
  



 

 

 

Eletään jo kesäkuun ensimmäistä viikkoa ja monilla on alkanut kesäloma, vastahan kevät teki 

tuloaan? Viimenumero saatiin kunnialla ajallaan julkaisukuntoon ja palautetta tuli paljon, kiitos siitä! 

Tästä kehitytään vaan ja saadaan enemmän kokemusta, toivottavasti myös lisää apulaisia.  

Tässä numerossa nähdään esittely camarguenhevosista ja pohdintaan kesälaitumista, näyttelyistä ja 

kantakirjauksesta sekä hevosten nimistä.  

Juttuehdotuksia on tullut paljon ja apukäsiä tarjoutunut kirjoittelemaan sekä oikolukemaan, joten 

alku näyttää lupaavalta. Kiitos kaikille jotka haluavat lähteä mukaan lehden tekemiseen, on tosi 

mukava huomata, että kiinnostuneita apulaisia löytyy ja unohtamatta lukijoita, jotka ovat 

palautteellaan osoittaneet kiinnostuksensa! 

Edelleen saa osallistua lähettämällä palautetta, juttuehdotuksia, mainoksia, kirjoituksia ja tarjoutua 

auttamaan niin kirjoittajana kuin muissa toimissa, kuten oikolukijana. Kaikkia tarvitaan!  

Täten toivotan kaikille ihanaa kesän alkua ja lämpimiä  

lukuhetkiä kesäauringossa, 

Jazzumi / Päätoimittaja 

virtuaalitoimitus@gmail.com  
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Miten on virtuaalihevosten kesän laita? 

Jatkavatko ne kisaamista ja peruspuurtamista 

läpi vuoden, vai suodaanko niillekin oma 

kesälomansa? 

Erilaiset tavat 

Virtuaalihevosetkin pääsevät joillakin talleilla 

kesälaitumille nauttimaan rauhallisesta 

hevosenelämästä vihreän ruohon äärellä, 

samalla kun jotkut jatkavat arkea läpi kesän – 

tapoja on lähes yhtä monta kuin 

harrastajaakin. Toisilla talleilla hevoset 

saavat arjen ohessa käydä laitumella, kun 

toisaalla taas ei edes mietitä kesälaitumia. 

Jotkut talleista sijaitsevat taas eri maissa, 

joten välillä kesä ei tee lämpötilaeroja 

suurempia muutoksia asiaan; sen puolesta 

minkään ei pitäisi muuttua – unohtamatta 

sitä, että joidenkin tallien ajanlasku on 

erilainen: toisaalla saattaa olla juuri nyt 

kesän sijasta talvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten kesälaitumet vaikuttavat ulkoisesti? 

Tähänkin kysymykseen on monia vastauksia, 

mutta yleisin tapa taitaa olla ilmoittaa 

kesälaitumista ja laittaa talli hiljaiselolle 

omistajan oman kesäloman ajaksi. Joillakin 

talleilla järjestetään laidunkauden avajaiset, 

joihin pääsee osalliseksi katsojana – tai 

auttamaan hevosten taluttamisessa kohti 

kesän vihreää nurmea. Osa talleista myös 

tarjoaa laitumiaan ulkopuolisille hevosille; 

usein vaatimuksena on hevosten – usein 

tammojen tai ruunien – hyvätapaisuus. Myös 

oreille järjestetään omia laitumia erillisten 

sopimusten mukaan. 

Sen suuremmin huolimatta tallinne 

kesälomatavoista, toivotan kaikille ihanaa 

kesää niin virtuaalisesti kuin oikeastikin! 

Kirjoittanut: Jazzumi  
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  Onko hevosesi vielä kesälaidunpaikkaa vailla vai haluaisitko vain päästä laitumelle ihastelemaan 

hevosten käyskentelyä? Tutustu kesälaidun tarjontaan ja ota yhteyttä ylläpitäjiin! 

Metsälaakson kylässä asuvat Korpiset 

ottavat kesälaitumilleen tammoja 

sekä ruunia! 

Onko heppa vielä ilman laidunpaikkaa? 

Ei hätää, Jukolaan mahtuu ulkopuolisiakin hevosia laiduntamaan 

kesäksi! Meiltä löytyy myös edullisia talli- ja pihattopaikkoja, jotta 

hevosesi ei jää kodittomaksi talvellakaan. Jukola tarjoaa oivat 

harrastusmahdollisuudet niin rennolle puskaratsastajille kuin vähän 

vaativammallekin kisaajalle. Mikäli kiinnostuit, lukaise ohjeet paikan 

hakemiseen täältä! 

Vallattoman laitumille otetaan 

myöskin kesäasukkaita! 

 

 
Zurück tarjoaa nyt laidunpaikkoja 

ulkopuolisillekkin hevosille. 

Tarulan viihtyisät ja runsasnurmiset laitumet 

ottavat kaikenlaisia vuokralaisia laiduntamaan 

kesän ajaksi.  

Hyvälaatuiset ruohostamismahdollisuudet 

Suomen kauniilla maaseudulla sopivat 

kaikenlaisille hevosille. 

Kysy lisää tarulan vieraskirjassa! 
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https://sites.google.com/site/virtuaalikylaemetsaelaakso/home
http://pikselipollet.blogspot.fi/
http://joutokeino.net/jukola/ilmoitus.php
http://www.vallaton.suntuubi.com/
http://www.veritiara.org/zur/laidun/2013.html
http://tarula.weebly.com/


 

  

Conn-o. Greenwich’s Rashawan 

Virtuaalinen muotovalio ja esteillä yli kuusikymmentä sijoitusta. Ottaa vastaan 

nelipolvisia connemara- tai ratsuponitammoja. 

Rp-o. Smurffing Breezy 

Upea koulussa menestynyt ratsuponiori. Ottaa vastaan kolme kaksipolvista 

ratsuponitammaa. 

Sh-o. Moon Urbaani 

YLA1, KTK-II, Vir Mva Ch, KRJ-I, SLA-II 

Moon Urbaanin kohdalla voin ylpeänä todeta, että se on oma kasvattini. Urpo 

omaa hyvän rakenteen ja on saanut erityisesti kehuja tyypistä ja ryhdikkyydestä. 

Suvusta löytyy useita KRJ-palkittuja hevosia, joten ei ole ihme, että Urpokin on 

menestynyt kouluratsastuksen saralla. Luonteeltaan ori on vekkuli ja sen kanssa 

yksikään päivä ei ole samanlainen. Urpolla on vakuuttavat jälkeläisnäytöt, joten 

jos haluat taatusti hyvän isän, niin kannattaa ottaa yhteyttä! 

Ic-o. Iivana Julma 

Tästä tammallesi tasaluonteinen muttei tylsä, jokaisen tammamamman 

unelmavävy, lempeä puolitoistametrinen jättiläinen, monitaituri ja kaiken lisäksi 

vielä ihan komeakin piirrosoripoika. 

© Anni S. 

© AE 

© Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan 

© Penni 

She-o. Moons Hocus Pocus 

Jalostukseen tarjotaan laadukas Shetlanninponiori Moons Hocus Pocus. ''Hope'' 

on ehtinyt keräämään sijoituksia niin valjakkoajosta kuin este- sekä 

kouluratsastuksestakin, periyttäen varmasti monipuolisuuttaan ja lahjojaan 

lajiin kuin lajiin myös jälkeläisilleen. Omaa ihailtavat liikkeet, sekä sopusuhtaisen 

rakenteen. Luonteeltaan hieman orimainen, mutta silti hyvin nöyrä ja fiksu 

tapaus. Tulevaisuudessa tavoitteena SHLA, sekä mahdollisesti myös KRJ -

laatuarvostelut. 
© misery. 

Nf-o. Ond Anymwthiol 

Tarjolle astuu 7-vuotias punarautias liinaharjainen poniori Ond Anymwthiol. 

Poni on juossut hyvän uran ponilaukoissa ja sijoittunut myös muissa lajeissa. 

Lempeälle new forest-orille otetaan sekä ratsuponijalostukseen sopivia 

tammoja, että new forest-tammoja. Orille on tulossa vielä lisää sijoituksia, ja se 

juoksee vielä muutamia, harkittuja lähtöjä. 

© NF-kuvia 
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http://rontti.net/bponies/shawn.php
http://rontti.net/bponies/shawn.php
http://rontti.net/bponies/smurffi.php
http://rikotut.net/moondance/hevoset/urpo.php
http://satapennia.blogspot.fi/p/pennin-pieni-piirrosponi.html
mailto:anni.hermunen@luukku.com
http://pilkahdus.weebly.com/moonshocuspocus.html
mailto:virtuaali@rikotut.net
http://tierran.net/smerinthus/nantti.html
http://riverosa.net/virtuaali/vapaasti/


Toy Minitrottersin kaikki oriit ovat tarjolla jalostukseen! Raviponeja löytyy 

moneen makuun aina evm-sukuisista 4-polvisiin asti. Evm-sukuiset 

shetlanninponiorit Börje II ja Brywol's Digerdöden ovat viimeistä kertaa näin 

julkisesti tarjolla astutukseen. 

Myös Snillin ratatallin oriit ottavat vastaan mieluusti tammoja. Pinnalle voisi 

nostaa yli 300 000v€ tienanneen Cadillac  Snillin (lv, 1-polv, enn. 15,7a) sekä 

värijalostajien unelmaorin M.L. Leiskauksen (sh, evm, enn.  25,7a). 

Lisätietoja: Meeri N. / meeri_n[at]luukku.com 

© Toy Minitrotters /                 

Emm. 

Lv-o. Specialiter 

Nyt jalostukseen tarjolla 3-vuotias raviuraansa aloitteleva lämminveriravuri. Orin 

isä on hyvin menestynyt Lichtor, joka on voittanut monet mestaruudet. 

Specialiterin emä on myös hyvin tiedetty, jo menehtynyt, Ti To Ma. Itse ori ei ole 

vielä menestynyt, sillä ura ollaan vasta käynnistetty pienten ongelmien tähden. 

Väriltään "Spessu" on ruunikko.  

Säkäkorkeus on yli 170cm, joten ei sovi kamalan pienille tammoille. Tarjolla vain 

kahdelle tammalle kerralla! Spessu on evm-sukuinen. Vain puhdasrotuisille 

lämminverisille.  

Ota yhteyttä: Ronja.makitalo1@gmail.com 

RBSH-o. Knight for the Ladies AET 

Nikke on ansainnut VIP MVA ja Fn arvonimet sekä on kantakirjattu I - 

palkinnolla. 

Orilla on kasassa täydet sijoitukset valjakkojaoksen laatuarvostelua ajattellen, 

sekä myös kasvavassa määrin kouluratsastus sijoituksia. Yleislaatuarvostelun 3-

palkintoa lähdettiin nostamaan toukokuun tilaisuudessa, tuloksia odotellaan 

vielä. Ori on erittäin monipuolinen ja soveltuun lähes millaiselle tammalle 

tahansa, nuorena se kilpaili laukoissa ja sijoituksia löytyy niin este- kuin 

lännenratsastuksestakin.  

Yhteydenotot kikkaponifani@hotmail.com 

Ox-o. Safwan al Qadir 

Kaunis arabiori kaipaisi arabialaisia täysiverisiä tammoja astuttavaksi. Safwan 

on koulupainotteinen nuori herra jolla kisataan kovaa tahtia ja tavoitteena olisi 

lähitulevaisuudessa päästä KRJ'n laatuarvosteluun, niinpä toivoisimme Safwanin 

jälkeläistenkin lähtevän kilpailemaan koulukentille.  

Yhteydenotot info.najya@gmail.com 

Lähetä oma ilmoituksesi samalla mallilla ja ilmoita kuva, josta leikata pääkuva ilmoituksen 

viereen, sähköpostitse virtuaalitoimitus@gmail.com. 

© Alexandra 

arabians 
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http://meerin.net/toy/
http://meerin.net/toy/shet/borje.html
http://meerin.net/toy/shet/timppa.html
http://meerin.net/ravurit/
http://meerin.net/ravurit/lv/cadillac.html
http://meerin.net/ravurit/kv/leino.html
http://pullamahasta-huippuravuriksi.weebly.com/tiedot.html
http://mooncruiseri.webs.com/nikke01.htm
http://najya.webs.com/safwan.html
http://alexandraarabians.com/
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Camarguenhevonen osoittautui virtuaalimaailmassa harvinaiseksi roduksi sen taustoja selvitellessäni. 

Ranskan Rhône-joen suistolta kotoisin oleva ponikokoinen, aina kimo hevonen soveltuu moneen lajiin. 

Kotiseudullaan rotua elää vielä puolivilleinä laumoina (manades) karuilla ja soisilla suistoalueilla. 

Alkuperänsä takia rotu onkin kehittynyt kestäväksi ja hieman karkean näköiseksi. Pienestä koostaan 

huolimatta camarguenhevonen kantaa aikuisen miehenkin, ja se onkin toiminut kotiseutunsa 

karjapaimenien ratsuina ja kuormajuhtina jo vuosisatojen ajan. 

Virtuaalimaailmassa rotua käytetään kuitenkin pääasiassa yleisratsuna niin koulu- kuin esteradoillakin, 

mutta myös matkaratsastuksessa ja valjakkoajossa. Rodulle ei ole sen huonon tilanteen vuoksi järjestetty 

omia tapahtumia, vaan piirit ovat pienet, jos niitä on ollenkaan. Kasvattajia on ollut silloin tällöin 

muutamia, ja tälläkin hetkellä niitä on aktiivisena pari. Yksittäisten camarguenhevosten omistajia on 

useampi, joista kaikkia en varmaankaan edes löytänyt. 

Ominaisuuksiensa puolesta camarguenhevosten suosio voisi virtuaalimaailmassa nousta esimerkiksi juuri 

matkaratsastuksessa tai valjakossa. Ulkonäön osalta kuvien löytäminen on sinänsä helppoa, koska rotu on 

aina ruunikko- tai mustapohjainen kimo, mahdollisesti papurikko- tai kärpäskuvioinnilla. Ainoa mitä tulee 

miettiä tarkemmin on kuvien hevosten rakenne, mutta kuvia oikeista camarguenhevosista löytyy jo hyvin 

Bob Langrishilta ja flickristä lisensoituina. 

Erityisen hienoa olisi joku päivä törmätä virtuaaliseen camarguenhevosharrastajaan, joka kasvattaa 

hevoset Ranskassa puolivilleissä laumoissa ja keskittyy alkuperäisiin kasvatusperiaatteisiin. 

Kasvattajat 

Serein Camargues 

Herecia 

Wild Horse Ranch 

Camarguenhevoset muodostavat joskus symbioottisen suhteen 

lintujen kanssa. 

Taustatyö: 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Camarguenhevonen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Camargue_horse 

Kuvat: 

Ylempi kuva © Andrea Schaffer CC BY 2.0 

Alempi kuva © Bob Langrish 

Kirjoittanut: Jazzumi 

6 

http://www.freewebs.com/sereinc/
http://www.freewebs.com/herecia/
http://wildhorseranch.webs.com/
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Milloin tutustuit rotuun ja miten? 

Parisen vuotta sitten oli hevostalli.netissä rodun topiikki ja menin aukaisemaan sen. Seurasin keskustelua 

vähän aikaa sivusta, mutta loppujen lopuksi oli pakko hankkia oma camargue. Ja siitä se hevosmäärä 

sitten rupesi paisumaan. 

Mikä rodussa kiehtoi? 

Ihan ensimmäiseksi iski harvinaisuus sekä mukava ilmapiiri rodun parissa. Myös se, että kyseessä on 

puolivilli  hevosrotu, kiehtoi. 

Mikä sai aloittamaan rodun kasvatuksen? 

Ensin oli tarkoitus hankkia vain kaksi tai kolme hevosta kokeilu mielessä, mutta hevosmäärä paisui 

nopeasti. Rotu on harvinainen ja ne ovat aina kiehtoneet minua. Lisäksi rodulla oli silloin sellainen ihanan 

rento piiri, jossa ei niinkään katsottu kilpailumenestystä. 

Miten monta yksilöä teiltä löytyy? 

Näyttäisi olevan 19. 

Montako kasvattia teille on syntynyt? 

Listojen mukaan vasta viisi, mutta niitä saattaa löytyä lisääkin. 

Onko rodulle ollut kysyntää? 

Silloin kun aloitin rodun kasvattamisen, kysyntää oli kivasti. Nykyään ei niinkään, mutta enpä oikeastaan 

ole viime aikoina yrittänytkään kaupata kasvatteja. 

Mihin tähtäätte kasvatuksessa? 

Tavoitteena on saada kasvatettua laadukkaita varsoja, joilla on vanhempien puolesta ainakin jonkin verran 

tulevaisuutta myös kilparadoilla. Tietenkin yritettään saada rotua myös vähän yleisemmäksi, mutta se on 

vähän hankalaa kun lähes yksin harrastaa, kun haluan kuitenkin pitää hevosmäärän kohtuullisena. 

Missä lajeissa käytätte camarguenhevosianne? 

Meillä hevoset kilpailevat koulua, esteitä ja valjakkoa. Olen kyllä miettinyt, että voisi hankkia muutaman  

kenttäpainoitteisenkin tai laittaa nuo yleispainoitteisen pyörimään myös sinne. 

Onko joku hevosistanne menestynyt jossain lajissa? 

Suurin osa vanhemmista hevosista on sijoittunut omassa lajissaan. Vähän nuoremmat eivät ole vielä 

päässeet niin aktiivisesti kisakentille, että olisivat ehtineet niittää mainittavaa menestystä. 
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Haluaisitko lisää kasvattajia rodulle? Millaiset hevoset kiinnostavat kasvattajan näkökulmasta? 

Ehdottomasti! Oikeastaan ei ole väliä millaisia hevosia, kunhan niillä on siistit sivut ja kuva. Tuonnit on aina 

kivoja ja niille löytyy varmasti käyttöä jalostuksessa. Ja tietenkin jos saa hommattua pidempi sukuisia 

hevosia jotka ei ole sukua omilleni, niin myös niitä käytän mielelläni jalostukseen. 

Aiotko jatkaa rodun parissa, vaikka sen tilanne ei kohenisi? 

Kyllä jatkan, ne menevät kivasti tuollaisena pienenä sivuprojektina, jonka parissa voin puuhailla silloin kun 

nuo muut ei inspiroi. 

Mitä sanoisit rotua harkitseville kannustimeksi? 

Jokainen yksilö on avuksi. Näiden kanssa ei tarvitse ottaa  

mitään stressiä, myös täysin kisaamattomat yksilöt  

käyvät ihan hyvin jalostukseen. Oikeastaan camarguet  

ovat melkeen villihevosia, joten näitähän voisi ottaa pari  

vaikka vaan isolle laitumelle koristeeksi.  

Ja kuvia löytyy kivasti flickristä, Bobilta ja piirokset  

tietysti myös, joten nekin saa hankittua. 

Haluatko sanoa vielä jotain rodun puolesta? 

Rohkeasti vain mukaan ja hankkimaan oma kimo  

hevonen! 
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Serein Camarguesin kaunis evm-tamma Laetitia. 

Tule tutustumaan Serein Camarguesin 

hevostarjontaan, meiltä myös omat kimot 

matkaan! 

Haluaisitko hankkia näkyvyyttä ja laajentaa ihmisten tietoutta juuri sinulle tärkeästä rodusta? Otamme 

jatkuvasti vastaan ehdotuksia tulevia rotuesittelyitä varten, joten ilmoita rotusi jo tänään! Voit joko 

esittää vain toiveesi tai ilmoittautua itse kirjoittamaan esittelyn rodusta ja sen tilanteesta 

virtuaalimaailmassa. 

Tähän mennessä esitellyt rodut: 

Colorado ranger  

Camarguenhevonen 

Seuraavassa numerossa: 

Lewitzer 

Mikäli kasvatat tai omistat tämän rotuisia poneja, otathan yhteyttä sähköpostitse niin pääsette esittelyn  

listaan! 

Ota yhteyttä sähköpostitse virtuaalitoimitus@gmail.com. 
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 Paneudun virtuaalimaailman tämän hetkisiin 

kuumiin aiheisiin: näyttelyihin ja 

kantakirjoihin. Rakkaat lukijat, älkää ottako 

näistä nokkiinne, sillä nämä ovat vain minun 

mielipiteitäni asioista. Huomasin yhtenä 

päivänä, että virtuaalihevosille ei oikein ole 

näyttelyitä. Mistä ihmeestä saan KTK-

kelpoisuuden näyttelyhevosilleni? 

NJ:ssä on hyväksytty kutsuja viimeksi 

kuukausi sitten. Tosin silloin oli jo suurta 

pulaa tuomareista. Ainoastaan Peppi 

tuomaroi aktiivisesti, mikä tuotti taas omat 

ongelmansa. Muotovalioon ja championiin 

tarvitaan sertejä vähintään kahdelta eri 

päätuomarilta. Milläs niitä saat, kun 

tuomareita on vain yksi? Missä ovat kaikki 

tuomarit? Moni on ilmoittanut kyllä 

innokkuutensa tuomarin hommiin, mutta 

ilmeisesti tuomarikoulutus tökkii. Tällä 

hetkellä näyttää ikävästi siltä, että NJ:n 

aikakausi on ohitse. Nyt, kun saimme vihdoin 

taisteltua läpi sääntömuutoksen, että 

samoilla kuvilla saa anoa arvonimiä, koko 

jaos tekee kuolemaa. 

VSN oli hetki sitten minullekin uusi ja 

pelottava asia. Mielellään ei vanhasta tutusta 

siirry uuteen. Paikan ylläpitäjä on aktiivinen, 

mutta missä ovat kaikki näyttelyt? Pitäisikö 

tehdä jotain mainoskampanjaa, jotta väki 

löytää kyseisen paikan? Nyt, kun VSN:n 

arvonimillä saa kantakirjakelpoisuuksia, 

luulisi ihmisten innostuvan. Tuomaripula ei 

taida show-näyttelyitä vaivata, joten 

työntäkää ennakkoluulonne taka-alalle ja 

tutustukaa paikkaan! 

Sitten pääsenkin ruotimaan kantakirjat. 

Hevoskantakirja on ollut murheenkryyni jo 

pidemmän aikaa. Yli vuoden tauon jälkeen 

ilmestyi vihdoin uusi tilaisuus, vaikka minä  

 

ainakin menetin jo toivoni koko paikan 

suhteen aikoja sitten. Ilmoittautuminen oli 

helppoa ja sivut muutenkin toimivat, mutta 

kantakirjan toiminta näyttää pysähtyneen 

hyvän alun jälkeen. Jopa tuomarit huutelevat 

tuloksien perään foorumilla. Onneksi minun 

ja varmasti monen muunkaan elämä ei 

kaadu siihen, ettei kantakirjaa saada 

toimimaan. 

Poni- ja suomenhevoskantakirja toimivat 

onneksi mallikkaasti. Erityisesti olen 

tyytyväinen ponikantakirjaan, jossa on 

kohtuulliset vaatimukset 

kantakirjakelpoisuuteen. Molemmat 

vanhemmat tulee olla kantakirjattuja ja 

toinen niistä vähintään II-palkinnolla. 

Suomenhevoskantakirjassa vaaditaan 

kummaltakin vähintään II-palkinto. Olen 

huomannut, että harvoin kummatkin 

vanhemmat ovat kantakirjattuja vähintään 

II-palkinnolla. Yleisempää on, että toinen on 

KTK-III ja toinen KTK-II. 

Suomenhevoskantakirjassa perustellaan tätä 

sillä, että he haluavat nostaa tasoa. Tuloksia 

katsellessa ei kyllä siltä tunnu, että tämä 

vaikuttaisi tasoon. Toki kantakirjattavia on 

vähemmän, kun vaatimukset ovat korkeat. 

Ponikantakirjassa on hyvä taso, vaikka 

vaatimukset ovat alempana. No, kaikkea ei 

voi saada. 

Kiitos niille, jotka kantavat asioiden eteen 

oman kortensa kekoon. Toivottavasti 

saadaan kantakirjat ja näyttelyt toimimaan! 

Kirjoittanut: Sissi 
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Haluan kirjoittaa henkilökohtaisen 

kokemukseni pohjalta aiheesta hevosten 

nimet. Jotkut saattavat ajatella, että on 

yhdentekevää, mitä hevosensa nimeksi laittaa 

- varsinkin, jos sen aikoo laittaa myyntiin. 

Kunhan nimi kuulostaa ja näyttää hyvältä, 

sillä selvä ja kaupaksi menee. Asianhan voi 

jättää siihen, mutta jos otetaan huomioon, 

mikä maine virtuaalihevosharrastuksella on 

lasten harrastuksena, pitäisi nimiin toisinaan 

keskittyä hiukan enemmän. 

Kurjana esimerkkinä voidaan ottaa tilanne, 

jossa joku tulee mainitsemaan: "Hei, sun 

hevosellas on hassu nimi." Tuossa vaiheessa 

minulla soisi hälytyskellot ja lähtisin 

selvittämään hevosen nimeä googlella. 

Tämä olisi kuitenkin virhe: Virhe, jota ei soisi 

lapsen tehdä.  Ajan karaisemat ihmiset 

pystyvät käsittelemään asian - ainakin joten 

kuten - mutta jos lapsi, jonka mieli ei ole vielä 

saastunut tässä yhteiskunnassa, tämä joutuu 

lukemaan jotain sopimatonta vain sen takia, 

että joku on sattunut nimeämään hänen 

hevosensa ties miten. Kuulostaako tämä 

hyvältä? Ei. 

Joidenkin mielestä tämä vouhotus nimistä 

saattaa olla ylireagointia ja "kyllähän ne 

aikanaan sen kuitenkin oppii". Minusta 

tuollainen välinpitämätön suhtautuminen ei 

ole yleiskäsityksellisesti oikea. Kyse on 

kuitenkin niinkin pienestä teosta kuin 

selvittää, mitä se itse keksitty sana 

tarkoittaa. Tietysti oma mielenterveys siinä 

saattaa kyllä mennä ties mitä lukiessa, mutta 

ainakin säästetään muita niiltä ikäviltä 

kokemuksilta. Ei ole myöskään vähiten  

vinksahtanutta ajatella, että "kyllä se 

aikanaan...": Mieluiten ei koskaan tai sitten 

edes omasta tahdosta, mutta ei vielä silloin, 

kun voisi elää tietämättäkin. 

 

Tästä päästään selkokielisiin nimiin, jotka 

saavat useimman niskavillat nousemaan 

kauhusta ja ihmettelemään: "Miksi joku 

nimeää hevosensa tietoisesti noin?!" Miksi 

hevosharrastus ja vieläpä virtuaalinen lasten 

harrastukseksi tituleerattu harrastus, 

halutaan sekoittaa asioihin, joita ei tulisi 

ihannoida, ja vieläpä tungetaan nimien 

kautta kaikkien silmille? Eikö 

virtuaalihevosharrastuksella ole jo ihan 

tarpeeksi huono maine pelkästään 

tekijänoikeusrikkomustensa vuoksi? 

Jokainen voi omassa autuaassa rauhassaan 

miettiä, mikä todella on tarpeellista 

sekoittaa harrastukseen, jonka ei tulisi 

millään tavalla liittyä sopimattomiin 

aiheisiin. Mielestäni on epäkohteliasta ja 

törkeää yhdistää nämä sopimattomat aiheet 

virtuaalihevosten kanssa, sillä sivuhistoria 

tuottaa hauissa toisinaan sopimattomia 

yhdistelyjä, jolloin esimerkiksi Google - tai 

miksei YouTubekin - voi tarjota 

hakutulokseksi jotakin aivan muuta kuin 

kuvitteli hakevansa. Näin törmää 

väistämättä aiheisiin, joihin ei haluaisi. Joku 

voi tietenkin todeta tässä kohtaa, että 

sivuhistorian voi poistaa. Totuus on kuitenkin 

se, ettei kaikkia jälkiä saa aina hävitettyä. 

Tuuriaankaan ei sovi mennä kokeilemaan, 

jos on mahdollista välttää koko jupakka 

tekemällä pieni selvitys keksimänsä sanan 

merkityksistä. Ethän nimeä hevostasi 

epäsopivasti: kaikkien yhteisen hyvän 

nimissä. 

Kirjoittanut: Jazzumi
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Myydään monenlaisia kasvatteja! 

Myynnissä kasvatteja useista 

roduista, lähtevät parhaalle 

tarjoajalle.  

Hevosia myynnissä shettiksistä sekä 

suokeista akhal-tekeihin ja 

kaikenlaista siltä väliltä!  

Kysy lisää sähköpostilla 

vrtwindstund@gmail.com 

Ostetaan kuvia! 

- suht. hyvälaatuisia ratsastuskuvia, 

möllöily, puskailukuvia yms.. 

- rakennekuvat suomenhevosista 

(näissä mieluiten hyvä laatu) 

- Mahdollisesti kuvia tallista, pihasta, 

maastoista yms 

Palkaksi  

- Luonteita, muotoonlaittoja, 

tuonteja. 

Yhteydenotot 

undream@luukku.com 

Tilausvarsoja hienoista vanhemmista! 

Hupilan kasvatustoiminta ponnistaa juuri jaloilleen, ja nyt olisi 

mahdollista varailla tilausvarsoja hevosistamme. Esimerkiksi 

seuraavanlaiset yhdistelmät ovat mieluisia: 

Risteri x Unen Tarina 

Risteri x Tiuhan Wilhelmiina 

Rajattoman Rajariina etsii paraikaa itselleen sopivaa oria. 

Kyseinen varsa olisi tamman viimeisiä, joka lähtee maailmalle. 

Rajattoman Lawralle kaipaillaan myös puolisoa. Lisäksi tamma 

on astutettu hienolla orilla, josta syntynyt hevonen on 

myynnisssä: 

Sirun Salakavala x Rajattoman Lawra  

Yhteydenotot undream@luukku.com 

Myydään varsoja useasta rodusta! 

Escapismen vanhempia ja uudempia kasvatteja nyt kotiin 

kuin kotiin. Rotuja löytyy wB, xx, at ja rp. Tilareitakin saa 

kysellä ja lisäksi myös neljä aikuista akhal-tekkeä myynnissä! 

Kysy lisää, susifani96@hotmail.com 

Luotettavaa hostia tierran.netissä! 

Tarjotaan hostipaikkaa virtuaalisivuistoille tierran.netissä. 

Osoitteeksesi tulisi www.tierran.net/osoitteesi ja lisäksi on 

mahdollisuus sähköpostiin muodossa sinä@tierran.net.  

FTP:n käyttö ei pakollista. Kuukausipalkka, jonka voi valita 

monesta eri vaihtoehdosta, euroista teksteihin. Varma paikka, 

tila maksettu kolmeksi vuodeksi eteenpäin! Kysy lisää! 

tierra@tierran.net 

Myydään! 

Monta arabialaista täysiveristä uuteen, 

hyvään kotiin. Hevosten painotukset ja 

ikääntymiset uuden omistajan 

päätettävissä.  

Lisätietoa info.najya@gmail.com 

Myynnissä kisattu rp-t teksteineen! 

A Foggy Day 

Rekisteröity ratsuponitamma (50%) nyt myynnissä! Kisatuloksia löytyy niin este- kuin kouluratsastuksesta. 

Luonteen, valmennuksen ja päiväkirjatekstit saa mukaan kunhan copyt säilyy. 

Lähtee melkein millaiseen kotiin vaan, ainoastaan omistajan VRL-tunnus on pakollinen. Myynnillä ei ole 

kuitenkaan kiire, joten kaikenlaisia tarjouksia kehiin kisa- ja sivunäyttöineen. Yhteydenotot 

jenskizy@gmail.com 

Lähetä oma ilmoituksesi samalla mallilla sähköpostitse virtuaalitoimitus@gmail.com 
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http://hupilan.weebly.com/
http://suomenratsut.weebly.com/risteri.html
http://suomenratsut.weebly.com/tarina.html
http://suomenratsut.weebly.com/risteri.html
http://suomenratsut.weebly.com/wilhelmiina.html
http://ensilumi.net/riiviot/seppo.php
http://suomenratsut.weebly.com/lawra.html
http://escapisme.weebly.com/jalostus.html
http://metsuri.net/foggy.html


 

 

 

 

  

Vallaton on juuri perustettu ratsastuskoulu, joka 

etsii hoitajia ja tuntilaisia - käythän katsomassa 

tallia! Tsekkaathan samalla Vallattoman 

foorumilta myös kilpailut ja kesäleirin. 

Mellonin avajaismatkaratsastuskisat 

pidetään 18.6, ja viimeinen mahdollisuus 

ilmoittautua on 17.6. Kilpailuissa on kaksi 

ihanneaikaluokkaa ja yksi nopeusluokka, 

joitten kaikkien tulokset arvotaan. 

Moondance on vuonna 2004 perustettu talli, jonka historia on hyvin värikäs. 

Vuodesta 2008 olen keskittynyt suomenhevosten ja shetlanninponien 

jalostukseen. Kasvattini ovat menestyneet sekä käytössä, että näytössä. 

Kasvatteja meille on syntynyt jo huimat 170 kappaletta. Tälläkinh hetkellä on 

useita hienoja tapauksia myynnissä, joten kannattaa käydä katsomassa niitä! 

Hevoskanta meillä on hyvinkin värikästä. Tällä hetkellä meillä on 52 

suomen(pien)hevosta ja 35 shetlanninponia.  

Tervetuloa tutustumaan Moondanceen milloin vain! 

Tähtisäteestä Valorinne 

Suomessa sijaitseva pääasiassa suomenhevosia 

kasvattava Tähtisäde sai vuodenvaihteessa uuden nimen 

Valorinne.  

Tuttuun tapaan tallilla  

järjestetään toisinaan kisoja ja  

suomenhevoskasvatus jatkuu 

 edelleen, tervetuloa!  
Kuva © Kuvaaja ei halua nimeään mainittavan 

Tule käymään upouudessa Spellboundissa! 

Spellbound on juuri ovensa avannut virtuaalinen 

ratsastuskoulu, jonka hevosista löytyy monen 

makuun. Auta meitä kehittämään tallin ilmapiiriä 

ja liity mukaan Spellboundin joukkioon! 

Sunfloweriin kaivattaisiin hoitajia ja kaikki 

orit astuvat ainakin omanrotuisiaan 

tammoja. 

Olet tervetullut Kyproksen tallille! Kypros 

painoittuu pienimuotoiseen 

Suomenhevoskasvatukseen, ja sen lisäksi 

tallilla on paljon muunlaistakin toimintaa! Tule 

siis tsekkaamaan talli, ja ota itsellesi vaikka 

söpö kauraturpa hoidettavaksesi! 

Wild Horse Ranchilla järjestetään 16.6. (VIP 

14.6.) virtuaaliset show-näyttelyt 

suomenhevosille, puoliverisille, 

amerikanravureille, shetlannin-, connemaran- 

ja newforestinponeille. 

Myös katsojat ovat tervetulleita! 

Tervetuloa virtuaaliseen ratsastuskoulu 

Yllätykseen! Yllätyksen hevoset etsivät itselleen 

aktiivisia hoitajia. Hoitaminen tapahtuu 

foorumilla ja jokaiseen hoitotarinaan vastataan. 

Hoitamalla voi myös suorittaa tasoja ja ansaita 

merkkejä.  

Yllätykseen otetaan myös yksityisiä 5 

kappaletta. Yksityisille järjestetään myös 

kaikkea toimintaa, vieraskirjaan voi lähettää 

ehdotuksia.  
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Lähetä oma mainoksesi niin tallista, tapahtumista kuin kisoista ym. sähköpostitse 

virtuaalitoimitus@gmail.com 

 

 

http://www.vallaton.suntuubi.com/
http://www.freewebs.com/joreeni/kilpa1.html
http://rikotut.net/moondance/
http://vtilmaveivi.webs.com/
http://spellbound.suntuubi.com/
http://vptsunflower.suntuubi.com/
http://kyproksentalli.suntuubi.com/?cat=1
http://wildhorseranch.webs.com/tapahtumat/vsn02.htm
http://kotitalli.suntuubi.com/
http://kotitalli.suntuubi.com/


 


