
 

 

  



 

  

2 Tarjolla jalostukseen 

3 Vietetäänkö teillä vappua? 

4 Vapun ajan menovinkit 

5 Harvinainen colorado ranger 

6 Haastattelussa Miia 

7 Haastattelussa Veera. 

9 Kasvattimarkkinat lamassa? 

11 Näyttelyjaoksen ylläpitohaku 

12 Keväällä leikki loppuu 

13 Mainostaulu 

Välähdys ruskeaa karvaa, kavion isku jäähän, hevosen lihakset 

työskentelemässä, vapauden hurmaa... Suomenhevosen häntä liehuu 

soihtuna ja maaliviiva lähestyy. Ohjastaja kannustaa hevostaan 

juoksemaan ja maalilinja jää taakse… 

Kahden rämäpäisen suomenhevosen, Tuhlaajapojan ja Uhkapelurin 

elämästä kertova blogi on jokaisen ravi-ihmisen ehdoton lukuhetki. 

Seuraa kuinka rämäpäisistä orivarsoista kehittyy ajanmittaan 

hommansa osaavia huippuravureita. 

Tuhljaajapoika, Uhkapeluri ja minä 

Kuvat  © Qem 
 

Kannen kuva © Elliot Brown CC BY 2.0. Ilmapallot ja –tausta © Clipart. Pilkut, korkki © Jazzumi. Lehden 

tekoon käytetty ohjelma Microsoft Word, julkaisupohjasta kiitos Issuu.com. 

Siitä on jo vierähtänyt kaksi vuotta, kun viimeksi lehteä julkaistiin ja nyt palataan uuden nimen sekä 

uuden ulkomuodon että uuden julkaisutavan kanssa. Lehti julkaistiin aiemmin Virtuaaliharrastajien 

lehti –nimellä, mutta nimi haluttiin selkeämmäksi ja rajaavammaksi vain hevosten ympärille. Nykyään 

juttumme painottuvatkin pääasiassa virtuaalihevosharrastuksen puolelle, mutta muihin piireihin 

liittyviä kirjoituksia ja juttusarjoja voidaan toivomuksesta julkaista. 

Aloitetaan hiljalleen ja katsotaan miten lehden jutut kehittyvät toivomuksien ja ehdotusten myötä. 

Keväällä on hyvä lähteä uudistamaan vanhaa, kun luontokin uudistuu ja piristävät säät alkavat olla 

elleivät jo ajankohtaisia niin ainakin nurkan takana. 

Iloista vappua ja hyviä lukuhetkiä uuden  

Virtuaalihevosten maailman parissa toivottaa, 

Jazzumi / Päätoimittaja 

virtuaalitoimitus@gmail.com 
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http://tuhlaajapoika.weebly.com/


 

  
Sph-o. Risteri 

Komea, hyvin sijoittunut suomenhevosori tarjolla jalostukseen.  

Suomenhevonen on kilpaillut niin este kuin kouluratsastusjaoksen kilpailuissa, ja 

menestynyt rotunäyttelyissä. Ori on SLA-II palkittu ja seuraavaksi on tarkoitus hankkia 

sille näyttelyarvoa ja kantakirjaus. Tässä loistava tilaisuus saada uutta verta 

suomenhevoskasvatukseesi evm-sukuisen Risterin avulla.  

Ori ottaa vastaan 3-6 tammaa kysynnän mukaan, joten pidä kiirettä. 
© Moona P 
 Moona P 

Rp-o. Sunspot Ring 

Jalostukseen tarjolla huumorintajuinen mutta aivan ehdottoman hyväluonteinen ja 

kapaseetikas yksipolvinen saksalainen ratsuponiori Sunspot Ring joka on ehtinyt 

keräämään sijoituksia jo yli 150kpl.  

Upearakenteinen ori, joka on ehtinyt kahmaista itselleen MSY-P-palkinnon ja lukuisia 

muita näyttelysaavutuksia pääasiassa MSY:n alaisissa match showeissa.  

Viittä vaille laatisvalmis ori ja omistajansa ylpeyden aihe astuu rajoitetun määrän 

yksipolvisia ratsuponijalostukseen hyväksyttyjä tammoja, olethan nopea! 

Fwb-o. Hanaon SdGER 

Jalostuksessa jo hiukan vaikuttamaan ehtinyt upea YLA-2-palkittu suomalainen 

puoliverinen Hanaon SdGER on hiukan vanhempaa sukupolvea edustava hienosti 

menestynyt ori. Hiukan pitempisukuinen Hanaon on luonteeltaan melkoisen 

mielenkiintoinen, mutta erittäin hyväliikkeinen, ja se onkin kilpaillut vaikuttavan uran 

sekä alaisia että villejä niin esteillä kuin koulussakin.  

42 sijoitusta villeissä ja 92 alaisissa on melko hieno saavutus, eikö teistäkin? Hanaon 

astuu puoliverijalostukseen sekä ratsuponijalostukseen hyväksyttyjä vähintään 

kolmipolvisia tammoja rajallisen määrän, maksimissaan kuusi. 

© Midas 
Performance 

Horses 
 Moona P 

© VRL-00102 
 Moona P 

Sh-o. Taavilan Toteemi 

Tarjolla jalostukseen laadukas suomenhevosori Taavilan Toteemi. 

Kilpailu-ura aloitettu hyvällä menestyksellä sekä este- että koulupuolella. 

Laadukkaat puhtaat liikkeet joka askellajissa ja hyppytekniikka kohdallaan. 

Valloittava luonne, kiltti ja järkevä hevonen.  

Isälinja: Lakean Tehiri, Teljetty ILO 

Emälinja: Taavilan Ruviisa - Steekin Rimellys - Hertta Rouva © Suomen 
Hippos / Elina 

Paavola 
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Lähetä oma ilmoituksesi osoitteeseen: virtuaalitoimitus@gmail.com 

http://suomenratsut.weebly.com/risteri.html
http://suomenratsut.weebly.com/risteri.html
http://hillamaki.webs.com/potti.htm
http://hillamaki.webs.com/potti.htm
http://hillamaki.webs.com/hanaon/index.htm
http://hillamaki.webs.com/hanaon/index.htm
http://suomenhevonens.suntuubi.com/


 

  Ei ole itsestään selvää, että joka tallilla vietetään jokaista juhlaa ja  

pyhää. Kyselimme yleisesti vietetäänkö talleilla vappua missään  

muotoa, järjestetäänkö tapahtumia, vaihtuuko ulkoasu kesäisempään 

tai koristellaanko talli? Vai tapahtuuko yhtään mitään? 

 
Blicklingin menoon ei todellakaan vaikuta, tosin itse 

olen pohtinut mahdollisesti osallistuvani muiden 

järjestämiin vapputapahtumiin :) - Papu 

Seppeleen menoon vaikuttaa. Tunnit ovat tietenkin 

tauolla ja lisäksi aattona vietämme VappuVaihtarit-

tapahtumaa, jossa hoitajat voivat vaihtaa keskenään 

hoitohevosiaan päiväksi. - Anne 

Meillä Painswickissa vappu tarkoittaa aina synttärijuhlia! 

Täyteen tulee jo huikeat neljä vuotta ratsuponikasvatusta. 

Tänä vuonna ei kuitenkaan sen kummempia 

syntymäpäiväjuhlia järjestetä, lähinnä tarjolla on 

kakkukahvit tallin omalle väelle ja tutuille. - Daivive 

Oldsfellin Kartanoon ja Hetken Suomenhevosiin vappu ei vaikuta 

ainakaan tänä vuonna mitenkään erityisesti. Omistajan vapaapäivä voi 

tosin tarkoittaa virtuaalitallien sivujen päivittelemistä, mutta ei sen 

kummempaa. Toki mielenkiinnolla odotan, jos muilla talleilla 

järjestetään jotain sellaista toimintaa, johon voisi osallistua itsekin. - 

Susanna. 

Reinolaan vappu ei vaikuta paljoakaan, mitä nyt pienet 

vappuravit järjestetään. Hoitajia ilman on vaikea toimintaa 

pitää, mutta parhaamme yritetään! Muiden tallien 

vapputoimintaa katselen jos sattuisi vaikka tulemaan jotain 

kivaa, mihin osallistua. :) - Hoppu 

Tulikuun arkeen ei vaikuta paljoakaan. Hevoset saavat 

rentoutua ja viettää vapaa päivää tarhoissa. Jokainen 

saa myös normaalia enemmän herkkuleipiä. Hyvää 

vappua!:) - Charlotta 

Wyonnin ponimassojen kanssa ei juurikaan ole 

aikaa vappuja vietellä! - Mette 
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http://muhveli.net/blickling
http://www.seppele.piirroshevoset.com/index.php
http://daivive.net/virtuaali/painswick/
http://sinitaivas89.webs.com/oldsfell/
http://sinitaivas89.webs.com/hetken/
http://reinonravitalli.weebly.com/
http://tulikuu.weebly.com/
http://meten.webs.com/kisoja/


    

  

Metsälampi – Istuntakurssi 6.5. 

Metsälammen tiluksilla 

järjestetään istuntakurssi, joka 

kestää yhteensä 2 tuntia. 

Kurssista puolet on teoriapuolen 

opintoja ja puolet käytännön 

harjoituksia hevosten kanssa. 

Susiraja – Orava-ajot 10.5. 

Päälähdöt jo lähes täynnä, mutta 

kaiken tasoisille ravureille löytyy 

edelleen tilaa. Päälähdöistä 

tulossa myös 

lähtöselostustukset tulosten 

yhteydessä. 
Suokukan ratsastuskoulu – Kenttäkilpailut 11.5. 

Kaikille avoimet villit kenttäkilpailut, joista löytyy 

myös kolme kysymysluokkaa normaalien 

arvontaluokkien lisäksi. 
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Tapahtumia tuleviin numeroihin? 

Haluatkoilmoittaa oman tapahtuman, kisat, näyttelyt tai ihan minkä 

vain avoimen tapahtuman johon ulkopuolinen väki on tervetullutta? 

Lähetä ilmoituksesi sähköpostilla muodossa: 

”Talli – Tapahtuman nimi ja päivänmäärä 

Vapaa teksti.” 

Osoitteeseen: virtuaalitoimitus@gmail.com. 

http://metsiksen.proboards.com/index.cgi?action=display&board=tapahtumat&thread=120&page=1
http://metsiksen.proboards.com/index.cgi?action=display&board=tapahtumat&thread=120&page=1
http://metsiksen.proboards.com/index.cgi?action=display&board=tapahtumat&thread=121&page=1
http://metsiksen.proboards.com/index.cgi?action=display&board=tapahtumat&thread=121&page=1
http://metsiksen.proboards.com/index.cgi?action=display&board=tapahtumat&thread=122
http://metsiksen.proboards.com/index.cgi?action=display&board=tapahtumat&thread=122
http://vrtsusiraja.proboards.com/index.cgi?board=tapahtumat&action=display&thread=43
http://vrtsusiraja.proboards.com/index.cgi?board=tapahtumat&action=display&thread=43
http://suokukka.munfoorumi.com/viewtopic.php?f=11&t=131
http://suokukka.munfoorumi.com/viewtopic.php?f=11&t=131
http://metsiksen.proboards.com/index.cgi?board=tapahtumat&action=display&thread=123&page=1
http://breawan.webs.com/
http://www.freewebs.com/breawan/kilpailut/VEYe1.html
http://breawan.webs.com/kilpailut/VEYk1.html
http://breawan.webs.com/kilpailut/VEYk1.html


  

Erittäin harvinaiseksi virtuaalimaailmassakin osoittautunut colorado ranger ei ole ihan turha rotu, 

vaan todella monipuolinen ja hienon näköinenkin hevoslajin edustaja. Oikeassakin elämässä rotu 

on suhteellisen nuori, mutta sentään yleisempi kuin virtuaalisesti. 

Rodun edustajat tunnistetaan yleensä tiikerinkirjavasta värityksestä, mutta yksivärisyys ei ole 

poikkeavaa, kun rotuun saa risteyttää appaloosan ja ara-appaloosan lisäksi täysiveristä, arabia ja 

quarteria. Poneja, kylmäverisiä, pintoja tai painteja ei saa esiintyä viiden sukupolven sisällä.  

Näiden rotujen seurauksena itse colorado rangerin ulkomuoto ja rakenne vaihtelee risteytyneen 

rodun mukaan. Luonnollisesti quartersukuinen ranger on rotevampi ja arabiverta kantava sirompi. 

Monipuolisen ulkonäkönsä puolesta colorado rangerin kanssa ei pitäisi tulla ongelmaa kuvien 

kanssa, kun vain valitsee sopivia yksilöitä esim. appaloosasta, quartereista tai täysiverisistä.  

Tällä hetkellä rotu vaikuttaa vahvasti pohjautuvan piirrettyihin yksilöihin. Luohan rodun 

monipuolinen väritys hyvän mahdollisuuden piirtäjille hankkia erikoisemman värisiä yksilöitä ja jo 

se riittää välillä myyntipuheeksi rotua harkitseville. 

Eikä hyvät puolet jää siihen vaan colorado rangereista on moneen lajiin niin westernistä 

kouluratsastukseen kuin esteillekkin, tietysti omin rajoittein. Nopealla katsauksella esiteltyihin 

yksilöihin voi huomata juurikin sen, ettei kaikki todellakaan kilpaile pelkästään lännenratsastuksen 

lajeissa. 

 Ilmoitetut colorado rangerit 

Nevermind Narcissa om. Meow_ 

Never Again ’67 om. Dayo Ranch 

Waypoint Dayo om. Dayo Ranch  

Railway Point om. Britta 

Kasvattajat 

Miian virtuaalihevoset 

Deadwood Rangers 

Latun talli 

Wild Horse Ranch 

© Bob Langrish 

Taustatyö: 

http://hevosmaailma.net/ranger.shtml 

http://www.coloradoranger.com 

http://nuuhkun.blogspot.fi/2013/03/colorado-rangerit.html  
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Miian upea KTK-II palkittu ori For Ya All. 

http://miagolare.net/u/h/nevermindnarcissa.htm
http://virtuaali.zafiro.ws/tuikun/cdm.php?sivu=11
http://virtuaali.zafiro.ws/tuikun/cdm.php?sivu=16
http://tierran.net/ruolampi/h/ponu.html
http://miagolare.net/miia/range/
http://pikselihepot.webs.com/index.htm
http://www.latu.piirroshevoset.com/latuntalli/index.htm
http://wildhorseranch.webs.com/coloradoranger.htm
http://boblangrish.com/
http://hevosmaailma.net/ranger.shtml
http://www.coloradoranger.com/
http://nuuhkun.blogspot.fi/2013/03/colorado-rangerit.html
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- Colorado ranger-kasvattaja 

Mistä saakka olet rangereita omistanut ja miten rotuun tutustuit? 

Rangereita on omilta listoilta löytynyt nyt varmaan reilun puoli vuotta.  

Ranger rotuna on ollut jo vuosia etäisesti tuttu, mutta virtuaalimaailmassa löysin rangerit varsin 

myöhään.  

Täytyy rehellisesti tunnustaa, että en muista yhtään mistä ihan ensimmäiset kokemukset 

virtuaalirangereista sain, mutta tutustuttuani tarkemmin erityisesti monipuolisiin 

värivaihtoehtoihin, on rangerista tullut yksi lempiroduista. 

Mikä rodussa kiehtoo, mikä rodussa on parasta? 

Itseäni rodussa kiehtoo eniten laaja väriskaala. Amerikkalaiset karjahevoset ovat muutenkin olleet 

salainen intohimoni jo pidempään, enkä rangerien väreihin tutustuttuani pystynyt enää 

vastustamaan kiusausta.  

Outoa kyllä, pidän myös rodun harvinaisuudesta, onhan sen kanssa helpompi saada omaa 

jalostustyötä näkyviin kuin suositumpien rotujen kanssa. 

Menestynein yksilösi, missä menestynyt? 

Menestynein yksilöni on ori For Ya All eli Jojo, joka on kantakirjattu kakkospalkinnolle. 

Lännenratsastuksessa ori on vielä täysin noviisi, mutta nyt kantakirjauksen jälkeen on edessä 

kilpauran aloitus.  

Samalla kilpailu-uraa aloittaessaan Jojo myös siirtyy jalostuskäyttöön. 

Missä lajeissa rangerisi toimivat? 

Rangerini ovat virallisesti lännenratsuja, mutta siirtyvät ratsukäyttöön vasta näyttelyuraa tehtyään. 

Lännenratsastuksessa rangerini tulevat kilpailemaan ainakin ratsastus- ja karjankäsittelylajeissa. 

Kasvatatko rotua edelleen, millä periaatteilla? 

Kasvatan rotua edelleen, vaikka rangereita hyvin pieni joukko tällä hetkellä löytyykin. Periaatteena 

on jalostaa mahdollisimman hyvärakenteisia, selväpäisiä sekä työintoisia eläimiä.  

Kasvattien vanhemmiksi pyrin valitsemaan jo laatunsa todistaneita hevosia, mistä johtuen 

kasvatteja syntyykin meillä varsin harvoin. 

Mitä sanoisit kannustimeksi rotua harkitseville? 

Mikäli lännenratsut kiinnostavat, on ranger vielä varsin helppo rotu.  

Yksilöltä ei vaadita suurta menestystä, vaan vähemmän menestynytkin hevonen pääsee kyllä 

jalostuskäyttöön ja sitä mukaa näkymään tulevien rangereiden suvuissa.  

Erityisesti piirroshevosten puolella kuvatkaan eivät aiheuta ongelmaa, sillä piirroskuvathan saa 

vaikka itse piirtämällä. Rangereihin kannattaa ehdottomasti tutustua, mikäli lännenratsastus tai 

esimerkiksi värijalostaminen kiinnostaa! 



  
- Colorado ranger-kasvattaja 

Miten tutustuit colorado rangereihin? Miten kauan sitten? 

 - Lueskelin rangeri keskustelua hevostalli.netissä ja kiinnostuin rodusta. 

Mikä tässä rodussa viehättää? 

 - Hmm... Harvinaisuus, monipuoliset värivaihtoehdot (värihirmun unelma rotu!), se että 

jalostukseen voi käyttää myös muita rotuja. 

Miten monta rodun edustajaa sinulta löytyy? 

 - Nooh... Tuollainen keskikokoinen tallillinen, tosin omistan tallin puoliksi katin kanssa. 

Onko kasvatus lähtenyt miten käyntiin? 

 - Oikein hyvin. 

Kuinka monta kasvattia on jo syntynyt? 

 - Neljä noita taitaa olla. 

Oletko myynyt kasvatteja, jos niin onko kysyntää ollut? 

 - Kolme on myyty, ei voi sanoa että käsistä revittäisiin, mutta kyllä kaikki saatiin myytyä 

suhteellisen nopeasti. 

Millä periaatteilla rotua kasvatat? 

 - Eipä mitään kummempaa periaatetta ole, tavoitteena uusien linjojen luominen ja rodun 

yleistäminen. 

Käytätkö kasvatuksessa muita sallittuja rotuja risteytyksiin? 

 - Kyllä. 

Kisaatko hevosilla, jos niin missä lajeissa? 

 - Kyllä, kaikissa lännenratsastuksen lajeissa, muutama on tainnut ehtinyt muissakin kisoissa 

pyörähtää. 

Onko joku ehtinyt jo menestyä kisoissa? 

 - Ei mitenkään mainittavasti, vaikka nyt on kyllä sivuille uusimmat sijoitukset päivittämättäkin, 

joten voi olla että joku alkaa aika hyvin ollakkin jo menestynyt. 

 

”Deadwood Rangers on tämän vuoden ensimmäisenä päivänä julkaistu talli, siis noin 5 kuukautta 

vasta virallisesti elossa ollut. Kuten tallin nimestä saattaa päätellä niin tallissa asuu colorado 

rangereita, noita ihania ja monipuolisia hevosia! Deadwoodin toiminta perustuu pääasiassa kahteen 

eri asiaan, hevosten kilpailuttamiseen ja kasvattamiseen. Kaikki Deadwoodin tämän hetkiset 

hevoset kisaavat (tai tulevat kisaamaan) lännenratsastuksessa ja tähtäimessä kaikilla ovat 

laatuarvostelut.” 

- Veera. 
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Miten ahkerasti aiot rodun  tilannetta parantaa? 

 - Sen verran mitä pystyy yleistämättä liikaa samoja nimiä sukutauluissa. 

Haluaisitko lisää kasvattajia, jos niin millaiset hevoset kiinnostavat kasvattajan näkökulmasta? 

 - Ehdottomasti, ja WRJ:tä jonkin verran kisanneet tammat sekä orit kiinnostavat eniten, tietysti 

myös kivan suvun omaavat varsat. 

Aiotko jatkaa rodun parissa vaikka niiden tilanne ei kohenisi? 

 - Kyllä, jollei mitään kummempaa satu. 

Mitä sanoisit rotua harkitseville kannustimeksi hankintaan? 

 - Meiltä saa helposti tilausvarsan, lisäksi voi aina tuoda - rotu ei ole sen ihmeellisempi kuin mikään 

muukaan, joten hankkikaa nyt ihmeessä!  

Haluatko sanoa vielä jotain rodun puolesta? 

 - Enpä suuremmin, haluan kannustaa ihmisiä ottamaan itselleen näitä upeita hevosia! 

 

Deadwood Rangersin komea colorado rangerori Kromy. 

© funfunHey 
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Kasvatustoiminta on monen harrastajan toiminnan kulmakivi, mutta entäs sitten, kun kasvateille ei 

ole kysyntää?  

Jotkut ovat huomanneet kasvattien kysynnän olevan vähenemässä, mutta onko se totta? Väheneekö 

kysyntä jonkin tietyn syyn takia? Huononeeko kasvattien laatu vai eikö ihmiset enää arvosta muiden 

tekemää työtä? Vai onko sittenkin kyse myyjien vaativuudesta ja yleisistä kriteereistä? 

Näitä asioita on myös pohdittu suunnilleen vuosi sitten jolloin on oletettavasti ollut havaittavissa 

taantumaa kasvattimarkkinoilla. Onko ostajat kausiluontoisia, mikä vaikuttaa kasvattien menekkiin? 

Tosiasia on, että luonnollisesti suositummat ja panostetummat rodut menevät paremmin 

kaupaksi näin karkeasti jaoiteltuna. Helppona esimerkkinä voisi sanoa suomenhevoset, joista 

suurella osalla tavoitellaan päämääräisesti menestystä ja täten kasvattien laatu on alusta asti 

korkea jo vanhempien palkintojen puolesta. 

Tästä päästään yleistyneeseen ilmiöön, että halutaan valmista mahdollisimman nopeasti. Sinänsä 

harrastusta voisi kokonaisuudessaan tituleerata nopeatempoiseksi ja ehkä kiireiseksi, jo tiuhaan 

peruspopulaation lisäki vaihtuvan harrastajakannan vuoksi. Tämän vuoksi suositaan varsoja joilla 

pääsee mahdollisimman nopeasti menestymään. 

Tässä asiassa taas jos menestyneiden vanhempien varsa ei menekkään kaupaksi voi olla myös 

kyse ostajien epäilyksistä, jolloin he jättävät kokonaan tarjoamatta tulevaisuuden tähdestä. Miksi? 

Yksiselitteisesti siksi, että suoraoletuksena voidaan pitää sitäkin, että myyjät vaativat 

menestyneiden hevostensa jälkeläisiltä suuria, mikä ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa. Tämän 

vuoksi myyjä joka ei vaadi kasvateiltaan samaa meriittilistaa kuin omilta hevosiltaan, kannattaa 

asiasta mainita myynnin yhteydessä niin saadaan uusia ostajia kiinnostumaan. 

Yhdeksi ongelmaksi on myös ilmennyt jonkun hyvin nimittämä ”tutunkauppa” eli myydään 

tutuille taikka tunnetuille harrastajille mielummin kuin uudemmille tai tuntemattomammille 

nimille. Tämähän on täysin ymmärrettävää juurikin harrastajakunnan epävakauden vuoksi, mutta 

tähän voisi kehittää jonkinlaisen keinon, kuten koeajan. Kasvatin voisi antaa tietyksi ajaksi 

koeajalle jolloin katsottaisiin kuinka valmis ostaja on panostamaan hevoseen. Eihän tuo 

tulevaisuuden ongelmaa pois rajaa, mutta antaa ainakin alkusysäyksen sille, ettei hevonen heti 

kättelyssä päädy ns. seinäruusuksi. 

Tietenkään kaikilla ei ole aikaa ruveta vahtimaan ostajien tekemisiä, joten tämäkin on vain 

ehdotus puoltamaan tuntemattomien ja syystä tai toisesta tyhjän päältä aloittavien ostokykyä. 

Kuitenkaan kaikki ei ole kiinni menestyksestä  ja myyjistä vaan ostajillakin on laajemmalle levinnyt 

päähänpinttymä, nimittäin suvun pituudesta. Jotkut kasvattajat kehittävät kasvatustaan 

jatkuvasti ja lopultahan muodostuu pitempi sukuisia kasvatteja joita pitäisi myöskin saada 

kaupaksi. Se onkin hankalampi tehtävä tässä lyhyitä ja täten helppoja sukuja suosivassa 

yhteisössä. Tietty näille pitkäsukuisillekkin ostajansa löytyvät, mutta aina ostaja ei löydä oikeaan 

paikkaan oikeaan aikaan. 

Yleisesti ostajat suosivat lyhyitä sukuja, enimmillään 3-polvisia, koska näille on helppo löytää pari 

eikä sukua tarvitse selvittää sen perustaulun ulkopuolelta, kun nimiä ei sinne yllä. Näin ollen on 

kätevää valita sopivat hevoset ilman suurempaa sukuselvittelyä, kun muussakin riittää tekemistä 

ja miettimistä ettei tee mieli jäädä vaikeaselkoisesti tutkimaan mahdollisesti jo kadonneitakin 

sukulaisia. 
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Pitkäsukuisten kanssa täytyy oikeasti panostaa suvun tarkastukseen sopivaa kumppania etsiessä, 

ettei sukutaulusta löydy samoja nimiä ja tämähän vaikeutuu jo siinä, että perustana hevosen 

sivulta löytyy se 3-polven taulu ja tämän jälkeen joutuu yksitellen selvittämään jokaisen sukulaisen 

taulun yhteensopivuuden. Tähän on kuitenkin tänä päivänä vastaus: VRL:n uusi toiminto, 

Unelmasuku, joka tulostaa yhdelle sivulle suunnitellun varsan sukutaulun, mutta… Luonnollisesti 

vain rekisteröidyt hevoset näkyvät tässä, joten sekin lysti kestää vain sen verran. 

Tähän ongelmaan ei taidakkaan olla muuta ratkaisua kuin ihmisten asennemuutos ja yleisen 

kiinnostuksen lisääminen pitempiin ja kehittyviin sukuihin, koska kaikkeen ei pystytä edes 

valmiilla toiminnoilla. 

Moni ostaja haluaa myös pitää hevosmäärän kurissa mikä nyt selvästi hidastaa hevosten 

liikkuvuutta, kun ensin täytyy saada aiemmat hevoset kuntoon ja kuoppaan näin karkeasti 

muotoiltuna. Onko siis peli menetetty jo tässäkin, että tavoitteellisen harrastuksen takia 

jumitetaan pitempäänkin niissä samoissa hevosissa, kun lisääkään ei haluta ennen kuin voidaan 

kuopata vanhat? 

Suurtalleilla etu on tarkalleen tässä, hevosmäärästä ei niuhoteta vaan voidaan tarpeen vaatiessa 

hankkia kiinnostavat hevoset talliin. Kaikki eivät kuitenkaan sovi suurtallin puikkoihin mikäli 

haluavat panostaa yksittäisii hevosiin ja vaativat jonkunlaista menestystä jokaiselta hevoseltaan ja 

tällöin ollaan samassa kierteessä pienemmän tallin kanssa. 

Omalukunsa on myös harvinaiset rodut, joiden kanssa täytyy alusta asti tehdä töitä kuuluvuuden 

ja kiinnostavuuden eteen. Lähes nollapisteestä aloittava kasvattaja joutuu näkemään vaivaa 

mikäli haluaa muidenkin kiinnostuvan rodusta, jo aiemminkin lueteltujen syiden takia. Halutaan 

jalostusmateriaalia ja mahdollisesti rodulle sopivaa toimintaa, muuten mielenkiinto lopahtaa 

nopeasti erityisesti menestystä tavoitellessa. Ehkä hyvä virstanpylväs tässä asiassa olisikin se, että 

tee pohjatyö huolella minkä jälkeen kauppaa rotusi kansalle vähitellen. Sen jälkeen on enää kiinni 

ostajista tarttuvatko he syöttiin ja lähtevät kokeilemaan uutta alaa edes sen verran, että ostavat 

sen yhden kasvattisi tallin rivejä piristämään. 

Kasvattimarkkinoiden tilanne ei täten ehkä ole niin pahassa laskussa kuin voisi olla, vaan 

harrastajat ovat kovin kaavoihin kangistuneita ja uusia taikka hankalia asioita karsastetaan. 

Päästään siihen ainaiseen vastaukseen, että kaikkien pitää kantaa oma kortensa kekoon joka voi 

tarkoittaa joko oman toiminta- ja ajatustavan muuttamista taikka juurikin omaa panostusta ja 

ahkerointia asian eteen. 

Omasta takaa kasvatuksenhan pelastaa vain ja ainoastaan se, että ollaan valmiita pitämään 

jokainen kasvatti jos se ei mene kaupaksi ja luodaan omia linjoja. Tällöin pidetään lukumäärä 

kasvussa ja parhaassa tapauksessa uusia linjoja syntyy edes omasta toimesta, ehkä joku 

kiinnostuukin juuri sinun kasvateistasi huomatessaan oman panostuksesi ja uudet kiinnostavat 

linjat. Ainahan se hevosten menestyskin vaikuttaa, harvinaistenkin parissa voi tällaiset yksilöt 

pompata paremmin esille ja vaikka herättää kiinnostuksen uudessa potentiaalisessa rodun 

kasvattajassa. Kaikki on mahdollista, kun jaksaa itsepintaisesti ja määrätietoisesti jatkaa oman 

asiansa kanssa, eikä lannistu ylämäissä. 

Artikkelissa on pohdittuna vain kärjistettyjä tilanteita joten näistä on monilla omat variaatiot 

varmasti, keskustelua voi jatkaa pohjana käytetyssä Hevostalli.net:n topicissa. Kiitos pohjatyöstä 

Tinz.! 
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Elämäntilanteen muutoksia ei voi ennustaa ja suureksi harmikseni joudun niiden takia lopettamaan 

virtuaaliharrastamisen. Sitä ennen Näyttelyjaokselle (linkki: http://virtuaali.zafiro.ws/nj/) pitäisi kuitenkin 

löytää uusi ylläpitäjä! Oletko sinä mahdollisesti etsimäni henkilö? 

Näyttelyjaoksen ylläpitäminen on kohtalaisen aikaavievää ja ajoittain vaativaa, mutta myös erittäin 

palkitsevaa. Hakemista tähän tehtävään tulee harkita vakavasti. Liikaa sitä ei kuitenkaan kannata 

jännittää, koska hakemisessa itsessään ei menetä muuta kuin hieman aikaansa. 

Ylläpitäjäksi haluavan tulee olla vastuuntuntoinen, kärsivällinen ja pitkäjänteinen. Paksunahkaisuus on 

toivottavaa, koska NJ koskettaa monien harrastajien elämää. Jos asiat eivät suju kuten toivotaan, tulee 

ylläpitäjästä helposti suuren yleisön sylkykuppi. Tuollainen tilanne jos sattuu joskus tapahtumaan, tulee se 

kohdata asiallisesti, eikä loukkaantua tai suuttua. 

Rakennetietämys ei ole pakollista, mutta tällöin tulee löytää myös joku muu, osaavampi henkilö 

huolehtimaan uusien tuomarien kouluttamisesta ja nykyisten valvomisesta. Vähintään kohtuullinen 

rakennetietämys kuitenkin helpottaa ylläpitämistä. Tällöin ylläpitäjä voi itse, tuomarikouluttajan sijasta, 

ottaa kantaa esimerkiksi valituksiin ja kyselyihin, jotka koskevat tuomarien arvostelutaitoja. Oletko aivan 

osaamaton rakenteiden suhteen, mutta haluaisit silti ylläpitäjäksi ja myös oppia rakenteista? Koulutusta 

on tarjolla! 

Säännöt ovat tärkeä osa Näyttelyjaosta, eikä ylläpitäjäksi kannata hakea, jos oma suhtautuminen 

sääntöihin on liian leppoisa. NJ:n ylläpitäjän kuuluu osata säännöt erinomaisesti ja olla tarvittaessa ikävä 

nillittäjä huolehtiessaan siitä, että muutkin noudattavat sääntöjä. Vaikka et tällä hetkellä osaisi kaikkia 

sääntöjä, mutta suhtaudut niihin vakavasti, kannattaa ylläpitäjäksi hakea. Nimittäin kuka tahansa voi 

opetella säännöt, mutta omaa suhtautumista niihin on vaikea muuttaa. 

Ylläpitäjän päätehtävät:  

 Kalenterin ylläpito  
o Anomusten tarkistaminen ja lisääminen kalenteriin  
o BIS-listalle lisättyjen tulosten merkintä  
o Osoitteiden korjaukset, mahdolliset muut asiat  

 Tuomarikoulutus ja tuomarien valvominen  
 Näyttelyiden Kermaa -sivujen valvominen  
 BIS-listan valvominen  
 Muut eteen tulevat asiat, esimerkiksi:  

o Kyselyihin, valituksiin ym. vastaaminen ja niiden huomioon ottaminen  
o Sääntöjen ja rotulistojen päivittäminen, jos tarvetta ilmenee 

 

Ylläpitohakemukset tulee lähettää osoitteeseen wzafiro@gmail.com. Sisällytä hakemukseen:  

- Nimi 

- Syntymävuosi 

- Aikaisemmat vastuutehtävät 

- Aikaisempi kokemus Näyttelyjaoksesta 

- Vapaamuotoinen esittely ja miksi juuri sinä sopisit ylläpitäjäksi 

Toivon, että uusi ylläpitäjä löytyisi pian, sillä en lainkaan tiedä kuinka pitkään voin vielä jatkaa ylläpitäjän 

töitä. En haluaisi jättää jaosta heitteille, joten jos sinua vähänkin kiinnostaa ylläpitäjän pesti tai sinulla on 

jotain kysyttävää, niin otathan yhteyttä! 

Terhi N. / Luciana 
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Mitä eikö jolla kulla ole aikaa tälle ihanalle harrastukselle? Eihän se nyt niin paljon aikaa vie…. 

Kevät tuntuu olevan aina sitä aikaa, kun näkee eniten ilmoituksia harrastuksen päättämisestä. 

 Aina ei ole edes kyse ajan puutteesta, vaan joillain loppuu mielenkiinto ja elämään tulee uusia 

asioita joiden mukaan on eläydyttävä.  

Joillekkin tulee helpommin raja vastaan, mikä saattaa riippua jo harrastusmuodosta. Rennommin 

harrastava saattaa selvitä ilmoittamattomasta hiljaiselosta täysin ongelmitta, kun taas 

hektisempään tapaan kallistunut joutuu pienenkin epäaktiivisuuden takia pistämään kaiken jäihin 

hetkellisesti ellei jopa kokonaan. Mutta… Miksi pahin aalto sijoittuu kevääseen? 

Loogisesti ajateltuna tämä on vähän sama juttu kuin syksyllä tuntuu tulevan taas todella paljon 

comebackeja ja uusia harrastajia, mutta vain päinvastaisin perustein. Harrastajat kaikkoavat 

helpommin keväällä jo sen puolesta, että ulkoilmat paranevat ja usein kevään aikana tapahtuu 

muitakin elämää muuttavia asioita. Tällöin on luonnollista pistää harrastus tauolle taikka lopettaa 

kokonaan, kun oikeassa elämässä tapahtuu. Monissa tapauksissa huomaa, että lopettamista on 

harkittu jo kauemmin, mutta viimeistään kevään tuomat lisäsyyt vahvistavat päätöksen. 

Joku saattaa miettiä miten pitempäänkin harrastanut pystyy lopettamaan 

virtuaalihevosharrastuksen kuin seinään. Joillekkin se on helppoa, toisille ei ja joku ilmoittautuu 

suosiolla vain taukoilevansa.  

Helposti siinä käykin niin, että varsinkin pitempään harrastaneet palaavat helpommin takaisin 

juurilleen, kun taas aikaa löytyy ja päästäänkin taas ehkä syksyn comebackeihin. No miksi se syksy 

on niin ihmeellinen? 

Syksy tuo mukanaan sateet ja mahdollisesti koulu tai työ pakottavat takaisin tietokoneen ääreen, 

nämä luovat mainion ympäristön virtuaaliharrastuksen uudelleen  taikka kokonaan aloittamiseen 

ja jostain syystä tuntuu olevan helpompi aloittaa harrastus ehkä hyvin vietetyn kesän jälkeen. 

Paluuseen voi kuitenkin mennä useampi vuosi ja jopa kokeneempi konkari joutuu joskus 

opettelemaan uusia asioita harrastuksen kehityttyä uusiin uomiin milloin minkäkin takia. 

Se tässä harrastuksessa onkin kiehtovaa, kun on niin monia ihmisiä jotka toimivat eri tavalla eri 

syistä ja erilaisin periaattein. Harrastuksella on myös hyvin tiivis yhteisönsä, jota pitää yllä niin 

htnetin virtuaalipuoli, erilaiset chatit, sähköposti ja muut viestimet. Tämän vuoksi lopettamisesta 

ja taukoilusta on kohteliasta ilmoittaa varsinkin jos on asioinut muiden kanssa, erityisesti 

kasvattajat ja myyjät haluavat tietää mikäli heidän suojattinsa ovat jäämässä tyhjän päälle. 

Artikkeli on kirjoitettu täysin tarkkailupohjalta ja eroavia mielipiteitä, sekä lisäseikkoja löytyy 

varmasti. 
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Olisiko sinulla tarjota kattoa korvien päälle? 

Russorivarsani Cresendo´s Bratte, eli siis Atte olisi vailla tallipaikkaa. Kovin nirsoja emme ole. 

Paikan tulee olla piirretty, mutta muita vaatimuksia ei oikein ole. Poni on ihan hyväkäytöksinen, 

mitä nyt joskus muutamat tarhakaverin riimut tai loimet järsii ja harjat nyppii. Se on 

ymmärrettävää, sillä ori on vasta 5kk vanha ja opettelee vielä miten ollaan kunnolla. Voin 

maksaa tallivuokraa tekemällä esim. tallivuoroja tms. Olisi hyvä, jos tallilla olisi: 

+ Ravirata/ pitkä suora, jossa päästellä 

+ Kenttä tai "kenttä" 

+ Maastoja 

+ Pyöröaitaus, uittopaikka ja maneesi (ei todellakaan pakko) 

+ Tarhakaverina varsa (kun nyt on edes se kaveri) 

+ Muutakin väkeä kuin me 

Pääjehun sivut: http://ponipoika-atte.weebly.com/, jos sinulla olisi tarjota tallipaikkaa, laita 

mailia osoitteeseen ronja.makitalo1@gmail.com. 

Onko sinulla jotenkin liikaa vapaa-aikaa? 

Ei hätää, minulla on ratkaisu! Ala hoitamaan riiviövarsaa. Sen kanssa unohdat kaikki arjen 

murheet ja muut, sillä et yksinkertaisesti ehdi miettiä mitään ylimääräistä. Atten kanssa saat 

hienosti purettua tunteita, sillä se aiheuttaa sinulle varmasti kyyneleitä, mutta myös paljon 

naurua. Saisit puuhailla pojan kanssa mitä ikinä haluat - mennä maastokävelylle, uimaan, 

opettaa sitä hyppäämään, totuttaa sitä suitsiin ja kaikkea muuta kivaa! Pakollisia hommia ei 

olisi, mutta harjaus + pienimuotoinen terveystarkastus olisi suotavat. Eli suomeksi katsoisit onko 

ruhjeita tms. 

Itte pojjaan sivut: http://ponipoika-atte.weebly.com/ 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä s-postiini: ronja.makitalo1@gmail.com 

Ps. Ei se pure, ainakaan lujaa ;) 

Elegantisti kaartuvat kaulat, sirot päät, suuret tummat silmät yhdistettynä lennokkaisiin ja 

energisiin askeliin - upeat arabianhevoset.  

Tervetuloa katsomaan kauniita arabialaisia al Najyaan. 

Minne oletkaan ratsastanut? Et kai ollut ennen huomannut, että täällä metsäpolkujen 

ympäröimänä on kaunis kartano, jossa on tilava talli, joka aikoinaan toimi navettana. Kentälläkin 

näkyy ravaavan ratsukko, ja maastosta palaa juuri ryhmä lapsia. Villa Mimosa pyrkii olemaan 

lämminhenkinen, ketään oudoksumaton ja avoin talli, jossa kaikille on paikkansa. 

Villa Mimosa on alkutaipaletta käyvä piirrostalli Suomen idyllisissä maalaismaisemissa. VM:n 

laajasta hevoskatraasta löytyy jokaiselle suosikki, ja mukaan mahtuu myös kisaratsuja. Villassa 

voit hoitaa unelmahevostasi, kokeilla maastoretkiä, ottaa yksityistunteja, tai kilpailla 

vuokrahevosellasi suurilla tasoilla. Vain taivas on rajana, tervetuloa Villa Mimosaan. 
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