäsentarjouksiin

www.suomenhevosliitto.fi

Kierrättämällä vähennät 
merkittävästi jätteen 
syntyä, säästät luontoa ja 
energiaa.

Ota selvää: 
www.kuusakoski.
tai soita 0800 30880

Kierrätä! Kuusakosken jäljiltä maailma on vihreämpi!

Onko
jälkee

 vai ei?
Kierrättämällä vähennät 
merkittävästi jätteen 
syntyä, säästät luontoa ja 
energiaa.

Ota selvää: 
www.kuusakoski.
tai soita 0800 30880

Kierrätä! Kuusakosken jäljiltä maailma on vihreämpi!

Onko
jälkee

 vai ei?

Kierrättämällä vähennät 
merkittävästi jätteen 
syntyä, säästät luontoa ja 
energiaa.

Ota selvää: 
www.kuusakoski.
tai soita 0800 30880

Onko
jälkee

 vai ei?
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Ravikesän odotettu huipennus Kuninkuusravit ajetaan 

tänä vuonna Oulun Äimärautiolla. Suomen lippu liehuu 

oman rotumme suomenhevosen kunniaksi 24.-25.7. 

heinäkuuta, kun parhaat 12 kantakirjattua tammaa ja 

oritta ratkaisevat kaksipäiväisessä kilpailussa raviku-

ningattaren sekä ravikuninkaan nimet.

Kuninkuusraveilla on perinteikäs historia, pääkilpailun 

säännöt ovat jännittävän omaleimaiset ja ainutlaatuinen 

tapahtuma on paisunut kansanjuhlaksi, joten järjestäjät 

odottavat yli sata vuotta samoilla sijoillaan seisseen 

Oulun raviradan viidensiltä Kuninkuusraveilta paljon.

Parhaiden suomalaisten 

raviohjastajien kotiradal-

le Äimärautiolle odote-

taan heinäkuun lopulla 

Pohjois-Suomen vuoden 

2010 suurimpaan kesäta-

pahtumaan 50 000 katso-

jaa viikonlopun aikana.

– Kuninkuusraveilla on 

vankkumaton 10 000 kat-

sojan kannattajajoukko, 

joka tulee paikalle satoi 

tai paistoi. Oulun lähi-

alueiden aktivoitumisen 

kannalta on kuitenkin tärkeää, että sää suosisi ja väki innos-

tuisi lähtemään mukaan ainutlaatuiseen hienoon kesäta-

pahtumaan ja tunnelmaan. Tulemme tarjoamaan hienolle 

tapahtumalle sen ansaitsemat puitteet, Pohjolan Hevosys-

tävät ry:n toiminnanjohtaja Paavo Koivurova pohjustaa.

Menestyneimpien suomalaisten raviohjastajien, eli Jorma 

Kontion, Antti Teivaisen ja Korven, veljesten kotikaupungissa 

Oulussa Kuninkuusravit järjestettiin viimeksi vuonna 1994. 

Silloin seppelöitiin Harri Koivusen ajama ori Pette ja Antti 

Teivaisen naruttelema tamma Luisteri.

Tämän vuoden kilpailuista on odotettavissa huipputasaisia 

ja jännittäviä. Ravikuningattarien hovikuski Antti Teivainen 

hakee kahdeksatta seppelettään Velin Vinkellä, ja haastajia 

riittää. Laulavan raviohjastajan Pertti Puikkosen hallitse-

va kuningatar I.P. Vipotiina, kaksinkertainen kuningatar B. 

Helmiina ja nälkäinen haastaja Oktaavia takaavat hienon 

kamppailun.

Oriiden puolella pakka on auki alkuvuoden hallitsijan 

Erikassonin loukkaannuttua ja jouduttua sivuun kilpailusta. 

Konkarikuningas Saran Salama sekä vain ja ainoastaan tällä 

kaudella kotiratansa kuninkuuskilpailuun keskittyvä Auraus 

sekä nousukas Kilun Peedro ovat ainakin nimiä, joilla kelpaa 

spekuloida.

Voittamalla jokaisen osamatkan Suomen paras suomenhe-

vostamma ja -ori voi ansaita 60 000 euroa, mutta tärkeäm-

pää kaikille on se tunne ja unelma onnistumisesta Suomen 

Kuninkuusraveissa.

Hyviä suomenhevosia sekä perinteitä arvostavien kan-

nattaa olla sunnuntaina ajoissa kaviouran laidalla, sillä klo 

11:00 ravikuningatar Helätin sekä muut Pohjanmaan haas-

teajojoukkoeen takavuosien ässät heräävät henkiin wanhan 

ajan kilvanajoissa.

Vuoden parhaat kisat ajetaan Oulussa 24.-25. heinäkuuta, 

ja tapahtuman iltajuhlaa vietetään Hietasaaressa perjantaina 

23. sekä lauantaina 24. päivä. 

Suomen lippu liehuu Kuninkuusraveissa
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Paavo Koivurova

Auraus valmiina kuninkuuteen.
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Oulun kupeessa Lumijoelle syntynyt ja kasvanut Auraus on 

kotimaakunnan yleisösuosikki Äimäraution kuninkuuskilpai-

lussa. Vaikka ori valmentautuu ja kilpailee Jenni Särkelän 

hoivissa Kajaanissa, se on pysynyt seuratuimpana ykkössarjan 

ravurina Pohjois-Pohjanmaalla.

- Tottakai olisi hienoa menestyä kotiyleisön edessä, sanoo 

ohjastaja Mikko Särkelä. Mies kuitenkin muistuttaa, että 

muutamassa viikossa saattaa tapahtua kaikenlaista - sen 

Tapahtuman kotisivut

Kattava yleisinfo ja lipunmyynti

WWW.KUNINKUUSRAVIT.FI

Oulun raviradan kotisivut

WWW.OULUNRAVIT.FI

Kuninkuusravien majoitusvaraukset ja 
-vaihtoehdot

Konff a oy , puh. 08 555 5095 

tai e-mail: kuninkuusravit2010@konff a.fi 

Oulun kaupungin kotisivut

www.visitoulu.fi 

Iltajuhla

Hietasaaressa perjantaina 23.7. ja lauantaina 24.7.2010, tilaa 

riittää yli 10 000 vieraalle!

Esiintyjät PE: Suvi Teräsniska, Virve Rosti & Menneisyyden 

Vangit + Pertti ”Pete” Puikkonen

LA: Anne Mattila, Jari Sillanpää + Pertti ”Pete” Puikkonen

Auraus kotimaakunnan suosikkikuninkaaksi
osoitti Lappeen kuninkuuskisa vuosi sitten. Nyt hevonen on 

kuitenkin kunnossa ja Mikkelin maili kertoo huippuvireen 

ajoittumisesta. Rovaniemen pitkällä matkalla tuli laukan 

vuoksi pari liian rajua spurttia ja se näkyi lopussa.

Ohjastaja tietää hevosensa kunnon riittävän vaikka kärkeen, 

mutta kaiken on tällä tasolla onnistuttava. Mutta saahan se 

ainakin nyt majoittua tutussa tallissa syntymäpaikassaan, 

Mikko naurahtaa.

Kuljetukset

Non-stop-bussikuljetukset keskustasta Torikadulta, 

Camping-alueelta sekä etäparkkialueilta.

Jätä oma auto kotiin

Non-stop-busseilla, pitkän matkan busseilla tai taksilla 

pääset kätevästi ihan kuninkuusravialueen portille sekä 

iltajuhla-alueelle. Oulun pyörätiet ja kävelytiet ovat 

hyvät, joten jalkapelilläkin selviää pitkälle. Erityisesti 

kävely Torin rannasta iltajuhla-alueelle siltojen yli voi 

olla tunnelmallinen vaihtoehto.

Ravintolapalvelut

Kuninkuusravialueelta löytyy palveluja moneen makuun. 

VIP-alueella voit nauttia laadukkaasti ikimuistoisesta 

raviviikonlopusta, ja omien eväiden kanssa picnic-alueen 

nurmikolla raviurheilutunnelma voi nousta huumaaviin 

sfääreihin. Anniskelualueita ja ruokapisteitä riittää sekä 

radalla että tottakai myös iltajuhla-alueella, jos jano tai 

huiko yllättää kesän kuumimmassa tapahtumassa.
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2009 kuninkuusraveissa juhlivat Patrikin Muisto ja I.P.Vipotiina.
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Mitähän kuuluu Pette-kuninkaalle ja kuningatar Luiste-

rille, jotka Oulun edellisissä kuninkuusraveissa 1994 

seppelöitiin vuoden arvostetuimmassa suomenhevoskil-

pailussa?

Kaksinkertainen kuningas Pette on vielä 26-vuotiaanakin 

virkeä. Vetelee silloin tällöin vankkureita tai kiesejä erilaisissa 

juhla-ajelutuksissa. Palvelee kysynnän mukaan tamma-

asiakkaita, eikä ole yhtään ärtyisämpi nyt vanhana herrana 

kuin parhaina päivinäänkään.

Luisteri, joka Oulun jälkeen haki seppeleen vielä Tampe-

reelta, päästettiin kasvattajatallistaan vihreämmille laitumille 

kuudennen varsan jälkeen. Ja näkyy nyt emänä kahdelle 

tähtijuoksijalle (Viremus ja Jouser) sekä Luisteriinalle 32,3 

(Saran Salama), josta Latvalat odottavat emänsä veroista 

starttitammaa.

– Mukava reissuhan siitä lopulta tuli, heläyttää Petten 

valmentajan ja autokuskin roolissa ollut Elina Kylämäki Mart-

tilassa, Turun kupeessa. Miten niin lopulta ? - No kun siinä 

ekamatkalla tuli heti paha laukka ja jäätiin kahdeksanneksi. 

Siinä hermostunut naisporukka korkkaili jo kuohupullot lau-

antai-iltana – pettymyksen helpottamiseksi! Kaiketi vähän 

väsyneenäkin, kun oli ajettu yhtä mittaa kotoa Ouluun. Pette 

sai toivomamme tarhayöpymisen ja me neljä naista päästiin 

majoittumaan mukavaan taloon likelle ravirataa.

– Ja uusi päivä kaiken voitti! Maililla Pette oli kolmas tu-

loksella 23,0 ja päätösmatkalla ori jyräsi voittoon ja ravi-

kuninkuuteen. Vakiokuski Harri Koivunen myhäili tuttuun 

tyyliinsä, kun toinen seppele killui ajokin kaulalla. 

– Harri lähti kotiin omilla kyydeillään kuten oli tullutkin. 

Me naiset ajelimme tyytyväisinä rallatellen kotiin Marttilaan, 

Elina muistelee.

Pette osallistui kuninkuuskisan vielä Ylivieskassa 1977 

mutta kengittäessä sattunut naulausvirhe aiheutti kipua 

kavioon, eikä sijoitus ollut kummoinen. Nämä olivat myös 

Petten viimeiset startit.

Normaalisti ravikuninkaat saavat siitoksessa heti mahdol-

lisuuden. Mutta ei Pette, jolla on vain satakunta jälkeläistä. 

Suurin osa varsoista on mennyt ratsukäyttöön, mutta kui-

tenkin kolme tähtijuoksijaa on listoilla: Petros 25,4 / 45.000 €, 

Poukko 25,6 / 18.000 ja Pestis 28,4 / 19.000. 

– Vaisuahan se kysyntä on ollut, kuittaa Elina Kylämäki. Ja 

siksi hän on markkinoinutkin Petteä lähinnä ratsupuolelle, 

kun sen luonne on niin hieno ja ihmistä palveleva. Liekö 

ravuripuolen kysyntään vaikuttanut sekin, että taustajouk-

koina ovat naiset. Meistä kun ei miehiä saa – ei markkinoin-

timiehiäkään. Voihan se olla, että erisukuisuuden etsijöille 

Pettekin vielä kelpaisi. Se kun tuo Suikku – Vokker – tai 

päinvastoin alkaa olla kohta kaikkien ravurivarsojen sukuyh-

distelmä. Sitähän ei tiedä, miten kauan Pette siitoshommiin 

kykenee, mutta nyt se on kuitenkin vielä viriili vaari, Elina 

vakuuttaa.

Luisteri tuli Limingan kautta

Kuningatarseppeleen vielä kahden laukkastartin jälkeenkin 

päätösmatkalla rutistanut Luisteri lähti kotoa Ylihärmästä 

perjantaina ja yöpyi Raimo Sanssin hevostilalla Limingassa. 

Tuleva kuningatar vietti yönsä tarhassa ja yksin valmen-

nettavansa kanssa matkalla ollut Tapani Latvala asunto-

vaunussa. 

- Aamusta sitten mentiin Äimärautiolle valmistautumaan 

kisaan. Valmistelut ja lämmitykset tehtiin normaalisti ja 

Oulun kuninkaalliset mallia 1994 – Muistissa perillistensä suvuissa

ensimmäisestä lähdöstä tuli laukkastartti ja viides tila. Antti 

Teivainen rattailla oli sunnuntain maililla tarkkana ja laukasta 

huolimatta tuli voitto. Päätösmatkalla sitten ravi maistui 

koko matkan ja sillä ratkesi kokonaiskilpailun voitto, Tapani 

Latvala muistaa.

 Lauantain jälkihuollot tehtiin ja Latvala rupesi etsiskele-

mään majapaikkaa hevoselleen ja itselle. Kun järjestäjätaho 

ei tiennyt näistä tarpeista oikeastaan mitään, astui apuun jo 

silloin radan kupeessa tallia pitänyt Tapio Kalaja. Kuljetus-

vaunu oli hänen tallipihassaan ja Tapio osoitti tarhapaikan 

Luisterille. Ja hyvin tamma siinä yönsä vietti – aamulla käytiin 

vielä jaloittelulenkki meren rannassa kahlaten. Itselleen 

Latvala rakensi yösijan kuljetusvaunuunsa: pino loimia alle 

ja muutama peitoksi. Siinä mies yönsä köllötteli.

Luisteri oli muutama vuosi sitten edesmenneen Lauri 

Latvalan vuosikymmeniä jatkuneen systemaattisen suomen-

hevosjalostuksen tulos. Tapani Latvala jatkoi isänsä työtä ja 

osallistuu poikansa Teron apuna hevostilan askareisiin. Eriitta 

tammasta lähtenyt tammakanta on tuottanut Latvaloille 

kaikkiaan toistakymmentä tähtijuoksijaa. Luisterin ainoaksi 

tammajälkeläiseksi on jäänyt Luisteriina, joka vielä kasvattaa 

Latvalan talin tähtikaartia.

Vuoden 1994 Oulun kuninkaallisten taustajoukoilla ei ole 

hevosta tällä kertaa kuninkuusravien pääkilpailuun, mutta 

paikalla kuninkaallisten taustajoukot lupaavat olla.

– ”Ouluun tullaan – totta kai”, vakuuttavat Marttilan 

naiskaarti ja Tapani Latvala!

Juhani Matela

Tapani Latvala talon ”vanhana isäntänä” joutaa joskus 

muistelemaan vanhoja menestyksen hetkiä ... mutta 

osallistuu myös hevosten valmennusajoon Teron apu-

na. Nyt lähdössä Luisteriina – ravikuningattaren ainoa 

tammavarsa Saran Salamasta.



31

Uusi Custom Bowtail valmennuskärry on suunniteltu ottaen huomioon sekä hidas-
tempoinen perusvalmennus että nopeatempoinen, rataolosuhteissa tapahtuva
valmennus. Custom Bowtail mahdollistaa monipuolisen valmennuksen
kaikissa olosuhteissa. Kärryn muotoilu tarjoaa hyvän ajoasennon,
siihen on helppo nousta ja poistua. Bowtail tarjoaa sekä
hevoselle että valmentajalle hyvät työolosuhteet.

Custom Bowtail on saatavana niin puu- kuin metalli-
aisaisenakin. Kärryn jousitus on toteutettu istuin-
jousituksena kahdella oikeaan kulmaan taivu-
tetulla metallijousella. Bowtail on
valmistettu tinkimättömällä
Custom tavalla, materiaaleista
ja työtavoista tinkimättä.

Custom Bowtail kärryjä on
saatavana sekä mustana
että sinisenä, puuaisaises-
sa mallissa aisat on lakattu.
Custom Bowtail on myös
hyvä kärry varsojen ope-
tukseen, Bowtail malliin on
saatavissa lisävarusteena apuistui-
met varsan opetuskäyttöön.

“Suora Pari” myös suomenhevosravureiden menestykseen

Custom Multicarbon
  hiilikuituaisalla varustettu kilpakärry.
Custom Multicarbon

Custom Multicarbon edustaa teräsrunkoisten kärryjen uutta sukupolvea,
jossa on hyödynnetty yli 30 vuoden kokemus kilpakärryjen kehittä-
misestä sekä noin 20 vuoden kokemus hiilikuidun hyödyn-
tämisestä ravikärry käytössä.

Custom Multicarbon kärryn suunnittelussa on
yhdistetty Multiflex mallin muunneltavuus ja runko-
osa, sekä aisoissa Custom Wincen mallista tuttu
hiilikuituteknologia. Custom Multicarbon on
yhtä muunneltava ja 5 kg kevyempi kuin
Multiflex, mutta silti vakaampi ja kevyesti
hevosta seuraava kilpakärry. Optimoidulla
hiilikuituaisan yhdistämisellä teräsrunkoon on
pystytty vahvistamaan kärryä ja näin pienentä-
mään kärryn aiheuttamaa vierintävastusta ja
saatu aikaan vakaa, tasainen liike hevosen
perässä.

Muotoilunsa sekä oikean jäykkyytensä ansi-
osta Multicarbon tarjoaa erittäin hyvän ajetta-
vuuden ja vakauden kaikilla radoilla kaikissa
olosuhteissa.

Custom Bowtail
Monipuoliseen valmennukseen

Kuvan
Multicarbon
varustettu
hiilikuitupyörillä

Asiakkaitaan kuunnellen Custom Sulky Oy on luonut monien mielestä ylivoimaisesti parhaat
 kilpakärryt, täysin hiilikuidusta valmistetut Custom Wincen ja Custom F.C.S.

  Samoin Custom Multiflex mullisti aikoinaan ajatuksia kilpakärryn monipuolisuu-
   desta ja soveltuvuudesta vakiona lähes kaikille hevosille, näin syntyi nykyinen

    trendi muunneltavuudesta.

Istuinjousitus

Apuistuin varsan
opetuskäyttöön
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– Se voi olla isännän ajohevonen, äidin lännenratsu ja 
lasten hoitoheppa, kertoo 6-lapsisen perheen äiti ja 
hevosyrittäjä Teija Sillgren.

Juttua tehdessä Teija valmistautuu lähtemään Rovaniemelle 

raspauskeikalle ja samalla puhelimessa varailee jo uusia ras-

pauskeikkoja. Ihmisille perin luontainen uteliaisuus laittaa 

minutkin katsomaan tuvan ikkunasta ulos, jonka näkymä 

pyyhkiikin nopeasti pois mielestä kaikki ne kiireellistä toi-

mintaa vaativat työtehtävät. Järvi- ja niittymaisemassa tem-

meltää 9 hevosta, kissoja, koiria ja 2 nuorinta lasta Rosaliina 

ja Aatu, jotka koulutaksi toi juuri kotiin. 

Teija kiertää ympäri Suomea raspaamassa hevosten ham-

paita ja kouluttamassa ns. ongelmahevosia kotitalleilla. Isä 

Mika käy Jyväskylässä päivätyössä. Lapsista neljä asuu vielä 

kotona ja kaksi on jo lähtenyt maailmalle.

– Laskin, että viime vuonna raspasin yhteensä 1000 he-

vosta, ihan mukava määrä, Teija nauraa.

Mistä kaikki alkoi

Kuten meillä kaikilla, myös Teijalla on muistoissaan elämänsä 

hevonen, Pukeli, joka oli kuin oma, jonka kanssa sai tehdä ja 

puuhata kaikkea. Siitä se sitten lähti, paluuta ei enää ollut, 

eikä ollut tarvettakaan, koska unelmiahan toteutetaan, eikä 

niitä pitäisi estää toteutumasta.
– Ennen lasten tuloa valmistuin vuonna 1984 Ypäjän 

hevostalousoppilaitoksesta hevosenhoitajaksi. Siltä ajalta 
muistan mm. Posterin, jonka ajo-ominaisuudet oli kuin 
hyvässä mersussa! Ennen Ypäjän aikaa työskentelin myös 
mm. Antero Vesterisellä ja parilla muulla ravitallilla.

– Vokkerista muistan mieleenpainuvimpana asiana sen, 
miten se kunnioitti käsittelijöitään ja kuinka se aina puunat-
tiin tammavieraita kunnioittaen edustavaksi. Ja Vokkerhan 
tiesi, koska piti esiintyä edukseen. Rituaalin tunnistaminen 
käynnistyi puunaamisesta. Ja kun koppi saapui pihaan ja 
tamma astui ulos, alkoi paraatiesiintyminen. Tuolloin sillä 
kävi tosi paljon tammoja!

 Aika pian näiden tallitöiden jälkeen Teija ryhtyi toteutta-
maan toista unelmaansa olla suurperheen äiti, joka on aika 
luonnollista, koska onhan hän itsekin ison perheen lapsi. 

Isompi edellä ja pienempi perässä

Pyydän Rosaliinaa ja Aatua mukaan, kun lähdemme Teijan 

kanssa katsastamaan eläinkatrasta. Ruuna Höly otetaan 

samalla raspattavaksi ja 10-vuotias Rosaliina hakee Kipparin 

ratsastettavaksi. Raspauksen jälkeen kumpikin lännensatuloi 

heppansa.

– Meidän lapset ovat tottuneet näkemään kodissamme 

eläinten syntymän ja kuolemankin. Heille on tullut luonnol-

Suomenhevonen voi olla 

koko perheen harrastus

Teija Sillgren ratsastaa suomenhevosella Höly ja Rosaliina (10 v) shettisponilla Kippari.
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liseksi asiaksi se, miten eläimiä kohdellaan, miten eläimet 

elävät ja että luopumistakin tapahtuu, Teija kertoo ja lisää: 

– Lapset ovat saaneet osallistua pienestä pitäen eläinten 

hoitoon ja seuraavatkin hyvin tarkasti yleensä mitä teen 

esim. hevosten kanssa.

Nytkin ratsastamaan lähdetään yhdessä. Isompi edellä, 

pienempi perässä. Liikuttavan näköistähän se on.

Katse kiinnittyy suomenhevosruuna Hölyyn, joka on koo-

kas ja ryhdikäs, näyttävä hevonen.

– Höly tuli pahojen käytösongelmien takia minulle koulu-

tukseen n. 3 v sitten ja oli tarkoitus, että omistajat myyvät 

sen sitten tästä suoraan uuteen kotiin, mutta tännehän se 

jäi, eikä ole muuten ainut hevonen, joka meille on vaan 

jäänyt, Teija nauraa. 

Kysyessäni Teijalta kohtaako hän työssään paljon suo-

menhevosia ja onko esille noussut joitain erityisasioita, 

hän vastaa:

– Suomenhevosilla on korkea työmoraali ja ne on luotu 

käyttämään voimaa, tekemään ihan oikeaa, järkevää työtä. 

Olkoon suomenhevonen ravi-, tai ratsukäytössä, niin koke-

mukseni mukaan olisi hyvä, että niille opetettaisiin huolella, 

mikä niitten työtehtävä on ja mihin sitä voimaa ja energiaa 

suunnataan. Jyräkin on yleensä herkkä, kun se tietää, miten 

sitä nahan alla piilevää voimaa käytetään. 

Koko perheen harrastus

Siinä missä Teija raspaa, ajo-opettaa, kouluttaa tai ratsastaa 

hevosia, on isä Mikallakin aika tukevasti hevosharrastus 

selkäytimessä, ollut jo vuosikymmenet. Mika on mm. osa-

omistajana suomenhevosruuna Maiharin ravikimpassa.

– On muuten tosi hienoluonteinen ruuna. Kun vaan kaikki 

alkaisi natsaamaan Maiharin kohdalla ja terveyttä piisaisi, 

niin sillä olisi vielä paljon sanottavaa radalla.

- Tuolla isännän innokkaalla totopelaamisellakin voisi jo 

kohta odottaa jättipottia, että mekin vihdoin saataisiin se 

ihka oma maapaikka, nauraa Teija.

Käy myös ilmi, että Maihari on alunperin Teijan siskon 

ajo-opettama ja perusvalmentama, jonka jälkeen ruuna 

lähti ammattivalmentajalle. 

Ennen lähtöäni saapuu paikalle vielä Teijan toinen sisko, 

joka hakee villakoira “Nuudelin” viedäkseen sen näyttelyyn. 

Eikä enempää, eikä vähempää lähdetä hakemaan, kuin 

muotovaliota ja sertiä.

Näin sen on tarkoitus mennäkin, isältä pojalle, äidiltä tyt-

tärelle tai isältä tyttärelle ja äidiltä pojalle, sisarelta sisarelle, 

sen äidinmaidossa siirtyvän luonto- ja eläinrakkauden. Näin 

siirtyy myös vanha ja perinteinen hevosmiestaito sukupol-

velta toiselle.

Jaana S.

Teija Sillgren on perehtynyt mm. hevosten hampaiden 

hoitoon. 
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Reijo Kettunen

“Metsätorpanmaa on kiehtovien tositarinoiden maa 

Jyväskylän eteläpuolella. Se sijaitsee lähinnä enti-

sen Korpilahden ja Jämsän välisissä metsäkylissä: 

Vekkulassa, Hirvimäessä, Moksissa, Tikkalassa, Sar-

venperällä, Saukkolassa, Ylä-Muuratjärvellä… Sieltä 

Metsätorpanmaa ry. on kerännyt metsäperinnettä 

yhdessä kyläyhdistysten kanssa ja tehnyt niistä mm. 

näyttelyitä, videon, kirjan ym. hengentuotteita.

Metsätorpanmaa kertoo ennen kaikkea torppari-pienti-

lallisten tarinaa. 100 vuoden ajan pikkutilalliset eli ”mök-

kiläiset” vastasivat hevosineen ja traktoreineen siitä, että 

teollisuus sai halvalla puunsa pois metsästä. Suomen 

Kevättyökurssi Petäjävedellä 

oli nuorten naisten suosiossa!
Petäjäveden Kukkaronkylällä, Eeva-Liisa Pitkäsen tilal-

la järjestetty kaksipäiväinen peltotyökurssi oli kovasti 

suomenhevosia harrastavien, nuorten naisten suosiossa. 

Tapahtuma sai ansaitun suosion ja oppia siirrettiin suku-

polvelta toiselle perinnetyövälineiden käytöstä.

Kurssilla opeteltiin valjastamisen lisäksi mm. Seuraavia 

asioita: lannan ajo ja levitys, kyntö ja äestys, perunan 

istutusta, viljan kylvöä ja äestystä. Kurssin järjesti Työ-

hevosharrastajat ry ja opettajina toimivat Eeva-Liisa 

Pitkänen, Eino Leikas ja Toivo Pulliainen. 

Kulttuuritekona tarinoita Metsätorpanmaasta
–suomalaisten elintason kasvu nojautui pitkälti suomenhevosen länkiin

metsäteollisuuden ripeä nousu 1870-luvulta alkaen ei 

olisi onnistunut ilman mökkiläisiä, jotka kovalla työllä 

loivat metsään elämänsä edellytykset: raivasivat pellot 

ja rakensivat talot ja navetat. 60-luvulla alkoi sitten pien-

tilallisten lähtölaskenta – osin turhaan: puunajoa olisi 

voitu jatkaa nopeasti kehittyneillä maataloustraktoreilla, 

jos teollisuus olisi vain halunnut.” (lähde: www.metsator-

panmaa.net/ )

Viimeisimpänä saavutuksena Metsätorpanmaa ry on 

tallentanut muistiin Suomen kulttuurirahaston avusta-

mana yli 80 hevosmiehen tarinaa ja äänitteitä sekä kuvia. 

Tallenteet ovat kaikkien nähtävillä Keski-Suomen Muis-

tiarkistossa Ylistönmäellä, Jyväskylässä.

Suomenhevostamma Maija Mehulaista pitelee Eeva-Liisa 

Sorainen.

Emäntä Eeva-Liisa Pitkänen työn touhussa tamma Napsukalla.
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Suomenhevosliitto Ry

Hallitus 2010

Osta Oulun kuninkuus-
ravien suomenhevos-

osastolta suuren 
suosion saanut 

SUOMENHEVOS-
PINSSI

Hinta 2 € / kpl

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

Lippis ja paita 

10 e/kpl

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

Custom-tuotteista

www.suomenhevosliitto.fi 
info@reinohaanpaa.fi 

Liity jäseneksi 
Suomenhevos-
liittoon!
Tervetuloa tekemään työtä 
suomenhevosen puolesta.
Jäsenmaksu vain 20 e/vuosi

Suomenhevosliitto 
valitsee vuosittain 

Suomenhevos-
kasvattajan

Valinta julkaistaan 
Oulun kuninkuus raveissa 

lauantaina 24.7.2010

22x16 mm, kahdella kiinnikkeellä

Suomenhevosliitto ry
on mukana kuninkuusraveissa
Lahjoitamme kunniapalkinnot ravikuninkaan ja 
ravikuningattaren omistajalle ja kasvattajalle sekä 
montén SM-voittajahevosen omistajalle.

Tutustu myyntitorilla osastoomme
• osta suosittu suomenhevospinssi  2 e/kpl
• Suomenhevonen 2010 -lehti  3 e/kpl
www.suomenhevosliitto.fi 

Vuolukka Marko ( sihteeri )

Kappeliluhdantie 39 D, 26200 Rauma

puh. 0405868014

marko.vuolukka@gmail.com 

Ahlskog John

Staversbyvägen 161, 66520 Veikars

puh. 040 7620297

john.ahlskog@mustasaarelainen.com

Haanpää Reino

Reinonkuja 4, 61300 Kurikka

puh. 0500 167171

info@reinohaanpaa.fi 

Myynti Kuninkuusraveissa 

Suomen hevosliiton osastolla

Räisänen Pauliina

Syrjäläntie 8 as 1, 88610 Vuokatti

puh. 040 5937675

pauliina.raisanen@pp1.inet.fi 

Salonen Jukka 

Penttiläntie 52, 28190 Pori

puh. 0500 709851

j.e.salonen@dnainternet.net

Strömberg Jaana

Verkkalantie 154, 41900 Petäjävesi

puh. 0400 640247

jaana.stromberg@gmail.com

Kinnunen Heikki ( puheenjohtaja )

Kopolanvirrantie 213, 78610 Varkaus

puh. 0400 805755

heikki.kinnunen@sterm.fi 

Saario Erkki ( varapuheenjohtaja )

Jokikunnantie 424, 03430 Jokikunta

puh. 0400 213464

saario.ekku@suomi24.fi 

Konsala Jouko ( rahastonhoitaja )

Rantoistentie 120, 37570 Lempäälä

puh. 050 5611013

jouko.konsala@kolunbus.fi 
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Suomenhevosliitto ry 
onnittelee Pauli Raiviota 

50 v.-juhlan johdosta 11.7.2010

- Hevosten kanssa touhuaminen alkoi jo lapsena, kun 
niitä on aina ollut pihapiirissä. Samalla niistä oli seuraa, 
kun ei ollut sisaruksia ja kaverit asuivat kaukana.

Näin kertoo Laura Raivio, 21, joka tunnetaan monen suo-

menhevoshuipun, mm. Visulin luottohoitajana. Näinhän se 

yleensä menee, että hyväksi hoitajaksi tullaan vain paljon 

hevosia seurailemalla ja paljon erilaisten hevosten kanssa 

työskentelemällä. Näin myös Laura on lapsuutensa ja nuo-

ruutensa viettänyt, hevosten onneksi.

Lauran perheeseen kuuluu isä Pauli ja äiti Ritva. 

 – Tallilla työskentelee minun ja isäni lisäksi myös Mäkisen 

Tiina Toivakasta, sekä äitini – aina kun omilta töiltään ehtii, 

Laura kertoo. 

– Olen aina tykännyt hevosten hoidosta ja yleensäkin 

tallitöistä. Minun hommia ovat aina olleet hevosten ulkoi-

luttaminen, kävelyttäminen koneessa, ruokkiminen, jalkojen 

hoito, lannanluonti ja valjaiden putsaus. Kesällä tykkään 

soudella, kun uitamme hevosia ja raveissa olen lähes aina 

mukana auttamassa, lisää Laura. 

Askelmittarissa 

15 000–20 000 askelta päivittäin

Kuten yleensä ammattitalleilla, niin myös Raiviolla työn-

jako perustuu kunkin työntekijän vahvuuksiin. Kaikkien ei 

tarvitse tehdä kaikkea. Raivion tallilla Tiina ja Pauli treenaavat 

ja Laura tekee suunnilleen kaiken muun. 

 - Normipäivä alkaa siinä seitsemältä, kun hevoset saavat 

kaurat sisälle ja menevät ulos syömään heiniä. Tarhoja on 

niin paljon, että kaikki 15 pääsevät ulos yhtä aikaa ja se on 

minusta tosi iso asia. Mukava hevosille, kun saavat olla mah-

dollisimman paljon ulkona ja helpottaa hoitajan työtä, kun 

ei tarvitse kesken päivän vaihdella hevosia tarhasta talliin 

ja toisinpäin, toteaa Laura.

 - Tarhoista sitten otetaan hevosia treeniin tai uittoon, ja 

iltapäivällä vien ne sitten takaisin ulkoilemaan, kun ovat 

ajon jälkeen hetken kuivahtaneet tallissa. Ruokin hevoset 

heinillä kolme kertaa päivässä ulos, ja illalla sisälle tullessaan 

ne saavat väkirehut ym. vitamiinit sekä yöheinät. Talvella 

rytmi on tietysti hieman erilainen, kun päivä on lyhyempi, 

samoin kuin ulkonaoloaika, ja kesällä taas lähes kaikki he-

voset ovat yöt ulkona.

Lauran päivät kuluvat siis hevosia ruokkiessa, valjastaessa 

ja pestessä, tallia siivotessa, valjaita putsatessa ym. maatalon 

askareita tehdessä. Sitä milloin työpäivä loppuu, ei Laura 

oikein kehdannut sanoa, kun se tahtoo kuulemma monesti 

vähän venähtää ja ravireissutkin siihen päälle. 

 - Kyllähän se nukuttaa, kun tulee kahden jälkeen yöllä 

Vermosta kotiin, mutta jos on pokaali tuulilasilla, niin se 

auttaa taas kummasti jaksamaan.

Jokainen hevonen saa 

samanarvoisen kohtelun

- Olen oppinut tallihommissa huolellisuuteen ja säännöllisyy-

teen. Samat rutiinit on tehtävä, olipa sitten pyhä tai arki. 

 – Tallissamme hevosten vaihtuvuus on aika vähäistä ja 

niinpä hoitohevosetkin tuntuvat omilta. Suurin osa hevo-

sista on vielä syntynyt talliimme ja siksi hommassa on myös 

tunnetta mukana. Kaikkien kanssa tehdään yhtä paljon töitä 

ja jokainen hevonen saa samanarvoisen kohtelun. Jokai-

sesta hevosesta pyritään myös tekemään pidempiaikaista 

kilpahevosta ja edetään vähän sen mukaan miltä hevonen 

tuntuu. On myös käynyt tuuri, että meille on sattunut niin 

ihanat hevosenomistajat, jotka antavat työrauhan ja ovat 

silti kiinnostuneita hevosestaan.

- Tunnollisuus ja hevosten huolenpito ovat varmasti tallim-

me vahvuuksia, summaa Laura asianmukaisesti ja päättää 

samalla oman tarinansa siitä, mitä hevosten eteen tehtävä 

työ sisältää.

Teksti: Jaana S.

Hyvä hoitaja auttaa 

matkassa suomenhevoshuipulle

Laura ja jo opetuslähdön läpäissyt 3v. ori Tähen Topelius 

(i. Tuisku-Topi e. Siiman Tähti ei. Kihin-Muisto).

Lauran ja Visulin yhteisen taipaleen merkittävimpiä het-

kiä Lappeessa maaliskuussa 2010. 
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Vuosina 1969 ja 1981 Oulun Äimärautiolla ravikuninkaiksi 

seppelöidyt Forte ja Vekseli näkyvät taustalla useimpien 

tämän vuoden suosikkien perimässä. Ei toki enää vuosi-

kymmenien jälkeen ihan ensimmäisessä polvessa, mutta 

perillistensä saavutuksina. Forte periyttäjäpoikansa Vok-

kerin avustuksella ja Vekseli kuningatarkilpailun suosikkien 

B.Helmiinan ja B.Turoliin emänisänä.

Kolmas vahva suku nykyisissä suomenhevosten ykkösmit-

telöissä on Suikku , jota on jo vuosikausia kunnialla edustanut 

sekä suoraan että poikiensa välityksellä periyttäjämestari 

Turo.

Kuninkuuskilvan ykkössuosikin viitta asettuu tällä hetkellä 

Vokkerin pojanpoika Aurauksen selkään. Sitä on tänä vuonna 

laiteltu erityisesti tähän kotimaakunnan huippukisaan.

Jos Reijo Borgströmin B-tammat ovat niin vahvoja kuin nyt, 

pari kuukautta ennen h-hetkeä, saattaa kuningatarseppele 

hyvinkin kuulua Vekselin tyttärentyttären kaulalle.
Forten merkitys suomenhevosen jalostukseen jäi kuitenkin 

hieman arvoitukseksi – Vokkerin saavutuksista huolimatta. Se 
voitti toisen kuninkuutensa 1970 Helsingissä, mutta meneh-
tyi seuraavan vuoden huhtikuussa 10-vuotiaana. Ori syntyi 
kauhavalaisen tunnetun hevosmiehen Paavo Pihlgrenin 
Kiito-tammasta ja naapuripitäjän Ponnesta. Saman pitäjän 
pankinjohtaja Ville Pernaa osasi arvostaa oman maakun-
nan periyttäjäsukuja, osti varsan ja kehitti määrätietoisella 

työllä oriistaan kuninkaan. Kiito jätti myös kolme muuta 
tähtijuoksijaa: Kiitomies 25,9, Kiiperi 26,6 ja Ero-Lerkko 29,1. 
Siitoksessa Forte ehti jättää vain 36 jälkeläistä – ja niistä 
vuoden 1969 ikäluokassa oli Vokker. Se syntyi Kalliokosken 
Halla-nimisestä periyttäjätammasta, jonka kahdeksasta var-
sasta viisi saavutti tähtiajan. Ylivoimaisesti paras oli Vokker 
– jättiperiyttäjä Vesterisen tallissa Laukaassa. Vokkerilla on 
kaikkiaan lähes 950 jälkeläistä ja vajaat 650 startannutta, 
jotka ovat keränneet yli 9 € miljoonan palkintopotin.

Olisiko Forte laajemmasta jälkeläistöstä jättänyt muita 
huippuja – se jää arvoitukseksi.

Vokker oli myös kilpailijana ykköskaartia. Se osallistui 
kuninkuuskisaan neljästi vuosina 1977 – 1981 sijoituksin 4-
3-2-2. Viimeinen kakkonen tuli juuri Äimärautiolla Vekselin 
voittaessa. Ennätykseksi jäi 22,3 ja voittosummaa kertyi sen 
ajan palkintotasosta 170.000 euroa.

Vekselin avulla menestystalli

Vuonna 1981 Oulun Äimärautiolla kuninkuuden voittanut 
Pentti Savolaisen kotikasvatti Vekseli jätti merkittävimmän 
jälkensä Borgströmin perheen Ranch-talliin. Menestyshe-
voset ovat vuoden 1987 Lahden ravikuningas Vekke 22,8, 
kaksinkertainen ravikuningatar B.Helmiina 22,6,(Viesker) 
tasaveroiseksi kirittäjäksi noussut B.Turolii 21,7 (Turo) , sekä 
B.Vilunki 21,9 (Vokkerilla). Yhteistä näille kaikille on emä 
B.Vilmiina ja sen isä, ravikuningas Vekseli sekä emä Hovi-Tähti. 
Nämä Vekselin perilliset ovat voittaneet vuosien kuluessa 
palkintoja n. 650.000 euroa, lisäksi seppeleitä ja monenlai-
sia kunniapalkintoja ja antaneet mittaamattoman määrän 
onnistumisen iloa omistajaperheelleen.

Vekselin jälkeläistöstä on poimittavissa joukko kohtuullisia 
tammaperiyttäjiä, mm. Hedvig, jonka kuudesta varsasta 
neljä nousi tähtijuoksijoiksi.

Oulussa aikaisemmin seppelöidyistä kuningattarista ei ole 
noussut sen tasoista periyttäjää, että sukua olisi edustettuna 
tulevissa heinäkuun viimeisen viikonlopun päälähdöissä.

Juhani Matela

Aateluus velvoittaa!
Forten ja Vekselin perilliset suosikkeina Oulun kuninkuusraveihin

Auraus ja Jenny Särkelä.

Auraus
  Forte

 Vokker

  Halla

Vokkerilla 

  Erilo

 Erilla

  Aro-Likka

  Hilu

 Kihin-Muisto

  Kihi

Virin Toive

  Vinkaus

 Vinkauksen-Viri

  Matin-Leija
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Aurauksen suku menee Vokkeriin.
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Yritteliäs ja rehellinen suomenhevonen on hyvä he-

vonen aloittaa valjakkoajoa. Vaikka valjakkoajo on 

vielä suhteellisen pieni laji Suomessa, sen harrastaja-

piiri pitää sitä ratsastuksen kuninkuuslajina, ainakin 

heti kenttäratsastuksen jälkeen. Moni ei varmaan tule 

ajatelleeksi valjakkoajoa ratsastuksen alalajina, mutta 

sitä se on. Valjakkoajossa kilpaillaan samoin osakokein 

kuin kenttäratsastuksessakin. 

Tyylikäs koulukoe aloittaa kolmipäiväisen kilpailun. Hevoset, 

valjaat ja vaunut ovat kiillotettu viimeisen päälle, juuri ennen 

kouluradalle menoa myös ihmiset vaihtavat vaunujen tyyliin 

sovitetut asusteet. Kaikki haaveilevat Windsorin puistoalu-

een nurmikentistä ja kuninkaallisista katsomossa. Koulukoe 

mittaa paitsi hevosen koulutustasoa, sen liikkeiden puhta-

utta ja elastisuutta. Kuski pyrkii ajamaan ennalta määrätyt 

kouluradan tiet mahdollisimman tarkasti ja eleettömästi. 

Vaikeustasoa lisätään hevosen kokoamistasoa nostamalla 

ja yhdellä kädellä ajettavilla osuuksilla, laukkaa sisältää tällä 

hetkellä vain yksi kouluohjelma.

Toisena kilpailupäivänä ajetaan hevosen fyysistä kuntoa ja 

kestävyyttä mm. kävelyvauhtia mittaava kolmiosainen kes-

tävyyskoe. Osuuksista viimeinen sisältää ns. estealueet, jotka 

muodostuvat kiinteistä elementeistä. Vaunuhevoset eivät 

toki joudu hyppäämään, vaan esteet pujotellaan. Ratamestari 

on sijoittanut estealueelle portteja A-F, jotka kilpailijat ovat 

etukäteen jalan opetelleet, hevoset eivät saa estealueisiin 

tutustua. Estealueet ovat rajattu ja sisä- ja ulostuloportein 

merkitty, aikaa esteellä tulisi viettää mahdollisimman vähän 

eli nopeimmat voittavat.

Kolmantena päivänä ajetaan rataesteitä muistuttava tark-

kuusosakoe, jälleen hevoset pujottelevat hyppäämisen si-

jaan. Este eli portti muodostuu kahdesta kartiosta, joiden 

välimatka määräytyy vaunujen akselileveyden mukaan, esim. 

akseliväli + 20 – 30 cm, näin rata on yhtä vaikea jokaiselle 

valjakolle. Kartioiden päälle on asetettu pallot, jotka putoavat 

vaunujen koskettaessa kartiota, näin kertyy pudotuksia ja 

virhepisteitä.

Valjakkokilpailun voittaa vähiten kaikista osakokeista vir-

hepisteitä kerännyt valjakko, lisää lajista ja kilpailuista voit 

lukea www.valjakko.net.

Mikä tekee suomenhevosesta hyvän valjakkohevosen? 

Kuten alussa mainitsinkin, on suomenhevonen hyvä aloitte-

lijan valjakkohevonen. Suomenhevonen on yleensä helppo 

totuttaa erilaisiin tilanteisiin, se kestää häiriötekijöitä ja on 

oikein valmennettuna jaksava ja kestävä. Suomenhevosen 

pakoreaktiot ja vastustaminen ovat puoliverihevosia hitaam-

pia ja suomenhevosen mieli on helpompi kääntää, ne ovat 

hyvin kohdeltuina miellyttämishaluisia työmyyriä. 

Mikä tahansa suomenhevonen ei kuitenkaan valjakko-

ajokilpailuissa pärjää. Valjakkohevosen halutaan liikkuvan 

kuin hyvän kouluratsun, sen tulisi kantaa itseään ja kyetä 

vetämään vaunuja halutussa muodossa. Käynti on suo-

menhevosille usein helppoa, ongelmia tulee jos hevonen 

on jännittäjä tyyppiä ja askelpituus lyhenee. Ravista tulisi 

löytyä koottu ravi, jolloin takajalat ovat hyvin kehon alla ja 

niska korkeammalla sekä lisätty ravi, jolloin liikkeen tahdin 

tulisi säilyä ja askelpituuden venyä. Tämä on mm. raviuran 

tehneille hevosille vaikeaa. Tänä päivänä suomenhevosten 

ratsujalostus on kuitenkin edennyt jo huimasti ja pieni joukko 

suomenhevosia on jopa kilpaillut ulkomaita myöten.

Kirjoittaja Sari Vilenius pyörittää omaa hevosalan yritystään 

Vilesaria Urjalasta käsin. Vilesar tarjoaa hevostaitopalveluita 

asiakkaiden omiin tiloihin ympäri Suomea. Suosituimpia ovat 

olleet maastatyöskentely- ja ohjasajokurssit. Valjakkoajoa Sari 

on harrastanut vuodesta 2005 ja valmistunut Ypäjältä hevo-

senhoitajaksi ajohevosen valmennus ja ajopalvelut -linjalta 

2008. Lisää tietoja löydät www.vilesar.fi 

Suomenhevonen – valjakkohevonen

Kuvassa Sari ja Juha Vilenius tamma Kirkastuksella Savijärven valjakkokisojen 1. esteellä 29.5.2010.
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Höyryävä suomenhevosori Pulssi astelee rauhallisesti met-

sänsiimeksestä ja perässä huilaa reki täynnä ranskalaisia. 

Reestä kuuluu iloinen puheensorina. Ohjaksia pitelevä Heidi 

Hirvasvuopio pysäyttää Pulssin heinäkasalle ja pian kyytiin 

hypähtää toinen iloinen punaisiin Club Nord haalareihin 

pukeutunut ranskalaisseurue ja puheensorina jatkuu.

Itse en ymmärrä ranskankielestä muuta kuin sanan amour, 

mutta voin olettaa, että näissäkin rekiretkissä roihuaa joskus 

rakkaus, mutta tärkeimpänä elementtinä on asiakkaitten 

tyytyväisyys siitä, että ovat päässeet keskelle Euroopan 

puhtainta luontoa ja samalla saavat olla tekemisissä puhtaan 

suomalaisen hevosen kanssa.

Tämän onnistuneen elämyksen taustalta löytyy pitkän-

linjan hevosmies Reijo Suomalainen, joka on maistanut 

myös hevosmetsurin kovaa leipää tehdessään Sodankylässä 

metsätöitä yhdessä edesmenneen Eemeli Uusitalon kanssa. 

Tänään vuonna 2010 Reijo Suomalaisen sydäntä lähellä ovat 

edelleenkin hevoset ja erityisesti suomenhevoset. Hevosmet-

surin käsistä on pihka kulunut pois vuosien saatossa, ja nyt 

tarvittaessa tämä hevosmies hyppää frakkiin ja matkustaa 

liikeneuvotteluihin Pariisiin ja piipahtaa samalla reissulla 

Prix de Amerique raveissa.

Hän on aito suomalainen ja tarkemmin sanottuna Hotelli 

Ivalon toimitusjohtaja Reijo Suomalainen.

Pehmeät arvot tuovat tulosta

- Uskomme vahvasti, että tämäntyyppiset hevosiin liitty-

vät ”pehmeät” ohjelmapalvelut tulevat valtaamaan entistä 

enemmän alaa matkailupalveluissa. Toki tämä vaatii erikois-

osaamista perinteisiin ohjelmapalveluihin verrattuna. 

- Harjoitamme hevostoimintaa Hotelli Ivalon toiminnan 

tukemiseksi. Ilman toimivaa ohjelmapalvelua yritys nukkuu 

kuin karhu talviuntaan. Tai sitten, jos toiminnasta puuttuu sel-

keä suunta, on touhu hiukan samanlaista kuin irti päässeellä 

hevosella. Intoa on aluksi paljon, mutta helposti tehdään isoa 

vahinkoa ja tulos jää usein miinusmerkkiseksi, pohdiskelee 

pitkän linjan matkailuyrittäjä Reijo Suomalainen. 

Matkailuyrittäjä Reijo Suomalaiselle kilpailutoiminta on 

enemmän huvia ja mielenvirkistystä. Samaa se on varmasti 

tallin hevosille, jotka nauttivat kilpailemisesta, sekä siitä, että 

ohjastajalla on harvoin piiskaa mukana kilpailuissa. 

Rekihevonen tienaa 
paremmin kuin ravihevonen

- Joulukuussa maaliskuulle lauantaisin Ranskasta lentää 

lentokone Ivalon kentälle. Kyydissä on aina 220 matkustaa. 

Järjestämme heille ohjelmaa viikoksi. Yksi toimintamme 

kulmakiviä ovat rekiajelut ja niissä luotamme vain ja aino-

astaan luotettavaan suomenhevoseen.

- Siitosorimme Pulssi ja kantatammamme Hiskin Ilo vetävät 

päivittäin ranskalaisia asiakkaitamme metsissä ja Ivalojoen 

jäällä rekipeleillä. Tämä on osoittautunut hyvin suosituksi 

ja kannattavaksi toiminnaksi, kun se toteu-

tetaan 10 hengen reellä. 

- Ennen käytimme perinteistä kirkkorekeä, 

mutta siihen vaadittiin monta ohjastajaa, 

monta hevosta ja monta rekeä ja pitkän 

päivän jälkeen tulos saattoi olla miinus-

merkkinen. 

Nyt uskallan sanoa, että Pulssin ja Hiskin-

Ilon ansiot ovat olleet jo usean vuoden ajan 

sitä tasoa, mihin yltävät vain harvat V75-

tason hevoset. Tulojen lisäksi matkakulut 

ovat meillä nollassa. 

-Tavoitteenamme tulevaisuudessa on 

myös harjoittaa siitostoimintaa hyväsu-

kuisilla hevosilla, kertoo Reijo Suomalai-

nen. 

Hannu Alaluusua

Hevosmies Reijo Suomalainen satsaa laatuun…

Suomalainen Suomesta viihtyy Ranskassa, 

Norjassa, Ruotsissa ja Suomen Lapissa

Reijo Suomalaisen ex-ravuri Pulssi on mal-

liesimerkki hyvästä suomenhevosesta.

Tässä kyytiä saavat ranskalaisturistit.

Toimitusjohtaja – hevosmies Reijo Suomalainen on kul-

kenut pitkän ja kivikkoisen tien, ennen kuin on pystynyt 

laajentamaan liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille 

ja tasolle, josta vain monet yritykset uneksivat.
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Nykypäivänä yhteiskunnassamme tarkastellaan ja 
arvostellaan eläintenpitoa, sen edellytyksiä ja toi-

mintatapoja entistä kriittisemmin. Eläinaktivistien iskut 
turkistarhoille tai yölliset videoinnit sikatiloilta ovat 
saaneet laajalti julkisuutta mediassa. Olemme myös 
nähneet järkyttäviä kuvia hevosten teuraskuljetuksista 
Etelä-Euroopassa. Uutisia eläinten hoidon laiminlyön-
nistä ja aliravittujen tai sairaiden eläinten lopettamisista 
viranomaisten toimesta kuullaan liian usein. 

Ihmisten arvomaailma ja asenteet edellyttävät että eläimiä 
kohdellaan joka tilanteessa hyvin. Tämän päivän kaupunki-
lainen on usein vieraantunut maaseudun elämästä ja arjen 
rutiineista eläinten hoidossa. Monet arkiset asiat eläinten 
hoidossa ovat vieraita, ja saattavat vaikuttaa oudoilta tai jopa 
järkyttäviltä eläimiin tottumattoman silmissä. Maalaisjärjen 
väheneminen ja tottumattomuus eläinten käsittelyyn näkyy 
usein myös eläinten omistajien tavoissa käsitellä ja hoitaa 
lemmikki- tai harrastuseläimiään. Eläinten liiallistakin inhi-
millistämistä näkee nykyään monien eläinlajien käsittelyssä 
ja hoidossa. Yhteiskunnan muuttuminen tässä suhteessa on 
kuitenkin asia, mikä on otettava huomioon kaikissa toimin-
noissa ja urheilulajeissa, missä eläimet ovat mukana.

Hevosurheilu – etenkin raviurheilu – on vielä monen 
mielestä epäilyttävää touhua. Hevosia piiskataan ja niitä 
kohdellaan huonosti. Englannissa on jo usean vuoden ajan 
ollut eläinaktivistien toimintaa estelaukkakilpailuja vastaan, 
ja perinteisestä ketunmetsästyksestä ja sen kieltämisestä 
keskusteltiin vuosia, ennen kuin metsästys lopulta kiellettiin. 
Viime syksynä Ruotsissa television ajankohtaisohjelmissa 
käsiteltiin raviurheilua varsin kriittisellä asenteella. Suomen 
raviurheilu on nyt niin haasteellisessa tilanteessa, että meillä 
ei ole varaa antaa minkäänlaista aihetta hevosten käsittelyä 
koskevaan kritiikkiin tai edes menettelytapojemme kyseen-
alaistamiseen.

Suomen Hippos on toteuttanut hevosen hyvinvointioh-
jelmaa jo usean vuoden ajan. Hevosen hyvinvoinnin varmis-
tamiseen liittyvä työ on keskeinen elementti raviurheilun 
kehittämisessä, ja työn käytännön toteuttamisesta vastaa 
Hippoksen eläinlääkäri. Hevosen hyvinvointiohjelma jakau-
tuu seitsemään osa-alueeseen. Koulutus ja neuvonta on kes-
keinen osa ohjelmaa. Kaikille hevosen kanssa toimiville sidos-
ryhmille järjestetään säännöllisesti koulutustilaisuuksia sekä 
tuotetaan opinto- ja koulutusmateriaalia (esim. varusteopas 
ja opas hevosen tarttuvista taudeista) . Henkilökohtaista 
neuvontaa annetaan etenkin hevosjalostusliittojen toimesta 
kotitalleille tehtävien tunnistuskäyntien yhteydessä sekä 
päivittäisenä puhelinkonsultaationa. Hevosen hyvinvointia 
kilpailuissa tarkkaillaan kilpailueläinlääkärin, tuomariston ja 
varikkotoimihenkilöiden toimesta. Eläinlääkäri valvoo mm. 
varusteita, hevosen kilpailukuntoisuutta, kilpailuolosuhteita, 
kuljetuksia ja hevosen käsittelyä. Tuomaristo keskittyy ajota-
pojen valvontaan ja hevosen käsittelyyn radalla. Hevoseen 
kilpailuissa kohdistuvat rikkeet ovat ankarimmin rangaistavia, 
ja ajotaparangaistukset ovat edelleen kiristymässä 1.9.2010 
alkaen. Antidopingtyöhön sisältyy vuosittain kilpailuissa 
otettavat näytteet (n. 1250 kpl), harjoituskauden testaus, 
lääkekirjanpidon ja lääkkeiden säilytyksen tarkkailu sekä 

näihin liittyvä koulutus ja neuvonta. Myös jalostushevosten 
terveystarkastukset, tarttuvien tautien vastustaminen sekä 
hevosen loppusijoitus ovat osana hevosen hyvinvointioh-
jelmaa. Toiminnassa pyritään hyvään yhteistyöhön muiden 
järjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Tärkein työ hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään 
luonnollisesti kotitalleilla. Millään järjestö- tai viranomaistoi-
menpiteillä ei voi taata hevosten hyvää kohtelua ja hoitoa. 
Jokaisen hevosenomistajan vastuulla on hevosensa hyvästä 
hoidosta ja asianmukaisesta käytöstä huolehtiminen. Suu-
rin osa näin tekeekin, mutta valitettavasti edelleen löytyy 
niitäkin jotka syystä tai toisesta laiminlyövät hevostensa 
hoidon ja saamme sitten lukea otsikoista, miten nälkiinty-
neitä tai hoitamattomia hevosia on jouduttu lopettamaan 
tai ottamaan huostaan. Näitä tapauksia ei kenenkään pitäisi 
katsoa läpi sormien, vaan pitäisi puuttua tarpeen vaatiessa 
tilanteisiin, joissa eläinten hoidossa on vakavia virheitä tai 
puutteita. 

Hevosen hyvä elämä alkaa jo kasvattajan tekemistä 
päätöksistä. Kasvattajan on syytä miettiä tulevan varsan 
käyttötarkoitusta ja huomioida se jalostusvalinnoissa. Jos 
ravihevoseksi yritetään hevosta, jolla ei sukunsa puolesta 
ole juurikaan edellytyksiä hyvään raviuraan, on hevosen 
usein hyvin vaikea selviytyä kilpailuvalmennuksesta ilman 
rasitusvammoja – fyysisiä tai henkisiä.

Myös jalostuseläinten terveyteen on syytä kiinnittää huo-
miota ja välttää perinnöllisiä vikoja tai sairauksia periyttävien 
hevosten käyttöä jalostukseen. Vaikka hevonen useimmiten 
synnyttääkin ongelmitta, on varsomisen valvominen silti 
hyvin tärkeää. Jos synnytyksessä ilmenee ongelmia eikä sitä 
valvota, on hyvin todennäköistä, että menetetään sekä varsa 
että tamma. Tamman synnytyspoltot ovat voimakkaita ja 
virheasennossa olevan varsan työntäminen aiheuttaa kivun 
lisäksi usein tammalle korjaamattomia vaurioita. Aikaisessa 
vaiheessa annetulla oikealla avulla pystytään useimmiten 
pelastamaan molemmat tai ainakin tamma.

Varsan synnyttyä ensimmäinen elinvuosi on oleellisen 

Hyvinvoiva hevonen (–parhaat suoritukset)

Hevosen hyvinvointi urheilun elinehto
Pidetään huolta hevosista

Kristiina Ertola
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tärkeä sen tulevaa uraa ajatellen. Tasapainoinen ruokinta, 
runsas liikunta hyvillä alustoilla ja oikea käsittely antavat hy-
vän pohjan tulevalle uralle – oli laji mikä tahansa. Valmennus 
on helppo aloittaa hyväkuntoisen ihmisiin luottavan varsan 
kanssa. Jos ensin täytyy käyttää muutama kuukausi varsan 
kesyttämiseen ja kuntouttamiseen, ennen kuin varsinainen 
valmennus voidaan aloittaa, ovat lähtökohdat urheilu-uralle 
jo huomattavasti heikommat. Säännöllinen kavionhoito ja 
jalka-asentojen tarkkailu on tärkeää etenkin ensimmäisen 
puolen vuoden aikana. Valtaosa jalkojen asentovirheistä on 
oikealla hoidolla korjattavissa, kun toimitaan ajoissa. Myös 
rokotusohjelma on syytä aloittaa jo puolen vuoden iässä 
mahdollisimman hyvän suojan saamiseksi. Loishäätö-oh-
jelma aloitetaan jo 4-6 viikon ikäisellä varsalla.

Valmennuksessa tulisi laatia suunnitelma valmennusta-
voitteista ja aikataulusta. Jos tavoitteena on kilpaileminen 
ikäluokkalähdöissä on varsan valmentaminen aloitettava 
riittävän aikaisin ja tehtävä työtä säännöllisesti. Valmen-
nusolosuhteet ovat myös oleellisen tärkeitä etenkin nuoren 
hevosen kehittämisessä; jos treeni on kuukausikaupalla 
katkonaista huonojen keliolosuhteiden, pimeyden, kovien 
teiden, lumettoman talven tai heikon jään takia, tulee monen 
lahjakkaankin varsan uralla eteen ongelmia, jos kuitenkin 
vaaditaan treenitaustaan nähden kovia suorituksia. Ter-
veydenhuolto on yksi valmennuksen ja kilpailuttamisen 
oleellinen osatekijä, mikä parantaa hevosen hyvinvointia. 
Hyvä talli-ilma on oleellinen osa hevosen hengitysteiden ter-
veyden säilyttämisessä ja parantaa hevosen mahdollisuuksia 
puolustautua hengitystieinfektioita tai allergiaperäisiä saira-
uksia vastaan. Tasapainoinen ruokinta laadukkailla rehuilla 
auttaa pitämään hevosen hyvässä kunnossa ja ehkäisee 
suolistosairauksia. Eriasteiset mahahaavat ovat huomatta-
vasti yleistyneet viime vuosina, ja niiden hoidossa lääkkei-
den lisäksi oleellinen tekijä on hyvälaatuiset rehut ja usein 
toistuva säännöllinen ruokinta. Riittävä ulkoilumahdollisuus 
hyväpohjaisissa tarhoissa ja kesäisin laitumella on tärkeä 
tekijä hevosen hyvinvoinnissa vaikuttaen hevosen henkiseen 
hyvinvointiin sekä terveyteen etenkin liikuntaelimistön, 
hengitysteiden ja ruuansulatuskanavan osalta.

Hammashuolto on tehtävä säännöllisesti. Purentavirheet 
ja muut hammasviat ovat hyvin yleisiä, ja hoitamattomina 
voivat aiheuttaa hevoselle syömättömyyttä ja sen seurauk-
sena useita muita ongelmia. Hammasvaivat ovat usein myös 
kivuliaita. Säännöllinen hammashuolto on muistettava myös 
hevosen kilpauran loppumisen jälkeen. Kavioiden hoito ja 
kengitys ovat myös yksi peruspilari hevosen hyvässä hoi-
dossa. Vanha sanonta ”No hoof no horse” pitää edelleen 
paikkansa. Ilman kenkiä ajaminen on yleistynyt viime vuosi-
na. Hyvälaatuinen ja – asentoinen kavio kestää ilman kenkiä 
kilpailemista säännöllisestikin, mutta useimpien hevosten 
kavion laatu on sellaista, että ilman kenkiä kilpaileminen on 
mahdollista vain silloin tällöin. 

Suurin osa hevosista tarvitsee jossain vaiheessa uraansa 
myös eläinlääkärin apua. Liikuntaelinten vaivat ovat yleisin 
syy hevosen alentuneeseen suorituskykyyn. Säännöllinen 
terveydentilan tarkkailu valmentajan ja eläinlääkärin yhteis-
työnä helpottaa vaivojen aikaista toteamista, jolloin niiden 
hoito on helpompaa ja toipilasajat lyhyempiä. Hevosten 
lääkitseminen kilpailukaudella täytyy tehdä lääkityssäännöt 
ja varoajat huomioiden. Eri hoidoilla ja lääkityksillä on eripi-
tuiset kilpailuvaroajat, joita on noudatettava. Oikean varoajan 
määrittämisen perusteena on se lähtökohta, että kilpailuissa 
hevonen ei saa olla lääkkeen vaikutuksen alaisena. Tässä on 
oleellinen ero ihmis- ja hevosurheilun välillä; ihmisurheilijalle 
on sallittua käyttää ns. suorituskykyä ylläpitäviä valmisteita 
(esim. tulehduskipulääkkeet, kortisonit, puudutukset) kun 

taas hevosilla ne ovat täysin kiellettyjä kilpailuissa. Varo-
aikojen pituuden oikea määrittäminen on tärkeää myös 
hevosen hyvinvointia ajatellen. Ei voi olla hevosen eduksi, 
jos se jätetään jonkun ongelman takia hoitamatta tärkeän 
kilpailun lähestyessä pitkän lääkevaroajan vuoksi. 

Hevosen käyttöajan lähestyessä loppuaan on luopumisen 
aika. Hevosenomistajan on kannettava vastuu hevosestaan 
loppumetreille asti, jos hevosella ei ole uutta käyttöä esim. 
siitos- tai harrastehevosena. Osa ravihevosista löytää uu-
den tehtävän harraste- tai lemmikkihevosina. On kuitenkin 
muistettava, että kaikki entiset kilpahevoset eivät tällaiseen 
käyttöön sovellu joko luonteensa tai terveydentilansa puo-
lesta. Myös on syytä varmistaa, että hevonen saa uudessakin 
paikassa hyvän hoidon. Hevosen teurastaminen asianmukai-
sessa hevosia käsittelevässä teurastamossa on hyvä päätös 
hevosen elämälle. 

Vain terve, tyytyväinen, hyvin hoidettu ja valmennettu 
hevonen pystyy täysipainoisiin urheilusuorituksiin. Hevosen 
hyvinvoinnin varmistaminen kaikissa tilanteissa on ehdo-
ton edellytys hevosurheilussa. Tälläkin saralla on mentävä 
hevonen edellä.

Kristiina Ertola
eläinlääkäri

Tampereen Hevosklinikka Oy

Suomenhevoset 
eri liittojen alueella
Hevosjalostusliitto Hevosia Tunnistettuja

 (hjl arvio) sh.varsoja

Etelä-Pohjanmaa 5 200 129
Etelä-Suomi 8 800 125
Häme 9 700 147
Kainuu 1 000 26
Keski-Pohjanmaa 1 900 81
Keski-Suomi 4 000 116
Kymen-Karjala 4 800 97
Lapin 2 100 29
Mikkeli 3 400 82
Nylands län 7 000 54
Pohjanmaa 4 900 104
Pohjois-Karjala 2 900 63
Pohjois-Savo 4 700 104
Satakunnan alue 4 700 98
Svenska Österbotten 2 400 25
Varsinais-Suomi 5 500 91

Yhteensä 73 000 1 371

tiedosto Suomen Hippos ry
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Juhani Kivipelto on kurikkalainen yrittäjä, hän on 

toiminut Kurikassa Isännöitsijä- ja Tilitoimiston joh-

tajana jo lähes 50 vuotta. Kivipelto sairasti polion alle 

vuoden ikäisenä, mutta nuoruusvuodet hän sai viettää 

lähes normaalia nuorten elämää. Poliosairauden jättä-

mät vammat alkoivat vaikeuttaa normaali liikkumista 

noin kymmenen vuotta sitten. Viimeiset viisi vuotta 

Juhanin liikkuminen on ollut pyörätuolin varassa. Sai-

rauden tuoma muuttunut tilanne ei ole miehen menoja 

hidastanut.

Juhani Kivipelto toimii valtakunnallisen Invalidiliitto ry:n 

Liittovaltuuston puheenjohtajana. Sosiaali- ja Terveysminis-

teriö valitsi Kivipellon mukaan Valtion Vammaisneuvostoon, 

mikä on Sosiaali- ja Terveysministeriön alainen toimielin. 

Juhani Kivipelto on toiminut vammaistyössä hyvin aktiivi-

sesti, yksinomaan Kurikan Invalidit ry:n puheenjohtajana 

hän on toiminut neljäkymmentä vuotta.

Hevosharrastuksestaan Juhani kertoo:

”Olen lapsesta saakka ollut kiintynyt hevosiin. Meillä koto-

na oli hevosia, sekä muita kotieläimiä, mutta kyllä hevonen 

vei minun sydämeni jo pikkupoikana. Vammastani huolimat-

ta pystyin ratsastamaan hevosella, vaikka ei siihen aikaan 

tavallisissa maalaistaloissa hevosilla satuloita ollut.

Opiskeluaikana ei ollut paljoa aikaa harrastaa ratsastusta, 

mutta kun pääsin kotiin vanhempiani katsomaan, niin kyllä 

melkein ensimmäiseksi piti mennä katsomaan talliin, miten 

hevoset siellä pärjää.

 Oli se juhla-aikaa, kun isäni valjasti meille hevosen ”hie-

talooran” eteen ja laittoi reen täyteen pehmoisia heiniä. 

Heinien päälle laitettiin loimi ja sitten sain morsiameni, 

tulevan vaimoni, ottaa vierelleni lämpöisten ”fällyjen” alle. 

Oli siinä varmasti hevosemme Hotomollikin ihmeissään, kun 

antoi vauhtia nuorille rakastavaisille.

Vammaisratsastustoiminta on ollut minulle järjestötyössä 

hyvin tärkeä. Olen saanut olla mukana kehittämässä rat-

sastustoimintaa eri vammaisryhmille soveltuvaksi terapia-

muodoksi. Lehtimäen Opisto Etelä-Pohjanmaalla on yksi 

parhaimmista ratsastustalleista, missä on vammaiset otettu 

tasavertaisina mukaan ratsastustoimintaan.

Viime kesänä sain toteuttaa elinikäisen haaveeni, kun 

minulle tarjottiin osuutta kimppatalliin yksivuotiaan suomen-

hevos-tamman Fransiinan (i. Frans, e. Joiliina) omistajaksi.

Olin heti intoa täynnä ja halusin mahdollisimman pian 

päästä tutustumaan Fransiinaan. Vasta muutaman viikon 

kuluttua muistin asiasta kertoa vaimolleni ja Pirkanmaalla 

asuville kolmelle pojalleni ja heidän perheilleen.

Vaimoni Leena innostui heti asiasta, samoin keskimmäinen 

poikani, joka kysyi, koska tälle hevoselle saa pelata totoa 

raveissa. Vanhin poikamme oli vähän epäröivä ja varoitteli, 

etten tuhlaisi kaikkia rahojani hevosiin. Nuorin poika ei 

Juhani Kivipelto

Hevonen hurmaa tummilla silmillään

Juhani Kivipellolla ja Fransiinalla pelaa yhteistyö ensitapaamisesta lähtien.
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oikein ymmärtänyt faarin uutta ideaa, mutta lupasi lopuksi 

kuitenkin olla hengessä mukana.

Varmin tukija perheestäni löytyi Tampereelta , missä van-

himman pojan tytär Kaisa (15 v.) hyppäsi melkein kattoon ja 

kiljaisi iihhahahaa, papalla on suomenhevonen.

- On se ihmeellinen tunne, kun istut pyörätuolissa ai-

dan takana, ja hevonen lähestyy outoa ja uutta ihmistä. 

Hevosen täytyy ymmärtää, että tässä ollaan melkein 

tasapuolisia, toinen aitauksessa, toinen pyörätuolissa. 

Fransiina katsoi minua suoraan tummilla silmillään, vä-

hän hörähti ja samassa se jo tapaili pehmeällä turvallaan 

minun leukapartaani. Kunhan oppisin ymmärtämään tätä 

nelijalkaista luonnon hienoa olentoa ja osaisin kommunikoi-

da sen kanssa. Minulle jäi tunne, että me molemmat kunni-

oitimme ja kiinnyimme toisiimme heti ensi tapaamisella.

Meidän kimppahevonen Fransiina on Porista Salosen 

Vuokon ja Jukan kasvatti. Kimppatallin nimi on Mestarien 

talli, missä on mukana 10 osakasta eri puolelta Suomea. 

Tamma on ollut talven opetuksessa ja kevyessä treenissä 

Kurikassa Annika Pukkisen ja Jari Kupiaisen tallilla. Juhan-

nuksena Fransiina vietiin Valkeakoskelle Anton Hatakan 

luokse, missä se saa viettää viimeisen varsakesänsä Antonin 

hyvässä hoidossa.

Elokuussa sitten aloitetaan tiiviimpi valmennusjakso, vaik-

ka varsalla on lahjoja ja menohaluja, niin varovasti edetään, 

ja tietysti hevosen ehdoilla.

Kyllä tässä jo nyt jännittää, millaista on seurata oman hevo-

sen kilpailuja radan reunasta”, tuumailee Juhani Kivipelto.

Reino Haanpää

LÄNSI-PIRKANMAAN

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Ammatti-instituutti Iisakki

Osaran maaseutuopetusyksikkö
Ammatillista koulutusta v. 2010

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO, MAASEUTUYRITTÄJÄ

Maatilatalouden koulutusohjelma

Kotieläintenhoito, kotieläinyrittäjä, hevostalous, 
talliyrittäjä, viljelijä, metsätalousyrittäjä

Maatalousteknologian koulutusohjelma

Konetekniikkaa monipuolisesti, metallityö, automaatio,
tuotantoteknologia, koneurakointi
Koulutus alkaa 11.8.2010 nuorille, aikuisille 13.9.2010.

Maatalousalalla myös 20 opintoviikon startti-koulutus

aikuisille, aloitus 13.9.10

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO

Luonnonvaratuottaja

Luonnontuotteiden tuottaminen, yritit ja keruutuotteet, 
jalostus
elintarvikkeiksi, hoitotuotteet, luonnonmateriaalit

Luonto- ja ympäristöneuvoja

Luonnonmateriaalit, kädentaitojen ja ryhmien ohjaaminen
Koulutus alkaa 11.8.2010 nuorille, aikuisille 6.9.2010.

Lisätietoja Osaran maaseutuopetusyksikkö
Osarantie 89, 39230 Osara, puh. (03) 342 4400

Sähköposti: iisakki.osara@lpkky.fi 

www.lpkky.fi
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Hevosopiston ammattikoulutuksen tärkeänä johto-

lankana on opiskelijoiden tutustuttaminen hevosen 

koko elinkaareen ja työskentelyyn eri-ikäisten hevosten 

kanssa. Tähän antaa erinomaiset mahdollisuudet Ypäjän 

Siittolan oma suomenhevoskasvatus.

Suomenhevonen on keskeisessä asemassa Hevosopiston 

opetustoiminnassa. Jokainen opiskelija erikoistumisesta 

riippumatta tutustuu hevostenhoidon, hevoskasvatuksen ja 

hevosurheilun perusteisiin suomenhevosen kautta. Raviur-

heiluun, ratsastuksen eri ammatteihin tai hevoskasvatukseen 

erikoistuneet opiskelijat työskentelevät sekä suomenhevos-

ten että lämminverihevosten kanssa. Hevosopisto kasvattaa 

juoksija- ja ratsusuunnan hevosia vuosikymmenien kuluessa 

valikoituneista emälinjoista, joista tärkeimmät juontavat aina 

1930-luvulle, silloiseen Ypäjän Valtionsiittolan alkuaikaan.  

Näkyvimpiä ilmentymiä kasvatustoiminnasta ovat me-

nestyshevoset ravi- ja ratsastusurheilussa. Muun muassa 

juoksijatammojen kärkijoukkoon kuuluva viime vuoden 

kuningatarkilpailun kakkonen Oktaavia edustaa laajem-

maltikin tunnettua Ypäjän Siittolan kantatamma Kevan 

linjaa. Siittolan ratsusuunnan merkittävimmän kantatamman 

Ystin linja on tuottanut lukuisan joukon jalostusoriita (mm. 

Samuli, Hermeli, Lorentso) ja hyviä kilpahevosia, esim. 

Suomenratsujen Kuninkaallisten 6-vuotaiden kasvattajakil-

pailun voittaja Rosmon. ”Oman talon” menestyshevosilla 

on tärkeä merkitys opiskelijoiden innostajina myös tulevina 

kasvattajina.

Suomenhevonen ohjaa 
ammattilaisuuteen ja harrastukseen

Hevosopiston toimintastrategiassa on kuvattu ”Suomen-

hevosen polku”. Jokaisessa polun vaiheessa hevosella ja 

hevosryhmällä on omat roolinsa opetustyössä: astutettavat 

tammat, siitosoriit, varsalliset tammat ja maitovarsat, viero-

tusvarsat, pihattovarsat, ajolle opetettavat, remonttihevoset, 

Suomenhevonen 
opetustyössä hevosopistolla

Oktaavia juoksee Ypäjän raviradan uuden ennätyksen 

1.26,9 paikallisraveissa huhtikuussa kärryillään vakio-

ohjastajansa Kari Venäläinen. 

Rosmo kilpailumatkalla kouluttajansa ja ratsastajansa Laura Porthanin kanssa. Laura on opiskellut ratsastuksen-

opettajaksi ja toimii nyt opetustyössä Hevosopistolla.  
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koulutetut ratsut, kilparatsut, valmennettavat ja kilpailevat 

ravihevoset, työhevoset... Suomenhevonen siirtää suoma-

laista alan osaamista uusille ammattilaisille.

Myös muussa kurssitoiminnassa Hevosopistolla suomen-

hevonen on oppimestari ja suuri kiinnostuksen kohde. Muun 

muassa viikonloppuisin toteutettava Perinnekurssisarja tar-

Varsallisten tam-

mojen ensimmäiset 

laidunpäivät ovat 

tärkeä osa opiske-

luohjelmaa. 
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joaa harrastajille mahdollisuuden päästä harjoittelemaan 

valjastusta, ajamista ja muita hevosmiehen perustaitoja sekä 

kuulemaan tarinaa suomenhevosen taustoista.

Lisätietoja Hevosopiston koulutuksesta ja suomenhe-

vostoiminnasta: www.hevosopisto.fi  tai paivi.laine@hevos-

opisto.fi 

PL
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Oululainen Leena Jaakkola toi toukokuussa kotiin kaksi 

pronssimitalia vammaisratsastuksen Pohjoismaiden 

mestaruuskilpailuista Tanskasta. Ei mikään turha saavutus 

naiselta, joka jokin aika sitten joutui opettelemaan kävele-

misenkin uudelleen.

Leena Jaakkola tuli samalla tehneeksi historiaa: kyseessä 

oli ensimmäinen kerta, kun suomenhevosella ratsastettiin 

mitali tai ylipäänsä sijoitus kansainvälisessä kilpailussa. Ei 

ihme, etteivät yleisö ja kanssakilpailijatkaan tunnistaneet 

rotua, jota ei juuri maamme rajojen ulkopuolella kisakentillä 

näy. Useimmat veikkasivat 12-vuotiasta, kevytrakenteista 

Valssandraa rodultaan hafl ingeriksi. 

Ilontuoja ja seuraneiti

Leena Jaakkola sai ensimmäisen oman hevosensa 13-vuoti-

aana, kun Pohjan prikaati luopui hevosistaan Oulussa. Täti 

toi Leenalle suomenhevosen sillä ajatuksella, että - lop-

puupahan se jatkuva kinuaminen ja teuraaksihan sen voi 

laittaa sitten, kun tyttö kyllästyy. Hevonen pysyi seuraavat 

kolmetoista vuotta.

Kymmenen vuotta sitten parantumattomaan MS-tautiin 

sairastunut Leena ei voisi kuvitellakaan elämäänsä ilman 

hevosia. Se, että hän päätyi itse kouluttamallaan suomen-

hevostammalla Tanskan Vallensbäckiin kilpailemaan Poh-

joismaiden mestaruudesta, on sattumusten summa.

Leenan ja Valssandran (i. Samuli, ei. Vieteri) yhteinen taival 

on pitkä, hevosen koko elämän mittainen.

- Ostin Sandran jo kolmen kuukauden ikäisenä, silloin, 

kun olin vielä terve. Sairastuttuani jouduin luopumaan ki-

sahevosestani, mutta tämän halusin pitää. Pyörätuolista 

päästyänikin Sandra jäi kuitenkin kakkoshevoseksi. Se oli 

sellainen ilontuoja ja seuraneiti, ei mikään kisaratsu, vam-

maisratsastuskilpailujen lisäksi avoimia kouluratsastusluokkia 

ahkeraan kolunnut Leena kertoo.

Hitaasti etenevä hermostosairaus on pysynyt kurissa pit-

kälti päivittäisten tallirutiinien avulla.

- Huomisestahan ei tosin tiedä, hän huomauttaa. 

Taudin luonteeseen nimittäin kuuluu, että välillä tulee 

romahduksia. Niin kuin tuli kaksi vuotta sitten syksyllä.

- Sain pahan välilevynrepeämän. Ratsastaminen isoliik-

keisellä puoliverisellä oli sen jälkeen mahdotonta ja jouduin 

luopumaan ykköshevosestani. Ei auttanut kuin kaivella tämä 

tammarukka naftaliinista, Leena nauraa.

Mopolla moottoripyörien kisoissa

Matka PM-kisoihin Oulusta oli rankka niin matkustamiseen 

tottumattomalle hevoselle kuin selkäkipujensa kanssa kamp-

pailevalle ratsastajallekin. 

Oululaisratsukko teki suomenhevoshistoriaa 

kansainvälisessä kilpailussa!
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Suomenhevostamma Valssandra on pitänyt MS-tautia sairastavan Leena Jaakkolan jaloillaan.
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Kolmipäiväisissä kilpailuissa ratsastettiin sekä joukkuemes-

taruudesta että henkilökohtaisesta mestaruudesta. Suomi 

voitti pronssia joukkueena häviten vain niukasti hopeaa 

ratsastaneelle Norjan joukkueelle. Lisäksi Leena Jaakkola 

ratsasti henkilökohtaiselle pronssille omassa ryhmässään.

- Ratsastajat on jaettu vammojensa perusteella ryhmiin. 

Itse edustan kolmosryhmää, jossa kilpailevat ne, jotka pys-

tyvät kävelemään ilman tukea lyhyitä matkoja ja joilla on 

kohtalainen raajojen hallinta. Kolmosryhmä ratsastaa kaikki 

askellajit, mutta laukkaohjelma on sillä tavalla helpotettu, 

ettei se sisällä äkkikäännöksiä. Saan lisäksi käyttää kumi-

lenkkejä jalustimissa sekä kahta raippaa, jotka helpottavat 

pohjeapuja, Leena selventää sääntöjä.

Suomen nelihenkisessä joukkueessa, jossa ratsastivat 

lisäksi Katja Karjalainen, Jaana Kivimäki ja Outi Lindroos, 

Leena oli ainoa joka pystyy liikkumaan ilman pyörätuolia.

Suomenhevonen ei ole kouluratsastuskilpailuissa kovin-

kaan yleinen näky, ja siihen on syynsä.

- Onhan sitä välillä sellainen olo, kuin ajelisi mopolla moot-

toripyörien kisoissa. Tuomareilta tulee moitteita siitä, että 

hevosella on vaatimattomat ja matalat liikkeet. Mutta hyvä-

nen aika, se on kuitenkin tässä tilanteessa se ainoa syy, jonka 

vuoksi pystyn juuri tällä hevosella ratsastamaan. Pisteet on 

kerättävä sitten muualta, kuten täsmällisyydestä ja teknisestä 

osaamisesta, päättäväinen kouluratsastaja pamauttaa.

Henkireikä ja kävelykeppi

Tänä vuonna PM:t ratsastettiin poikkeuksellisesti jo kauden 

aluksi. Leenan ja Sandran rutiineihin tärkeän kisan ajoittu-

minen alkukauteen ei silti tuonut juurikaan muutoksia.

- Kouluohjelmat vaihtuivat vuoden alusta, joten niitä tah-

kottiin tavallista enemmän. Muuten viikkotreeni on ollut 

sitä tavallista: valmennuksia, maastoilua ja kärryajeluita, 

Leena luettelee Oulun Äimärautiolla asustavan tamman 

arkirutiineja.

Valssandra on touhukas luonne, mutta se on oppinut, että 

emännän kanssa on tarkat pelisäännöt.

- Minun kanssani hevosen on opittava, että kaikenlainen 

töniminen ja tuuppiminen on ehdottomasti kiellettyä. Sel-

käännousutilanteessa hevosen on myös osattava seistä 

hievahtamatta paikallaan, Leena luettelee esimerkkejä käy-

töstavoista, joista ei tingitä.

Nämä ja monet muut tärkeät seikat tamma onkin sisäis-

tänyt fi ksusti.

- Neiti tietää, että saattaa välillä joutua olemaan minulle 

kävelykeppinä. Ilman hevosta en lähtisi kävelemään matkaa, 

josta en tiedä, jaksanko perille.

Leena on työkyvyttömyyseläkkeellä ja elää sairautensa 

kanssa päivän kerrallaan. 

- Kyllähän se toisaalta turhauttaa, kun tietää, että vaik-

ka kuinka harjoittelisi, niin huonommaksi tulee, ratsastaja 

puuskahtaa.

Hevoset ovat Leenalle henkireikä.

- Hämmästyn aina uudelleen sitä, miten hirvittävän fi k-

suja, oppivaisia ja sopeutuvaisia eläimiä hevoset ovat. Olen 

tavattoman onnellinen siitä, että ne kuuluvat elämääni 

joka päivä.

Kati Valjus

Ei Vieterin veroista syntynyt oo, 
siitä ollaan me samaa mieltä.
Me tingata voidaan kai huutaakin joo, 
silti puhutaan samaa kieltä.
Ei Partasen Kaarloa unohtaa voi, 
siitä ollaan me samaa mieltä.
Taas Helluntairaveissa laulutkin soi, 
siellä puhutaan samaa kieltä.

Suvuista Vilperin – Vekkulin – Valokon 
syntyi Vieteri ratojen kuningas.
Voitoista monista, ajoista kovista, 
Vieteri mieleemme jää.
Ei Vieterin veroista syntynyt oo, 
siitä ollaan me samaa mieltä.
Jutuista monista, kisoista kovista 
Kaarlokin mieleemme jää.

Kaarlo Partanen & Vieteri

Seuraavat CD-levyt myynnissä 
Suomenhevosliiton osastolla 
kuninkuusraveissa:

- Kaarlo Partanen & Vieteri (Anssi Niininen)

- Pelimies Perttunen (Eki Jantunen)

- Rokataan Oulussa (Markus Aalto ja Timo Niemelä)

Hinta  á 5 €

CD:itä voi tilata myös postitse, osoite 

hannu.ala-luusua@pp.inet.fi  tai puh. 040-7527 255

www.hotelivalo.fi 

Säv. Juha Lauttamus & Hannu Alaluusua, 

san. Hannu Alaluusua, sov. Juha Lauttamus
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Jos Tupla tai Kuitti olisi voimissaan, niin juontaja Kirsti 

Rautiainen esittäisi takuuvarmasti jossain vaiheessa 

kysymyksen : Missä on maailman pohjoisimman suo-

menhevosen kotitalli? Toinen toistaan viisaammista 

vastaajista tuskin yksikään tietäisi oikeaa vastausta.

Kuinka nämä tietoviisaat tietäisivät oikean vastauk-

sen, kun kuninkuusravikävijöistäkin oikean vastauksen 

saattaisi arvata ehkä kolme – viisi henkilöä.

Tamma Manipenni on syntynyt 21.5.1998 Ypäjällä ja kasvat-

tajan kohdalla lukee laadun takuumerkkinä Mtt/Hevostalous. 

Viisinkertaisen kuninkaan Vieskerin ohjastaja-valmentaja 

Kaarlo Ahokas ajoi 3-vuotiasta Manipenniä paikallisraveissa 

31.12.2001 kilpaa ja tuloksena oli hylkäys.

Sen jälkeen kilpailukirjaan ei merkintöjä tullut kuin vasta 

25.8.2007, jolloin hevosen uusi omistaja Mari Heimonen 

ajoi sillä Pasvikin raviradalla aivan Venäjän rajalla Svanvikin 

kylässä kilpaa ja tuloksena oli kuudes tila ajalla 2.04,7. 

Varsin kelpo tulos joskus kolme vuosikymmentä sitten 

paikallisraveissa, mutta nyt oli taso noussut jo kaukana 

kaikesta olevalla Pasvikin raviradalla niin paljon, että rahaa 

ei Mari Heimosen silmäterälle irronnut tuosta kilpailusta. 

Kiitos suomalaisten kilpakumppaneiden.

Vuoden päästä tipahti ennätyksestä kymmenen sekuntia. 

Samana vuonna elokuussa siitä lohkesi neljä sekuntia ja 

nyt ennätyksenä komeilee lukemat 1.54,7. Palkintorahoja 

Manipenni on juossut yhteensä 157 euroa. 

Tähtijuoksijoita ja siitosoreja 
löytyy ”Pennin” suvusta 

Mari Heimosen omistama Manipenni kilpailee Norjassa 

Pasvikin raviradalta, missä se pääsee ainoastaan mukaan 

kotiradan harjoitusraveihin, ja tässä on osa syy siihen, miksi 

Mari ei virittele tammaansa viimeisen päälle kovaan kilpai-

lukuntoon, vaikka suvun puolesta tamma voisi olla nopeasti 

vaikka tähtiaikainen. 12-vuotiaan Manipennin isä Mikker 

juoksi ajan 21.4 ja emä Roppu pääsi melkein tähdeksi ajalla 

30,5.

Manipennin veljistä Jiiärrä ja Linton ovat juosseet 26-vauh-

teja ja keränneet yli 20 000 euron palkintopotin, joten suvun 

puolelta esteitä kovempiinkin ennätyksiin on olemassa.

Emänemä Muiston-Piirto 1.25,9 on siis melkein valiojuoksija 

ja on kunnostautunut myös siitoksessa jättäen mm. siitosori 

Taikurin 1.24,8, sekä Ylikessun 1.25,4.

Kolmas emä Vilperitär sai ajan 1.37,9 ja e.e.e.e Piirto jätti 60-

luvulla kolme alle 40-aikaista varsaa, mutta kun sukutaulua 

katsotaan kauemmas löytyy harvinaisia helmiä. e.e.e.e.e Piir-

to syntyi 1950 ja jätti 29,6 aikaisen Hovittaren, 30,2-aikaisen 

Tarmin-Tahdin, sekä 31.5-aikaisen Merkki oriin.

”Pää menee kovempaa kuin jalat ”

– Tämä Manipenni tai ”Penni” on helppo ajaa, mutta vali-

tettavasti laukkaherkkä. Pää menee kovemmin kun jalat. 

Treenaus on monipuolista. Ajelen ja ratsastelen sillä paljon. 

Mari Heimosen Manipennin kotiradalta näkyy Petsamon savupiiput

Maailman pohjoisin suomenhevonen käyskentelee 

Suomineidon kadonneen käsivarren kainalossa.

Lauantaina 12.6.2010 Mari Heimosen suomenhevonen Manipenni kilpaili Norjassa Pasvikin raveissa ja tuloksena oli 

viides tila ajalla 1.56,5. Rahapalkintoa ei irronnut, kovasukuiselle tammalle.
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Liian vankassa kilpailukunnossahan se tietysti on, mutta kun 

sillä on kiva ajaa, ajan kilpaa aina kun se vain on mahdollista, 

kertoo Mari Heimonen, joka tuli työn perässä Jäämeren 

rannalle kauas pohjoiseen.

Sairaanhoitaja asui ensin kaksi vuotta legendaarisen hevos-

kasvattaja Marja Fredrksonin luona, missä hoiteli hevosia. 

Ei aikaakaan kun reipasotteinen Marja oli puhemiehenä ja 

Marille löytyi mieskin Pasvikin kylästä ja nyt perheessä on 

jo 2-vuotias hevosmiehen alku.

– Haaveena olisi astuttaa ”Penni”. Alkaa tietty olla jo kiire, 

kun tuota ikää sillä on 12v. Jos astutan tammani, niin haluan 

puhdasrotuisen suomenhevosen eli astutan suomenhevo-

sella. Ainakin nyt tuntuu siltä. Huonona puolena siinä on 

tietty se, ettei varsa saa osallistua raveihin täällä, ainoastaan 

näissä harjoitusraveissa.

– Ostin Manipennin mun veljeltä Asko Heimoselta Piek-

sämäeltä 2006. Asko osti sen varsana. Se oli 1-2-vuotiaana 

Normandiassa ajo-opetuksessa. Mä halusin hevosen, josta 

mä tiiän sen hyvät ja huonot puolet ja mitä se on ”kokenut”, 

kun on niin paljon kaikenlaisia heppoja/omistajia. Enimmäk-

seen mä ajelen sillä, ratsastan välillä. Ollaan oltu erilaisilla 

kursseilla: oli Ellen Ofstad, joissa ollaan opeteltu hevosen 

käsittelyä, elekieltä jne., Piet Bakker (lange tøyler) , missä 

kävellään hevosen vieressä ohjien kanssa ja sä saat hevosen 

tekemään kaiken saman kuin ratsastettaessa - laukat, ravit, 

pohkeenväistöt jne. 

– Nämä touhut vaatii tietty paljon harjoittelua, mutta 

kivaa vaihtelua sekä hevoselle että itelle, kertoo Mari Hei-

monen.

Hannu Alaluusua

Suomenhevosliitto lahjoit-

ti viirin Sör Varanger Trav-

lagetil le ja siitä hyvästä, että 

Pasvikin radalla saavat suo-

menhevoset kilpailla.Viirin 

ottaa vastaan Lisbet Varsi. 

Mari Heimonen puolestaan 

sai liiton viirin, koska hänellä 

on maailman pohjoisin suo-

menhevonen. Seremonioissa 

mukana liiton jäsen Hannu 

Alaluusua.
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Aarne 

Pöytälaakso 

80 v.

80 v.-juhlan kunniaksi ja 

kiitokseksi yhteis työstä 

Suomenhevosliitto muisti 

Pöytälaaksoa liiton viirillä. 

Viiriä luovuttamassa 

hallituksen jäsen 

John Ahlskog.
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Jos on Pohjois-Suomen menestys ravikuninkaan tit-

telistä orihevosilla jäänyt vaatimattomaksi – oulu-

laisten Eri-Pojan ja Puhemiehen varaan – ovat tammat 

paikanneet haalistuneen maineen.

Kokkolan pohjoispuolelle on viety vuosikymmenien saa-

tossa toistakymmentä kuningattaren seppelettä – seppe-

lerohmuna alueellisesti loistaa Kalajokilaakso Helättimen, 

Riuskan-Tytön ja Hulpun kuudella kuningatartittelillä.

Kokkolan A.K.Tyttö voitti juuri Oulussa 1954. Tasan kym-

menen vuotta kului Helättimen voittoon Kouvolassa, josta 

Ylivieskan Lauri Kokon supertamma jatkoi voitoilla Seinä-

joella ja Porissa.

Jälleen koitti vuosikymmenen seppeleetön aikakausi, 

kunnes Martti Törnvallin käsiin siirtynyt Riuskan-Tyttö oli 

tammaparhaimmiston paras Lahdessa 1974. Ja otti toisen 

seppeleensä kahden vuoden kuluttua Jyväskylässä, jossa 

pahin vastustaja oli toinen riuskalainen Lenita ja toiseksi 

kovin Riuskan-Tytön oma varsa Uusi-Tyttö.

Nivalalainen Aimo Junttila ja Halsualla voittajaa valmenta-

nut Reino Salmela tuulettivat Hulpun voittoa Turussa 1983, 

ja Ranualta Kaustiselle muuttanut Totina ilostutti Rok-Tallin 

Pertti Rantalaa ja sukulaisiaan Ylivieskassa kuningatarkisan 

voitollaan 1991. I.P.Sukkulan voittoseppeleet vuosilta 1996, 

1999 ja 2000 ovat Heikki Parviaisen kokoelmassa Kajaanis-

sa. 

Kaustisella vuonna 2002 puhalsi Turotuuli Rovaniemel-

tä yhteisajassa kahden kymmennyksen voittoon Hovin-

Papittaresta. Turotuuli varsoi 2009 orivarsan Aurauksesta 

ja Hovin-Papitar ehti ennen menehtymistään 2008 jättää 

Varkauden Soinisille kaksi varsaa Vieskeristä ja yhden Saran 

Salamasta – kaikki tammoja.

Juhani Matela

Kokkolasta pohjoiseen löytyy 
toistakymmentä kuningatarta

-Kyllä se Kouvolan voitto jäi erityisesti mieleen – siellä 

Helätin teki elämänsä kiripuolikkaan kolmella tonnilla, 

muistelee Lauri Kokko, taustallaan raviurheilusta saatuja 

tunnustuksia. Terveen ja vetreän veteraanin mieli palaisi 

vieläkin kilpailuun, mutta sinne kun ei ole kasikymppi-

sillä pääsyä. Mutta säännöt eivät estä 2-vuotiaan Nice 

Kometan valmentamista...
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Liity sinäkin mukaan jäseneksi, niin saat oman kappaleesi Suomenpien-

hevosyhdistyksen julkaisemaa lehteä. Sivuiltamme tai yhdistyksen säh-

köpostiosoitteesta lisätietoa.

www.suomenpienhevonen.fi

suomenpienhevosyhdistys@gmail.com.

www.suomenpienhevonen.fi
Suomenpienhevoskantakirja (P) on perustettu 1971, jolloin pienikokoista 

kantaa oli enää hyvin vähän jäljellä. Kantakirjaan merkityn pienhevosen 

säkäkorkeus saa olla enintään 148 cm. Suomenpienhevosia on kantakir-

jattu yhteensä vain kuutisenkymmentä oria ja parisataa tammaa. Myös 

muilta jalostussuunnilta (juoksija, työ, ratsu) löytyy suomenpienhevosia, 

joita ei ole kirjattu pienhevossuunnalle.

Rotutyypiltään suomenpienhevonen on monipuolinen yleishevonen, 

hyväryhtinen ja melko vankka. Pää on kuiva ja suora, kaula melko tukeva 

ja runko pyöreä, pitkä ja sopusuhtainen. Jalat kuivat ja järeät, kaviot hyvät. 

Liikkeet säännölliset ja joustavat. Ilme rehellinen, selvä sukupuolileima. 

Luonne yhteistyöhaluinen ja nöyrä. Eli suomenpienhevosessa on kaikki 

suomenhevosen ominaisuudet ”pienessä paketissa”. Pienestä koostaan 

johtuen suomenpienhevonen on hyvä vaihtoehto ponille, mutta sopii 

myös aikuisille.

Monikäyttöisyytensä ansiosta suomenpienhevonen soveltuu niin koko 

perheen harrastehevoseksi tai terapiaratsastukseen kuin myös kilpai-

lukäyttöön. Suomenpienhevosta voi käyttää ratsuna esteille, kouluun, 

vaelluksiin ja westerniin. Ajohevosena siltä onnistuu niin valjakkohevo-

sen, työhevosen kuin ravurinkin tehtävät.

Liittymällä jäseneksi Suomenpienhevosyhdistykseen tai tukemalla toi-

mintaa lahjoituksin olet mukana tärkeässä työssä suomenpienhevoskan-

nan säilyttämiseksi ja sen tunnetuksi tekemisessä koko kansan hurmuri-

hevoseksi.
Mirlakka © Sini Tuhkunen

www.suomenpienhevonen.fi

LIITY

JÄSENEKSI

SUOMEN-

PIENHEVOS-

YHDISTYKSEEN!

Pienhevoset esillä:

estemestaruudet 29.8.2010 
Loimaalla.

koulumestaruudet    
28.8.2010 Loimaalla.

31.7-1.8.2010 Vermossa.
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SUOMENHEVONEN VAUHTIIN
Suomenhevosliitto järjestää Teivon Raviradalla Tampereella seminaarin aiheesta 

Suomenhevosen kilpailuttamiseen liittyvät ongelmat ja haasteet

maanantaina 15.11.2010 alkaen klo 18:00

Seminaarin tarkempi ohjelma ja luennoitsijat ilmoitetaan myöhemmin
Hevosurheilu-lehdessä ja kotisivuillamme (www.suomenhevosliitto.fi )

Tervetuloa keskustelemaan Suomenhevosen tulevaisuudesta raviurheilussa.

Suomenhevosliitto ry
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Varsat Vauhdissa 2010
Alkukilpailut:

 Kuopio pe 27.8. Pori pe 22.10.
 Mikkeli su 5.9. Rovaniemi la 23.10.
 Seinäjoki pe 17.9. Lahti to 11.11.

 Teivo loppukilpailu
la 11.12.

I palk. 1 500€. Jokaisen lähdön voittajalle loimi, lisäksi loppu-
kilpailun voittajalle kultakello, lahj. Suomenhevosliitto ry.

Sarjamääritys
tas.ajo 2120 m, tammat 20m hyv.

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
2009 19 800

Lähde: Suomen Hippos ry

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Ravihevoset Nuoret
hevoset

Ratsuhevoset Siitoskäyttö Muu käyttö Työhevoset

Suomenhevosen käyttö
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WWW.SEINAJOENRAVIKESKUS.FI

Seinäjoen

RAVIKESKUS
Vauhtia kaupungin sydämessä



Suomalainen ravikesä huipentuu Äimärautiolla!

Puh. 050 - 9111 080
WWW.KUNINKUUSRAVIT.FI

KUNINKUUSRAVIT
OULU 24.-25.7. 2010

Lipunmyynti 
on alkanut!

Hotellimajoitusta 

on vielä vapaana 

– toimi nopeasti!

Passin etukäteen 

ostaneiden kesken 

arvotaan Umesläp

-hevosenkuljetustraileri!

Lumijoen liinaharja Auraus on ME-ori ja kotiradan suuri suosikki.

Muista myös 
tunnelmallinen 

iltajuhla 
Hietasaaressa 

pe 23. ja la 24.7.


