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Suomenhevosliitto pal-
kitsi Rautiaisen tallin 
vuoden 2013 kasvatta-
jana lauantaina kunin-
kuusraveissa Kuopiossa. 

- Kasvattajan tekee 
menestyneeksi hyvän 
emätamman hankkimi-
nen ja onnistuneet oriva-
linnat. Kaiken kruunaa 
hyvä varsan ostaja, joka 
mahdollistaa lahjakkaal-
le varsalle oikeanlaisen 
opetuksen ja valmentau-
tumisen kilpahevo-
seksi, liiton puheen-
johtaja Timo Ryynä-
nen luettelee.

- Rautiaisilla on 
menestyneitä kas-
vatteja eri vuosi-
kymmeniltä, ja toi-
minta jatkuu su-
kupolvelta toiselle. 

Tammoille on myös käy-
tetty rohkeasti erisukui-
sia oreja, joka edesauttaa 
harvinaisempien suku-
linjojen säilymistä, Ryy-
nänen perustelee.

- Myös hevosen hyvin-
voinnista huolehditaan, 
esimerkiksi laitumet ovat 
aina erinomaisella nur-
mella, Ryynänen toteaa.

Palkinto jaetaan valta-
kunnallisesti vuosittain.

Päivi Lievonen

KASVATUS

Rautiaisen tallilla suo-
menhevoskasvatus al-
koi vuonna 1963. Puo-
li vuosisataa sitten syn-
tyneen kantaemä Rai-
san linjaa jatkaa tämän-
kesäinen varsa Rapsodi.

Kasvatus alkoi vaivihkaa 
lypsykarjanpidon ohessa. 
Traktorin vallattua työhe-
vosen paikan Poika-Luonto 
tutustutti Taisto Rautiaisen 
ravien maailmaan. Samasta 
emästä, Raisasta, Rasivaa-
raan jäi myös tamma Rai-
sakka, jonka jälkeläinen on 
yhä tallissa. Sittemmin kas-
vattien nimiin on kirjattu 
useita valiopalkintoja, SE-
aikoja ja valiojuoksijan ni-
mikkeitä.

Vuosikymmen sitten kar-
jan lähdettyä hevosmäärä 
kasvoi. Tytär siirtyi isänsä 
rinnalle jatkajaksi.

– Tärkein tavoite on hyvä 
luonne kestävän rakenteen 
lisäksi. Taustalla on vahvat 
suvut, Mari Rautiainen lin-
jaa.

– Sukujen yhteen sopi-
vaisuus on tärkeää. Orilla 
on myös oltava vahva emä-
linja eli kaivataan jatku-
vuutta eri sukupolville, hän 
jatkaa.

Pelkästään hyvät geenit 
eivät riitä luomaan menes-
tynyttä urheiluhevosta.

– Erityisesti orivarsat kai-
paavat samanikäistä seuraa. 
Laumassa kasvava varsa ei 
ole hihaa näpläämässä sa-
moin kuin ilman ikäistään 
seuraa elävä. Parhaiten ne 
neuvovat toisiaan, Taisto 
Rautiainen tietää.

Tavoitteena on pitää 
emätammoja, ja myydä var-
sat käyttömahdollisuuksia 
parhaiten kehittäville uu-
sille omistajille. 

– Omat kasvatit kiertävät 
takaisin; jalostusoikeuden 
saaneita kasvatteja pyri-
tään käyttämään tammoil-
le, Mari Rautiainen selven-
tää.

Arvostusta rodulle

Taloudellinen taantuma 
tuntuu hevoskaupassa.

– Toivottavasti tämä on 
aallonpohja, ja kehitys läh-
tee ylöspäin. Aiemmin var-
sa ostettiin maitovarsana, 
nyt halutaan radalle valmis 
kolmivuotias. Kasvattajalle 
tulee lisätyötä, ja karsinoi-
ta on oltava kasvaville var-
soille emätammojen sijaan, 
isäntä harmittelee.

– Tämä on kolmas näke-
mäni lama, aiemmin kent-
tä puhdistui teurastamon 
kautta, nyt on tulppa lop-
pupäässä, mies uskoo.

Lainsäädännön kehitys 
ei kiitosta kasvattajilta saa. 
Viime vuosina hevosten 
teurastusmäärät ovat ro-
mahtaneet, sillä kaviokkai-
ta ei monessa paikassa enää 
vastaanoteta. Tänä syksynä 
voimaan tulevat uudet tila-
vaatimukset, jotka karsivat 
vanhat tallit pois.

– Teurastus olisi help-
po järjestää lakimuutoksin, 
ja joutilaat saisi sitä kautta 
pois inhimillisesti ja karsi-
nakapasiteettia vapautui-
si, Taisto Rautiainen ehdot-
taa. 

Rautiaiset penäävät ar-
vostusta Suomen ainoalle 
alkuperäiselle hevosrodulle.

– Raviväen pitäisi arvos-
taa enemmän monikäyt-
töistä rotua! Päättäjien toi-
voisi havahtuvan nyt, kun 
kanta ja valikoima on vie-
lä hyvä. Tilannetta voisi 
verrata suomenkarjan alas-
ajoon muutama vuosikym-
men sitten, Taisto Rautiai-
nen toteaa.

Päivi Lievonen

Tavoitteena hyvä luonne
ja kestävä rakenne

Kannustusta 
kasvatusuralle

Mari ja Taisto Rautiaisen tallissa Rasivaarassa varsoja syntyy vuosittain. Tänä kesänä laitumella kirmaa emätammojen 
Pailattaren ja Rapiskan huomissa Vellatar ja Rapsodi.

”Erityisesti orivarsat 
kaipaavat saman-
ikäistä seuraa.


