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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.
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rauhan töihin

vetämään auraa tutuille pelloille
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upseerihevoseksi
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vetämään vainajia

sekä haavoittuneita

linjojen taa

Kirjailija Heikki Hemmingin 

julkaisema runo sotahevoselle 

Sotahevospatsaan paljastustilaisuudessa 

Seinäjoella 3.8.1997.

Sotahevoselle

”Liput salkoon

6.9.
Suomenhevosen päivän ja 

suomenhevosen kunniaksi.”
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SUOMENHEVONEN 2011

Hyvät Suomenhevonen 2011 

–lehden lukijat
Vuoden suurin  suomenhevostapahtuma -  Kuninkuusravit Teivossa  - kokoaa tänäkin 
vuonna suuryleisön  katsomaan valtakunnan hienoimpia hevosia.  Suomenhevonen 
näyttäisi tämän yksittäisen tapahtuman  silmin voivan hyvin. Tosiasiassa  suomenhevo-
sen arvostaminen tärkeänä osana ravikulttuuria tuntuu kärsineen infl aation, niin ravira-
tojen kuin omistajien ja valmentajien taholla.  Suomenhevossarjat jatkavat vähenemis-
tään, liekö syynä sarjamääritykset vai omistajien ja valmentajien  halu kilpailla hevosillaan. 
Väittäisin yrittäjiä löytyvän, jos sarjat suunnitellaan alueen hevosmateriaali tuntien. Radat, 
omistajat ja valmentajat  pitäisi saada saman pöydän ympärille keskustelemaan  ja suun-
nittelemaan toimivaa sarjarakennetta.

Kolmevuotiaiden suomenhevosten kilpailumahdollisuudet paranevat tänä vuonna mer-
kittävästi Suomen Hippoksen  ja Suomenhevosliiton ”Varsat Vauhdissa”- kilpailusarjojen 
myötä, valmentajat  ja omistajat  huomioikaa tämä suunnitelmissanne.

 Suomenhevonen on saanut ratsastajien ja valjakkoajajien keskuudessa oman vankan 
kannattajakuntansa, mikä tulisi myös kasvattajien huomioida astutuspäätöksiä tehtäessä. 
Etenkin hyvillä ratsuilla on kysyntää.

Suomenhevosliiton jäsenmäärä on jatkanut tasaista kasvua, osoittaen asiamme tärke-
yden ja kasvavan jäsenistömme myötä painoarvomme päätöksiä tehtäessä voimistuu.

Kuninkuusravikävijät; vierailkaa osastollamme ja vastatkaa siellä kyselyyn. Kaikkien vas-
tanneiden kesken arvotaan yhteistyökumppanimme Custom- tuotteen lahjoittama ar-
vokas palkinto.

Hyvää kesää 2011 toivottaen
Varkaudessa 23.6.2011.

Heikki Kinnunen
pj-Suomenhevosliitto r.y.

PALAUTA ALLA OLEVA LOMAKE TÄYTETTYNÄ OSASTOL

LEMME NUMERO 58 JA OSALLISTU UUDENVEROISEN 

CUSTOM FLEXURE KILPAKÄRRYN ARVONTAAN.

KÄRRYT ON KUNNOSTANUT JA LAHJOITTANUT JÄSENILLE 

ARVOTTAVAKSI CUSTOM SULKY.

KÄRRYT ARVOTAAN SUNNUNTAINA

31.7.2011 KLO 15.30

KAIKKIEN KYSELYYN VASTANNEIDEN KESKEN

ARVOTAAN LISÄKSI  6 KPL MIKKELIN KUNINKUUSRAVIEN 

2012 VIPLIPPUJA 1 PV.

TÄMÄ ARVONTA SUORITETAAN ELOKUUSSA 2011.

• Kuinka monta suomenhevosta oli rekisterissä v. 2010?

• Kuinka monta suomenhevosvarsaa syntyi v. 2010?

• Haluatko Info-pake  n Mikkelin Kuninkuusraveista 2012?

• Oletko Suomenhevoslii  o ry:n jäsen?

• Haluatko saada jäsentarjouskirjeen Suomenhevosliitolta?

                                     

kpl

kpl

kyllä en

kyllä en

kyllä

Pos  numero ja -toimipaikka

Katuosoite

Nimi

Sähköpos  
Palauta vastauslipuke ravitorille Suomenhevosliiton osastolle. Kaikkien vastan-
neiden kesken arvotaan 6 kpl VIP-lippuja (1 pv) Mikkelin Kuninkuusraveihin 2012. 
Voi  ajille ilmoitetaan pos  tse.

Vastaa kyselyyn – Voita VIP-lippu 
Mikkelin Kuninkuusraveihin 21.–22.7.2012

Kerro toiveesi tai kehi  ämisajatuksesi Suomenhevosliitolle lomakkeen taakse. 

•

•

Liity jäseneksi

Suomen-

hevosliittoon!

Tervetuloa tekemään työtä

suomenhevosen puolesta. 

Jäsenmaksu vain 20€/vuosi.

Jäsenedut:

Suomenhevonen –lehti,

Kuninkuusravien käsiohjelma, 

Suomenhevos –seinäkalenteri, 

jäsentarjoukset Mildtex- ja Cus-

tom –tuotteista.
www.suomenhevosliitto.fi .

Rakkaat ihmiset,

kuulkaa mitä teiltä pyydämme.

Antakaa meille tarpeeksi ruokaa,

puhdasta vettä sekä kylliksi lepoa.

Pitäkää tallimme

valoisina ja puhtaina.

Älkää lyökö meitä syyttä.

Älkää panko jääkylmiä

kuolaimia suuhumme,

sillä ne polttavat kielemme

kuin tulinen rauta.

Älkää repikö suutamme suitsilla.

Suokaa meille usein

ystävällinen sana.

Älkää myykö meitä,

jos elämme vanhoiksi.

Suokaa meille nopea kuolema

palkaksi siitä,

mitä olemme teille tehneet.

Ja muistakaa:

huono hevonen kertoo kaikille,

että hänen isäntänsä on kelvoton mies.

Harry Strengin kirjasta suomenkielen alkeet

Hevosen rukous
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Valjakkohevosen koulutus Aloitus

Alkutaival valjakkoajoon voidaan toteut-
taa aika lailla samoin, kuin ajolle opetetta-
van ravivarsankin eli ravivaljailla ja koppa-
kärryillä. Tätä ennen on tietenkin tehtävä 
huolellinen pohjatyö varsan kanssa oh-
jasajaen.  Valjakkoajossa ei koskaan käyte-
tä obersekkiä, joten sitä ei kannata laittaa, 
jos tavoitteena on peräänannossa kulke-
va valjakkohevonen.

Kun koppakärryily sujuu hyvin, voi 
aloittaa jo valjakkoajoon tähtäävät 
perusharjoitukset. Hevonen opete-
taan seisomaan rauhallisesti ja teke-

Kiinnostus valjakkoajoa kohtaan erityisesti suomenhevospiireissä on 

pitkään ollut kasvusuunnassa ja hyvä niin. Laji antaa lisää mahdol-

lisuuksia harrastaa hevosensa kanssa jopa koko perheen voimin. Toi-

saalta valjakkoajo ei poissulje mitään muuta ratsastuksen lajia, mutta 

monipuolistaa harjoittelumahdollisuuksia, kun aina ei tarvitse olla 

hevosen kanssa liikkeellä selästä käsin. Monet aloittavat ajo-opetuksen 

jo varsasta toivoen, että hevosen ura olisi ravikilpailupuolella. Kaikista ei 

kuitenkaan tule juoksijoita, mutta monesta ”hyvälaukkaisesta” hevoses-

ta voi tulla oiva valjakkohevonen.

Kuvassa Kihin Jussi, Leena Kalalahti ja groomina Suvi Haapala.

”Useimmat

suomenhevoset 

ovat kuin

kotonaan

valjakkovaunujen 

edessä.”

mään tasaiset siirtymiset käyntiin, raviin 
ja lopulta laukkaankin. Sille opetetaan 
selkeät äänimerkit, joita käytetään joh-
donmukaisesti ja se totutetaan ajopiis-
kaan, jonka tehtävänä on toimia ikään 
kuin pohkeena. Tasainen ohjastuntuma, 
pehmeät avut, hyvä tahti ja tasapaino 
pitäisi olla perusajatuksena aivan kuten 
ratsastuksessakin. 

Koppakärryjen kanssa kovin tiukat kään-
nökset, esim. voltit eivät suju niin juo-
hevasti kuin valjakkovaunuilla, mutta 
toki niitäkin kannattaa alkaa harjoitella, 
kunhan tekee riittävän suuret tiet. On 
tärkeää tehdä ajoharjoittelua muuallakin 
kuin vain teitä pitkin.  Jos käytössä ei ole 
suurta ratsastuskenttää, tasainen pelto 
käy yhtä hyvin. Silloin kannattaa merkitä 
kentälle ainakin kulmat ja pyrkiä teke-
mään kentästä suorakaiteen muotoisen. 
Valjakkokoulukenttä helpoissa ja vaativis-
sa luokissa on kooltaan 40 x 80 metriä.

Koppakärryistä valjakko-

vaunuihin

Kun hevonen toimii moitteettomasti 
koppakärryjen edessä, on aika siirtyä val-

jakkovaunuihin. Tätä ennen on totutet-
tava hevonen vähintäänkin ohjasajossa 
mäkivyöhön, ettei se tule yllätyksenä. 
Myös silmälappuihin tulee totuttautua 
rauhassa ja varmistua, ettei hevonen hä-
täänny niistä. Toki voi ajaa myös ilman 
lappuja ihan ratsusuitsilla. Kuolainvalinta 
on kovin hevoskohtainen ja tähän ai-
heeseen ei ole yksiselitteistä vastausta ja 
lyhyttä vastausta, mutta usein ihan taval-
lisella nivelellä oleva ns. fullcheek-kuolain 
on toimiva. Monelle matalakitalakiselle 
suomenhevoselle suora kuolain, joko 
kankivaikutuksella tai ilman, toimii niveltä 
paremmin.

 Vaunujen paino on yksi kynnyskysy-
myksistä, joten ei haittaisi, jos hevonen 
olisi vetänyt kahta painavaa kyytiläistä 
koppakärryillä ennen siirtymistä valjak-
kovaunuihin. Me yleensä aloitamme 
valjakkovaunuihin totuttelun gigeillä eli 
yksiakselisilla vaunuilla, jotka painoltaan 
ja olemukseltaan ovat melko lähellä kop-
pakärryjä. Gigeissä kuitenkin pääsee istu-
maan hieman korkeammalle, jolloin on 
helpompi nähdä hevosen yli ja tarkistaa, 
että se kulkee suorassa ja asettuu oikeaan 
suuntaan kaarteissa. (Koppakärryihinkin 
voi tietenkin virittää jonkinlaisen istuin-
korokkeen, niin pääsee alkuun.)

Painavia vaunuja kannattaa alussa työn-
tää hevosen avuksi liikkeelle, ettei veto-
vastus pelästytä hevosta. On myös oltava 
varma, ettei hevonen pelkää vaunusta 
tulevia ääniä. Sitä voi harjoitella vaikka ve-
tämällä vaunuja hevosen perässä ennen 
kuin se valjastetaan niiden eteen.  Melko 
kauan kannattaa harjoitella liikkeelle läh-
töjä ja käynti-ravi siirtymisiä, että hevo-
nen oppii oikeanlaisen vetotekniikan ja 
käyttää takaosaansa oikein.  Kun tämä su-
juu hyvin nelipyöräisillä maratonvaunuil-
la, voi aloittaa lajityyppilliset harjoitukset, 

joita on jo koppakärryillä soveltuvin osin 
treenannut aiemmin.

Kuski ja groomi

Kaikessa harjoittelussa on tärkeää saada 
oikeanlaista opastusta paitsi hevoselle, 
myös kuskille ja avustajalle eli groomille. 
Ilman valmentautumista on aika mahdo-
tonta päästä hyviin tuloksiin, jos laji on 
uusi sekä kuskille että hevoselle. Kun käy 
ajotunneilla koulutetulla valjakkohevo-
sella ja saa ajaa asianmukaisilla valjakko-
vaunuilla, oppii paljon nopeammin lajin 
saloja, joita voi sitten siirtää kotiharjoitte-
luun. Myös groomin tehtävissä on paljon 
asioita, jotka on hyvä tietää jo ihan turval-
lisuudenkin takia.

Hyvä valjakkohevonen

Valjakkohevoselta vaaditaan samantyyp-
pisiä ominaisuuksia kuin kenttähevosel-
takin. Sen tulee olla rohkea ja palvelualtis, 
vahva ja kestävä ja ennen kaikkea sen täy-
tyy tykätä ajamisesta! Kaikista hevosista ei 
tule valjakkohevosta ja jos koulutuksessa 
sattuu sellaisia virheitä, että hevonen 
pääsee pelästymään ja ryntäämään tie-
hensä, on edessä todella pitkä ja kivinen 
tie opettaa se uudelleen luottavaiseksi.  

Onneksi useimmat suomenhevoset ovat 
kuin kotonaan valjakkovaunujen edessä 
ja ainakin, jos meidän valjakkohevosilta 
kysytään, kumpaa tehdään mieluummin 
ajetaanko vai ratsastetaan, on valinta sel-
vä – ajohommat voittaa aina!

           

Leena Kalalahti
Suomenhevoskeskus Loimihaka
e-mail: loimihaka@loimihaka.fi 

Kuvassa Hessin Vihtori, Hannu Kalalahti ja groomina Annika Härkönen.
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oli suomalaista hevostyyppiä. Rokki pal-
veli myös ruununoriina ja palkittiin niin 
yksityisissä kilpa-ajoissa kuin hevosjalos-
tusliiton näyttelyissä. Suomalaisrotuisten 
oriiden kantakirjaan se merkittiin vuonna 
1908. Muita paljon astutukseen käytetty-
jä Liuksialan oriita olivat Valo ja Veli sekä 
Ajokki ja Oiva Huli. Lisäksi muutamat oriit 
astuivat parissa vuodessa huomattavan 
määrän tammoja.

Liuksialassa ja Varsamäessä syntyi vuosi-
na1899 - 1940 omien oriiden jälkeläisinä 
yhteensä 50 varsaa sekä vuosina 1893 - 
1917 yhteensä 15 vieraiden oriiden jälke-
läistä. Emätammat olivat nimeltään Pikku, 
Viesti, Sisko, Sella, Siivo, Jaara, Vappu, Api-
la, Aate, Tyttö, Henttu, Soma, Prinsessa, 
Sanelma, Loppu, Lissu, Vekku ja Laulu. 
Osa kantatammoista oli syntynyt Liuksi-
alassa.

Liuksialan hevoset osallistuivat näyttelyi-
hin ja monet niistä kantakirjattiin. Jalmari 
Meurman oli tarkka hevosmies. Tallissa 
ja hevosten hoidossa noudatettiin mää-
rättyä aikataulua, ja Meurman piti kirjaa 
omien ja vieraiden hevosten rehun kulu-
tuksesta sekä muista kuluista.

Hevosvoimien kannattaja

Jalmari Meurman oli hevostalouden ke-
hittäjä usealla tasolla. Meurman ihannoi 
suomalaista hevosta ja pyrki edistämään 
hevosjalostusta niin hallinnossa, yhdis-
tystoiminnassa kuin käytännössä. Yhdellä 
sanalla kuvattuna Jalmari Meurman oli 
hevosmies. Ei ole kovin yllättävää, ettei 
autokyyti aluksi kelvannutkaan hevos-
miehelle. Jalmari Meurman totesi: ”Men-
kää te vaan autolla, minä tuun valakoilla-
ni perässä.” Vähitellen Meurmankin tottui 
autokyytiin. Sota-aikana Liuksialan auto 
oli kuitenkin puolustusvoimien käytössä, 
ja tyttären poika kuljetti isoisäänsä he-
voskyydillä pitkin pitäjää. Hevosinnostus 
näyttääkin periytyneen Jalmari Meurma-
nin jälkipolville.

Hilja Toivio 9.6.2011

Lähteet

Atso Pajumaan haastattelu. Haastattelija 
Hilja Toivio, Kangasala 5.11.2010.

Liuksialan kartanon arkisto, Kangasala.

Korpela, Mikko, Tammelan takamailta 
Teivoon. Pohjois-Hämeen Hippoksen 
100-vuotinen tarina. Tampere 2009.

Mattson, S. (toim.), Suomen agronomit 
1853 - 1941. Agronomien Yhdistyksen jul-

kaisuja n:o 38. Helsinki 1942.

Yhteiskunnallinen

vaikuttaja

Jalmari (Hjalmar) Fredrik Meurman syn-
tyi Kangasalla Liuksialan kartanossa 
19.7.1870. Hänen vanhempansa olivat 
Aline Meurman (os. Tallqvist) ja ”Kangasa-
lan Karhuna” tunnettu suomalaisuusmies, 
kunnallisneuvos Agathon Meurman. 
Vuonna 1902 Jalmari Meurman avioitui 
12 vuotta nuoremman Anna Adéle Löfi n 
kanssa.

Jalmari Meurman kävi koulua Helsingis-
sä, jossa kirjoitti ylioppilaaksi. Agrono-
miksi Meurman valmistui Mustialasta 
vuonna 1896. Valmistumisensa jälkeen 
hän toimi muutaman vuoden Liuksialan 
tilanhoitajana ennen kuin kartano siirtyi 
hänen omistukseensa. Tilanhoidon ohel-
la Jalmari Meurmanilla oli samaan aikaan 
useita muita toimia. Monet Meurmanin 
luottamustoimista liittyivät hevosiin ja 
maatalouteen, mutta hänellä oli myös 
muita yhteiskunnallisia luottamustoi-
mia. Hevosten ohella hän oli erityisen 
kiinnostunut historiasta ja oli esimerkiksi 
Hämeen museoseuran perustajajäsen. 
Kunnallisneuvoksen arvo Jalmari Meur-
manille myönnettiin vuonna 1916.

Hevoshoidonneuvojana

Jalmari Meurman toimi hevoshoidon-
neuvojan sijaisena 1890-luvun jälkipuo-
lella ja hoiti vt. hevoshoidonneuvojan vir-
kaa vuosina 1898 - 1904. Työhön kuului 
muun muassa ruununoriiden osto ja tar-
kastukset sekä toiminta valtion kilpa-ajo-
jen ja näyttelyiden palkintolautakunnissa. 
Hevoshoidonneuvoja edusti maan ylintä 
hevosasioiden johtoa, ja häntä pyydet-
tiin usein pitämään esitelmiä esimerkiksi 
maanviljelysseurojen tilaisuuksissa.

Jalmari Meurman toimi hevosasioiden 
asiantuntijatehtävissä myös lainsäädän-
nön valmistelussa ja komiteoissa. Meur-

man osallistui esimerkiksi ravikilpailuja 
ja ruununoriita koskevien sääntöjen, he-
voshoidonneuvojan johtosäännön sekä 
uusien määräysten hevoshoidon edis-
tämisestä valmisteluun. Jälkimmäisiin 
toimenpiteisiin kuului myös kantakirjan 
pito.

Yhdistystoimintaa

Valtion hevosjalostustoimien lisäksi Jal-
mari Meurman vaikutti hevosasioissa 
myös paikallistasolla. Meurmanin persoo-
naan on yhdistetty voimakas auktoriteet-
ti, ja hän toimi usean hevosyhdistyksen 
johtohenkilönä. Hevoshoidonneuvojan 
virka ja yhdistystoiminta loivat Jalmari 
Meurmanille laajan hevosalan verkoston, 
jota hän saattoi hyödyntää hevostalou-
den kehittämisessä.

Pohjois-Hämeen Hippoksessa Jalmari 
Meurman vaikutti sen perustamisesta, 
vuodesta 1909 alkaen. Meurman toimi 
aluksi varapuheenjohtajana ja johtokun-
nan jäsenenä sekä vaikutti kolme vuosi-
kymmentä yhdistyksen puheenjohtajana 
vuosina 1916 - 1946. Kunniajäsenen ja 
-puheenjohtajan arvo hänelle myönnet-
tiin vuonna 1924. Yksi Meurmanin aja-
mista asioista yhdistyksen toiminnassa oli 
Kellosalmen tilan hankinta orivarsalaitu-
meksi 1930-luvulla.

Hämeen läänin hevosjalostusliiton johto-
kunnan jäsen Jalmari Meurman oli vuo-
det 1911 - 1946, joista hän toimi liiton 
puheenjohtajana vuosina 1920 - 1930. 
Lisäksi Meurman vaikutti Hämeen läänin 
hevosystäväinyhdistyksessä puheenjoh-
tajana sekä vuosina 1922 - 1923 Suomen 
hevosjalostusliittojen valtuuskunnan 
jäsenenä ja puheenjohtajana. Jalmari 
Meurman vaikutti siten Hämeen hevos-
yhdistyksissä niiden syntyajoilta aina kuo-
lemaansa saakka vuoteen 1946.

Käytännön

hevosjalostusta

Jalmari Meurman harjoitti hevosjalos-
tusta Liuksialan kartanossa ja Varsamäen 
tilalle perustamassaan varsankasvatuslai-
toksessa. 1800-luvun viimeisten vuosien 
ja talvisodan välisenä aikana niissä oli yh-
teensä 20 siitosoria. Oriit olivat nimeltään 
Jukka, Ponsi, Salama, Veli, Valo, Pekka, 
Rokki, Urho, Hauska, Ylkä, Lento, Tuki, Pyl-
väs, Aaro, Herne, Hellu, Ajokki, Oiva Huli, 
Lassi ja Hurra.

Rokki oli oreista suosituin. Se astui vuo-
sina 1903 - 1910 yhteensä 418 tammaa. 
Rokki oli syntynyt Viitasaarella vuonna 
1894. Se oli 158 cm:ä korkea rautias ori, 
jolla oli otsassa pilkku ja vasemmassa 
takajalassa puolisukka. Rokkia kuvattiin 
vahvarakenteiseksi työhevoseksi, joka 

”Jalmari Meurman

oli tarkka

hevosmies.

Tallissa ja

hevosten hoidossa

noudatettiin

määrättyä

aikataulua.”

Jalmari Meurman

- hämäläinen hevosmies

Hevoshoidonneuvoja, agronomi Jalmari Meurman vuonna 1901. Kuva: Liuksialan kartanon arkisto

1800-luvulla Suomessa pyrittiin 

jalostamaan muiden kotieläinten 

ohella suomalaista hevosta. Valtion 

hevosjalostusta johti erityinen 

hevoshoidonneuvoja. Vuonna 

1893 ensimmäisenä virkaan astui 

entinen viulisti, maanviljelijä Ernst 

Fabritius. Veljekset Ernst ja Lud-

vig Fabritius vaikuttivat monella 

tapaa suomalaisen hevosrodun 

jalostukseen. Heidän toimintaansa 

on pidetty merkittävänä suomen-

hevosrodun syntyvaiheessa. Sekä 

hallinnon että paikallisella tasolla 

toimi kuitenkin myös muita he-

vosalan vaikuttajia, joista yksi oli 

kangasalalainen Jalmari Meurman.
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Suomenhevosliitto Ry 

Hallitus 2011

Kinnunen Heikki (puheenjohtaja)
Kopolanvirrantie 213, 78610 Varkaus
p. 0400 805 755, heikki.kinnunen@sterm.fi 

Saario Erkki (varapuheenjohtaja)
Jokikunnantie 424, 03430 Jokikunta
p. 0400 213 464, saario.ekku@suomi24.fi 

Jaana Strömberg (sihteeri)
Verkkalantie 154, 41900 Petäjävesi
p. 0400 640 247, jaana.stromberg@gmail.com

Konsala Jouko (rahastonhoitaja ja jäsenasiat)
Rantoistentie 120, 37570 Lempäälä
p. 050 561 10 031, jouko.konsala@kolumbus.fi 

Räisänen Pauliina
Syrjäläntie 8 as 1, 88610 Vuokatti
p. 040 593 76 75, pauliina.raisanen@pp1.inet.fi 

Ahlskog John
Staversbyvägen 161, 66520 Veikars
p. 040 762 02 97, john.ahlskog@mustasaarelainen.com

Kalalahti Hannu
Uitontie 142, 32200 Loimaa
p. 040 860 76 00, hannu@kalalahti.net

Rauli Anttila
Kalliolantie 35, 03400 Vihti
p. 050 410 29 66, rauli.anttila@elisanet.fi 

Ryynänen Timo
Niittyjamalintie 11, 81700 Lieksa
p. 0400 378 633, timo.ryynanen@pp3.inet.fi 

Korpela Mikko
Juuritie 5, 33470 Ylöjärvi
p. 040 513 83 29, mikko.korpela@fi nkronik.fi 

- Tämä loitsu oli ennen tarkoitettu niiden hevosten paranta-

miseksi, joilla oli lettitauti eli iholle ilmaantui viiden pennin 

kokoisia laikkuja. Ennen kuin ylläoleva loitsu lausuttiin, 

piti käsiin laittaa ”pyhänä rasvatut” kintaat ja läväyttää 

niillä hevosen lautasille. Lähde: Niina Viitamä-

ki/Luontoäidin hevoset (Lotta Svärd 

lehti –v. 42)

”Hyppää, niinkuin sen
miehen sielu

helvetissä hyppää,
joka pyhänä

kenkänsä rasvasi”.

Hevosjalostusliitto                       Sh arvio 2010                                                                         

Etelä-Pohjanmaa  2400

Etelä-Suomi   2440

Häme    3000

Kainuu     370

Keski-Pohjanmaa  1115

Keski-Suomi   1800

Kymen-Karjala   1400

Lapin      479

Mikkeli     900

Nylands län   1277

Pohjanmaa   1200

Pohjois-Karjala   1600

Pohjois-Savo   1600

Satakunnan alue  1960
            (tiedot v. 2007)

Svenska Österbotten    500

Varsinais-Suomi  1530

Suomenhevosten

lukumäärä alueittain

Lähde Suomen Hippos
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Virkku-Linnun vauhtia Tampe-

reen Hippoksella.  Ruotsissakin 

menestyksekkäästi kilpaillut 

Virkku-Lintu sijoittui kuninkuus-

kilpailussa toiseksi vuosina 

1931 ja 1933. Tamma oli yksi 

1930-luvun alkupuoliskon 

nopeimpia suomalaisravu-

reita. Ennätyksensä 1.30,3 

Virkku-Lintu juoksi vuonna 

1931. (Kuva: Pohjois-Hä-

meen Hippoksen arkisto)

Perheentuvan ori ’Samolainen’, jonka hyvä 
juoksu oli täydellinen yllätys.”

Virkku-Linnun hylkäyksen myötä toiseksi 
3 000 metrillä sijoittui kuninkuuskilpai-
lun ulkopuolella juossut Samolainen ja 
kolmanneksi Viuhka, joka jäi Tomusta ko-
konaisajassa laskettuna yli neljä sekuntia. 
Frans Vanhatalo saikin lähteä näin ollen 
melko levollisin mielin seuraavaan kil-
pailupäivään, kun pahin kilpakumppani 
oli poissa pelistä. Tampereen Kuninkuus-
ravien ensimmäinen kilpailupäivä kärsi 
sateisesta säästä ja paikalle oli saapunut 
vähän yleisöä. Tämä vaikutti myös lauan-
tain totalisaattorivaihtoon, joka jäi vaati-

mattomasti 5 410 markkaan.  Helsingin 
Sanomien artikkelin mukaan ensimmäi-
senä kilpailupäivänä ”rata oli edellisyön 
sateen vaikutuksesta raskas, mutta tästä 
huolimatta muodostuivat tulokset kor-
kealuokkaisiksi.” Lehti jatkoi toteamalla, 
että ”erikoisen ilahduttavana seikkana voi 
eilisistä kilpailuista mainita, että hevoset 
olivat kauttaaltaan sangen hyvin valmen-
nettuja. Hevosurheilumme alalla onkin 
tässä kohden astuttu aimo askel eteen-
päin.”

Kuninkuuskilpailu jatkui sunnuntaina 4. 
syyskuuta. Sää oli edelleen sateinen, mut-
ta yleisöä oli selvästi enemmän kuin lau-
antaina, hieman yli 1 000 henkeä.  Kilpai-
lut aloitettiin 1 609 metrin ennätysajolla, 
johon osallistui neljä hevosta. Edellisenä 
päivänä 3 000 metrillä kolmanneksi sijoit-
tunut Viuhka oli sairastumisen vuoksi jou-
tunut jättämään leikin kesken.  Tomu vei 
mailin nimiinsä tuloksella 2.29,4 (1.32,9). 
Kokonaiskilpailun ulkopuolella juossut 
Virkku-Lintu sai täsmälleen saman ajan, 
mutta tamma sortui matkan aikana jäl-
leen laukkoihin ja puhtaamman juoksun 
tehnyt Tomu julistettiin ennätysajon voit-
tajaksi. Kolmanneksi sijoittui Huijari, mut-
ta se jäi kärkikaksikosta kokonaisajassa 
peräti yhdeksän sekuntia.  
Kilpailu vuoden 1932 ravikuninkaan titte-
listä päättyi 2 000 metrin ennätysajoon. 

Päätöslähdössä Virkku-Lintu osoitti, että 
ilman lauantain epäonnistumista tamma 
olisi saattanut jopa viedä kuninkuussep-
peleen Tomulta. Matti Onkalon omistama 
ja ohjastama tamma onnistui 2 000 met-
rillä kykyjensä edellyttämällä tavalla ja py-
säytti kellot aikaan 3.09,4 (1.34,7). Tomu 
jäi Virkku-Linnusta 1,4 sekunnin päähän 
ja kolmanneksi sijoittui tasaisesti juossut 
Huijari, joka jäi voittajasta kokonaisajassa 
jo lähes 12 sekuntia. Tampereen kunin-
kuusajojen päätösmatkalla Virkku-Lintu 
tuotti Tomulle tämän menestyksekkään 
kuninkuusraviuran ainoan tappion. Tomu 
ei välttämättä ollut Tampereen Kunin-
kuusravien aikana parhaimmillaan ja 
tämä näkyi totutun loistokkuuden puut-
tumisena kilpailusuorituksista. Aamulehti 
totesi kisojen jälkeisenä päivänä, että 

”ellei Virkku Lintu toissapäiväisen lauk-
kansa perusteella olisi joutunut kunin-
kuusajosta pois, olisi se voittanut ku-
ninkuuden, mahdollisesti kyllä Tomu 
viimeisellä matkalla, ollessaan jo varma 
kuninkuudesta, ei ottanut parasta lop-
pukiriä. Sivusta päin nimittäin näytti siltä, 
ettei Vanhatalo enää lopussa pitänyt eri-
koisempaa kiirettä, vaan ajoi rauhallisesti 
paalulle.”

Tomun kolmas kuninkuus ratkesi lopulta 
ylivoimaisella erolla ennen toiseksi sijoit-
tunutta ori Huijaria. Kolmanneksi koko-
naistuloksissa sijoittui Nikaran-Sirkka. Ko-
konaiskilpailun voitosta Tomu ansaitsi 1 
000 markan suuruiset palkintorahat sekä 
Suomen sinivalkoisilla väreillä koristellun 
laakeriseppeleen, jonka Pohjois-Hämeen 
Hippos ry:n puheenjohtaja ja kuninkuus-
ajojen kilpailutuomariston puheenjoh-
taja, kunnallisneuvos Jalmari Meurman 
luovutti voittajavaljakolle. Kuninkuusajo-
jen päätösjuhlallisuudet järjestettiin Tam-
pereen keskustassa sijainneessa Puisto-
ravintolassa, jossa ”iloiset juhlat jatkuivat 
aina myöhään pikkutunneille saakka.”

Mikko Korpela

Kuninkuusravien 

historiaa
Tomun voittokulku jatkui Tampereen

vuoden 1932 kuninkuuskilpailussa

– Kolmanteen seppeleeseen tarvittiin

myös hiukan onnea.

rin matkan. Jo etukäteen tiedettiin, että 
pääkamppailu tulee syntymään ’Tomun’ 
ja viime aikoina loistavia tuloksia juos-
seen ’Virkku-Linnun’ välille. Viimemainit-
tu osoittautuikin maineensa veroiseksi 
juoksijaksi ja oli sen ensi kilometrin aika 
melkein tasassa ’Tomun’ kanssa. Toisella 
kierroksella alkoi ’Virkku-Lintu’ kuitenkin 
pahasti rikkoa ja menetti siinä paljon 
aikaa ja voiton mahdollisuutensa. Sen 
aika oli kuitenkin vain kaksi sekunnin 
kymmenystä huonompi kuin ’Tomun’, 
joka loppumatkassa näytti väsähtävän. 
Kun ’Virkku-Linnun’ juoksu rikkomisen 
vuoksi kokonaan hylättiin, näytti varmal-
ta, että ’Tomu’ vielä tällä kerralla anastaa 
ravikuninkuuden. ’Viuhka’ ei ollut enti-
sensä, vaan vaikutti jäykältä, mikä lienee 
johtunut pitkästä rautatiematkasta, ja 
’Nikaran-Sirkka’ väsyi lopussa, samoin 
kuin ’Huijarikin’. Näiden lisäksi oli 
3.000 metrin matkalla veljekset 

Vuosien 1930—1933 ravikuningas Tomu ja Frans Vanhatalo. Vuonna 1924 syntynyt Tomu hallitsi suomalaisia raviratoja 

1930-luvun alussa. Tamma kilpaili Suomen Ravirenkaan alaisissa kilpailuissa 74 kertaa ja näistä 62 päättyi voittoon. 

Ennätyksensä 1.29,8/ 1 609 metriä Tomu juoksi Seinäjoen kuninkuusajoissa vuonna 1933. Tämä oli myös ensimmäinen 

1.30-rajan alitus maililla Suomessa. (Kuva: Pohjois-Hämeen Hippoksen arkisto)

nopeudestaan Seinäjoella kahta 
viikkoa ennen Tampereen kunin-
kuusajoja. Tuolloin Matti Onkalon 
tamma oli kellotellut 1.27-kyytejä 
1 000 metrillä ja kovassa ryhmässä 
vienyt voiton ennen Tomua. Vuo-
den 1932 kuninkuusmittelöstä oli-
kin näin ollen tulossa mielenkiintoi-
nen.

Lauantaina 3. syyskuuta ajettiin ku-
ninkuuskilpailuun kuuluva 3 000 
metrin ennätysajo. Avausmatkalle ja 
samalla kuninkuusajojen kokonais-
kilpailuun ottivat Tomun ja Virkku-
Linnun ohella osaa kuopiolaisen 
Janne Vartiaisen omistama Nikaran-
Sirkka, ypäjäläisen Juho Kyläsorrin 
omistama ori Huijari ja Viipurin lää-
nin Pyhäjärveltä saapuneen Oskari 
Vanhatalon omistama ori Viuhka. 
Näiden lisäksi 3 000 metrillä kilpaili 

Loimaalta saapunut ori Samolainen, jota 
ei kuitenkaan ollut ilmoitettu kuninkuus-
kilpailun muihin osalähtöihin.

Kuninkuuskilpailun avannut pitkä matka 
osoitti, että kuninkuutta tavoitteli vain 
kaksi varteenotettavaa kandidaattia, 
Tomu ja Virkku-Lintu. Jälkimmäisen koh-
taloksi koitui kuitenkin liiallinen innok-
kuus toistuvien laukkojen muodossa.  
Helsingin Sanomat raportoi lauantain 
kilpailuista seuraavasti:

”Päähuomio ajoissa kiintyi tietenkin 
kamppailuun Suomen ravikuninkaan 
arvonimestä, jota J. F. Vanhatalon ’Tomu’ 
on jo kaksi vuotta peräkkäin kantanut. 
Kuninkuuden tavoittelijoita oli tällä ker-
taa viisi ja suorittivat ne eilen 3.000 met-

Järjestyksessään yhdeksännet kunin-
kuuskilpailut järjestettiin Tampereen 
Hippos-radalla syyskuun 3. ja 4. päivänä 
vuonna 1932. Porilaisen maanviljelijän 
Frans Vanhatalon omistama Tomu läh-
ti kuninkuusajoihin ennakkosuosikkina, 
sillä tamma oli ollut kaksissa edellisissä 
kuninkuusajoissa täysin omaa luokkaan-
sa. Lahden kuninkuuskilpailuissa vuonna 
1930 Tomu oli vienyt kaikki osamatkat 
nimiinsä ja vastaava oli toistunut myös 
seuraavana vuonna Helsingin Käpylässä. 
Frans Vanhatalon suojatille oli kuitenkin 
ilmaantunut varteenotettava haastaja, 
sillä simolaisen Matti Onkalon omistama 
tamma Virkku-Lintu oli esittänyt vuoden 
1932 kilpailuissaan hyviä otteita. Vuoden 
1931 kuninkuuskilpailun kakkonen oli 
jo antanut myrskyvaroituksen huimasta 
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Vanhemmat oriit ja ruunat:
ERIKASSON
Om. Tuikka Helena & Varjonen Jaakko

p. 02-4315868 , Mäyräntie 2, 21270 NOUSI-

AINEN.

Haltija: Bella Varjonen p. 0400-174569, Oja-

lantie 10, 21310 VAHTO

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

(Yhteyshenkilö: Hannu Hokkanen, Timon-

kuja 11, 42300 Jämsänkoski)

5-vuotiaat oriit ja ruunat:
PIHLAJAN AARONI
Om. Stable Aaron Rowan (Rami Lehtomäki, 

p. 040-8383443), Nummentie 24 b, 27500 

Kauttua

5-vuotiaat tammat:
NORIKO
Raija Alahautala, 08-430051 040-7284993 , 

Palosentie 62, 85210 KÄHTÄVÄ

Haltija (kilpailu): Harmoinen A. & Sirviö K. & 

Vääränen T. p. 017-54764, Poikkiharjuntie 5, 

74700 KIURUVESI

4-vuotiaat oriit ja ruunat:
PIKKU-PERTTI
Kanala, Akseli & Kati, 06-8636008, Tynkki-

sentie 107, 69510 HALSUA

Vuoden parhaat 2010

4-vuotiaat tammat:
MIMMIN RUUSU
Koskio Salla & Lahdenperä Rauno

p. 040-7628813, Korpelantie 42, 37530 LEM-

PÄÄLÄ

3-vuotiaat oriit ja ruunat:
TÄHEN TOPELIUS
Team Topelius p. 040-5358618

044-5358618, Varpukatu 2 As 6, 40630 JY-

VÄSKYLÄ

Haltija: Pauli Raivio p. 0400-569625, Oinas-

järventie 65 A 41560 SÄKINMÄKI

3-vuotiaat tammat:
TÄRPÄTTI
Laitinen, Eero & Jaakko p. 0400-254520, 

Vehkokankaantie 131, 51440 VUOJALAHTI 

Haltija: Jaakko Laitinen p. 0400-254520, 

Vehkokankaantie 131, 51440 VUOJALAHTI

Monté:
LAASERIN KUVA
Om. Teija Lehtonen p. 045-2691875 , Jär-

venpääntie 2, 82500 KITEE.

Työhevonen:
JOJORIINA
Anne Kupari p. 03-7186986 0400-681166, 

Tepoontie 525 19370 NUORAMOINEN

Estehevonen:
HUMELI
om. Anniina Anttila p. 050-3479065, Selkä-

tie 43, 48810 KOTKA

Kouluhevonen:
HERKKO HURMAUS
om. Päivi Lammi p. 040-7181236, Kangas-

Huhdantie 24, 95300 TERVOLA

leasing: Heli Rainio p. 040-7450517, Kiet-

tiöntie 120, 21500 PIIKKIÖ

Kenttähevonen:
NAURISKYDÖN ZIL
om. Kangas S.& Nykänen K.& Takala J.

p. 0400-686495, Lukkarintie 1-5 L 33, 00680 

HELSINKI

Valjakkohevonen:
HESSIN VIHTORI
om. Kalalahti Hannu & Leena

p. 040-8618806, Uitontie 142,  32200 LOI-

MAA 

Pienhevonen:
NOTHOLMS TINDRA
om. Nea Helminen p. 050-5166463, Lintu-

kallionrinne 3 F 93, 01620 VANTAA

Suomenhevosliitto valitsee eri ikäryhmistä ja lajeista vuoden hevosen. Vuonna 2010 menestyneistä valittiin seuraavat hevoset.

Suomenhevosliitto r.y. on perustettu Saarijärvellä

4. tammikuuta 1998. 

Liiton kotipaikkana on perustamispaikkakunta Saarijär-

ven kaupunki.

Liiton toiminta-alueena on koko Suomi.

Liitto on Suomen Hippos ry:n jäsen.

Suomenhevosliitto ry on suomenhevosen käyttöä ja ar-

vostusta edistävä valtakunnallinen yhdistys. Liitto pyrkii 

toiminnallaan lisäämään ja jakamaan tietoa suomenhe-

vosesta sekä tietenkin pyrkii hankkimaan laajan kanna-

tusjoukon suomenhevosen ympärille. Päästäksesi liiton 

jäseneksi sinulla ei tarvitse olla omaa suomenhevosta, 

eikä sinun tarvitse aktiivisesti harrastaa hevosurheilua.

Riittää, että sinulla on sydämessäsi

paikka suomenhevoselle.

Suomenhevosliitto r.y.

www.blackhorse.fi

Mukana 
suomalaisessa raviurheilussa

 jo 30 vuotta

www.biofarm.fi
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Taustaa

Ensimmäinen varsinainen hevosille tar-
koitettu sisäloislääke on tullut markkinoil-
le 1940-luvulla. Tällä hetkellä käytössäm-
me on vain 5 eri lääkeainetta hevosten 
sisäloishäätöön, joista viimeisin on tullut 
markkinoille 1990-luvun lopussa. Vii-
meisintä lääkeainetta ei uusimman suo-
situksen mukaan käytetä rutiinisti, vaan 
säästellään reservilääkkeeksi. Lääkeainei-
den kehittäminen on hidasta, eikä lähitu-
levaisuudessa ole odotettavissa uudella 
mekanismilla toimivaa sisäloislääkettä.

Useat sisäloiset ovat kehittäneet resis-
tenssiä eli vastustuskykyä sisäloislääk-

Uudet 

suositukset 

hevosten

sisälois-

kontrolliin

keille myös Suomessa. Resistenssitilan-
ne vaihtelee eri talleilla, kerran hankittu 
resistenssi ei katoa. Suurimpana syynä 
resistenssin kehittymiseen on muuta-
ma vuosikymmen jatkunut säännölli-
nen rutiininomainen kaikkien hevosten 
lääkitseminen 3-4 kertaa vuodessa. Tällä 
on toki päästy lähes kokonaan eroon tie-
tyistä sisäloisista, jotka aiheuttivat ennen 
merkittäviä sairastumisia hevosille. Vielä 
muutama vuosikymmen sitten merkittä-
vin sisäloinen oli iso strongylus, joka on 
nykyään Suomessa jo harvinainen.

Ainoa tapa säilyttää nyt käytössä olevien 
vähäisten sisäloislääkkeiden teho mah-
dollisimman pitkään on kohdennettu 

loishäätö, jossa kunkin hevosen lääkityk-
sen tarve ratkaistaan yksilöllisen lanta-
näytteen perusteella. Lisäksi hyvä laidun-
hygienia ja muut ennaltaehkäisytoimet 
tartuntapainetta vähentämään ovat mer-
kityksellisiä.

Merkittävin sisäloinen aikuisella hevosella 
on tällä hetkellä pieni sukkulamato (cy-
athostoma eli pieni strongylus), jolla on 
löytynyt resistenssiä tietyille lääkeaineille 
myös Suomessa. Pieni sukkulamato vaatii 
laidunolosuhteita tarttuakseen, joten lai-
dunten puh-taana pitämisellä (ulosteiden 
keräys 1-2 vkon välein), laidunkierrolla, 
laidunten uusimisella ja ylilaiduntamisen 
välttämisellä voidaan pienentää tartun-
tariskiä. Hevonen karttaa laidunruohon 
syömistä ulostekasojen läheltä, mutta jos 
laidun on jo tarkkaan syöty, joutuu hevo-
nen syömään myös lantakasojen viereltä 
ruohotupsuja, joissa on paljon tartunta-
kykyisiä toukkia. Vain osalla saman tallin 
hevosista esiintyy pieniä sukkulamatoja 
ja juuri nämä hevoset halutaan yksilölli-
sellä ulostenäytteellä löytää. Osa hevosis-
ta kehittää vastustuskykyä näille madoille 
ja ovat yleensä vuodesta toiseen sellaisia, 
ettei niiden ulostenäytteestä pienten st-
rongylusten munia löydy.

Toinen aikuisen hevosen sisäloinen, joka 
todennäköisesti on pikkuhiljaa harvinais-
tumassa on heisimato. Heisimato vaatii 
myös laiduntamista tarttuakseen. Heisi-
madon munien esiintyminen hevosen 
ulosteissa on satunnaista, vaikka matoja 
suolistossa olisikin, koska aikuiset madot 
viettävät välillä lepojaksoja. Siksi tämän 
loisen löytäminen ulostenäytteestä on 
hankalampaa eikä negatiivinen tulos tar-
koita etteikö matoja olisi. Tämän hetkisen 
suosituksen mukaan heisimatoa vastaan 
suositellaan lääkitystä syksyllä laidunkau-
den päättymisen jälkeen. 

Suolikainen on merkittävin sisäloinen 
varsoilla, vanhemmiten (>15kk) elimistö 
alkaa kehittää omaa vastustuskykyä suo-
linkaista vastaan. Aikuinen suolinkainen 
on tehokas munantuottaja ja jo yksi in-
fektoitunut varsa saastuttaa ulosteillaan 
tehokkaasti tarhaa. Suolinkaisen touk-
ka on kuoren suojaama ja kestää hyvin 
ympäristöolosuhteita ja jopa joitakin 
desinfektioaineita. Kestopehkupohjaiset 

varsapihatot suosivat suolinkaista. Suo-
linkaisen kehitys tartunnasta aikuiseksi 
munia tuottavaksi madoksi kestää vä-
hintään 70 pv. Siksi varsan ensimmäinen 
sisäloislääkitys kannattaa ajoittaa ennen 
kuin suolinkainen ehtii aikuistua eli 8-10 
viikon ikäisenä. Suolinkainen ei tarvitse 
laidunolosuhteita tarttuakseen, vaan tar-
tunnan voi saada karsinassa tai tarhassa. 

Ulostenäytteet
Useat eri eläinnäytteitä tutkivat labo-
ratoriot ja eläinklinikoiden laboratoriot 
tutkivat näytteitä. Suuremman määrän 
lähetyksestä kannattaa sopia etukäteen 
laboratorion kanssa.

Ulostenäyte pitää ottaa jokaisesta yksilös-
tä erikseen omaan pussiin. Näyte otetaan 
tuoreesta juuri maahan pudonneesta 
ulosteesta kasan pinnalta sulkijalla varus-
tettuun muovipussiin, johon kirjoitetaan 
hevosen nimi, jotta näyte on yksilöity. 
Näyte lähetetään laboratorioon mahdol-
lisimman tuoreena. Lähettämiseen asti 
näytettä on säilytettävä jääkaapissa, kos-
ka lämpimässä munat alkavat kehittyä 
eikä niitä sitten löydy näytteestä, vaikka 
niitä siellä alun perin olisi ollut. Näytteen 
lähetys on hyvä ajoittaa niin että se olisi 
perillä seuraavana päivänä. 

Vastauksessa ilmoitetaan pienten suk-
kulamatojen eli strongylusten määrä. 
Raja-arvona lääkityksen tarpeelle pide-
tään >200 EPG (eggs per gram eli munia 
grammassa ulostetta). Muut löydökset 
ilmoitetaan myös. Heisimadoille, suolin-
kaisille ja suurille strongyluksille ei löydy 
raja-arvoa, vaan niitä vastaan lääkitään, 
jos ulosteesta munia löytyy.

Uudet suositukset sisä-

loiskontrolliin

Suomen Eläinlääkäripraktikot ry:n He-
vosjaosto on antanut uudet suositukset 
hevosten sisäloishäätöön nykyiseen re-
sistenssitilanteeseen perustuen. Seuraa-
vassa yksinkertaistetut ohjeet.

Aikuinen hevonen (>4v) suositellaan ma-
dotettavaksi syksyllä vaikka ilman ulos-

tenäytteen tutkimista lääkeaineella joka 
tehoaa heisimatoon. Keväällä lääkitys 
tarvittaessa ulostenäytteen perusteella. 
Matolääkityksen teho olisi hyvä tarkistaa 
edes kerran ainakin aluksi, jotta tiede-
tään tehoaako käytetty loislääke. Tämä 
tapahtuu ottamalla uusi yksilökohtainen 
lantanäyte kaikista lääkityistä hevosista 
10-14pv kuluttua madotuksesta. Ajan-
kohta on tärkeä siksi, että siinä ajassa 
loislääkityksen tappamat munat ovat kul-
keutuneet pois suolistosta ja uutta munia 
tuottavaa sukupolvea ei ole vielä ehtinyt 
kehittyä. Munien määrän tulisi vähentyä 
95-100%. Mikäli näin ei tapahdu, tarkoit-
taa se resistenssin olemassaoloa kyseisel-
le lääkkeelle tilalla.

Nuoremmilta (1-3v) hevosilta olisi suosi-
teltavaa ottaa yksi ulostenäyte vuodessa 
enemmän. Sen ajankohta olisi laidunkau-
den puolivälissä ja lääkitys sen mukaan.

Varsoille ensimmäinen madotus siis 10 
viikon iässä. Varsoilla myös ulostenäyt-
teen tutkiminen ja lääkityksen tehon tar-
kistus tärkeää, koska myös suolinkaisella 
esiintyy resistenssiä lääkeaineille. Näyt-
teet voisi ottaa ensimmäisen vuoden ai-
kana esim. syyskuussa, jouluussa ja maa-
liskuussa. Pihatoissa ja isoissa siittoloissa 
täytyy miettiä olisiko tarvetta tiuhemmal-
le seurannalle.

Kirjoittaja: Ell Katja Tuomi, kunnaneläin-
lääkäri Jyväskylän kaupunki

Lähteet: Elinympäristönä hevonen- hevo-
sen loiset ja loissairaudet. Seppo Saari ja 

Sven Nikander 2006. HY eläinlääketieteel-
lisen tiedekunnan oppimateriaalia. http://

helda.helsinki.fi /handle/1975/1484
http://www.sep.fi   ->Koulutus -> Matosuo-

situs.pdf
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Hankasalmen Säkinmäen kylällä me-
nestystallia pyörittävän Pauli Raivion 
valmennustilastotkin kertovat, että töitä 
tallilla tehdään. Vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla startteja omasta tallista on 
kertynyt paria vaille 80 ja rahaa niistä 
huimat 90 000€. Talliin on tullut menes-
tystä koko kaluston voimalla, eikä lehtien 
otsikoista pysyminen ole ollut sattumaa. 
Raivio perustaa treenaamisensa kevyillä 
kärryillä ajamiseen.

Ihan vieras ei rekikään Raiviolle ole, 
mutta toistensa kohtaamisesta on jo 
aikaa. Raivion perheessä muistellaan vii-
meisimmän rekivehkein valmennetun 
hevosen olleen Virkku L, tänä päivänä 
menestyvien Visulin ja Liimanin emä. 
Hippoksen heppa-järjestelmä kertoo 
Virkku L:n syntymävuodeksi 1983, joten 
reen käytöstä alkaa olla jo parisenkym-
mentä vuotta.

Nykypäivänä Raivion tallissa varsat opet-
televat ajolle laitumelta tulon jälkeen, 
1,5-vuotiaina. Normaalisti kahden tai 
kolmen ihmisen voimin tapahtuvassa 
varsojen opetuksessa on oivana apuna 
myös kävelytyskone.

Varsoille laitetaan valjaat selkään ja ne 
menevät kävelytyskoneeseen totuttele-
maan niihin. Muutaman totuttelukerran 
jälkeen niillä ajetaan takaa, jotta ne tottu-
vat ohjastukseen. Takaa niitä ajetaan tar-
peen mukaan, kuitenkin niin pitkään, että 
ne alkavat toimia. 

Kun kärryjä aletaan laittaa perään, poik-
keaa tilanne perinteisestä ja kävelytys-

Varsasta ravihevoseksi

kone on taas käytössä.

Meillä varsoille laitetaan kärryt perään kä-
velytyskoneessa. Avustajan kanssa valjas-
tetaan siellä, toinen hyppää kyytiin ja toi-
nen laittaa koneen päälle.  Yksikään varsa 
ei ole ollut hankala siellä opettaa ja kaikki 
on ruvennut toimimaan tosi hyvin. Moni 
varmaan miettii, että mitä ihmettä. Meillä 
on seinät koneen ympärillä ja siellä on hyvä 
opettaa, kun aisat eivät mihinkään pääse 
jäämään kiinni. Välillä aisanpäät osuvat 
seiniin, mutta muuten ei ole ollut ongelmia. 

Varustukset Raivio pyrkii pitämään vähäi-
senä, toki varsasta riippuen.

Normaalisti avopäävehkeet nahkakuolai-
mella, niihin sekki ja korviin vähän pum-
pulia. Potkuremmi on vakiovaruste ja sitä 
pidetään mieluummin liian kauan, kuin 
ollaan heti heittämässä pois. Ikinä ei tiedä 
mitä varsat keksii.  Raivio myöntää, että 
suomenhevoset ovat olleet helpompia 
opettaa. Paljon se on hevosesta kiinni, mut-
ta ei meillä nuo ole olleet mitään maassa 
makoilijoita. Homma on toiminut kaikkien 
kanssa hyvin.

Kun varsa on saatu totutettua kärryihin, 
niin sillä lähdetään katselemaan muita 
maisemia, ensiksi pelloille kiertämään 
rinkiä. Omalle radalle täytyy kulkea pieni 
matka autotietä pitkin, joten avustaja on 
mukana vielä ensimmäisillä kerroilla. Rai-
vio suosiikin varsan opetuksessa perin-
teisiä koppakärryjä, niihin on hyvä ottaa 
avustajakin kyytiin. Jos varsalla on liikaa 
menohaluja heti alkumetreillä, on vaihto-
ehtona vastuskärryt. 

En tykkää olla suusta repimässä. Mieluum-
min sitten ajan vastuskärryllä ja painan 
hieman jarrua, kun tuntuu että mennään 
liian reippaasti. 

Kun varsa saadaan opetettua, niin se saa 
hengähtää hetken.

Annetaan olla muutamasta viikosta kuu-
kauteenkin levossa.

Varsan kääntyessä 2-vuotiaaksi aletaan 
säännöllinen liikuttaminen, mutta ei vielä 
hampaat irvessä. Raivion varsat liikkuvat 
koko vuoden melko lailla samalla kaaval-
la, normaalisti kahdesti viikossa kärryjen 
edessä 4-6km:n lenkkejä hiittikärryistä ja 
kahdesti viikossa kävelytyskoneessa.

2-vuotiaina päästän ne vielä laitumeen.  
Sitten jatketaan taas ajamista, oikeastaan 
vuodenvaihteeseen asti. Lenkit on edelleen-
kin vain viiden kilometrin tienoilla. Talvikeli-
en saapuessa saa varsa myös ensimmäiset 
kengät allensa. Yritän pitää ne ilman ken-
kiä vielä 2-vuotiaina. Talvea kohti aletaan 
suunnitella kengittämistä ja kelien mukaan 
laitellaan hokkikenkään. Ihan pienet hokit 
ensiksi alle, ettei tule isompia vahinkoja kun 
liikkeet on vielä hakusassa. 

Kohti starttaamista

Kun varsa kääntyy 3-vuotiaaksi, sillä ale-
taan ajamaan säännöllisesti joka toinen 
päivä, kilometrin pysyessä samana.

Parisen kuukautta niitä ajellaan noin . On 
siinä saatettu käydä lumihangessa käve-
lemässä, mutta ei sinne mennä, jos hanki 

Opetusvaiheen jälkeen on tärkeää päästä vielä laumaan laiduntamaan.

on yli polven. Minulla ei ole ollut tapana 
sellaista voimaharjoittelua pitää varsoilla, 
kun ne vasta hakevat tyyliään. Hiittikärryil-
lä meillä paljon ajellaan.

Raivion puheessa nousee monesti esiin 
eläinten hyvinvointi ja terveydentilan 
seuranta.

Tärkeä asia on kokoajan seurata varsan ter-
veydentilaa. Pyritään seuraamaan ja tun-
nistamaan pienimmätkin poikkeavuudet 
heti. Jos varsa vaivaantuu, niin laitetaan 
pariksi viikoksi huiliin ja annetaan tarhailla. 
Mikäli varsa on ok ja tuntuu hyvältä, niin 
sitten ruvetaan kiristämään treeniä. 

3-vuotiailla tahti kiristyy maalis-touko-
kuulla. Treeniin lisätään ensin hieman 
kertoja, vauhtia ja ajokilometrejä, mut-
ta ei sittenkään vielä kuutta kilometriä 
enempää. Kun päästään toukokuulle, al-
kaa ohjelmassa olla kevyitä intervallihar-
joituksia kotioloissa.

Yleensä kahdesti viikossa vetoja. Hevosen 
mukaan, miltä se rupeaa tuntumaan.  

Kesäkelien lähestyessä ja vesien lämme-
tessä alkaa varsoillakin uimaopetus.

Tarpeeksi porukkaa ensimmäisillä kerroilla, 
ettei pääse sattumaan mitään. Ja kun uit-
tamaan ollaan päästy, niin olen huoman-
nut, että ei ne siinä vaiheessa pahemmin 
kipeydy. 

Niin mukavaa lomailuaikaa kun kesä on-
kin, ei se Raivion tallissa tarkoita varsoille 
lomaa.

Uitetaan 2-3 kertaa viikossa ja ajetaan vielä 
intervallia. Silloin loppuu vapaat hevosilta 
ja ihmisiltäkin. 

Vaikka moni kehuu uittovalmennusta, ei 
se Raivion mukaan ole riittävää treeniä 
yksinään.

Ei sitä ajamista saa kokonaan unohtaa. 
Visulin kanssa tein joskus sen virheen, että 
nuorena sitä vain uitin, jätin ajamisen pois. 
Ensimmäiseen hiittiin se vielä oli hyvä, mut-
ta toisesta kävi jo selväksi, että jotain on 
vialla.

Kotona nuoret hevoset liikkuvat tree-
nit pareittain, mutta kesäaikaan harjoi-
tusraveissa saadaan hyvää oppia myös 
porukassa juoksemiseen. Raivio näkee 
harjoitusravit hyvänä opetustilanteena 
nuorelle hevoselle, mutta ei itse ole nii-
den suurkuluttaja.

Normaalisti pari kolme kertaa käytän ja sit-
ten opetuslähtöön. 

Varsan suurimman kehityksen Raivio nä-
kee tapahtuvan juuri harjoitusraveissa 
sekä opetus- ja koelähdöissä.

Ne vievät nuorta hevosta paljon eteenpäin 
ja niiden jälkeen huomaa kuinka hevonen 
on kehittynyt. Pyrin siihen, että opetus- ja 
koelähtö ajetaan. Ja starttiin lähdetään 
tarvittaessa, jos on yhtään juoksijan oloi-
nen varsa. Pahin moka on lähteä kesken-
kuntoisella ajamaan hiittiä. Nuorella hevo-
sella jos tulee väsähdys jo kesken hiitin, niin 
sitten sieltä tulee raviongelmat ja muut sa-
malla. Se on paha asia, pahin mitä varsan 
kanssa voi tehdä.

Kun vuosi taas vaihtuu, on varsoilla jo 
kovempia tehtäviä edessään. Tässä vai-
heessa Raivio ei enää puhu varsoista, 
vaan mieltää 4-vuotiaan jo aikuiseksi he-
voseksi.

Kyllä se 4-vuotias on minun silmissä jo ai-
kuinen. Treenissä niille lisätään taas ajo-
kertoja ja kilometrejä, valmistellaan niitä jo 
seuraavia vuosia varten. Meiltä startataan 
nelivuotiaalla kyllä vain niin sanotusti pa-
kolliset, ehkä maksimissaan 6-8 starttia. 

Raivio kuvailee aikuisen hevosen valmen-
nuksen sisältävän ajoa viitenä päivänä 
viikossa, kilometrien ollessa 10-12. Pe-
ruskuntokauden jälkeen kuvioihin tulee 
hiittipäivät.

Hiitataan tiistaisin ja perjantaisin. Lisäksi 
kesäisin taas uitellaan. Normaalisti 5-8mi-
nuuttia kolme kertaa ja pienellä palautuk-
sella. Joskus olen myös kahluuttanut kär-

”Raivion puheessa 

nousee monesti esiin 

eläinten hyvinvointi 

ja terveydentilan 

seuranta.”

Visul lenkillä
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ryistä. Silloin meni yksi hevonen kerrallaan, 
mutta nykyään on helpompi lastata auto 
täyteen ja mennä sillä rantaan. Enemmän 
saa päivän aikana tehtyä. 

Kovilla vesisateilla tai pakkasilla hevosia 
käytetään kävelytyskoneessa. Sillä ei kui-
tenkaan yritetä saada päivän menetettyjä 
kilometrejä takaisin, vaan hevoset liikku-
vat siellä maksimissaan 50minuuttia päi-
vässä.

Raivio ei ole halukas pitämään hevosil-
laan pitkiä taukoja.

Kyllä 3kuukautta on riitettävä kilpailukun-
toiselle hevoselle. Mitä pidempi tauko on, 
sitä vaikeampi hevonen on saada takaisin 
tasolleen. Varsinkin, mitä kovempi sarjalai-
nen on. Sairastaukojen pituus on asia erik-
seen, mutta vaikea se on sieltäkin takaisin 
tulla.

Koska alusta asti varsojen kanssa kiinnite-
tään huomiota terveydentilaan, ei Raivi-
olla paljon hevosten jalkoja kääritä.

Kyllä se on ihan yksittäistä, hyvin vähäistä. 
Oman apunsa jalkojen hyvään kuntoon 
antaa varmasti myös hyvät ajopaikat. Ne-
kin on tosin isännän pidettävä kunnossa, 
jotta jalat säästyvät vammoilta. 

Porkkanaherkuttelijat

Raskas työ vaatii myös paljon vapaa-ai-
kaa. Raivio antaa hevostensa tarhailla pal-
jon ja hevoset ovatkin joka päivä ulkona.

Talvellakin vaikka ajetaan aamulla, niin il-
tapäivästä laitetaan ulos. Katsotaan, että 
hevonen on kuiva ja laitellaan vielä loimia 
päälle, niin että pärjää. Ne mitkä menee aa-
mulla ulos, niin tulevat iltapäivästä ajoon.

Kesäisin hevoset saavat olla yöt ulkona ja 
päivän kuumimman hetken sisällä. Lisäksi 
starttihevoset pidetään pari yötä ennen 
starttia sisällä.

Raivion tallilla hevoset ruokailevat neljäs-
ti päivässä. Omilta pelloilta saatavat kau-
rat ja heinät saavat lisukkeiksi täysrehua 
sekä paljon porkkanaa. Kesäisin yhdellä 
ruokintakerralla kaikki saavat tuoretta 
heinää, muilla ruokinnoilla tarjolla on kui-
vaa. Hevosilla on kokoajan tarjolla vettä ja 
heinää.

Harvalta kilpahevoselta joutuu heinää ra-
joittamaan. On meilläkin ehkä kaksi sem-
moista, joilta joutuu rajoittamaan. Mutta 
sitten on näitä ajettuja lämminverisiä, jotka 
eivät syö vaikka antaisikin. 

Kauramäärät ovat varsoilla vaihtelevia 
ja tapauskohtaisia, mutta kilpahevosten 
kultainen keskitie löytyy.

Se on 7 litran molemmin puolin. Ja iltaruo-
kinnassa lisänä on vielä litra täysrehua, ki-
vennäiset ja elektrolyytit.

Ilman herkkujakaan eivät hevoset jää. 
Raivio suosii porkkanaa ja tarjoaa sitä he-
vosille reilusti.

Se kun pihaan asti tuodaan, niin sitä ote-
taan semmoiset 18-20 säkkiä joka toinen 
viikko. Kulutus on reilun säkin päivässä ny-
kyisellä 12 hevosen määrällä. 

Näillä eväillä ja valmennusopeilla jatkaa 
Raivion talli kauttaan. Alku on luvannut 
hyvää mm. talvella hallinneen Visulin 
ansiosta, mutta mitä voidaan odottaa 
3-vuotiaana SE:n juosseelta Tähen Tope-
liukselta kesän kovissa kilpailuissa?

   

  Heli Hyötyläinen

1. Suomenhevonen menee häntä 

edellä puuhun, jos siitä voi 

saada porkkanan.

2. Suomenhevonen on luotetta-

va; se tekee niinkuin on aina 

tehnyt!

3. Suomenhevonen on omista-

jansa peili, tai ainakin omistaja 

muuttuu sellaiseksi.

4. Suomenhevonen on nöyrin 

palvelija elämänsä loppuun 

saakka, kunhan sitä on palveltu 

hyvin.

(Noora Ojanperä)

Hyviä syitä 

omistaa

suomen-

hevonen!
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Hevosmiestaito tarpeen

Mäenpään valmennuksessa on tällä het-
kellä kaikkiaan 19 hevosta, joista 17 on 
suomenhevosia ja kaksi lämminveristä.

Olen menestynyt paremmin suomenhe-
vosilla ja leimautunut vuosien varrella 
enemmän suomenhevosmieheksi, mutta 
tykkään myös itse enemmän suomenhe-
vosista. Nämä ovat enemmän yksilöitä 
ja näiltä löytyy erilaisia luonteenpiirteitä, 
kun lämminverisiltä. Lämminveriset ovat 
paljon totisempia, toteaa Tero Mäenpää 
esitellessään suojattejaan.

Suomenhevonen on parhaimmillaan 
rauhallinen ja palvelualtis. Liikkeet ja 
muut ovat toinen juttu, mutta hyvä pää 
petraa monta heikkoutta. Jos hevonen ei 
halua tehdä töitä, niin sille ei voi oikein 
mitään.

”Tämä on

minun juttuni”

Virin Väiski ja muut Tero Mäenpään hevoset hankkivat kovan kuntonsa Maaningan 

murtomaamaastojen vaihtelevilta lenkeiltä. 

Maaninkalaisen Tero Mäenpään

tallin pihaan kaartessa osuu silmiin monta

huipputason suomenhevosta.

Löytyy viisivuotiaiden PM-sankari ja

derby-kakkonen Virin Väiski, V75-sankarit

Pirtamo ja Turon Myrsky, voittokone Sörkän 

Sälli, vasta hiljattain voittoisan paluun pitkältä

tauolta tehnyt siitosori Ture ja monta muuta 

tulevaisuudenkin toivoa.

Kovin monesta tallista ei vastaavaa

meriittilistaa löydy.

Monet sanovat, että suomenhevoset 
ovat työläämpiä valmentaa ja hoitaa, 
mutta minusta se on vain luulopuhetta. 
Suomenhevosten kanssa tarvitaan vain 
enemmän hevosmiestaitoa.

Yhteistyö valttia

Aivan yksinään Mäenpää ei kuitenkaan 
hevoskatraansa kanssa pärjää, vaan avo-
vaimo Kati Tuomainen on ollut tuomassa 
omaa tärkeää panostaan lähes Mäen-
pään tallin perustamisesta lähtien.

Katin panos on aivan yhtä tärkeä kuin 
minunkin, sillä tämä on yhteistyötä. 
Treenaamme molemmat hevosia, mutta 
Katin erikoisalana on ruokinta ja minun 
vastuullani ovat kengitys, viimeistelyt sekä 
terveydenhuolto.

Lisäksi tiimiimme kuuluu muutaman val-

mennettavamme hyvinvoinnista omalla 
tallillaan huolehtiva Marika Pääkkönen.

Innostus verenperintönä

Omat hevosmiestaitonsa Mäenpää on 
kerännyt useiden vuosikymmenten ajal-
ta. Ensimmäiset kosketukset raviurhei-
luun tulivat jo pikkupoikana, kun Mäen-
pää kiersi raveissa isänsä kanssa.

Ravi-innostus tulee varmaan verenperin-
tönä, sillä isäni oli koko ikänsä innokas 
ravimies ja myös sedälläni on edelleen he-
vosia. Raveissa keräilin aluksi vain pulloja, 
katselin hevosia ja pelasin totoa. Kiinnos-
tus valmentamiseen syttyi vasta hieman 
myöhemmin.

Talleilla rupesin pyörimään noin 15-vuo-
tiaana ja ensimmäinen oikea työpaikkani 
oli siilinjärveläisen Mauno Olkinuoran tal-

Maaninkalainen

Tero Mäenpää

on noussut

omalla työllään

nollasta

suomenhevos-

huipulle.

lilla. Siitä se homma lähti ja myöhemmin 
olin töissä Tiihosen Jarilla, tein erilaisia 
lomituksia ja kiertelin kengittämässä he-
vosia. 

Oman tallinsa Mäenpää perusti nykyisel-
le paikalleen Maaningan Käärmelahteen 
noin 13 vuotta sitten.

Halusin mahdollisimman 
paljon kokemusta eri pai-
koista ennen oman tallin 
perustamista. Se vähän 
harmittaa, että en käynyt 
ulkomailla. Nyt sinne on 
enää turha lähteä, sillä 
vanhaan päähän ei enää 
tartu uutta oppia.

Tosin haluan kyllä edelleen 
olla ajanhermolla ja tietää 
kaikeasta uudesta. Näissä 
hommissa ei ole koskaan 
liian viisas. Perusjuttu läh-
tee omasta tyylistä ja sen 
soveltamisesta, mutta jo-
kaisen tavoissa on varmas-
ti jotakin hyvää ja opittavaa.

Ei hampaat

irvessä lenkille

Oman menestyksensä salaisuutena Mä-
enpää pitää hyvien hevosten lisäksi nii-
den säännöllistä treenaamista ja ennal-
taehkäisevää terveydenhuoltoa.

On kaikkein tärkeitä, että hevosia tree-
nataan säännölllisesti ja hyvällä tyylillä. 
Ei ajeta hampaat irvessä lenkkiä 4-6 päi-
vänä viikossa, sillä jos ravi ei ole hyvää ja 
meno mielekästä, ei synny tuoksiakaan. 
Silloin täytyy selvittää missä on vika ja 
palata vasta sitten valmentamiseen.

Lisäksi on tärkeää olla koko ajan muka-
na hevosten vioissa, koska nykypäivänä 
nämä ovat urheuluhevosia ja näillä on 
urheiluvammoja. Se pitää myöntää ja 
hyväksyä tai muuten on parempi lopet-
taa koko homma.

Mäenpään hevosten valmentautuminen 
perustuu vaihteleviin lenkkeihin murto-
maamaastossa. Laajoilla hiekkakankailla 
on kaikkiaan yli 20 kilometriä erilaisia 
ajoreittejä. On pitkiä suoria, rauhallisia 
metsäteitä ja rankkoja mäkiä.

Ajelemme valmennuslenkkejä pääasi-
assa kärrystä. Emme käytä jarrukärrejä, 
emmekä ole ajaneet enää muutamaan 
talveen reellä. Vaihtelua treenaamiseen 
saadaan kahluuttamalla hevosia talvella 
lumihangessa ja tekemällä terapialenk-
kejä selästä käsin.

En myöskään käy kovin usein hiitillä, sillä 
näistä maastoista löytyy paljon muka-
vampia ja tehokkaampiakin vaihtoehto-
ja viimeistelylle. Kun näissä jaksaa men-
nä, on varmasti valmis kilpailuihin.

Haaveena ravikunin-

kuus

Mäenpään ajatuksiin on helppo 
yhtyä, sillä kertovathan tulokset val-
mennuksen onnistumisesta.

Nollatasolta aikoinaan aloittanut 

mies nousi muutama vuosi sitten 
kohisemalla huipulle ja on pysynyt 
siellä vaikeuksista huolimatta. He-
voset ovat keränneet menestystä 
laajalla rintamalla ja kaiken ikäisinä. 

Nuoret ovat tienanneet isoa rahaa 
ikäluokkakisoista ja vanhemmat 
osallistuneet V75-sarjoihin ja suur-
kilpailuihin aina kuninkuusraveja 
myöten.

Suurimmat saavutukseni ovat Virin 
Väiskin viisivuotiaiden PM-voitto 
ja derbyn kakkonen. Arvostan kui-
tenkin yhtä korkealle myös monia 
vaikeuksien jälkeen tulleita voittoja 
esimerkiksi Pirtamon, Turon Myrs-
kyn ja Turen kanssa. Ne maistuvat 
makealta ja osoittavat, että on 
osannut tehdä jotakin oikein.

Kunnon suomenhevosmiehen ta-
paan myös Mäenpään haaveena 
olisi voittaa ravikuninkuus omaval-
mentamallaan hevosella.

Unelmia on aina oltava, mutta 
myös muut suurkilpailuvoitot tai 
voitot isona raviviikonloppuna nos-
tavat tunnelmaa.

Moinen rahantulo olisi saanut jo 
useamman valmentajan pään se-
kaisin ja ahneuden esiin, mutta Mä-
enpää on pitänyt jalkansa tiukasti 
maan pinnalla.

Olen nähnyt matkan varrella niin 
paljon kaikenlaista, että suurimmat 
harhakuvat ovat karisseet. Olen kai 
nyt valmis nauttimaan menestyk-
sestä.

Tekstit ja kuvat Sari Juntunen
ravitoimittaja, Savon Sanomat

Kati Tuomaisen hoivaama Ture on noussut pitkän 

sairastauon jälkeen jälleen starttikuntoon ja voittokan-

taan. Oriin toinen työ on siitospuolella.  
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Kriteriumvoittajat ovat 

”myöhäissyntyisempiä”

Aluksi palataan ajassa taaksepäin aina 
suurkilpailuvoittajien syntymähetkeen 
saakka! Jokaisen sankarin syntymäpäivä 
on numeroitu kyseisen syntymävuoden 
tammikuun 1. päivästä lähtien. Näin saa-
tujen syntymäpäivien järjestyslukujen 
perusteella on laskettu jokaisen suurkil-
pailun sankarien keskimääräinen synty-
mäpäivä – tämä päivämäärä löytyy sitten 
taulukosta toisesta pystysarakkeesta. Syn-
tymäpäiviensä perusteella ensimmäisenä 
(omana syntymävuonnaan) syntyi derby-
voittaja Totemi Rok, joka näki päivänva-
lon 28. maaliskuuta. Kyseinen päivämäärä 
oli Totemi Rokin syntymävuonna (1996) 
vuoden 88. päivä. Viimeisenä syntyi krite-
riumvoittaja Cordiitta elokuun 1. päivänä 
(vuoden 2001 päivä numero 213). 

Taulukosta voidaan todeta yllättäen, että 
kriteriumvoittajat ovat syntyneet viimei-
sinä, onhan kymmenen viimeisimmän 
kriteriumvoittajan keskimääräinen syn-
tymäpäivä kesäkuun 15. päivä. Eikö asia 
kuitenkin ole niin, että juuri kriteriumvoit-
to vaatii sitä kuuluisaa varhaiskypsyyttä? 
Siinä vaiheessa kun kriteriumvoittajat 

Suurkilpailuvoittajien nuoruus

keksimäärin syntyivät, olivat Villimiehen 
tammakilpailun voittajat jo yli kolme viik-
koa vanhoja, sillä niiden keskimääräinen 
syntymäpäivä oli 21. toukokuuta.

Päätelmä on tietenkin selvä: ainakin suo-
menhevosvarsa voi syntyä melkein mi-
hin aikaan vuodesta tahansa, eikä asialla 
ole suurta vaikutusta kyseisen hevosen 
kilpailu-uraan. Maaliskuussa syntyneellä 
varsalla ei ole siis etulyöntiasemaa heinä-
kuussa syntyneeseen nähden!

”Aikainen lintu

madon nappaa”

Mutta ensimmäinen asia, joka antaa sel-
västi hevoselle etua muihin samanikäisiin 
nähden on se, että suurkilpailuvoittajien 
valmennus on aloitettu aikaisin! Tämän 
voi päätellä siitä, että Villimiehen tamma-
kilpailun ja kuningatarkilpailun voittajia 
lukuun ottamatta kaikkien muiden suur-
kilpailuiden KAIKKI voittajat ovat suoritta-
neet opetuslähdön. Tämä siinä mielessä 
varauksella, että opetuslähtöjähän on 
ajettu vasta vuodesta 2001 lähtien, jolloin 
moni nyt tutkittavina olevista hevosista 
oli jo ohittanut opetuslähtöiän. 

Suomenhevosten merkittävimmät 

suurkilpailut lienevät Kriterium, 

Derby, Villimiehen tammakilpailu, 

Suurmestaruus, Suur-Hollola –ajo 

sekä Kuninkuus- ja Kuningatar –kisa. 

Niiden voittajat muistetaan – ovat-

han kyseiset hevoset rodun kermaa!

Onko olemassa asioita, jotka yhdis-

tävät kaikkia suurkilpailusankareita? 

Tällä kerralla unohdetaan suvut ja 

yritetään kurkistaa menestyneiden 

hevosten nuoruuden päiviin tämän-

vuotisen Suomenhevonen 2011 

-lehden pääteeman mukaisesti. 

Oheisesta taulukosta löytyvät tiedot 

eri suurkilpailuiden voittajien keski-

määräisistä syntymäpäivämääristä, 

suoritetuista opetus- ja koelähdöistä 

sekä ensimmäisen varsinaisen star-

tin suorittamisajankohdasta sekä 

ko. startin keskimääräisestä kilomet-

riajasta.

Auraus (20,3aly – 21,4ke (SE) -24,7a (3100m)) 

Oulussa syksyllä 2010

TUTKIMUKSEN KOHTEENA OL-

LEET HEVOSET
Tämän tutkimuksen kohteena olivat kyseisten suurkilpai-

luiden kymmenen viimeisintä voittajaa – eli siis seuraavat 

hevoset:

KRITERIUM:

Tas Onnekas, Bokalle, Jonkkari, Pauskeri, Poken Poika, 

Cordiitta, Leevi Dahlia, I.P. Vipotiina, Tutuari ja Vinkein.

DERBY:

Pihlajan Aaroni, Linkori, Valtraus, Calle Dahlia, Frans, Art-

ture, I.P. Vipotiina, Villiari, Suikun Sisu ja Totemi Rok.

VILLIMIEHEN TAMMAKILPAILU:

Noriko, Helmin Roosa, Maipin Inka, Larabee, Jovenna, 

Lisbeth, Namskin Virra, B. Helmiina, Vinkein ja Turon 

Palma.

SUURMESTARUUS:

Saran Salama, I.P. Vipotiina, Auraus, Tutuari, Villiari, Apas-

si, Sinkun Vinkku, Viesker, Cameron ja Matukka.

SUUR-HOLLOLA:

Pihlajan Aaroni, Hullumies, Auraus, Saran Salama, Vies-

ker, Santeri Dahlia, Tino, Kihin Hiski, Rikhart ja Pette.

KUNINGAS:

A.T. Eko, Patrikin Muisto, Saran Salama, Santeri Dahlia, 

Apassi, Viesker, Rikhart, Pette, Ponseri ja Patrik.

KUNINGATAR:

I.P. Vipotiina, Velin Vinke, B. Helmiina, Milia, V.H. Suvitar, 

Turotuuli, I.P. Sukkula, Uja, Vintar ja Luiskeri.

Tuo pieni varaus asian tiimoilta karisee 
kuitenkin, kun tutkii suurkilpailuvoittajien 
koestarttiin tuloa 3- ja 4-vuotiaina. Kriteriu-
mvoittajista peräti 90% suoritti hyväksytyn 
koelähdön jo 3-vuotiaana ja esimerkiksi 
ravikuninkaistakin 60%, vaikka suurin osa 
niistä ei päässytkään nauttimaan vielä 
3-vuotiaina opetuslähtöjärjestelmän ”oh-
jauksesta”.

Vähiten 3-vuotiaana hyväksyttyjä koeläh-
töjä oli ravikuningattarilla (20%). Jos tä-
hän lisätään kuitenkin, että 4-vuotiskau-
den loppuun mennessä kuningattarista 
koestartin oli juossut hyväksytysti 60% 
(= 3-v. 20% + 4-v. 40%) voidaan todeta, 
että suurkilpailuvoittajien treenilenkit on 
aloitettu varhain – siitähän kaikki liene-
vät samaa mieltä, että hevosta ei voida 
pelkän karsinassa ja juoksutarhassa sei-
soskelun jälkeen tuoda opetus- tai koe-
lähtöön! Lisäksi pitää muistaa, että vaikka 
lähes kaikki suurkilpailuvoittajat (91,9%) 
ovat suorittaneet opetuslähdön, kaikista 
hevosista kuitenkaan läheskään kaikki 
eivät sitä suorita. Samoin asia on koeläh-
töjenkin kanssa: suurkilpailuvoittajista lä-
hes kaikki (94,3%) suorittavat koelähdön 
viimeistään 4-vuotiaana, mutta kaikkia 
hevosia tutkittaessa asia ei ole näin.

Kun on kauhalla

annettu…

Toinen hyvälle hevoselle etua antava asia 
näkynee kahdesta viimeisestä pystysa-

rakkeesta. Suurkilpailuvoittajista jälleen 
lähes 100 prosenttia (91,4%) starttasi vii-
meistään 4-vuotiaana. Poikkeuksena ovat 
kuningattaret, joista jopa 40% starttasi 
ensimmäisen kerran vasta 4-vuotiskau-
den jälkeen. Tämä selittää allekirjoitta-
neen mielestä ainakin yhden totuutena 
esitetyn asian: ravikuningattarien hyvää 
periyttämiskykyä on epäilty. Mielestäni 
tämä on vain osatotuus. Osa ravikunin-
gattarista eivät mielestäni todellisuudes-
sa edes olleet erityisen lahjakkaita – ne 
vain kestivät vuosikausien kovaa treeniä 
ja kehittyivät sen ansiosta kuningattariksi. 
Kun nämä lahjoiltaan sitten suhteellisen 
tavalliset tammat varsoivat pitkän ja uu-
vuttavan kilpailu-uran jälkeen, jälkeläistö 
jäi vain keskivertoon. Periyttäjinä parhaat 
olivat usein itse lahjakkaita yksilöitä, jot-
ka eivät kuitenkaan ”liiallisen” vauhtinsa 
ja ehkä joidenkin rakenneheikkouksien 
vuoksi saavuttaneet koskaan kuningatta-
ren titteliä. Nämä tammat siirrettiin sitten 
nuorina siitokseen sillä seurauksella, että 
jälkeläisnäytöt olivat vakuuttavia. Toki 
kuningattaristakin löytyy huippuperiyttä-
jiä, mutta ne olivat usein itse jo nuorina 
kyvykkäitä – vai mitä mieltä olette esi-
merkiksi Totinasta, Vipusta tai vaikkapa 
Vekkuliinasta, joka olisi ilman liian aikaista 
kuolemaansa jättänyt huippujälkeläisen-
kin tähtijuoksijajälkeläistensä lisäksi!

Viimeisessä pystysarakkeessa on suurkil-
pailuvoittajien keskimääräiset kilomet-
riajat niiden ensimmäisessä startissa. 

Hylkäykseen päättyneet (3 kpl) ensistar-
tit on jätetty huomiotta. Tuloksista näh-
dään mielestäni kaksi asiaa. Ensinnäkin 
suurkilpailuvoittajat ovat menneet lujaa 
ensimmäisessä startissaan. Jos otetaan 
huomioon, että esimerkiksi kymmenen 
viimeistä Suur-Hollolan voittajaa juoksi-
vat ensimmäisessä startissaan keskimää-
rin kilometriajan 1.36,9, voidaan sanoa, 
että kyseiset hevoset olivat paitsi hyvin 
valmennettuja, myös ilmeisen lahjakkai-
ta – kehittyihän niistä suurkilpailuvoit-
tajia vielä nuoruusvuosiensa jälkeenkin! 
Toiseksi, keskimääräisistä kilometriajois-
ta havaitaan myös se, että nykypäivänä 
aloittelevan hevosen pitää mennä en-
simmäisistä starteistaan lähtien kovem-
paa kuin aikaisemmin. Koska tässä tutki-
muksessa vertaillaan eri suurkilpailuiden 
kymmentä viimeistä voittajaa, esimerkiksi 
ravikuninkaiden joukkoon on otettu sel-
laiset historian suurnimet kuin Patrik ja 
Ponseri, jotka aloittivat kilpailu-uransa jo 
80-luvun puolivälissä. Niiden uran ensis-
tartit sujuivat 47,0a- (Patrik) ja 46,3- (Pon-
seri) ajoilla.

Kun siis on kauhalla annettu, kauhalla 
voidaan myös ammentaa. Valitettavasti 
asia on vain niin, että tämä viimeisenä 
pohdittu asia (hevosen lahjakkuus/lah-
jattomuus) selviää valmentajalle usein 
lopullisesti melko myöhään – sitä ennen 
hevosta on kuitenkin syytä valmentaa!

Marko Vuolukka

Maa- ja metsätalousministeriö määrittelee suomen-
hevosen alkuperäisroduksi.

Suomenhevosten määrä ja kasvatus ovat pohjaluke-
missa. Suomenhevosia on vähiten sen koko tunne-
tun historian aikana, ainoastaan 14 000.

 

Euroopan unioni määrittelee suomenhevosen alku-
peräisroduksi.

Entäs, tiesitkö näistä?

1984

1987

1995
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Viimevuotinen ravikuningas A.T. Eko, sen 
hopeakuningataremä A.T. Viksu sekä me-
nestyksekkäät A.T.:t Visku, Veli, Vekkuli ja 
Väre plus puolitusinaa muita vähintään 
tähtiajan juosseita Aapo Teperin kasvat-
teja ovat kuitenkin erittäin vähälukuisen 
joukon edustajia. Teperin A.T. –kasvatteja 
on nimittäin kaiken kaikkiaan vain alle 30. 
Miten on sitten mahdollista päästä näin 
hyvään tulokseen?

Menetetyn Karjalan Räisälässä syntynyt ja 
sieltä Pohjanmaan kautta Köyliöön Sata-
kuntaan jo 40-luvun puolivälissä kotiutu-
nut, Lallinmaan ja Euran osuuskaupassa 
sekä Säkylässä sokeritehtaalla ”pitkän 
rupeaman” työskennellyt Teperi on vaa-
timaton mies. Moni nykypäivän mies, 
jonka kasvateista lähes 40% olisi alittanut 
1.30-rajan pitäisi itsestään kovaa meteliä. 
Leppoisalla äänellä ja välillä naurahtaen 
jutteleva Teperi ei halua nostaa itseään 
muiden yläpuolelle:

Ihan pikkupojasta asti aina on ollu he-
vosia. Ei päivääkään oltu ilman, vaikka 
sota-aika olikin paha. Isä osti Viksun emä-

nemän Porin takaa ja Eri-Veitikan olisin 
halunnut ostaa jo aikaisemmin Lammi-
selta, mutta Lamminen ei myyny. Ostin 
sen sitten Järvenpään Arvolta, joka oli 
vaihtanut sen lämpösellä.

Ylivieskan kuninkuusravien kuningatar-
kisassa toiseksi tullut A.T. Viksu (Vokker 
- Sulinan-Tyttö, Salperi) juoksi ennätyk-
sikseen 22,8a ja 24,9. Rahaa yli puolet 
starteistaan kolmen parhaan joukkoon 
juossut tamma juoksi nykyrahassa yli 
90000 euroa. Kovat omat näytöt olisivat 
riittäneet jättämään hevosen ihmisten 
mieliin, mutta lopullisesti se tapahtui 
Viksun jälkeläisten kautta. Tamma on 
jättänyt nimittäin ravikuningas A.T. Ekon 
21,1a lisäksi myös kaksi muuta valiojuok-
sijaa (A.T. Visku 24,4 voltista ja A.T. Veli 
23,4 voltista). Näistä A.T. Veli oli omassa 
Kriteriumissaan neljäs ja vuotta myö-
hemmin sijoitus parani Derbyssä vielä 
kahdella pykälällä. Viksun neljäs alle 1.30 
juossut on Teperillä siitostammana oleva 
A.T. Ilo 27,7. 

Toinen Teperin periyttäjätamma Eri-Vei-
tikka 33,0a (Vekseli – Erilon-Lento, Erilo) 
jätti peräti seitsemän tähtijuoksijaa. No-
pein jälkeläisistä oli A.T. Väre 25,1a. Eri-
Veitikka oli Aapo Teperin mukaan ”nopea, 
mutta laukkaherkkä”.

Väreestä odotin periyttäjätammaa, mut-
ta se kuoli. Varsa oli poikittain. Eri-Veitikan 
sukua meillä ei enää ole. A.T. Hymy 28,6 
(Kirmori – Eri-Veitikka) on Vammalassa 
ja A.T. Maikki 34,0 (Vokker – Eri-Veitikka) 
Vihannissa. Lisäksi suku elää myös Lau-
rukaisen Lento-Esterin 22,7a kautta. Eri-
Veitikka on sen emänemä.

Miten sitten Teperi on päässyt suome-
nennätystasoiseen periyttämisvarmuu-
teen viimeisten vuosikymmenien aika-
na? Täytyyhän siihen joku selitys löytyä? 
Mihin asioihin Teperi kiinnittää huomiota 
orivalinnassa?

Jos emässä on jotain vikaa, koetan hakea 
vastakohtaa oriista.

Aapo Teperin

jalostustyö on ennätysluokkaa
Aapo Teperi on tuttu hyviä suomenhevosia seuraaville ihmisille. Teperin A.T. –alkukirjaimilla

nimetyt suomenhevosravurit ovat niin laajasti menestyneitä, että Teperin luulisi olevan

suurenkin siittolan isäntä!

Tällä varsalla on juoksijan 

elkeet. Kuvassa Aapo ja A.T. 

Erika (Erikasson - A.T. Ilo)

Aapolla on asiaa A.T. Ilolle

”Teperi on

vaatimaton mies. 

Moni nykypäivän 

mies, jonka

kasvateista lähes

40% olisi alittanut 

1.30-rajan pitäisi

itsestään kovaa

meteliä.”

Eli siis pyrit korjaamaan tamman huonoja 
ominaisuuksia?

Kyllä, esimerkiksi jos tammalla on väärät 
kintereet, oriilla ei saa olla.

Entä onko suosikkioriita?

Vokker oli mun suosikki. Halusin siitä var-
san. Joku sanoi, ettei astuttaisi sillä pässii-
kään. Astutin kuitenkin ja pienestä oriista 
tuli iso komea varsa.

Ja näin syntyi siis A.T. Viksu! Entä mikä 
oli tunnelma viime kesänä Oulun kunin-
kuusravien aikana. Olitko paikan päällä?

En ollu. Jalka katkesi heinähommissa juu-
ri ennen kuninkuusraveja. Ajettiin paaleja 
heinäkuivuriin ja ensimmäistä kuormaa 
vietäessä jalka jäi sellaisen ritilän väliin ja 
lensin siitä selälleen. Siitä kuului sellainen 
iso paukahdus. Ostettiin sitten toto-TV ja 
katsottiin ravit siitä. Ei oo mun muuten 
jääny väliin vissiin yhtenäkään vuonna.

Mikä oli tunnelma, kun A.T. Ekon voitto 
selvisi?

Olihan se hienoa. Porukkaa kävi ja monet 
tahot muistivat. Ei olis uskonu todeksi. 

Mikä on sitten seuraava huippu A.T.-ravu-
reiden joukossa? Voitokas A.T. Vekkuli?

Sitä mä oon oottanu! Kolme kertaa star-
tannu A.T. Veeti on myös hyvä. Se vaan 
joutui siihen kolariin, jossa (Esa) Holopai-
nen loukkaantu.

Entä vieläkö valmennat itse?

Hyvin vähän. Ikää on sen verran, että ei 
enää ehdi nopeesti kärryille.

Mikä on hevostilanteesi tänä päivänä?

Kotona on kaks tammaa: A.T. Ilo ja sen 
2-vuotias tammavarsa Erikassonista. Ilon 
tämänvuotinen varsa kuoli synnytykseen. 
Se oli iso varsa. Tamma on kunnossa ja 
siemennetty nyt Tuokkolan Touholla. Vik-
sun siskon A.T. Tytön (A.T. Vekkulin emä) 
annoin tyttären tytölle Alastaroon. Se on 
siemennetty Villihotilla. A.T. Veeti on Ho-
lopaisella. Lisäksi on vielä kaksi varsaa 
Jyväskylässä: 4-vuotias A.T. Valo (A.T. Vek-
kulin täysveli) ja 3-vuotias A.T. Eka (Fannin 
Muisto – A.T. Ilo). Perjantaina käytiin niitä 
katsomassa vissiin ensimmäistä kertaa 
vuoteen. Ei sitten passaa viedä muualle, 
jos pitää seuraavana päivänä käydä kat-
somassa!

Onko raviurheilu sitten aina kohdellut Te-
perin perhettä hyvin?

Ei ole, ehtii Aapon vaimo Liisa aloitta-
maan surusilmin, viimeksi tänä keväänä 
oli aivan kauhea päivä: Ilon varsa kuoli 
ja kun tallin puolelta tultiin kotiin raveja 
katsomaan, tapahtui se Veetin kolari. Mo-
lemmat tapahtui ihan samoihin aikoihin. 
Onneksi Veetille tuli vain polviin naarmu-

ja, ei enempää. (Kirj. huom. A.T. Veeti otti 
kolmannen peräkkäisen voittonsa muu-
tama päivä tämän haastattelun jälkeen).

Ehtiikö Aapo Teperi harrastamaan sitten 
mitään muuta kuin hevosia?

Hiihtoa ja jalkapalloa seuraan ite. Olen 
niitä harrastanukin. Lisäksi järjestötoi-
mintaan on tullu osallistuttua Viipurin 
Läänin Hevosystäväin Seurassa ja tieten-
kin  Räisälän Hevosjalostusyhdistyksessä. 
Talkootyötä on tehty niin Kokemäen kuin 
Porinkin raviradoilla. 

Entä miten menestynyt suomenhevos-
kasvattaja näkee suomenhevosen tule-
vaisuuden?

Pitkän hiljaisuuden jälkeen Aapo Teperi 
toteaa hieman huolestuneena:

Kyllä mä ainakin luulisin, että vielä kasva-
tetaan, varsinkin vanhempi sukupolvi.

Liisa-rouva kiirehtii lisäämään, että Tepe-
rien tyttären tytär Anna Saari on innokas 
hevosihminen:

Pienestä pitäen ei Annalla ole ollut 
muuta kuin hevoset. Hän on luvannut 
ruveta kasvattamaan suomenhevosia 
ja siellähän sen (A.T.) Tyttökin on! Hän 
on valmistumassa ratsastuksen ohjaa-
jaksi – ja on jo hevoshieroja.

Hyvältä näyttää siis Teperillä – sekä ih-
mis- että hevospuolella. Uusia ihmisiä 
tulee suomenhevosharrastuksen piiriin 
ja hevoset sen kuin paranevat. Ei ihme, 
sillä työtä ei pelätä, asenne säilytetään 
positiivisena ja lähiympäristö siistinä. 
Sen näkevät ja kokevat kaikki, jotka Köy-
liön Kallismaantiellä käyvät kylässä. Kiitos 
isäntäperheelle vieraanvaraisuudesta ja 
emännälle suurkiitos siitä erinomaisesta 
raparperipiirakasta!

Marko Vuolukka

Aapo ja A.T. Ilo (Turo - A.T. Viksu)
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Ikäluokan 2010 ilmoittautuminen päättyy 

Samalla erääntyy 2-v., 3-v., 4-v. ja 5-v. 
ilmoittautumismaksu. 

Kilpailun säännöt ja ilmoitetut hevoset nähtävillä 
www.jokimaanravit.fi.  
Tiedustelut Jokimaan toimistosta arkisin 
klo 8-15, puh. 020 – 785 6440
Tiliyhteys: 
Lahden Hevosystäväinseura ry,
POP, Lahti: 561007-426373

1.11.2011 
y 

Lähde Suomen Hippos KAIKKI LIIKKEET AVOINNA
ma-pe 10–20, la 10–18, su 12-18

(osalla liikkeistä laajemmat aukioloajat) i eapa k

Liikekaupunki Ideapark sijaitsee 
Lempäälässä, Tampereen kupeessa. 
Ideaparkissa Sinua palvelevat 
lähes 200 liikettä, ravintolaa ja 
kahvilaa. Ideaparkista löydät yli 
100.000 neliötä ideoita ja elämyksiä. 
Liikekaupungissa järjestetään myös 
paljon tapahtumia jokaiseen makuun.

Ilmaiset 

pysäköinti-

tilat 4000 

autolle

IDEAPARKISTA.

IDEOITA JA 
ELÄMYKSIÄ

Lähes 200 
liikettä, 

ravintolaa ja 
kahvilaa

Paljon 
tapahtumia 
jokaiseen 
makuun

Kuuntele SUN ja tiedät, 
mitä Liikekaupungissa 

tapahtuu!
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Kuninkuusravien lähtökohta on kilpailu: 
ainutlaatuiset suomalaiset ravikruunajai-
set, jossa samat hevoset juoksevat kol-
mesti viikonlopun aikana, oriit ja tammat 
omissa lähdöissään. Kaikki mukana olevat 
hevoset ovat suomenhevosten eliittiä ja 
ominaisuuksineen yleisölle tuttuja. Aivan 
mahtavaksi tunnelma nousee silloin, kun 
radalla taistellaan, osoitetaan suomalaista 
sisua ja yllätetään.

Tänä vuonna kilpailuasetelma ehkä jän-
nittävämpi kuin koskaan. Tammojen 
puolella taso on ennen näkemättömän 
korkea ja suosikkeja valtaistuimelle tulee 
monesta maan kolkasta; jo aikaisemmin 
tittelin voittaneet Etelä-Karjalainen B. 
Helmiina, Pohjanmaan Velin Vinke, kes-
kisuomalaisten omistama, pääkaupunki-
seudulla valmentautuva I.P. Vipotiina ja jo 
kahdesti koko joukon tällä kaudella kepit-
tänyt Lounais-Hämeen Marimin.

Oriiden puolellakin on syytä spekulaatioi-

Teivo parrasvaloissa

Huippu-urheilua.

Ystäviä.

Perinteitä.

Suuri tunteita.

Kesäistä kansanjuhlaa.

Suomalaisuutta.

Kuninkuusravit jatkaa suomalaisten 

kesätapahtumien aallonharjalla. 

Joka vuosi kymmenet ja kymmenet 

tuhannet ottavat suunnaksi uuden 

kuninkuusravipaikkakunnan. Tänä 

vuonna kunnian kuninkuusravien 

järjestämisestä on saanut Teivo, 

Ylöjärvellä sijaitseva Tampereen 

ravirata. 

hin. Vanhat kuninkaat eivät ole löytäneet 
vielä teräänsä ja kenttä on avoin. Viimei-
sin Kuninkuusravikysely ennusti voitta-
jaksi nuorta savolaista Tuokkolan Touhoa. 
Vuoden parhailla tienesteillä ylpeille kui-
tenkin toistaiseksi niinikään Savosta tule-
va Visul, ensikertalainen sekin.

Kuninkuusravien tunnelman kohokohtia 
ovat usein ohjastajien tunteiden purka-
ukset.

Paatuneimmatkin konkarit herkistyvät, 
kun kolmekymmentätuhatta katsojaa 
osoittaa suosiotaan. 

”Voittamisen tunne kuninkuusraveissa 
on sanoinkuvaamaton, siinä unohtuvat 
rahat ja kaikki muutkin asiat”, vahvistaa 
kaksi viimeistä ravikuningattaren titteliä 
I.P. Vipotiinalla voittanut Pertti Puikkonen.

Rinnekatsomot aitiopaik-

koja

Teivo on valmistautunut suurtapahtu-
maansa huolellisesti. Valtava tapahtuman 
palvelut vaativat monenlaista sopimista, 
kompromissia ja suunnittelua. Teivon Ku-
ninkuusraveissa käytännön asioita pyörit-
tää projektisihteeri Heikki Laitila.

”Tässä vaiheessa on vielä joitain auki 
olevia asioita, mutta ehkä nekin lutviu-
tuvat kohdalleen heinäkuun loppuun 
mennessä. Meille haastavin osa on ehkä 
liikenne, Teivossa on aika ahtaat paikat. 
Turvallisuus puolestaan on sellainen osa-

alue, jonka suhteen olen huoletta, siihen 
meillä on vahva osaaminen”, Laitila arvioi.

Viikoittain raveja järjestävänä maan kak-
kosratana Teivo ei ole joutunut tekemään 
kuninkuusraveja varten mitään valtavia 
remontteja, mutta toki paikat viilataan 
parhaimpaan loistoonsa.

Teivon jyrkät korkeuserot turvaavat 
erinomaisen näkyvyyden lähes kaikille 
kuninkuusravivieraille. Hyvällä säällä eh-
dottomia aitiopaikkoja tulevat olemaan 
tallikurvin ja etukaarteen rinnekatsomot, 
joihin mahtuu istumaan 6 000 kunin-
kuusravivierasta. 

Tunnelma houkuttelee 

yhä uudestaan

Kuninkuusravivieraista valtaosa tulee ta-
pahtumaan yhä uudelleen ja uudelleen. 

Teivon katsomotilat ovat hulppeat, mutta 

heinäkuun viimeisenä viikonloppuna alueella 

on tiivis tunnelma.

Osa on käynyt Kuninkuusraveissa vuosikymmeniä, 
osa on jäänyt koukkuun vasta muutamia vuosia sit-
ten. Läheskään kaikki vieraat eivät ole hevosharrasta-
jia.

”Tunnelma. Kuninkuusraveissa on aivan mahtava 
tunnelma, ja siksi tulemme aina uudelleen. Ja hevo-
set ovat aivan upeita,” Kuninkuusraveihin viisi vuotta 
sitten yritysvieraana tutustunut Marja Kuisma hehkut-
taa. Kuismat tulevat nykyään raveihin matkailuautolla 
ja tekevät treffi  t Kouvolan kuninkuusraveista löyty-
neen tuttavaperheen kanssa.

Kuninkuusravit onkin monelle vieraalle matkailukoh-
de. Reissuun lähdetään hyvissä ajoin ja samalla tutus-
tutaan myös kaupunkiin ja tavataan ystäviä. Tampere 
on matkailukohteena erinomainen, nähtävää ja koet-
tavaa on jokaiseen makuun ja majoitustarjonta erin-
omainen. 

Lauantai-iltana raviväki palaa ravien jälkeen raviradal-
le kaikkien aikojen iltajuhlaan, jonka päätähtenä laval-
le nousee ylöjärveläinen Eppu Normaali.

Mikäli Kuninkuusravit ovat vielä kokematta, juuri tänä 
kesänä on hyvä tilaisuus tulla paikalle ja todistaa suo-
menhevosten 80. kruunajaisia. 

Teksti ja kuvat: Irina Keinänen

Eppu Normaalin Martti(oik) ja Aku Syrjä ovat 

ottaneet Teivoon tuntumaa etukäteen. Kotira-

dan kuningaskandidaatti Hullumies opastaa.

Suomenhevosliitto ry 

on mukana kuninkuus-

raveissa!

Lahjoitamme kunniapalkinnot

ravikuninkaan ja ravikuningattaren

omistajalle ja kasvattajalle sekä

montén SM-voittajahevosen omistajalle.

Löydät meidät myös kuninkuusravien 

ravitorilta osastolta 58.
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Kuninkuusravit 
ALUEKARTTAALUEKARTTA

Oheisohjelma tekee

kunniaa suomenhevoselle

Suomenhevonen on pääosassa myös Teivon Kuninkuusra-
veissa ennen raveja nähtävässä esityksissä.

Lauantain Kuninkaalliset hevoset-esitys tuo radalle takavuo-
sien kuninkaiden jälkeläisiä, jotka menestyvät ratsuhevosina. 
Suomen Ratsastajainliiton Tampereen jäsenseuran toteutta-
massa esityksessä nähdään suomenhevosratsujen huippu-
nimiä ja jopa kuningas 27-vuotias Pette. Katrillia muistuvan 
esityksen suunnittelija on valjakko-ajon mestari Heidi Sinda.

Sunnuntaina nähdään ja kuullaan juhlava Kantaatti Suomen-
hevoselle. Musiikillinen kuvaelma kertoo suomenhevosen 
rooleista historiamme saatossa, metsätöissä, pelloilla, rekirei-
teillä ja sodassa Suomen itsenäisyyden puolesta.  Esityksen 
laulusta vastaa Pinsiön Mieskuoro ja visuaalisuudesta Ypäjän 
Hevosopisto. Esityksessä on mukana kuningas Vieskerin joh-
dolla neljätoista suomenhevosta ja lähes sama määrä erilai-
sia hevosvetoisia ajopelejä vuosikymmentenkin takaa. 

Esitykset alkavat molempina

päivinä kello 11. 

Iltajuhla perjantaina 29.7.
Tampereen Keskustorilla

15.00    Toritanssit
18.00    Forssan TotoTv-ravit screeniltä
20.00    Sami Hintsanen, Toni Lähteenmäki, Mikko Siltala & Instant   
    Superstars

Kuninkuusravit lauantaina 30.7.2011

  9.00    Raviradan portit avautuvat
10.00    Ponilähtö Poni-Meeting –fi naali
11.05    SRL Hämeen esitys Kuninkaalliset hevoset
11.50    Avauspuhe: Pohjois-Hämeen Hippos ry:n puheenjohtaja
    Reino Kanerva
11.55    Kuninkaallisten osanottajien huomioiminen
12.00    Hämeen maakuntalaulu: Hämäläisten laulu,
    Teiskon Mieslaulajat
12.05    Ensimmäinen lähtö suomenhevosten Monté SM esittäytyy
n. 15.40    Kuninkuuskilpailu tammojen 2100 metriä
n. 16.10    Kuninkuuskilpailu oriiden 2100 metriä
n. 17.30    Ravit päättyvät  

n. 17.30    Olut-kylässä Seppo Tammilehto ja Masi Luoman Ajomiehet
    esiintyy solisteinaan tuttuja raviartisteja; Pertti Puikkonen,
    Teemu Okkolin, Anssi Niininen ja Sami Sandberg

Iltajuhla raviradalla

20.00    Iltajuhlan portit avautuvat (K-18), Laura Voutilainen ja
     Eppu Normaali esiintyvät
01.30    Iltajuhla päättyy

Kuninkuusravit sunnuntaina 31.7.2011

9.00    Raviradan portit avautuvat
10.00    I Ponilähtö, B-kategorian ponien SM
10.15    II Ponilähtö, A-kategorian ponien SM
11.05    Ypäjän Hevosopiston esitys Kantaatti Suomenhevoselle
    Pinsiön Mies -kuoron säestämänä
11.50    Avauspuhe: Suomen Hippos ry:n puheenjohtaja Mika Lintilä
12.00    Maamme-laulu, Pinsiön Mieskuoro
12.05    Ensimmäinen lähtö esittäytyy
n. 12.40    Kuninkuuskilpailu tammojen 1609 metriä
n. 13.10     Kuninkuuskilpailu oriiden 1609 metriä
n. 15.40    Tammakriterium
n. 16.20    Kuninkuuskilpailu tammojen 3100 metriä
n. 16.50    Kuninkuuskilpailu oriiden 3100 metriä
n. 17.10    Kuninkaalliset seremoniat
n. 18.00    Ravit päättyvät

Teivon Kuninkuusravit 30.-31.7.2011

Hevosurheilua ja

kansanjuhlaa

huikeimmillaan
Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 
kannattaa suunnata kohti Tamperetta. 
Perinteikkäällä Teivon raviradalla järjes-
tetään silloin yksi Suomen suurimmista 
kesätapahtumista, Kuninkuusravit.  Vii-
konlopun aikana saadaan uudet Ku-
ninkaalliset, kun Suomen parhaat suo-
menhevostammat ja -oriit kamppailevat 
Kuningatar- ja Kuningastitteleistä sekä 
suurista palkintorahoista. Sekä Kuninga-
tar- että Kuningaskisassa on viikonlopun 
aikana kolme osalähtöä. Yhteensä viikon-
lopun aikana Teivossa ravataan 27 taso-
kasta lähtöä.

Teivon Raviradalla on nyt kunnia järjestää 
Kuninkuusravit kolmatta kertaa. Histo-
riaan ovat jääneet vuodet 1978 ja 1995. 

Tervetuloa Suomen tyytyväisimpien 
vakuutusasiakkaiden*  joukkoon!

*EPSI Rating asiakastyytyväisyystutkimus: Suomen vahinkovakuutusyhtiöt: 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 Yksityisasiakkaat

www.lahivakuutus.fi

Järjestelyjä vuoden 2011 Kuninkuusra-
vien eteen olemme tehneet jo viime 
vuoden alusta saakka ja heinäkuun vii-
meisenä viikonloppuna olemme valmiit 
ottamaan vastaan molempina päivinä yli 
25 000 Kuninkuusravivierasta. Teivo sijait-
see 10 kilometriä Teivon keskustasta Ylö-
järven suuntaan. Omalla autolla tulijoita 
palvelevat etäparkkipaikat, joilta on lyhyt 
bussikuljetus raviradoille. Tampereen 
keskustasta tulijoita palvelevat Non Stop 
-ravibussit. Majoituspaikkojakin on vielä 
jäljellä.

Kuninkuusravien oheisohjelma on tällä 
kertaa poikkeuksellisen tasokas ja moni-
puolinen. Tapahtuman kruunaa lauan-
tai-illan iltajuhla, jossa estradille astelee 

Laura Voutilainen sekä kotiradan Eppu 
Normaali. Oheisohjelmaa järjestetään 
paljon myös lapsille. Kuninkuusraveihin 
kannattaakin lähteä koko perheen voi-
min. Lisätietoja Kuninkuusraveista, oheis-
ohjelmasta, liikennejärjestelyistä, majoi-
tusvaihtoehdoista ynnä muusta löytää 
helposti esimerkiksi netistä osoitteesta 
www.kuninkuusravit.fi 

Tervetuloa Teivoon heinäkuun viimei-
senä viikonloppuna  nauttimaan he-
vosurheilusta huikeimmillaan sekä siitä 
leppoisasta suuren kansanjuhlan tunnel-
masta, jonka vain Kuninkuusravit voi tar-
jota. Teivossa tavataan.

Harri Jussila, raviradan toiminnanjohtaja 
www.kuninkuusravit.fi 
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Orimattilassa valmennustallia pitävä 
Teemu Okkolin, 34, on tullut viime vuo-
sina suurelle yleisölle tutuksi erityises-
ti suomenhevosten laittajana. Vuonna 
2010 Teemun valmennettavat keräsivät 
kaviourilta lähes 260 000 euron edestä 
palkintorahoja.  Menestyksekäs vuosi toi 
Teemulle myös ehdokkuuden vuoden ra-
vivalmentajaksi Suomessa. Vuosi 2011 on 
alkanut valmennustallin kannalta myös 
positiivisissa tunnelmissa, sillä kesäkuun 
alkuun mennessä tallin hevosten koko-
naisvuosiansiot olivat nousseet jo päälle 
170 000 euron.  Tasaisen vauhdin taulu-
kolla laskettuna tämä enteilee uutta en-
nätysvuotta voitetuissa palkintorahoissa.

Teemun voidaan sanoa olevan poikkeus 
nuorempaa polvea edustavien Etelä-Suo-
men ammattivalmentajien keskuudessa. 
Siinä missä monella muulla valmentajal-
la suomenhevoset ovat harvinaisuuksia 
valmennuslistoilla, niin Teemulla tilanne 
on aivan päinvastainen; kesäkuun alussa 
tallissa majaili yhteensä 36 hevosta, joista 
ainoastaan kahdeksan oli lämminverisiä! 
Mutta miten Teemu sitten oikein ”ajautui” 
suomenhevosten erikoismieheksi? 

”Olen aina tykännyt tehdä hommia suo-
menhevosten kanssa ja jo ollessani Holo-
paisen Esalla töissä sain paljon suomen-

hevosia passeikseni.  Kun oman tallin pitoa 
aloiteltiin, niin minulla oli vähän kaiken-
laisia hevosia treenissä. Siitä se lähti sitten 
kehittymään ja suomenhevosia rupesi pik-
kuhiljaa tulemaan enemmän ja enemmän 
valmennukseen.”

Teemulla on ollut valmennuksessaan 
useita vanhempia suomenhevosia, joi-
den menestys on syystä taikka toisesta 
ollut kykyihin nähden heikompaa ennen 
Okkolinillle tuloa. Teemu korostaa, että 
tärkeintä vähän jo vanhemman kilpahe-
vosen hankinnassa on ollut se, että he-
vosen on pitänyt olla lahjakas ja jollakin 
tavalla mielenkiintoinen. ”Sitten sitä on 
koitettu ja katsottu, että sopiiko se näihin 
meidän systeemeihin.”

Yksi esimerkki ”uuden kevään” löytäneis-
tä vanhemmista kilpahevosista oli ruuna 
Häiskän-Lento (Larima — Saiman-Tyttö, 
Suikku), jonka omisti Hovimäen ja Tähti-
Option osaomistajanakin tutuksi tullut 
Yrjö Ksenzak – vuoden hevosenomistaja 
viime vuodelta. Teemun valmennustal-
lista käsin Häiskän-Lento ansaitsi yli 62 
000 euroa ja voitti muun muassa 10 000 
euron arvoisen tähtidivisioonafi naalin 
Vermossa. 

”Kun Häiskän-Lento tuli treeniin, niin sillä 

pyrittiin alkuun ajamaan sellaisia nätte-
jä startteja ja välillä jäätiin tietenkin myös 
pussiin. Helpommat reissut piristivät sitten 
ruunaa ja pikkuhiljaa se rupesi löytämään 
uudestaan sitä menemisen meininkiä. 
Ja tulosta rupesi syntymään. Harmi, että 
Häiskän-Lennon ura päättyi liian lyhyeen 
loukkaantumisen takia. Ruuna oli kyllä tosi 
nopea hevonen ja se olisi kyllä ampaissut 
piikkiin lähdössä kuin lähdössä.”

Nykyisin tallissa asustavista vanhemmis-
ta suomenhevosista nousevat erityisesti 
esille Ruotsin Solängetissa toukokuussa 
2011 Dubbelcupin voittanut Tähti-Optio 
(Viesker — Iso-Tähti, Hiluri) sekä saman 
kilpailun viime vuonna voittanut Hovi-
mäki (Hovi-Ari — Soman Keiju, Kihin-
Muisto), jonka meriitteihin lukeutuu 
myös kylmäverilähdön voitto Pariisin 
Vincennes’ n raviradalla viime helmikuus-
sa. Aikaisempina vuosina katkonaisesti 
kilpaillut Tähti-Optio on tänä vuonna 
päässyt todella vauhtiin ja oriin palkinto-
summa on jo karttunut yli 45 000 eurolla. 

Teemun tallilla suomenhevosten val-
mennus pohjautuu pitkälti hiittivalmen-
nukseen ja hevoset saavat muutenkin 
runsaasti liikettä. ”Pääsääntöisesti suo-
menhevosten treenisysteemit eivät eroa 
paljoa lämminverisistä, paljon ajetaan 

Teemun tallissa jylläävät 

suomenhevosvoimat

Huippulupaus Tähtitase ja ohjastaja-valmentaja Teemu 

Okkolin.  Turon ja 22,1-aikaisen Tähtihuvin pojan on kasvat-

tanut ja sen omistaa Tähen Talli Jyväskylästä.

juoksua, mutta tietenkin otetaan huomi-
oon myös hevoskohtaiset eroavaisuudet 
ja pyritään huomioimaan ne valmennuk-
sessa.”  Teemu on tehnyt pitkään myös 
yhteistyötä Inkisten tunnettuun hevos-
miessukuun kuuluvan Juhani Inkisen 
kanssa. Orimattilasta on välillä lähtenyt 
hevosia Pohjois-Hämeeseen Ruovedelle 
hakemaan uutta piristystä ja vaihtelua 
valmennukseen esimerkiksi rekitreenin 
muodossa. Teemu on tullut tutuksi myös 
monien Inkisten hevosten rattailta. 

Teemun suomenhevosvalmennettavat 
eivät rajoitu pelkästään rutinoituneihin 
konkareihin, vaan hänellä on myös tallis-
saan nuoria nousevia tähtiä. Kirkkaimpa-
na näistä on ori Tähtitase (Turo — Tähti-
huvi, Vokker), joka toukokuun puolivälissä 
vei ylivoimaisesti nimiinsä 4-vuotiaiden 
suomenhevosten ensimmäisen suurkil-
pailun, Tapiola-Cupin. Samassa kilpailus-
sa kaksoisvoiton takasi toiseksi sijoittunut 
ori Aapo Milleri (Sipori — Liehus, Vokker). 

Teemu painottaa säännöllisen liikuttami-
sen merkitystä myös nuorten suomen-
hevosten valmennuksessa. Oikotietä 
onneen ja menestykseen ei ole, vaan he-
vosia on muistettava treenata ahkerasti. 
Tämän lisäksi Teemu korostaa porukassa 
ajamisen merkitystä, sillä siinä varsat ke-
hittyvät kuin itsestään. Tämän vuoden ke-
säkuun alkuun mennessä tallista on tullut 
opetuslähtöön jo seitsemän 3-vuotiasta 
ja nuorten hevosten kohdalla tilanne 
näyttää muutenkin hyvältä. Teemu ei kui-
tenkaan ole kovin innokas aloittamaan 
kilvanajoa vielä 3-vuotiaana siitä syystä, 
että nuorille hevosille ei ole oikein tarjol-
la mielekkäitä lähtöjä, joissa olisi tarjolla 
kunnon palkintoja. Teemu toivookin, että 
tulevaisuudessa voitaisiin tarjota myös 
3-vuotiaille suomenhevosille entistä ra-
hakkaampia lähtöjä – se kannustaisi ylei-
sesti määrätietoisempaan valmennuk-
seen ja suomenhevosten kilpailu-urien 
aikaisempaan aloitukseen.

Teemu on ennakkoluulottomasti lähte-
nyt myös ulkomaisille kilpa-areenoille 
valmennettaviensa kanssa ja sieltä on tul-
lut myös mukavasti menestystä – kuten 
edellä on jo todettu. Pariisin ja Ruotsin 
kylmäverilähdöt ovat tulleet tutuiksi ja 
jatkossakin Teemu tulee suuntaamaan 

katseensa länsinaapurin rahakkaisiin 
lähtöihin. Teemun, kuten monen muun-
kin suomenhevosmiehen toiveissa on, 
että suomenhevosten kilpailumahdolli-
suuksia saataisiin jopa lisättyä Ruotsissa 
yhteispohjoismaisen kilpailutoiminnan 
hengessä. Teemu uskoo, että Ruotsin 
lähtöjen avaaminen suomenhevosille 
kasvattaisi myös yleisön mielenkiintoa 
suomenhevos- ja kylmäverilähtöjä koh-
taan. Lopuksi Teemu kehottaa suomen-
hevosmiehiä rohkeuteen, jos eteen tulee 

”Oikotietä onneen

ja menestykseen

ei ole,

vaan hevosia on 

muistettava treenata 

ahkerasti.” 

Tervetuloa Suomen

kauneimmalle
raviradalle!

mahdollisuus lähteä katsastamaan suu-
ren maailman tuulia.

”Hovimäen voitto Pariisin kylmäverilähdös-
sä oli kyllä todella hieno kokemus. Kun si-
niristiliput liehuivat voittajaseremonioissa, 
niin tunne oli todella mahtava! Aikaisempi-
na vuosina oli ollut vaikeuksia saada koko 
suomenhevosjoukkuetta kasaan, mutta 
tänä vuonna matkaan lähti ehkä kaikkien 
aikojen paras joukkue, ja tulosta sitten syn-
tyikin!”

Mikko Korpela
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Pikkuvarsan ensimmäiseen vuoteen kuu-
luu tallitapojen opettelu. Varsan pitää 
voida täysin luottaa ihmiseen ja pysyä 
rauhallisena ihmisen käsittelyssä. Jo pie-
ni varsa totutetaan siihen, että se antaa 
koskettaa itseään kaikkialle, myös mahan 
alle ja jalkojen sisäsyrjille. Varsa vaiston-
varaisesti pelkää selän, mahanaluksen 
ja takajalkojen koskettelua, koska sinne 
luonnossa saalistajat käyvät kiinni.

Varsa on hyvä totuttaa riimuun ja talutta-
miseen jo aivan pienenä. Itse talutan kas-
vattamani varsat heti ensimmäisellä ulos-
vientikerralla, riimut päässä ja riimunnaru 
takapuolen takana auttamassa eteenpäin 
liikkumista. Pikkuvarsan esikouluun kuu-
luu myös seisominen käytävällä narussa 
hoitotoimenpiteitä varten, pieniä hetkiä 
kerrallaan mutta usein.

Vieroituksen jälkeen ensimmäisenä talve-
na varsan voi totuttaa kuolaimiin, ja suit-
sien päälle puetusta riimusta taluttamalla 
opettaa tulemaan pyynnöstä eteen, hi-
dastamaan ja kääntymään. Tämä harjoit-
telu valmistaa varsaa siihen, että se osaa 
kulkea käsihevosena vanhemman ratsun 
kanssa maastossa. Varsa seuraa luonnos-
taan toista hevosta ja käsihevosena varsa 
tottuu ihmisen sijaintiin yläpuolellaan. 
Ratsun rinnalla varsalle on myös helppo 
opettaa ääniavut. Kuolaimista opettami-
nen aloitetaan sitten, kun varsan suu on 
levollinen kuolainten kanssa.

On muistettava, ettei varsa luonnostaan 
tiedä, mitä ihminen sen päähän kohdis-
tuvalla paineella tarkoittaa. Varsa oppii 

Suomenhevosen tie

varsasta nuoreksi ratsuksi

helposti seuraamaan ihmistä talutukses-
sa ja arvaa ihmisen kehonkielestä, minne 
ollaan menossa, mutta tulevaa koulutus-
ta varten on opetettava merkit niin, että 
vaikka ihminen seisoisi paikallaan, varsa 
lähtee pyynnöstä liikkeelle. Tällaisia tilan-
teita tulee vastaan niin oviaukoista kul-
jettaessa, traileriin lastattaessa, tarhojen 
porteilla – jokapäiväiset tilanteet voi siis 
hyödyntää oppimiseen. Kun varsaa on 
palkittu myötäämisestä rapsuttamalla, 
löysässä narussa kulkeminen on sille pal-
kitsevaa toimintaa.

Varsa tarvitsee sopivasti 

liikuntaa

Varsaa liikuttaessa tulisi miettiä varsan 
perusluonnetta ja elinolosuhteita. Var-
sinaista kuntoa ei nuorelle varsalle vielä 
kasvateta.  Jos varsat elävät laumassa ja 
niillä on tilaa, ne usein liikkuvatkin pal-
jon. Liikutus on tarpeen etenkin ilman 
ikäistään seuraa elävälle varsalle liikunta-
elimistön ja jalkojen kestävyyden kehittä-
miseksi. Suomen talvioloissa hevosilla on 
usein myös taipumus jäädä seistä kyh-
jöttämään ruuan äärelle, ja tällöin varsan 
kevyt liikuttaminen 3-4 kertaa viikossa ei 
yleensä ole pahitteeksi. Varsa kyllä itse 
näyttää, kun se väsyy, ja ammattitaitoa 
onkin huomata nämä merkit ja ottaa ne 
tosissaan, sillä varsa ei koskaan saisi tulla 
haluttomaksi liikkumaan tai lähtemään 
ihmisen kanssa ”töihin”. Liikutusta voi 
sovitella varsan perusluonteeseen: vire-
älle rauhallisia pidempiä kävelylenkkejä 

löysällä narulla, tyynempää varsaa taas 
voi motivoida liikkumaan ravipätkillä ai-
kuisen hevosen kanssa, sillä varsan kas-
vaessa aikuiseksi sen motivointi voi olla 
hankalaa, jos sitä on varsasta asti totutet-
tu kulkemaan luonteensa mukaista rau-
hallista lönkyttelyä.

1-3-vuotiaat nuoret suomenhevoset tar-
vitsevat kesän henkiseksi lomaksi, jolloin 
ne saavat keskittyä hevosena olemiseen 
laitumella liikkumalla. Koulutuksellisesti-
kin tauot ovat tärkeitä, sillä ns. pikakoulu-
tus on hevosen psyykelle haitallista. Siinä 
missä nuorelle varsalle valmentaminen 
on enemmän oppimista, iän myötä voi 
fyysistä rasittavuutta lisätä, kuitenkin niin, 
ettei varsaa väsytetä. Fyysistä kuntoa voi 
kehittää vanhemmallekin hevoselle, mut-
ta nuoren hevosen pään ja asenteen kor-
jaaminen voi olla todella turhauttavaa ja 
vaikeaa työtä. Varsan kärsivällisyys kehit-
tyy vähitellen, kun se saa rutiinia lyhyistä, 
usein toistuvista koulutustilanteista.

Ensimmäisen laidunkesän jälkeen voi 
yksivuotiaan opettaa ajoon ja kärrytellä 
seuraavan talven. Ratsun ammattiin kas-
vavan suomenhevosen kärryajossa pyri-
tään säilyttämään rentous niin liikkuessa 
kuin pysähdyksissä ollessa. Sillä voidaan 
ajaa kiemuroita sekä pieniä tarkkuusteh-
täviä. Laiskempaa varsaa voi piristää aja-
malla joskus reippaasti kotiinpäin, jonne 
se yleensä mielellään kulkee, jotta sen 
liikemuistiin saadaan sellaista liikettä, jota 
se aikuisena ratsunakin tarvitsee: len-
nokasta, tasapainoista, rytmikästä ravia. 
2-3-vuotiaan hevosen koordinaatio on 
kasvun myötä usein hukassa, mutta juuri 
siksi olisi hyvä harjoitella ravin lisäämistä 
niin, että tasapaino säilyy. Liikkeen laa-
tuun ja hevosen eteenpäinpyrkimykseen 
on kiinnitettävä jo varhain huomiota, sillä 
jos varsa mönkii nelivuotiaaksi asti, ei se 
ratsastajankaan kanssa osaa sen kum-
memmin liikkua.

Ajoharjoitukset pysyvät hevoselle mu-
kavina, jos niitä tehdään toisen hevosen 

Suomenhevosvarsan kasvatus ratsuksi vaatii aikaa,

 kärsivällisyyttä ja johdonmukaista omistautumista.

Maalaisjärjellä pärjää kuitenkin pitkälle ja kokemus karttuu

varsan kasvun myötä.

Suomenhevonen kypsyy lämminverisiä

sukulaisiaan hitaammin,

mutta se ei ole syy unohtaa varsaa

pihan perälle kasvamaan omia aikojaan.

Varsaa kasvun tahtiin sopivasti liikuttamalla

ja samalla ihmisen kanssa liikkumiseen

totuttamalla se valmistellaan tuleviin tehtäviinsä

niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.

”Kaikessa”Kaikessa

koulutuksessakoulutuksessa

ammattitaidon ammattitaidon 

merkki on,merkki on,

ettei koskaanettei koskaan

vie varsaavie varsaa

tilanteeseen,tilanteeseen,

josta se ei selviä.”josta se ei selviä.”

Pörnä-Tuli ajo-opetuksessa. 
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kanssa. Olisi kuitenkin opetettava varsaa 
olemaan myös pieniä aikoja yksin, mikä 
joillekin suomenhevosille on hyvinkin 
vaikeaa. Yksinjäämistä ei kuitenkaan 
koskaan tule viedä sille rajalle, että varsa 
menee paniikkiin. Kaikessa muussakin 
koulutuksessa on ammattitaidon merkki, 
ettei varsaa koskaan vie tilanteeseen, jos-
ta se ei selviä.

Huomioi liikkeen laatu ja 

levollisuus

Kun varsa oppii vähitellen kestämään pi-
dempiä aikoja koulutusta, sitä voi opettaa 
juoksemaan liinassa. Äänimerkit ovat tul-
leet aiemmin tutuiksi ja niinpä juoksutus 
yleensä sujuukin hyvin. Lisäksi kaksivuo-
tiaan kanssa voidaan työskennellä maas-
takäsin, jolloin varsalle voi opettaa etu- ja 
takaosan väistämistä sekä pohkeenväis-
töä. Maasta työskentelyn tarkoituksena 
on kehittää nuoren ratsun koordinaatiota 
ja tasapainoa, sekä valmistaa varsaa vas-
taamaan samankaltaisiin apuihin, joita 
ratsastaessa käytetään. Maasta työskente-
lyssä varsa oppii suhtautumaan rennosti 
raippaan ja kuolaimiin sekä myötäämään 
omilla lihaksillaan hakien pyöreämpää 
työskentelyraamia.

Irtohypytyksessäkin tulee kiinnittää huo-
miota symmetrian ja tasapainon säily-
miseen sekä liikkeen laatuun. Jos liikkeet 

muuttuvat jäykiksi ja hypyt töksähtelevik-
si, on varsa todennäköisesti ylirasittunut. 
Parhaimmillaan varsa hyppää energisesti 
ja sulavasti, mutta kasvun ollessa huo-
nossa vaiheessa voi hyppääminen muut-
tua tasapainottomaksi – silloin on hyvä 
pitää taukoa esteharjoituksista.

Kaksivuotissyksynä selkään sovitellaan 
satulaa, myös niin, että jalustimet roikku-
vat alhaalla ja varsa tottuu, että ne osu-
vat sen kylkiin. Varsan tulisi oppia alusta 
alkaen seisomaan esim. jakkaran vieressä 
ilman kiinnipitäjää kouluttajan totuttaes-
sa sitä satulaan ja painoon selässä. Kan-
nattaa käyttää riittävästi aikaa levollisena 
seisomisen opetteluun. Sillä ehkäistään 
läheltä piti -tilanteita ratsautumisessa ja 
varsinkin sitä ikävintä virhettä eli putoa-
mista. Jos varsa pelästyy esimerkiksi kiin-
ni takertuvaa ihmistä, pelkoa joutuu kou-
limaan pois pitkään ja hartaasti. Ennen 
selkään nousua on hyvä totuttaa varsa 
myös siihen, että jakkara saattaa kaatua, 
satula voi vähän pyörähtää tai ratsastajan 
jalka voi osua hevoseen. Hevosen tulisi 
sietää osuminen nälkäkuopan ja selänkin 
kohdalle. Yleensä suomenhevosten kans-
sa ei tässä vaiheessa esiinny ongelmia.

Ennen liikkeellelähtöä on hyvä varmistaa, 
että hevonen näkee ratsastajan molem-
milta puolilta. Sen on saatava rauhassa 
haistella ratsastajaa ja totutella tilantee-
seen. Kun hevonen on levollinen, talut-

taja lähtee viemään hevosta eteenpäin. 
Jos varsa arastelee ja hidastelee, sen täy-
tyy antaa tunnustella oloaan ja totutella 
ratsastajan painoon. Kun varsa kävelee 
rennosti, sen selkä liikkuu ja käynnissä 
on yliastuntaa, voidaan aloittaa taluttajan 
kanssa ravipätkiä ja ratsastaja voi tutuilla 
äänimerkeillä hidastaa ja pyytää liikkeelle.

Suomenhevosella, joka osaa kulkea rat-
sastajan kanssa rennosti sekä ymmär-

Tamma Ilo-Rimma varsansa Pörnä-Tulen 

kanssa, ratsastajana Noora Ojanperä.  

”Tärkeintä varsan 
koulutuksessa on, 

että kaikki asiat
ovat niin hyvin
valmisteltuja,

ettei hevoselle tule 
missään vaiheessa 

tunnetta,
että tehdään jotain 
uutta ja ihmeellistä.”

tää eteenajavat, pidättävät ja kääntävät 
avut, tulisi ryhtyä ratsastamaan varsin 
pian maastossa. Maastossa voi esitellä 
ensimmäisen laukannostonkin, vaikka-
pa ylämäkeen ratsastettaessa tai pienen 
esteen ylitse, jotta hevonen oppisi nos-
tamaan laukan heti tasapainossa. Suo-
menhevosilla ns. laukkaan ajamista tulisi 
välttää, liinassa opetettu hevonen osaa jo 
laukan äänimerkin, mitä voi käyttää hy-
väksi nostovaiheen opettamisessa. Eten-
kin laiskemmalle maastossa kulkeminen 
on hyväksi, sillä se menettää helposti 
motivaationsa kentällä liikkumiseen, vi-
reäluontoinen taas kestää kentällä työs-
kentelyä enemmän. Viimeiseen asti on 
vältettävä sitä, että rauhallisemmille he-
vosille käytetään kovempia apuja kuin 
vireämmille. 

Hyvin valmisteltu on 

puoliksi tehty

Tärkeintä varsan koulutuksessa on, että 
kaikki asiat ovat niin hyvin valmisteltuja, 
ettei hevoselle tule missään vaiheessa 
tunnetta, että tehdään jotain uutta ja ih-
meellistä. Varsan treenaaminen tulisi aja-
tella pääasiassa opettamiseksi ja asioiden 
esittelemiseksi. Vain mielikuvitus on raja-
na sille, miten varsaa motivoidaan tehtä-

viinsä. Kun hevonen kokee asiat helpoik-
si, oppiminen sujuu ja hevonen kehittyy. 
Myös mielentilalla on suuri merkitys, aina 
pyritään levollisuuteen ja rentouteen. 
Rennon hevosen tulee kuitenkin olla 
vireä ja pyrkiä aktiivisesti eteenpäin. On-
gelmatilanteissa on usein kyse siitä, ettei 
hevonen ymmärrä, mitä sen tulisi tehdä, 
jolloin se ratkaisee tilanteen parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Hevonen ei tee vir-
heitä tahallaan.

Jo aivan pienen varsan kanssa kannat-
taa miettiä, että sen käytöstä ohjataan 
sellaiseksi, jollaisen sen haluaa olevan 
aikuisenakin. Pientä varsaa ei kannata 
siirrellä työntämällä, ellei halua liikutel-
la sitä niin 500 kiloa painavampanakin. 
Varsaa tulee alusta asti kohdella hevose-
na, ei lemmikkinä. Suomenhevoset ovat 
todella oppivaisia ja älykkäitä ja ottavat 
paljon kontaktia ihmiseen. Ne myös op-
pivat helposti ei-toivottavia tapoja, kuten 
vaikkapa kerjäämään. Kuitenkaan virheitä 
ja mahdollisia ongelmia ei ole syytä pelä-
tä. Sen sijaan tärkeää on kehittyä ongel-
manratkaisussa: kouluttajan tulisi miettiä, 
mitä voisi tehdä toisin, jotta hevonen ym-
märtäisi opetettavan asian.

 Suomenhevonen on rotuominaisuuksil-
taan sellainen, että omistaja voi kouluttaa 
varsaansa pitkälle itse ja käyttää ammat-

tilaisia apuna tarvittaessa. Mikään ei ole 
niin mielenkiintoista kuin olla mukana 
varsan elämässä alusta asti ja tehdä itse 
huolellisesti pohjatyötä, jolle ratsuksi kas-
vaminen rakentuu. Näin oppii parhaiten 
tuntemaan hevosensa ja saa siihen par-
haan mahdollisen luottamuksen.  Itsel-
leni valitsisin mahdollisimman nuoren 
varsan, jonka kanssa voisin käydä kaikki 
yllä kuvatut vaiheet läpi. Huonoin rat-
kaisu olisi ostaa mitääntekemätön nuori 
3-4-vuotias hevonen, joka ei ole nähnyt 
kotipihaansa enempää ja jolle ei ole nuo-
rena alettu rakentaa fysiologista pohjaa ja 
rutiinia ihmisen kanssa toimimisesta. Van-
hemman hevosen kanssa ei välttämättä 
pääse yhtään aiemmin etenemään, sillä 
kaikki tämä pohjatyö tulisi silti jokaisen 
hevosen kanssa tehdä.

Teksti : Kirjoitti Auli Harju, joka haastatteli 

suomenhevosten kasvattaja ja ratsuttaja Noora 

Ojanperää Parvelan hevostilalla Eräjärvellä. 

(www.parvelanhevostila.fi )   Kuvat: Tanja Ukko-

nen ja Roosa Mäkinen.
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Soita ilmaisnumeroon 0800 166 266. 

Tai tilaa verkossa 24h

 www.st1.fi 

No Shit.
Teho Opti. Putipuhdasta lämmitysöljyä.

SSoita ilmaisnumeroon 0800 166 266.. 

Tai tilaa verkossa 24h

 www.st1.fi 

Teho Opti -lämmitysöljy takaa puhtaan ja 

tehokkaan palamisen. Säästää talon öljy-

lämmitysjärjestelmää, energiaa ja rahaa. 

Ei paha.

Olemme tuiki tavallisia suomenhevosilla 
laajasti harrastavia tyttöjä. Saimme ensi 
innostuksen kyntämiseen työhevos-
kursseilta. Vanhemmat työhevosmiehet 
kannustivat meitä osallistumaan ensim-
mäisiin Eurajoella järjestettyihin SM-kyn-
tökilpailuihin neljä vuotta sitten. Ilmoit-
tauduimme painostuksesta huolimatta 
harjoittelusarjaan varsinaisen kilpailusar-
jan sijasta, koska kyntökokemuksemme 
oli parin harjoituskerran mittainen ja 
kilpakynnöstä emme tienneet muuta 
kuin hiukan aloituksesta ja senkin vaan 
teoriassa. Kyntöperinteen säilyminen on 
aina ollut molemmilla lähellä sydäntä, 
niinpä lähdimme iloisella mielellä mu-
kaan oppimaan uutta. Kisoissa aloim-
me ymmärtää, ettei pellon pientareelta 
pelastettu aura ollut ominaisuuksiltaan 
välttämättä se paras kisa-aura. Saimme 
kuitenkin tuomareiden ja toimihenki-

löiden neuvoilla ja hyvällä opastuksella 
alueemme kynnettyä, mottonamme ”hi-
taasti mutta (epä)varmasti loppuun asti”. 
Suureksi hämmästykseksemme meidät 
lopulta kuitenkin palkittiin kilpailusarjas-
sa, vaikkakin viimeisenä, suorituksemme 
perusteella.

Jotta tämä tärkeä työhevosperinne säi-
lyisi, sisuunnuimme ja päätimme jatkaa 
harjoittelua tähtäimenä seuraavien vuo-
sien kilpailut. Pikkuhiljaa aloituksen lisäksi 
aloimme ymmärtää jo lopetustakin, jopa 
käytännössä! Oivallusten myötä nälkä on 
kasvanut syödessä ja lisäoppien ansiosta 
yhteistyö hevosen, ohjastajan, auran ja 
kyntäjän välillä on koko ajan parantunut.  
Aurakin on vaihtunut suksenkärkisestä 
aurasta hiekkakuopilla kiillotettuun Fis-
karsin 9 auraan. Onnistumisien kautta 
olemme saaneet lisäpotkua ja innostusta 

näihin kilpailuihin ja olemmekin olleet 
niissä joka vuosi mukana. Erityisesti iloit-
semmekin siitä, että kilpailijoiden määrä 
on kääntynyt kasvuun. Viime vuonna ki-
soihin osallistui jo kahdeksan valjakkoa, 
viisi yksikkösarjassa ja kolme parihevos-
sarjassa. Haluammekin rohkaista kaikkia 
aloittelevia kyntäjiä lähtemään mukaan 
kilpailuihin saamaan oppia ja kokemusta. 
Eurajoelta löytyy hyvät ja helpot hevos-
kyntöön soveltuvat maat sekä avuliaat 
tuomarit ja kanssakilpailijat, jotka aut-
tavat ja kannustavat. Välitön ja iloinen 
tunnelma tempaa mukaansa ja Vuojoen 
kartanon upeat puitteet tekevät päivästä 
aina ikimuistoisen kokemuksen. 

Nähdään Eurajoella! 

Terveisin SM-hopeatiimi vuodelta 2010 
Uuras, Tanja ja Siru.

Oppia kyntökisoista

sija 1. Jarmo Varjonen ja Esko Salonen

kokonaispistein 102 , hevosinaan ori Avaruus ja ruuna Hallanvaara

sija 2. Matti Uusimäki ja Mikko Uusimäki

kokonaispistein 85, hevosinaan tammat Luomutar ja Selissa

Terveisin SM-hopeatiimi vuodelta 2010 Uuras, Tanja ja Siru.



42 43

Nuoren hevosen valmentaminen var-
sasta kilpaurheilijaksi vaatii tietoa, taitoa, 
oikeaa hevosen lukemista ja hyvät olo-
suhteet. Jos hevosella halutaan kilpailla 
jo nuorena on valmennus aloitettava 
aikaisin ja sen on oltava säännöllistä ja 
riittävää niin että hevosella on tarpeeksi 
vahvistavia ja kehittäviä valmennuskilo-
metrejä takanaan ennen kuin siltä vaa-
ditaan kilpailusuorituksia. Kasvavan he-
vosen valmentaminen on huomattavasti 
vaikeampaa kuin vanhemman hevosen 
valmentaminen, ja siinä valmentajan on 
ajoittain osattava taiteilla varsin kapealla 
alueella missä vaakakupin toisella puo-
lella on hevosen riittävä rasittaminen sen 
kehittämiseksi ja toisella puolella hevo-
sen kipeytyminen tai jopa vammautumi-
nen liian kovan rasituksen seurauksena.

Hevosen kestävyyteen vaikuttavat oleel-
lisesti jo varsa-ajan ruokinta ja hoito tai 
hoidon puute. Jalkojen virheasennot 
ovat nuorilla varsoilla varsin yleisiä kai-
kissa roduissa, eikä suomenhevonen tee 
siihen poikkeusta. Vino jalka-asento jakaa 
kuormituksen epätasaisesti ja altistaa ki-
peytymiselle suoraa asentoa enemmän. 
Jos virheasentoihin puututaan ajoissa, 
voidaan niihin useimmiten vaikuttaa ja 
saadaan jalan asento oikaistua usein täy-
sin suoraksi. Yleensä hoitona on vuolu 
ja sairaskengitys (varsoilla useimmiten 
liimakengillä tai kavioon kiinnittyvillä 
massoilla). Myös lastoja tai tukisiteitä jou-
dutaan joskus käyttämään lyhyitä aikoja. 
Lastoja käytettäessä on oltava äärim-
mäisen tarkka siitä, että ne eivät pääse 
rikkomaan ihoa ja näin aiheuttamaan 
uusia ongelmia ja ihotulehduksia. Mikäli 
nämä hoidot eivät auta on myös erilai-
sia leikkausvaihtoehtoja jalka-asentojen 
korjaamiseksi (luukalvon irrotus, kasvu-
linjan sulkeminen tietyksi aikaa). Jalkojen 
virheasentojen korjauksessa on muistet-
tava että vuohisen alueen suurin kasvu 
tapahtuu 3 kuukauden ikään mennessä, 
ja etupolven sekä kintereen alueen suu-
rin kasvu 6 kuukauden ikään mennessä. 
Tämän jälkeen korjaavilla toimenpiteillä 
ei enää voi merkittävästi vaikuttaa jalan 
asentoon.  

Nivelten kasvuhäiriöt (osteokondroosi) 
ovat yleistymässä myös suomenhevosil-
la. Varsan kasvaessa kasvurusto kehittyy 
luuksi. Tämän luutumisen häiriöt voivat 
aiheuttaa muutoksia  nivelrustoihin ja 
niiden alaiseen luuhun ja ilmenevät ylei-
simmin irtokappaleina nivelissä tai luu-
kystoina nivelruston alaisessa luussa. Os-
teokondroosin syntymiseen vaikuttavat 
useat tekijät. Kasvuajan ruokinnalla on 
tärkeä merkitys. Liiallinen energiansaanti 
lisää tutkimusten mukaan kasvuhäiriöi-

Varsasta huippu-urheilijaksi

den riskiä eikä varsoja ole syytä ruokkia 
kohtuuttoman lihaviksi. Tässä ei kuiten-
kaan ole syytä mennä liiallisuuksiin, koska 
varsa tarvitsee runsaasti energiaa kas-
vamiseen ja aliruokitun varsan elimistö 
(etenkin lihaksisto) ei kehity riittävästi. 
Laiha, heikkolihaksinen varsa ei kestä 
valmennusta ja kipeytyy siitä helpom-
min kuin hyväkuntoinen lihaksikas varsa. 
Kivennäisruokinnassa fosforin yliannos-
tuksen ja kuparin puutteen on todettu 
olevan yhteydessä osteokondroosin 
esiintymiseen. Perinnöllisyys on useissa 
tutkimuksissa osoitettu yhdeksi merkit-
täväksi tekijäksi osteokondroosin synnys-
sä. Myös suuri koko ja nopeakasvuisuus 
ovat altistavia tekijöitä. Toisaalta suuri-
kokoisuus ja nopea kehittyminen ovat 
ravihevosella toivottuja ominaisuuksia, ja 
tutkimuksissa lämminveriravureilla onkin 
todettu että varsat, joilla osteokondroo-
simuutoksia on todettu, ovat juosseet 
keskimäärin enemmän rahaa kilpailuissa. 
Kintereen ja vuohisnivelten osteokond-
roosimuutokset ovat yleensa hoidetta-
vissa leikkaushoidolla ja ennuste on hyvä. 
Vaikeampia hoidettavia ovat takapolven 
alueen kasvuhäiriöt; irtokappaleet ovat 
usein suurikokoisia ja nivelrustot laajalla 
alueella vaurioituneet eikä leikkauksen 
jälkeenkään aina saada hyviä hoitotulok-
sia. Valitettavasti suomenhevosella tun-
tuisi olevan jonkin verran yleisemmin ta-
kapolvien kasvuhäiriöitä verrattuna esim. 
lämminveriravuriin.

Varsan liikunta ennen sen siirtymistä 
opetukseen ja valmennukseen on ensiar-
voisen tärkeää. Luuston ja lihaksiston op-
timaalinen kehittyminen vaatii säännöl-
listä liikunnan aiheuttamaa rasitusta koko 
kasvukauden ajan. Parhaiten tämä toteu-
tuu kun varsat kasvavat varsalaumassa 
riittävän isoilla laitumilla missä ne mah-
tuvat juoksemaan riittävästi. Laidun voi 

hyvin olla maastoltaan vaihteleva mutta 
pohjan pitäisi kuitenkin olla sellainen että 
liikkuminen on mahdollista kaikkina vuo-
denaikoina (ei liian karkea tai liukas tal-
vella). Huono lähtökohta valmennuksen 
aloittamiselle on liikalihava varsa, joka 
on ulkoillut vain pienessä tarhassa joko 
yksin tai vain vanhempien hevosten seu-
rassa jolloin luonnollinen liikkuminen on 
yleensä vähäisempää. 

Nuoren hevosen valmennuksessa tärke-
ää on säännöllisyys sekä mahdollisten 
vaivojen tai vammojen ennaltaehkäisy. 
Valmentajan on tunnettava hevosensa 
ja reagoitava herkästi sen näyttämiin oi-
reisiin. Jos hevosella halutaan kilpailla jo 
nuorena ikäluokkakilpailuissa on sen ol-
tava siihen riittävän hyvin valmisteltu ja 
vahvistavia treenikilometrejä on oltava 
alla runsaasti ennen kuin vaaditaan kilpai-
luvauhtia. Aikaisemmin vallalla oli käsitys 
että kasvavaa hevosta ei pidä rasittaa 
ennen kasvun päättymistä.  Kasvulinjoja 
röntgenkuvattiin ja kovempi valmennus 
aloitettiin vasta niiden sulkeuduttua. Kun 
tietoa hevosen kasvusta ja valmennusfy-
siologiasta on saatu enemmän on tämä 
ajatus kääntynyt lähes päinvastaiseksi. Ni-
menomaan kasvukauden aikana tapah-
tuvalla oikeantasoisella valmennuksella 
saadaan liikuntaelimiltään kestävimpiä 
hevosia. Tässä valmentajan haasteena on 
hevosen lukeminen ja kullekin hevoselle 
oikean rasitustason löytäminen. Varsojen 
kehitys on yksilöllistä, ja täysin saman 
treeniohjelman toteuttaminen kaikilla 
varsoilla tuo harvoin hyvää lopputulosta. 

Lähes kaikilla varsoilla on valmennuskau-
den aikana kausia jolloin ne kasvavat voi-
makkaammin ja sen seurauksena myös 
kipeytyvät valmennuksesta herkemmin. 
Näiden huonompien kausien aikana val-
mentajan taito todella punnitaan. Help-
po ratkaisu on jättää hevonen kokonaan 
lepoon mutta pitkä lepo useimmiten 
vain siirtää ongelmaa eteenpäin ja pian 
ollaan uudestaan saman vaivan äärellä. 
Huomattavasti vaikeampaa on sopeuttaa 
nuoren hevosen valmennus niin, että se 
kehittää hevosta myös kasvupyräyksen 
aikana kipeyttämättä sitä kuitenkaan lii-
kaa. Suomenhevosella nämä ongelmat 
vielä korostuvat verrattuna lämminverira-
vuriin, koska usein suomenhevosilla ravin 
rytmitys on jonkin verran vaikeampaa 
kuin lämminverisillä. Jos ravaaminen ei 
ole ihan niin helppoa, ja varsan on teh-
tävä enemmän töitä puhtaan ravin säilyt-
tämiseksi se tarvitsee sitä varten voimaa 
ja harjoitusta. Saman ovat todenneet 
molemmat oppi-isäni hevosurheilussa 
ja – lääketieteessä. Tuomo Mäkelä puhui 
usein nuorten suomenhevosten ”neljän 

”Nuoren hevosen

valmennuksessa

tärkeää on säännöl-

lisyys sekä

mahdollisten vaivojen 

tai vammojen

ennaltaehkäisy”

Kristiina Ertola ja Hannu Korpi. 
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jalan ongelmasta”. Jukka Houttu taas on 
usein verrannut suomenhevosen ravias-
kelten opettelua suomalaisen miehen 
tanssiaskelten opetteluun; molempiin 
kuulemma menee paljon aikaa ja harjoit-
telua.

Kun nuoren suomenhevosen treeni 
edistyy ja aletaan vaatia myös kovem-
paa vauhtia on mielestäni suurimmassa 
riskiryhmässä kipeytymisen suhteen ni-
menomaan varhaislahjakas helpporavi-
nen hevonen jonka ei tarvitse juurikaan 
harjoitella askelmerkkejä. Vähän hitaam-
min kehittyvä suomenhevosvarsa saa 
luonnostaan niitä tärkeitä treenikilomet-
rejä ravirytmiä treenatessaan ja vahvistuu 
siinä samalla. Varhain kehittynyt lahjakas 
varsa on vaikeampi valmennettava, kos-

ka valmentajan on osattava ja maltettava 
rakentaa sitä tarpeeksi pitkään niin että 
varsa on riittävän vahva kestämään vauh-
din mikä sillä voi olla jo hyvinkin nuorella 
iällä.

Tyypillisimmät vammat mitä nuorilla he-
vosilla esiintyy valmennuksen alkutaipa-
leella ovat nivelten rasitustulehdukset. 
Etupolvet ovat nuorilla urheiluhevosilla 
– sekä ravi- että laukkahevosilla – yleisin 
kipeytymisen kohde. Suomenhevosilla 
näkee varsin usein rakenteeltaan heik-
koja etupolvia (sivuttaisssiirtymä, sape-
lijalkaisuus) mikä vielä lisää etupolvien 
kipeytymisriskiä. Myös polventakaisen 
jännekanavan – karpaalikanavan – on-
gelmat ovat varsin yleisiä nuorilla suo-
menhevosilla. Lämminveriravurilla näkee 
varsin yleisesti etupolven kolmannen 
karpaaliluun tiivistymistä ylirasittumi-
sen seurauksena, ja myöhemmässä 
vaiheessa myös luussa haurastumia ja 
jopa murtumia. Suomenhevosella nämä 
ovat harvinaisia, etupolvien kipeytymi-
seen suomenhevosella harvemmin liit-
tyy merkittäviä röntgenmuutoksia. Sen 
sijaan polvikanavan osteokondroomia 
(luukyhmyt jotka ärsyttävät polvikana-
vassa ylläpitäen siellä tulehdusta) näh-
dään suomenhevosilla ainakin yhtä usein 
kuin lämminverisillä. Mielenkiintoista olisi 
tutkia tämän vaivan ja polven heikon ra-
kenteen yhteyttä.

Myös vuohisnivelet joutuvat rasituksen 
kohteeksi nuorta hevosta valmennetta-
essa . Tyypillinen vaiva on molempien 
takavuohisnivelten samanaikainen kipe-
ytyminen, jolloin hevonen ei ensi aske-
leilla pysty lainkaan ravaamaan, vaan liike 
on hyvin jäykkää, takajalan askel lyhyt ja 
laukka on pinnassa. Kipeytymisen syynä 

on usein nivelruston alla olevan luun yli-
rasittuminen (ns luuruhje). Tästä syystä 
tämäntyyppiset vuohisvaivat ovat valitet-
tavan usein hyvin hitaita paranemaan ja 
saattavat vaatia jopa useamman kuukau-
den levon.

Jänispatti (=kintereen takaosan pehmyt-
kudoksien paksuuntuminen) on suo-
menhevosella yleinen. Kintereen taka-
osan pehmytkudosvammat aiheuttavat 
alueen eriasteista turvotusta. Taustalla voi 
olla useamman eri rakenteen ongelmat 
minkä vuoksi myös jänispattien oireilu 
on hyvin erilaista. Myös kintereen käyrä 
rakenne voi aiheuttaa jänispattialueen 
paksuuntumista. Käyrässä kintereessä 
ulkopuolisen puikkoluun yläosa työntyy 
usein näkyvästi ulospäin. Tämä saattaa ai-
heuttaa sekaannusta ja näyttää jänispatil-
ta vaikka kyseessä onkin täysin normaali 
luuston osa. Koska jänispatin taustat ovat 
hyvin erilaisia olisi ainakin voimakkaam-
min oireilevat jänispatit hyvä tutkia ult-

raäänellä tarkan diagnoosin saamiseksi. 
Tällöin hoitokin osataan kohdistaa pa-
remmin. 

Luuliikoja näkee myös nuorilla hevosilla 
yleisesti. Niiden taustalla on luukalvon ja 
luun pintaosan ärtyminen ja tulehtumi-
nen. Luuliika voi saada alkunsa tapatur-
maisesti kolhun tai lyönnin seurauksena 
tai tulla itsestään jolloin taustalla usein on 
vino jalka-asento ja sen seurauksena tie-
tyn kohdan ylirasittuminen. Luuliiat ovat 
tyypillisimmin kipeimpiä alkuvaiheessa ja 
rauhoittuvat usein itsestään muutamassa 
viikossa. Tarvittaessa ne ovat hoidetta-
vissa hoitovasteen ollessa pääsääntöi-
sesti hyvä. Suomenhevoselle tyypillinen 
rakenneominaisuus on puikkoluiden 
voimakas paksuuntuminen mitä näkee 
useimmiten etujalkojen sisäpuolisessa 
puikkoluussa. Tätä ei pidä sekoittaa luu-
liikaan.

Kristiina Ertola

Lisätietoa tapahtumasta: www.hevosopisto.fi
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Hevoskasvatuksen tietotaito 

siirtyy uusille osaajille

Ypäjän Hevosopistolla kaikkien opiskeli-
joiden opetukseen kuuluu opintolinjasta 
riippumatta hevoskasvatuksen perus-
teisiin tutustuminen. Opiskelu on hyvin 
käytännönläheistä, sillä oppimisympäris-
tönä on Hevosopiston Siittola, joka jatkaa 
suomenhevoskasvatusta perinteikkäillä 
Ypäjän emälinjoilla.  

Hevosopistolla opiskelijoilla on erinomai-
set mahdollisuudet päästä tutustumaan 
ja toimimaan käytännössä eri-ikäisten he-
vosten kanssa. Ideana onkin näyttää opis-
kelijalle koko hevosen elinkaari alkaen 
tamman tiinehdyttämisestä varsan syn-
tymään ja eri-ikäisiin varsoihin, remont-
tihevosiin ja kilpaileviin hevosiin, aina 
vanhoihin siitoshevosiin saakka. Oman 
siittolan toiminta on välttämätöntä laa-
dukkaan suomenhevoskannan takaami-
seksi sekä raviurheilun että ratsastuksen 
opetukseen. 

Jokainen opiskelija saa nimikkohevosen, 
jonka hoidosta ja osittain myös liikutuk-
sesta hän vastaa opiskelunsa ajan. Nimik-

kohevoset valitaan opiskelijan kiinnos-
tuksen mukaan ravi- tai ratsusuunnan 
hevosista. Hevosopistolla on opetuskäy-
tössä toki myös puoliverihevosia ja läm-
minverijuoksijoita. Suomenhevoset ovat 
kuitenkin opiskelijoiden suuressa suosi-
ossa. Hevostalouden perustutkinnossa 
yhtenä valinnaisopintosuuntana on he-
voskasvatus. Hevosopisto antaa myös 
aikuisopiskelijoille suunnattua koulutusta 
alan ylimpään hevoskasvatukseen ja –ja-
lostukseen keskittyvään tutkintoon, talli-
mestarin erikoisammattitutkintoon.        

Hyvät emälinjat

opiskelun ”suola” 

Hevosopiston suomenhevoskasvatus 
pohjautuu Ypäjän hevosjalostuslaitoksen 
hyviin emälinjoihin. Juoksijakasvatuksen 
kantaemät ovat vuonna 1949 syntynyt 
Laikka yh 61567 (ostettu Siittolaan Mauri 
Tuurnalta) ja vuonna 1962 syntynyt Keva 
200665, siittolan oma kasvatti. Keva-lin-

jan kantaemä on 1930-luvulla syntynyt, 
Siittolan alkuvuosina hankittu Onnen-
Tähti 2261-V. Laikka-linjan tämän päivän 
tunnetuimpia kilpahevosia on mm. Ul-
leri, Keva-linjalta valtakunnan kärkipäätä 
edustavat mm. ypäjäläissyntyiset Koke-
va ja Oktaavia sekä oriitten kärkikastiin 
noussut Hullumies.   

Ratsusuunnan kantaemä on v. 1956 
Siittolassa syntynyt Ysti 29875, kevytra-
kenteinen ruunikkotamma, joka on jät-
tänyt paljolti sukunsa tunnusväriä sekä 
erinomaisia ratsuominaisuuksia tämän 
päivän huippuratsuihin ja –periyttäjiin. 
Ysti-linjalta ovat mm. jalostusoriit Samuli 
ja sen jälkeläinen, huippuperiyttäjä Her-
meli.     

Samaa Ysti-linjaa edustavat myös koulu-
mestari ja jalostusori Lorentso sekä Laa-
tuarvostelussa ja mestaruustasolla me-
nestystä niittänyt Rosmo.   

Oleellinen osa hevoskasvatuksen opiske-
lua on hevossukujen tunteminen. Kaikil-
le opiskelijoille kuuluu tutustumistason 
kurssi suomenhevosen suvuista. Opiske-
lijoilla on lisäksi erinomaiset mahdollisuu-
det perehtyä nimikkohevostensa sukui-
hin ja niiden ominaisuuksiin käytännössä 
työskennellessään eri varsaikäluokkien 
kanssa. Mielenkiintoa usein lisää suvun 
kilpailevien hevosten menestyksen seu-

Mahtavan suorituskyvyn omaava kolmivuotias liinakko-ori Ypäjä Artsi haastaa tässä puoliverisiä laidunkavereitaan. Ori on linjattu kantaemä Ystiin, 

joka esiintyy Artsin sukutaulussa neljä kertaa: kolmesti neljännessä polvessa ja kerran kuudennessa polvessa. 

raaminen. Näin asiasta innostuneelle opiskeli-
jalle alkaa kehittyä pitkälle tulevaisuuteen täh-
täävä hevoskasvattajan elämänasenne.       

Näyttelyt, näytökset ja muut 

tapahtumat

oppimisympäristönä

Hevosopisto järjestää vuoden mittaa monia 
tapahtumia, joissa suomenhevonen on keski-
pisteenä. Hämeen hevosjalostusliiton tamma- 
ja varsanäyttelyt sekä orinäyttely ovat virallisia 
arvostelutilaisuuksia. Suomenratsujen Kunin-
kaallisten laatuarvostelun karsintakilpailut 3- ja 
4-vuotiaille sekä itse Kuninkaalliset kuuluvat 
vuotuiseen ohjelmaan. Vierailijaryhmille eri 
maista järjestetään usein näytöksiä, joissa esitel-
lään Siittolan kasvatusta sekä suomenhevosen 
eri käyttömuotoja. 

Tapahtumat toimivat erinomaisena oppimis-
ympäristönä Hevosopiston opiskelijoille, jotka 
saavat arvokasta kokemusta valmistelemalla ja 
esittämällä eri-ikäisiä varsoja näissä tilaisuuk-
sissa. Myös valtakunnallisessa varsanäyttelyssä 
käydään aina, kun tallista löytyy sopivia osallis-
tujia. 

Tutkimus ja koulutus tiiviissä 

yhteistyössä  

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen 
(MTT) Hevostutkimus toimii Ypäjän Siittolas-
sa, Hevosopiston tiloissa. Yhteistyö on tiivistä 
ja jokapäiväistä, ja opiskelijat pääsevät läheltä 
näkemään käytännön tutkimustyötä ja myös 
osallistumaan tutkimustyön eri vaiheisiin. Suo-
menhevonen on avaintekijä hevostutkimuksen 
toteutuksessa: sekä MTT:n että Hevosopiston 
omistamia eri-ikäisiä suomenhevosia toimii 
tutkimuksissa aiheista riippuen. Tällä hetkellä 
keskeisenä tutkimusaiheena ovat hevosten hy-
vinvointiin liittyvät kysymykset.

Hevosopiston Siittola tarjoaa myös korkea-
kouluopiskelijoille ja tutkijoille erinomaisen 
harjaantumisympäristön. Mm. eläinlääkäriopis-
kelijat käyvät harjoittelemassa käytännössä 
hevosten lisääntymiseen liittyviä tehtäviä, ja 
oriasemilla toimivat keinosiemennysavustajat 
saavat koulutuksensa Siittolassa. Kouluttajina 
toimivat MTT:n erikoiseläinlääkärit yhdessä yli-
opiston professoreiden ja muiden asiantuntijoi-
den kanssa.     

     
Päivi Laine

Yksi Ysti-linjan avaintammoja, valioperiyttäjä Akuli, jalostusori Samulin emä. Tässä tamma 

Ypäjän Derbykentällä ratsuttajansa Heikki Haapalan kanssa. 

Hevosopiston keväisellä varsanopetustunnilla ensimmäisen vuoden opiskelijat ja vuotias tam-

mavarsa Ypäjä Heili, kuudetta polvea suoraa tammalinjaa kantaemä Ystistä. 

Kantatamma Keva esittäjänään Ypäjän hevostalouskoulun vuoden 1978 oppilas, jonka henkilöl-

lisyys ei valitettavasti ole kirjoittajan tiedossa. 

”Ypäjän Siittolan

perinteikäs suomen-

hevoskasvatus palvelee

Hevosopiston

ammattikoulutusta”
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Sammaleesta kun puhutaan, tarkoitetaan usein meillä Suomessa rahkasammal-
ta, josta löytyy useita eri lajeja.

Sammalta on käytetty kautta historian sekä rakennus ja majatarpeiden raken-
nusaineena. Sillä on tilkitty hirsiseinät ja eristetty lattiat kylmän kestäviksi.

Sammal on kuivuessaan myös hyvä polttoaine ja sytyke. Sammaleella on hyvä 
imukyky ja se vetääkin puoleensa jopa yli 20 kertaisen määrän painoonsa näh-
den vettä.

Se on antibioottinen ja viilentävä, joten sopii terveyden ja sairaan hoitoon.

Se sopii raajojen viilennykseen, turvotusten vähentämiseen, kiputilojen lievityk-
seen, iho-oireiden helpottamiseen sekä myös mm sienitautien ehkäisyyn ja hoi-
toon (kuten hevosilla mm rivi.).

Sammal on kaviokuumeisten hevosten hyvä hoito. Siksi usein turve ja metsä-
pohja onkin ollut suotuisa hoito ja laidunnuspaikka. Metsän pohjat ovat viileitä 
ja hoitavia. Hevonen voi myös syödä sammalta ja niin hevonen usein luonnossa 
tekeekin, jos sillä on ns vatsanpuruja. Kun hevonen kärsii ph tilojen muutosten 
vuoksi esim mahahaavaa, suolistokatarria tai ripulia, jos sillä on inuliien puute tai 
sillä yleisesti on kaasu ja ähkyvaivaa, tuo sammal siihenkin helpotusta. Sammal 
maatuessaan muuttuu turpeeksi joka myös on hevosten luontainen vatsanhoi-
totuote luonnon monipuolisessa tarjonnassa. 

Sammal on pelastanut monet eksyneet retkeilijät jotka ovat kärsineet janon tun-
teesta ja nestehukasta, sammaleesta voikin puristaa luonnossa nestettä suoraan 
suuhun. Sammal suodattaa taidokkaasti erilaisia bakteereja ja hiukkasia ja läpäi-
see puhdasta vettä käyttöön. Sammal onkin eräänlainen suodatin.

Sammalta on käytetty arkojen kavionpohjien pehmusteiksi, mutta yhtäkaikki, ne 
ovat lämmittäneet myös hevosmiehen varpaita saappaissa, sukkien lailla. Sam-
mal voidaan asettaa haavaisenkin ihon suojaksi sellaisenaan.

Sammaleesta

on moneksi

– myös hevoselle

Teksti: Niina Viitamäki / Luontoäidin Hevoset, Jaana Strömberg

Sammaleesta

on moneksi

– myös hevoselle

Ravikuningas ja kv:n ME-ori Ponserikin 

hyötyi sammalhoidoista kilpauransa 

aikana

Ponserin jalkojen ja kavioiden tervey-

den ylläpidossa ja hoidossa ei mitattu 

metrejä, eikä kulutettua aikaa vaivan-

näössä. Leena Niininen otti jo hyvissä 

ajoin Ponserin kilpailu-uraa päivittäi-

seen käyttöön retket kosteikoille, joista 

haki sammalta ja joista teki joka ilta 

hevoselle sammalkääreet jalkoihin. Ja 

ajojen jälkeen kaviot viilennettiin myös 

”sammaltöppösillä”. 

” Joka aamu, kun otin sammalkääreet 

Ponserin jaloista pois, oli ne aina viileät 

ja kuivat”, muistelee Leena ja lisää vielä, 

”eikä meillä jalkoja tarvinnutkaan 

hoitaa muilla aineilla, kuin kylmällä 

vedellä ja sammaleella”.

Kuvissa ravikuningas ja kv:n ME-ori Ponseri.

Kuvissa ravikuningas ja kv:n ME-ori Ponseri.
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”Talon isäntä Aleksi 

ja Humu hevonen 

olikin sellainen

ystävyyden pari

ja ilmentymä,

jonka vertaista

voidaan hakea.”
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Sotavuosina 1939-44 tuli paljon evakoi-
ta Keski-Suomeen Kovasti oli iltamyöhä 
vuonna 1940 kun Karjalan siirtolaisia Kur-
kijoelta tuli Konginkankaan Liimattalaan 
Ranta-ahon tilalle, mukana heillä takkui-
sen pitkäkarvainen, noin kaksivuotias 
varsa. Kovasti väsynyt varsa olikin, siksi 
evakot kysyivät emäntä Toini Penttiseltä, 
että ostaisitteko varsan, kun se ei jaksa 
kunnolla enää kävellä, ollaan evakkotai-
paleella kuljettu niin pitkät matkat. Kau-
an ei Toini emäntä miettinyt, hänelle se 
oli selviö, osti säälistä väsyneen varsan, 
silti vaikka hänen miehensä oli rintamalla. 
Kaksikymmentä sen aikaista markkaa oli 
maksanut kuten sanottu säälistä varsa jäi 
taloon.

Sitten seuraavina päivinä sai emäntä 
kuulla monen kertovan: ”kaikenlaisia kar-
vaturria sitä sinäkin tulet hankkineeksi”, 
Toini oli ajatuksissaan toista mieltä, alka-
en hoitamaan väsynyttä hevos-kopuk-
kaa, josta sitten tulikin talon uskollinen 
palvelija. Kun isäntä Aleksi tuli sodasta 
lomalle, oli hänkin torunut sellaista hu-
mua hevosen ostajaa, joka tuollaisen tuli 
ostaneeksi ja niin siitä sitten hevonen sai 
nimekseen Humu. 

Sitten kun sota päättyi, alkoi kyläkunta 
elämään, monessa paikassa raivattiin ja 
rakennettiin uutteruudella, erikoisesti 
niinä vuosina uskottiin parempaan huo-
miseen. Talon isäntä Aleksi ja Humu he-
vonen sitten olikin sellainen ystävyyden 
pari, ilmentymä jonka vertaista voidaan 
hakea, se oli eläimen ja hoitajan välinen 
suhde, jota nykyajan kiireisyyden aika-
kauden vallitessa harvoin, jos koskaan 
tuleekaan enää vastaan.

Hyvä se oli kaikessa työssä mihin jou-
tui. Talvisin Aleksi oli Konginkankaan ja 
Saarijärven rajoilla 15 kilometrin päässä 
metsäajossa. Aamulla aikaisin rekeen 
lastattiin iso maitotonkka, vietiin Kallio-

Humu hevosen tarina

Heikki Penttinen

järven kämpälle, sinne missä oli tukkisa-
vottamiehiä yökunnissa. Humu ja Aleksi 
eivät olleet kämpällä milloinkaan yötä, 
vaan taivalsivat pitkän matkan kotiin joka 
ilta. Sitä voidaan ihmetellä, että miten he-
vosen jalat kesti vuodesta toiseen, siihen 
ilmeisesti oli syynsä, Aleksi huolehti, että 
aina piti olla hyvät kengät, suuri oli kavio 
4-5 numeron kengät ja niissä hyvät hokit, 
siten kavio oli aina oikeassa asennossa, 
siten hevonen ilmeisesti paremmin jak-
soi kävellä pitkiäkin matkoja, kuten käydä 
Äänekoskella jonne oli matkaa yli 20-kilo-
metriä.

Pitkät ja aikaa vieviä oli syksyn-keväin 
sellaiset työmatkat kun ajeltiin TVH:n 
tuisku-lumiaitoja nelostien varressa välillä 
Viitasaaren-Konginkankaan ja Äänekos-
ken rajaseudut. Illalla kotiin lähdettäessä 
laittoi Humu väliin juoksuksi, oli kotipilt-
tuuseen meno niin mieleistä, ettei se 
ilmeisesti väsymystä tuntenut, sille sen 
hiljainen lönkyttelyjuoksu ja reipas käve-
lykin näytti. Ei sitä nähnyt koskaan vihai-
sena, eikä sitä tultu tietämään, millainen 
käytökseltään olisi vihaisena ollutkaan. 

Tukkikuormaa tehtäessä

Tarkkaan se seurasi, että milloin kuormaa 
alkaa olla tarpeeksi, se nojaili toiseen ai-
saan, samalla heilutellen rekeä sivuttain, 
että vieläkö kuorma liikahtaa, jos sattui 
liikahtaa huonosti, heti alkoi enemmän 
rauhattomasti liikehtiä, ilmoitellen siten 
mikä on tilanne ja kohta riittää lastaami-
nen. Sitten kun kuormaa köytettiin, se 
seurasi sivusilmällä, että milloin viimei-
nen köysisolmu oli tehty, samalla siinä 
jo piti olla ohjasperät kädessä, sillä niinä 
aikoina se sitten lähti liikkeelle, vetäen 
muutaman metrin rivakasti, kunnes tunsi 
kuorman kulkevan hyvin se hiukan hidas-
ti menoa. Mitä sitten tapahtuikaan mo-
nenlaisissa kesäisissä taloustöissä, niistä 
olisi pitkä tarina erikoisuudessaan.

Humu putosi jokeen

Joskus 1960-luvun alkuvuosina Heikki Ja 
Humu olivat menossa myllysillalla, kun 
siltalankku petti jalkojen alla, jalka meni 
läpi ja Humu kaatui selälleen jokeen, eikä 
päässyt kääntymään, ei auttanut muu 
kuin soittelemaan kyläläisiä apuun, en-
simmäisenä paikalle tuli Hannulan talon 
isäntä Arvi ja Kauppilan talosta Saara. 
Siinä sitä yritettiin saada kääntymään ja 
nostettua pystyyn, ei mitenkään se on-
nistunut, siinä se vaan makasi selällään 
vesinorossa, vähän annettiin sokeripaloja 
suuhun, että pysyi rauhallisena ja pysyi-
hän se, kunnes sitten nosti päätään ja 

nousi nopeasti pystyyn, siinä seisoi ryh-
dikkäänä kuin ei mitään erikoista olisi ta-
pahtunutkaan.

Sydän oli jo heikko

Äänekoskelainen eläinlääkäri Pent-
ti Puukko oli tarkastellut kyläkunnalla 
usean hevosen yleiskunnon, todeten 
Humun sydämen olevan aika heikossa 
kunnossa, etenkin kun on noinkin roteva-
tekoinen ja niin siitä sitten hiukan myö-
hemmin tulikin näyttöä, sen ollessa työ-
komennuksella Saara Mannisen kotona, 
Saara soitti, pyytäen katsomaan Humua 
kun se makaa nurmikolla, eikä avaa edes 
silmiään, kun mentiin katsomaan, annoin 
sille muutaman sokeripalan, odoteltiin ja 
ihmeteltiin, kunnes siinä ihmettelyn kes-
kellä nousi pystyyn, kuin mitään erikoista 
ei sen olossa olisi ollutkaan.

Kunnes kuolema meidät 

erottaa

Aleksin, samoin kuin Humun voimien al-
kaessa pikkuhiljaa heiketä, jotkut alkoivat 
puhumaan: ”myykää tuo hevonen pois”, 
siihen Aleksi totesi: ”vain kuolema meidät 
erottaa”, niin sitten kävikin, Humun jalat 
kävi niin heikoiksi, ettei se enää kunnolla 
päässyt seisomaan ja niin tuli eteen luo-
puminen, päätös siitä oli vaikea ratkaisu. 
Sinä päivänä Saara Manninen oli tullut 
käymään, samaan aikaan kun talon us-
kollista,  kolmekymmentä vuotta vanhaa 
humua palvelijaa oli viimeiselle matkalle 
tullut hakemaan kuorma-auto.

Aleksi isäntä ei voinutkaan taluttaa Hu-
mua auton lavalle, syystäkään, kun muut 
paikalla olleet olivat katsoneet Humua ja 
Alesta, molemmilta oli kyyneleet juos-
seet valtoimenaan.

Siinä luontokappale vaistosi, että että 
mikä oli tullut eteen, kunnes Saara talut-
ti Humun lavalle ja kun auton perälauta 
sulkeutui, kaikki paikalla olleet liikuttunei-
na itkivät, eikä Humua enää näkynyt, sil-
loin varmaan Humukin vaistosi, meidän 
tiet ovat eronneet.

Isäntä Aleksi kävi useana päivänä pudot-
tamassa tallin ylisiltä heiniä, muistamatta 
ettei siellä enää ole Humua.

Ihmisen ja eläimen vuosikymmeniä kes-
tänyttä ystävyyttä ei voida kuvailla, että 
miten se voikaan sattua heihin molem-
piin erikoisella tavalla, etenkin silloin kun 
yhteis-ajasta tulee luopumisen aika ja sil-
loin kun eläin sen kohdalleen tulee vais-
tonneeksi.

Kuva vuodelta 1960, silloin hevonen 

oli 22-vuotias, ollen saman ikäinen 

kuin Heikki, Aleksi isäntä oli 57-vuo-

tias ja Jarmo noin vuoden ikäinen, 

niitä vuosia ajatellen voidaan 

sanoa,toinen maasta on nousevai-

nen, toinen painuu maahan päin, 

niistä vanhuuden vuosista kertoo 

hevosella pitkä otsatukka, toisella 

silmällä se tarkkaillen, seurasi elä-

mänmenoa ja sitä missä oli tehnyt 

työtä ihmisten palvelijana.



52 53

Kilpailijat olivat komeassa kunnossa ja ikähaarukka varsin laaja: 
nuorin kisan osallistuja oli viisivuotias Vokmarin Vappu, kun taas 
vanhin osallistuja oli jo ravikilpailu-uransa lopettanut 19-vuo-
tias Suvi-Purje. Ikä ei kuitenkaan kilpailun vanhimmassa näy, 
kuten kuvasta näkee: Suvi-Purje on reippaana lähdössä kävely-
kierrokselle, kyydissään ohjastaja Pentti Sarja ja ajanottaja.

Työmestaruuskisoissa hevosten voimat ja psyyke laitettiin 
koville, kun alkuun kilpailtiin juoksukokeessa ja heti perään 
kävelykokeessa. Juoksukokeessa juostiin kilometrin matka ja 
kävelykokeessa viidensadan metrin matka 500 kilon kuormalla 
kelloa vastaan. Tauon jälkeen oli vielä vuorossa vetokoe, jossa 
työhevosominaisuudet toden teolla mitataan. Koska radan kit-
ka oli vain 30 %, oli reen alkupaino 600 kiloa. Portaita vedetään 
hiekkaesteessä kaksi kerrallaan ja jokaisen portaan jälkeen re-
keen lisätään painoa 50 kiloa. Kuvassa työkärryt painoineen ja 
vetokokeen lähtöpaikka ja painot.

Kisa vetokokeineen kuulostaa helteisissä olosuhteissa rankalta, 
mutta hevosten kunto tarkastetaan ennen kilpailua ja sitä seu-
rataan kisan aikana jatkuvasti. Näin pystytään varmistamaan, 
ettei koetus vaaranna hevosen hyvinvointia. Myös kilpailuihin 
valmistautuminen on tärkeää: hevosia treenataan ja lämmitel-
lään hyvin ennen kisaa aivan kuten missä tahansa muussakin 
hevosurheilulajissa.

Suomenhevosten

valtakunnallinen

työmestaruuskilpailu

KANNUS 11.6.2011 RAVIRATA

Työhevosmestaruudesta kilpailtiin helteisissä 

tunnelmissa Kannuksen raviradalla.

Aamulla yleisöä radalla oli melko vähän, mutta 

puolilta päivin vetokokeen lähestyessä

yleisöä oli jo paikalla  runsaammin ja tunnelma 

leppoisaa.

Kuvassa eläinlääkäri mit-

taamassa Vilpotaren sykettä 

vetokokeen aikana, kun ohjas-

taja Markku Mässeli kiinnittää 

kakkula-aisoja rekeen, jotta 

vetokoe voi jatkua.

Kilpailun kuusi parasta järjestyksessä oikealta alkaen: Vilpotar (kokonais-

pisteet 37,8), Anan Jalo (34), Luomutar (33,3), Laippa (32), Jojoriina (31,8) ja 

Suvi Purje (30,0).

Voittajan on helppo 
hymyillä: Vilpotar ja 
Markku Mässeli.

Kuvat ja teksti: Anna-Leena Tarvainen

Ja kuinkas

siinä kävikään...

VASTAUSLÄHETYS
sopimus 5002021
00003 HELSINKI

vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Sama kuin maksaja

Puh.
E-mail

Vuoden määräaikaistilaus
186 € /vuosi          

6 kk määräaikaistilaus 96 €               

3 kk määräaikaistilaus 52 €

Säästötilaus 
171 €  / vuosikerta / 1 erä     

2 erässä   89 €  / erä  
 

4 erässä   48 €  / erä  
 

Maksaja:

Nimi

Osoite

Puh.

E-mail

  

j

Nimi

Osoite

PuPuPuuuuuuuuuPuuuPuhhhhhhhhhhhhhhhh.h.h.h.hhh

E-mail

j

Puuuuhhhhhhhhhhh.
E-mail

VVVuoVuoVuoVuoVuoVuoVuodddendendendendendenden äämämämämämämä mää ää äärääräärääräärääräärä ikikaikaikaikaikaikaikaik iiaisaisaisaisaisaisais iltiltiltiltiltiltiltiltilausaussausausaususausaus
186 € /vuosi          

Säästötilaus
171 €  / vuosikerta / 1 erää

Tilaan lehden osoitteeseen:

Tilaajapalvelupuhelin 09-58 68 300, voit myös tilata osoitteesta www.ravia.fi

Nimi

Osoite

7 oikein -lehden 10 viikon määrä-
aikaistilauksena hintaan 35€

tarjous on voimassa 10.8.2011 asti

Vuonna 2010
• suomenhevosia oli yhteen-

sä   19 800 kpl (27 % kaikista         
hevosista)

• suomenhevosvarsoja syntyi 
1409 kpl

• suomenhevostammoja astutet-
tiin 2333 kpl

• startanneita suomenhevosia oli 
2292 kpl

• suomenhevoset juoksivat yh-
teensä 23 701 lähtöä

• suomenhevoset ansaitsivat ravi-
radoilta n. 5,9 miljoonaa euroa

• suurimmat vuosiansiot olivat 
tamma I.P. Vipotiinalla, 100 680 
euroa

Vuonna 2000
• suomenhevosia oli yhteensä 19 

500 kpl (34 % kaikista hevosista)

• suomenhevosvarsoja syntyi 
1517 kpl

• suomenhevostammoja astutet-
tiin 2174 kpl

• startanneita suomenhevosia oli 
3056 kpl

• suomenhevoset juoksivat yh-
teensä 28 686 lähtöä

• suomenhevoset ansaitsivat 
raviradoilta n. 30 miljoonaa 
markkaa

• suurimmat vuosiansiot olivat 
Vieskerillä, 963 840 markkaa

Tiesitkö, että…

Vuonna 1995
• suomenhevosia oli yhteensä 17 

400 kpl (35 % kaikista hevosista)

• suomenhevosvarsoja syntyi 
1226 kpl

• suomenhevostammoja astutet-
tiin 2304 kpl

• startanneita suomenhevosia oli 
3445 kpl

• suomenhevoset juoksivat yh-
teensä 31 193 lähtöä

• suomenhevoset ansaitsivat 
raviradoilta n. 23,1 miljoonaa 
markkaa

• suurimmat vuosiansiot olivat 
Rikhartilla, 298 200 markkaa
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Hevonen menee laiturille

ja kumartuu veteen,

veden sisältä kohoaa

toinen hevonen sitä vastaan. 

Hevonen juo ja ravistaa

valjaista aleatorista musiikkia pehmeään iltaan. 

Hevonen ui ja kahlaa syvemmälle,

maanvärinen olento lihaa,

jänteitä ja riemua,

ympärillään auringon kaadettu kulta. 

- Eeva-Liisa Manner -

Ravirata, 33420 TAMPERE
Puh: (03) 344 1700 (ajanvaraus)
Fax: (03) 344 1003
info@tampereenhevosklinikka.fi
www.tampereenhevosklinikka.fi

l Vastaamme nyt puhelimeen joka päivä klo 8-15.

l Kuusi eläinlääkäriä ja kymmenen avustajaa,     
       hoitoon pääsee tarvittaessa nopeasti. 

l Käytössä viimeisin tekniikka mm. Suomen ainoa       
       DRS-tähystin, jolla voidaan tutkia hevosen  
       kurkunpään toimintaa kilpailuvauhdissa. Toimii      
       myös ratsuilla.

l Uudet toimivat ja väljät tilat.

l Kaikki tämä yhdistettynä yli 30 vuoden  
       hevosklinikkakokemukseen.

Toimistotukku • Kirjapaino
www.kariteam.fi

Kolmevuotiaille suomenhevosille tarkoitettu Varsat 

Vauhdissa -kilpailusarja saa jatkoa v. 2011. Lisään-

tyvä kilpailutarjonta ja uusi 3-vuotiaille suunnattu 

kilpailusarja (Junnustartti) tuovat muutoksia Varsat 

Vauhdissa –kilpailusarjan ajankohtaan ja fi naali-

paikkakuntaan. Finaali juostaan Kuopion V75-ravi-

en yhteydessä la 31.12.2011. Suomenhevosliitto ry 

lahjoittaa jokaisen alkukilpailun voittajalle loimen. 

Loppukilpailun ensimmäinen palkinto on vähin-

tään 1500 euroa, minkä lisäksi voittaja palkitaan 

Suomenhevosliiton lahjoittamalla loimella sekä 

kultakellolla.

Loppukilpailu ajetaan aiempien vuosien tapaan 

2120 metrin tasoitusajona, jossa tammat saavat 20 

metrin hyvityksen. Mahdollisessa karsinnassa ovat 

etusijalla alkukilpailuihin osallistuneet hevoset. 

Näiden kesken noudatetaan normaalia karsinta-

pistejärjestelmää. Alkukilpailujen sarjamäärityksistä 

päättävät järjestävät radat.

Varsat vauhdissa 
2011

Agrimarketeista ja hyvin varustetuista alan liikkeistä. | www.racing.fi

Täydellinen hevosrehusarja.

Racing-rehut ovat täydellinen hevosrehusarja hevosten ruokin-
taan, varsasta kilpa- tai harrastehevoseksi. Alan parhaat asian-
tuntijat ovat kehittäneet rehut täydentämään suomalaisia pe-
rusrehuja niin, että niiden monipuolinen ravintosisältö vastaa 
täsmällisesti erilaisten hevosten tarpeisiin.

Kuvassa Valiojuoksija Kriisi pellolla 

keskittymässä ratsastukseen.

24,9ake-24,0ke

(i. Liising 20,4aly – 23,8, e. Chrissen Tähti)

”Suomenhevosesta 

on moneksi!”




