
  



  Helteiset säät ovat saaneet varmasti monet tietokoneiden ääreltä nauttimaan auringosta, kun taas 

joillakin viileä sisäilma voi houkutella juurikin viettämään aikaa virtuaalihevosten parissa.  

Nyt onkin ollut huomattavissa kumpaakin ilmiötä, jotkut haihtuvat viettämään kesää toden teolla, 

kun samaan aikaan jopa vanhoja nimiä sekä aloittelijoita on putkahdellut esiin ripotellen.  Tässä 

lehdessä keskitytäänkin aloittelijoihin, kiusaamiseen ja virtuaalimaailman käytöstapoihin. 

Lisäksi numerosta löytyy tuttuun tapaan rotuesittely, haastattelut, jalostusorit sekä mainoksille 

tarkoitetut osiot. Pääsemme myös tutustumaan uusien juttusarjojen myötä laukkavarsa Skyest 

VFU:n kehitykseen ja ravihevosten arkeen Karsikon tallilla.  

Tulevista numeroista voin vinkata sen verran, että saamme omat numerot niin ravi- kuin 

laukkaurheilulle! Näiden ajankohdista ei vielä tarkempaa tietoa, mutta materiaaleja kasataan koko 

ajan. 

Antoisia lukuhetkiä niin kesäauringosta nauttiville kuin sisätiloissa viihtyville lukijoille, 
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Tarjolla jalostukseen -palsta 

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

viereen, sähköpostitse virtuaalitoimitus@gmail.com. 
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 Holst-o. Re-Spencer DON 

Estepainotteinen, 3-polvisen suvun omistava piirretty herra kaipaa puoliverisiä 

tammoja yhden yön seuraksi. Astutuspyynnöt sähköpostiin: 

mila11936@gmail.com 

Trak-o. Dark Princie 

Estepainotteinen ori on kerännyt jo 101 sijoitusta, ja haluisimme sille jälkeläisiä. 

2-polvinen ori ottaa 2-polvisia rp- ja pv-tammoja 

Ota yhteyttä e-mailiin suomalainenratsastaja@gmail.com 

Sh-o. Hiprakan Osmo 

Yleispainotteinen, pitkäsukuinen hurmuripoika ensi kertaa tarjolla jalostukseen! 

Astutuskyselyt mailiin suklaanelio@gmail.com 

Kuva © PS 

Russ-o. Crenedo’s Aragon 

Kantakirjattu monipuolinen ori vastaanottaa kaikenlaisia tammoja! 

Kuva © Vapaasti kopioitavaa 2009 

Sph-o. HittiBiisi 

Tobiano herrasmies ei omista paljoa kilpataustaa mutta luonne ja ulkonäkö 10+. 

Hitti ottaa vastaan sh(suomenhevos)-sph tammoja 

Kuva © Kuroibaka 

hann-o. Big OneB Holmes 

Puoliverijalostukseen tarjolla musta, Grand Prix tasolla kilpaillut hannoverori. 

Luonteeltaan ei maailman helpoin, mutta silti yhteistyöhaluinen oikean ihmisen 

kanssa. Ori palkittu KRJ-II ja HANN-II palkinnoilla, mitä vielä mahdollisesti 

yritetään korottaa, ja myöhemmin on ori menossa kantakirjattavaksi. 

Kuva © Tomasz Siergiej 

hann-o. le Rêve Rolling Stone 

Estepainoitteinen hannoverori, jolla 2-polvinen suku 

KWPN-o. Chocolate Drop 

Estepainoitteinen, 2-polvinen ja puhdasrotuinen herrasmies ! 
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Nykyiset kasvattajat 

Gestüt Düsterhof 

Stall Feigen 

Loem Ranch 

Mystic Cloud 

Herecia 

Breawa 

Wild Horse Ranch 

 
 
 
Lewitzer on alun perin 
vaunuponiksi kehitetty 
kirjava saksalaisrotu. 
Siitä on kuitenkin 
jalostunut monipuolinen, 
aiempaa sporttisempi 
ratsurotu, joka soveltuu 
taustansa ansiosta hyvin 
valjakkoajoonkin ja on 

säilyttänyt 
alkuperäisponien hyviä 
ominaisuuksia, kuten 
kestävyyden ja 

pitkäikäisyyden. 
Jalostussuunnitelmassa 

korostetaan monipuolisuutta, samoin ystävällistä luonnetta, mutta tiettyä ponimaista omapäisyyttä voi 
aina esiintyä. 
 
Lewitzeriin on sallittua risteyttää tiettyjä poni- ja hevosrotuja laadun parantamiseksi ja kannan 
laajentamiseksi. Rodun varhaisessa vaiheessa, kun edustajat olivat vielä karkeatekoisia 
alkuperäisponeja, laatua parannettiin risteyttämällä lewitzeriin trakehneria ja englannintäysiveristä. 
Nykyisin hyväksyttyjä rotuja ovat connemara, new forest, walesinponi, (mieluiten saksalainen) 
ratsuponi, 149 - 158 cm korkea saksanratsuhevonen ja kaikki täysiveriset. Myös pintot ovat sallittuja, jos 
ne ovat alle 155 cm korkeita ja tobiano-kuvioisia. Ei ole virallisesti määritelty, paljonko lewitzerverta 
ponissa on oltava, jotta se hyväksytään lewitzeriksi - IRL rekisteröidään jopa 12,5-prosenttisia. 
Virtuaalimaailmassa on kuitenkin pidetty yleisenä normina 50 %, mutta sen alittaminen ei ole virhe. 
Lewitzer itse on hyväksytty rotu saksalaisen ratsuponin jalostukseen. Hyvä lewitzer onkin 
kapasiteetiltaan laadukkaan ratsuponin tasoa. Virallinen säkäkorkeus on 130 - 148 cm, mutta myös 
parin senttimetrin verran ylikorkeat hyväksytään. 
 
Lewitzerin ihanneväri on tobianonkirjava, mutta kimo pohjaväri ei ole sallittu. Tobianot kuuluvat A-
sektioon, B-sektioon puolestaan kuuluvat kaikki muut värit. Mikään muu kirjavuuden tyyppi kuin 
tobiano ei kuitenkaan ole sallittua lewitzereille, eli B-sektion ponien 
on oltava yksivärisiä. Eri sektioita ei varsinaisesti erotella samaan 
tapaan kuin welsheillä, ja niitä voi vapaasti risteyttää keskenään. 
Jalostusorien tulisi kuitenkin kuulua A-sektioon. 
Virtuaalimaailmassa yksivärisiä lewitzereitä tapaa erittäin harvoin, 
sillä rotu kiinnostaa useimmiten juuri kirjavuutensa vuoksi. 
 
Virtuaalimaailmassa lewitzereitä on ollut useita vuosia. 
Takavuosien merkittävimmät kasvattajat  Schecke-Ponys (von 
Schecke), Mixed Farm (Chequered) ja RDN (von Radon) ovat 
kuitenkin kaikki joko lopettaneet tai jäässä. Nämä kolme tallia ovat 

Nykyiset kasvattajat 

Gestüt Düsterhof 

Stall Feigen 

Loem Ranch 

Mystic Cloud 

Herecia 

Breawa 

Siittola Waldweg 

Wild Horse Ranch 
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tehneet 2007-2009 aikoihin ja Schecke-Ponys itse asiassa jo vuodesta 2005 mainittavaa kasvatustyötä, 
joka valitettavasti näkyy enää hyvin harvan nykyisin elävän ponin suvussa.  
Tällä hetkellä aktiiviset kasvattajat ovat harvassa, ja päärotunaan lewitzereitä kasvattavat tallit voi 
laskea yhden käden sormilla. Vaikka yksittäisiä poneja löytyy sieltä täältä ja muutamat suurtallit ovat 

ottaneet rodun joukkoonsa, suvut 
ovat vielä tässä vaiheessa melko lyhyitä. Pohjaa 
lähteä viemään sukuja eteenpäin on tarpeeksi, 
mutta ihmisiä sitä tekemään on edelleen vähän. 
Vuonna 2011 Gestüt Düsterhof aloitti rodun kanssa 
käytännössä nollasta, ja siihen verratessa parissa 
vuodessa on tultu huimasti eteenpäin niin ponien 
kuin kasvattajien määrässä. Uusi lewitzersukupolvi 
on kohtuullisen vankalla pohjalla, mutta se tarvitsee 
ihmisiä vahvistamaan sitä ja pitämään huolen, ettei 
se unohdu ja katoa samaan tapaan kuin vanhemman 
sukupolven poneille kävi.

Teksti: jetta  

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 

Lewitzer 

Seuraavassa numerossa: 

Shire 

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

listaan! 

Ota yhteyttä sähköpostitse virtuaalitoimitus@gmail.com. 
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Milloin tutustuit rotuun ja miten? 
 
Vuoden 2011 alussa, kun meille vielä tilattiin Villivarsaa, ja siellä oli lewitzereistä juttua. 
 
Kiinnostuitko heti rodun kasvattamisesta? 
 
Ei se päätös ihan välittömästi syntynyt, mutta kiinnostus heräsi heti rodusta luettuani. Löysin 
myöhemmin pari virtuaalista lewitzertallia ja päätin perustaa oman. 
 
Mikä lewitzereissä viehättää? 
 
Väri ja muutenkin ulkonäkö ovat ykkössyy. Sporttiset ponit ovat kauniita, ja tobianokirjava on 
suosikkivärini. Lisäksi lewitzer on erittäin monipuolinen käyttöponi. Joku kommentoi kauan 
sitten, että samahan se olisi saman tien kasvattaa kirjavia ratsuponeja. On totta, että osa 
lewitzereistä on käytännössä ratsuponeja, niihin voi risteyttää niin monia muita rotuja. Minusta 
on kuitenkin paljon kiinnostavampaa kasvattaa lewitzerejä, sillä ne ovat oma 
loppujen lopuksi ihan oma rotunsa, eikä niiden taustalla vaikuttavia rotuja tarvitse selvitellä 
lewitzerprosenttia enempää. Lisäksi lewitzereissä on se tietynlainen harvinaisen rodun viehätys, 
mutta niiden statuksesta huolimatta kasvatus ei ainakaan vielä lyhyehköistä suvuista puhuttaessa 
käy ongelmalliseksi jalostusmateriaalin 
määrän suhteen. 
 
Milloin aloitit kasvatuksen? 
 
Ensimmäinen kasvattini on syntynyt 
elokuussa 2011. 
 
Millainen on historiasi rodun parissa? 
 
Gestüt Düsterhof aloitti 12.3.2011 ja oli 
aktiivisesti toiminnassa reippaat kaksi 
vuotta. Siellä pyörittelin pientä 
lewitzerkasvatusta parinkymmenen ponin 
voimin kevääseen 2012, jolloin talli alkoi remontin jälkeen laajeta laajenemistaan. Düsterhof oli 
viimeisen keväänsä ajan n. 60 ponin kokoinen projekti, joka toukokuussa 2013 vaihtoi nimeä, 
osoitetta ja ulkomuotoa. Nyt minulla on Stall Feigen, jonka kanssa jatkan lewitzerkasvatusta siitä 
mihin jäinkin. Kasvatteja on syntynyt n. 60, niistä pitkäsukuisimmilla on kolme polvea sukua. 
Vuonna 2013 olen jo kasvattanut enemmän poneja kuin vuosina 2011-2012 yhteensä, eli vahvassa 
nousukiidossa ollaan. 
 
Onko kasvatit menneet hyvin kaupaksi? 
 
Pääasiassa kyllä. Jokaisesta ponista lähtee yhdestä neljään jälkeläistä maailmalle, ja sellaiset 
määrät on helppo saada myytyä. Ei minun kuitenkaan ole mikään pakko saada joka ponista 
varsoja kotitallin ulkopuolelle. Jos kasvatit eivät millään mene kaupaksi, sitten ne jäävät 
syntymättä. En itse menetä siinä mitään, sillä itselle jää aina vähintään yksi varsa kaikista 
poneista. 
 
 

Ori Folker DHF, kasvatti toisessa polvessa. 
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Mitä katsot vanhempia valittaessa? 
 
Kun kyse on lewitzereistä, on oikeastaan vain muutama asia, jotka saavat minut perääntymään. 
Sellaisia ovat asiaton nimi, omassa tallissa jo edustettu suku (paitsi myyntivarsojen kohdalla) ja 
vääränlainen kuva: vääränlainen kirjava tai selkeästi hevoskokoinen yksilö. Muu on sitten vain 
plussaa, sillä en vaadi kilpailumenestystä, valmiita tekstejä tai sitä, että nimi nappaa täydellisesti. 
Kun taas puhutaan muista roduista, joita käytän lewitzerjalostukseen runsaasti, katson 
ensisijaisesti väritystä. Tobianokirjavat ratsuponit ja englannintäysiveriset ovat kaikkein 
vahvimmilla, kun valitsen erirotuista oria tai tammaa - mutta vain, jos se kirjavuus periytyy 
realistisesti. Käytän toki yksivärisiäkin, jos niiden nimi, suku ja kuva miellyttää. Täysiverisiä käytän 
lähinnä pienille ja pulskille lewitzereille, 
ponirodut taas ovat sellaisia, joita voi risteyttää 
melkein kaikkiin poneistani. 
 
Mitä asioita yleisesti arvostat lewitzereissä? 
 
Jos jollakin lewitzerillä on ihan erityisen upeat 
kuvat, ihailen kovasti! Mitkään muut seikat 
eivät oikein herätä erityistä rispektiä ylitse 
muiden. Omat ponit yritän pitää luonteeltaan 
suhteellisen selväjärkisinä ja kapasiteetiltaan 
sellaisina, että niitä voi kuvitella kasvatettavan 
kilpakäyttöön. Ei ole ainuttakaan, joka ei 
Helposta B:stä suoriutuisi tai hyppäisi 70cm 
rataa. Suhteutan tasoa kuitenkin ponin kokoon 
ja rakenteeseen, ja tavallaan arvostan sitä, jos 
muutkin tekevät niin. 
 
Missä lajissa lewitzerit ovat teillä 
menestyneet? 
 
Kilpailen enimmäkseen esteitä ja koulua, eli niissä. Mutta ruusukkeita on napsittu myös 
kenttäkilpailuista, maastoesteiltä ja valjakkoajosta. 
 
Millainen rodun tilanne yleisesti mielestäsi? 
 
Kasvattajia on tällä hetkellä muutama, ja määrä on kasvanut parin viime vuoden aikana. Sen 
sijaan yksittäisponeja tuntuu olevan vähemmän kuin aikaisemmin. Kyllähän sen huomaa, että 
kasvatit siirtyvät lähinnä kasvattajalta toiselle, ja paljon vähemmän kuin aikaisemmin ihmiset 
hankkivat yksittäisiä lewitzereitä. Suvut ovat aika vahvalla pohjalla tällä hetkellä, ainakin parin 
vuoden takaiseen tilanteeseen verratessa, mutta suurimmaksi osaksi vielä lyhyitä. 
 
Mitä sanoisit rotua harkitseville? 
 
Lewitzer on sen verran harvinainen, että kasvatuksessa on omat haasteensa, mutta kasvattajia on 
sen verran, että ei joudu puurtamaan yksin. Lisäksi sallitut risteytysrodut mahdollistavat 
mielenkiintoisten sukujen yhdistelyn muista roduista, eikä sopivia kuvia ole vaikea löytää. Jos siis 
harvinainen rotu kiinnostaa, mutta jalostusmateriaalin löytäminen epäilyttää, lewitzer on loistava 
valinta.  
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Ori Seagal DHF, kasvatti toisessa polvessa. 
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Jokin aika sitten hevostalli.netin virtuaalipuolella koettiin identiteettivarkaushyökyaalto. Joku 
esiintyi tunnettujenkin harrastajien nimimerkeillä topikeissa ja kirjoitteli perättömiä syytöksiä ja 
huhuja aiheuttaen hämmennystä syytösten kohteena olevissa ja itse identiteettivarkauden 
uhriksi joutuneissa. 
 
Tämä sai aikaan nimimerkin rekisteröintiaallon, joka ei kuitenkaan kata vielä kaikkia harrastajia. 
Nimimerkin rekisteröinti ei ole pakollista, mutta suotavaa tällaisten tapausten välttämiseksi, jotta 
tapaukset eivät pääsisi toistumaan ja huijarit tunnistettaisiin mahdollisimman nopeasti. 
 
Hyökkäyksessä oli kuitenkin tällä erää selkeästi huomattavissa, että kirjoittajana toimi 
identiteettivaras, sillä jutuista tuli jossain kohtaa täysin epäuskottavia. Joskus kuitenkin voi tulla 
todellisempi tilanne jossa varas yrittää hyötyä tilanteesta enemmän, eikä jutun selvittäminen 
ehkä ole niin yksinkertaista, sillä oikean käyttäjän ja identiteettivarkaan viestejä ei aina ole helppo 
erottaa toisistaan. 
 
Toivotaan kuitenkin, että tapausten lukumäärä jää pieneksi ja yhteisö pystyy pitämään pintansa 
"kriisitilanteissakin", eikä lähde perättömien juorujen vietäviksi. Tämän vuoksi on tärkeää 
suhtautua rauhallisesti erikoisempiinkin tapauksiin ja ottaa selvää oikeasta tilanteesta ennen kuin 
alkaa vetää omia johtopäätöksiään aiheesta. 
 
Vaihtoehtoinen foorumi 
 
Joillekin hevostalli.netin rekisteröintivapaa toimintamuoto on ollut se foorumielämän 
elämänlanka, mutta tällaisten tapausten takia rekisteröinti alkaa kuulostaa järkevältä. Mikäli 
kuitenkin rekisteröimättömyys ja silti järkevä keskustelu sekä muut jopa paremmat ominaisuudet 
kiinnostavat, kannattaa tutustua Virtuaalifoorumiin. 
Se on vaihtoehtoinen foorumi virtuaaliharrastajille, jotka haluavat harrastaa turvallisissa rajoissa 
ja joiden korviin viestien muokkausmahdollisuus jälkikäteen, kuvien liittäminen viesteihin sekä 
muut vastaavat 
"erikoistoiminnot" kuulostavat 
hyvältä ja mahdollisesti myös 
tarpeelliselta. Ylläpitokin on 
harrastuksen parissa toimivia 
henkilöitä, joten hallinta toimii 
harrastukseen nähden 
paremmin ja hevostalli.netissä 
tapahtunutta aiheetonta 
topikkien poistamista ei pääse 
käymään.
 
Tekstit: Jazzumi & Parkuja  

Rekisteröintiohjeet 

Mikäli haluat rekisteröidä nimimerkkisi hevostalli.netin foorumilla, toimi 

näin:  

1. Selaa virtuaalitallipuolen etusivun alareunaan, josta löytyy kohta 

Nimimerkin suojaus. 

2. Klikattuasi linkkiä kirjoitat sivulle ohjeen mukaan nimimerkkisi*, 

sähköpostiosoitteesi (virtuaaliharrastuksessa käyttämäsi sähköposti on 

hyvä valinta), sekä haluamasi salasanan. 

3. Klikkaa nappia "suojaa". 

4. Nyt nimimerkkisi on suojattu ja saat sähköpostiisi aktivointilinkin, jota 

sinun tulee klikata. Sähköposti kannattaa säilyttää salasanan 

unohtumisen varalta. 

*Mikäli valitsemasi nimimerkki on varattu, voit lisätä nimimerkin loppuun esim. 

pisteen tai jonkun muun merkin, joka ei kuitenkaan muuta nimimerkkiäsi 

merkittävästi (esim. Ninni.). 

Identiteettivarkaudet 
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Laukkahevosen elämää 
–juttusarjassa seurataan 
englantilaisen 
täysiveritamman, 
Skyest VFU, kasvua 
pikkuvarsasta 
kilpahevoseksi. 
Tarinaa Skyestin silmin 
kertoo tamman 
kasvattaja Silent ja muu 
Cullamore's 
Thoroughbredsin 
tallihenkilökunta. 
 
”Sinä aamuna toimistoni ovelta kuului 
varovainen koputus ja siittolan tallimestari 
Rosemary Nequam astui rauhallisesti sisään. 
Hän puhui hetken tavallisista arjen 
sattumuksista ja taisi sitten sanoa, että 
Sky High oli varsonut. Aamuruokinnan 
aikaan tamman karsinasta oli löytynyt uusi 
silmäpari ja hänen mukaansa tulokas oli 
himskatin hieno – ja tammakin vielä, aivan 
niin kuin olimme toivoneetkin”, Silent 
kuvailee Skyestin syntymäpäivän 
tapahtumia. 
 
Ulkona oli vielä viileää, sillä elettiin vasta 
helmikuun ensimmäisiä päiviä. Siittolan 
tammat pääsivät ulkotarhoihin vain päiväksi. 
Sky High oli piilottanut erinomaisesti 
aikeensa varsoa, ja tilan ensimmäisiä varsoja 
odotettiin syntyväksi aikaisintaan muutaman 
viikon kuluttua, helmikuun loppupuolella. 
Vaikka varsoja syntyy Cullamoren tilalla 
vuosittain keskimäärin parikymmentä, Sky 
High’n karsinalla oli liikehdintää ja muutama 
pikkuvarsan ihastelija, kun Silent saapui 
tutkailemaan tätä uutta tulokasta. 
 
”Irrottauduin toimistohommista 
lounasaikaan, ja vaikka minulla on takanani  
 

 
 
jo 20 vuotta 
hevoskasvattajana, on 
pakko myöntää, että olin 
todella utelias näkemään 
varsan”, Silent kertoo ja 
jatkaa: ”Sen vanhemmat 
ovat molemmat omia 
kasvattejani ja 
kilpaurallaan ne olivat 

menestyksekkäitä, 
minkä vuoksi 
mielenkiintoni varsaa 

kohden kasvoi entisestään. Sitä paitsi, minun 
oli saatava Sky High:sta tammavarsa; siitä oli 
jo sovittu kaupat Atomic Racersin Latun 
kanssa.” 
 
Suuren karsinan kaltereiden takana hoippui 
pitkäjalkainen tummanruunikko 
tammavarsa, joka tutki uteliaana ympäröivää 
maailmaa. 
”Se oli varmasti syntynyt aamuyön 
ensimmäisinä tunteina, sillä keskipäivän 
aikaan se hoiperteli pirteästi ympäri 
karsinaansa ja tuli emänsä rohkaisemana 
karsinan ovelle sen avatessani, ennen kuin 
lopulta söi ja kellahti lepäämään oljille”, 
Silent muistaa. ”Todella kaunis se kyllä oli, 
vaikka olikin tavallinen ruunikko ilman 
valkoisia merkkejä”, hän toteaa. 
 
Paljon on jo muuttunut, sillä tänään eletään 
jo elokuuta ja Skyest on jo vieroitettu 
emästään, joka muutti uuteen kotiinsa 
Skyestin täytettyä kuusi kuukautta. Nyt 
vähän yli puolivuotias tammavarsa viihtyy 
ikätoveriensa joukossa leikkien ja on vielä 
täydellisen tietämätön tallihenkilökunnan 
aikeista tehdä siitä seuraava laukkaratojen 
kuningatar. 
 
 
Teksti: Silent Kuva: Xanthus Farm
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Virtuaalihevosharrastus on paljolti 
kanssakäymiseen perustuva harrastus, jonka 
takia ihmisten olisi hyvä muistaa käyttäytyä 
asianmukaisesti toisia kohtaan. Kaikista ei 
tarvitse tykätä, mutta kohtelias käytös ei 
maksa sinulle mitään ja kaiken voi aina 
ilmaista ystävällisesti, vaikkei olisikaan samaa 
mieltä asioista. 
 
Kunnialliset toimintatavat 
 
Yleisesti virtuaaliharrastajat kunnioittavat 
toisissa kykyä pitää lupauksensa ja asioida 
muiden kanssa kohteliaasti. Matkiminen ja 
suorakopioiminen on epäkunnioittavaa, eikä 
edes oikean elämän tallien  tai kuuluisimpien 
hevosten nimiä ole soveliasta käyttää. 
Nimien kanssa on myös hyvä muistaa, että 
harrastuksen parissa on nuorempiakin, joten 
kannattaa olla tarkkana ja välttää antamasta 
hevosille aiheeltaan sopimattomia nimiä. 

 
Lupaukset 
 
Lupausten pitäminen on kokonaisuudessaan 
hyvin vaikutusvaltainen tekijä, joka usein 
määritteleekin harrastajan maineen. Huono 
maine leviää nopeammin kuin hyvä, jonka 
takia pienetkin virheet saattavat kostautua 
pitkään. Älä siis lupaa liikoja ja pidä kiinni 
lupaamistasi asioista! Mikäli et pysty 
pitämään lupaustasi, myönnä se rehellisesti, 
jotta siitä ei pääse koitumaan 
kanssaharrastajille ylimääräistä harmia. 
Yleensä virheiden myöntäminen vie 
kiusanhengiltä huvin jatkaa nälvimistä asian 
tiimoilta, ja oman kykenemisen  
 
 
 

 
tiedostaminen luo sinusta paremman kuvan 
muiden harrastajien silmissä. 
Varsinkin jos on kyse suuremmasta vastuusta 
ja useaan harrastajaan vaikuttavasta asiasta,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kannattaa omasta estymisestä ilmoittaa ja 
hankkia joku toinen viemään homma 
loppuun. 
 
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
 
Harrastajat antavat usein palautetta toisille 
harrastajille heidän talleistaan tai 
hevosistaan. Tässä  kohtaa on hyvä kiinnittää 
huomiota tapaan, jolla antaa palautteen ja 
kritiikin. Asiat voi ilmaista rauhallisesti ja 
asiallisesti, jolloin palautteen saajankin on 
helpompi suhtautua negatiivisiin asioihin. 
Palautteen saajan on osattava suhtautua 
myös negatiiviseen palautteeseen eikä 
riehaantua kritiikistä, vaan aiheellisessa 
tapauksessa ottaa opikseen. 
Lisäksi esimerkiksi ongelmatilanteessa olisi 
paras ottaa ensin yhteyttä asianomaiseen 
henkilöön eikä lähteä levittämään asiaa 
foorumilla. Tämä yllyttää nimettömiä 
huutelijoita turhaan parjaamiseen, kun asian 
olisi voinut hoitaa siististi asiaankuuluvan 
henkilön kanssa keskenään ilman yleistä 
pahan mielen aiheuttamista ja välillä 
aiheettomankin kritiikin lietsomista. 
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Sähköpostit 
 
Sähköposteihin on hyvä vastata ja hyvänä 
sääntönä voisi pitää, että kaikkeen mihin voi 
vastata jotain tarpeellista, kannattaa vastata. 
Jotkut odottavat kuittausta lähetetyistä 
sivuista, onko ok tai jonkin keskustelun 
päätökseen yhteistä lopputulosta, mitä vain, 
mikä voisi vaatia vastauksen ennen kuin jokin 
asia toteutuu. 
Roskapostikin tulisi tarkastaa, koska 
toisinaan viestit joutuvat erinäisistä syistä 
roskapostien sekaan. Usein  
varsinkin kisaosallistumiset 
 joutuvat  
roskapostiin. 
 
 
 
 
 
 
Kulmakivet koko harrastukselle 
 
Koko harrastuksen kannalta tärkeää taas 
ovat tekijänoikeuksien merkkaaminen ja 
kunnioittaminen, jotta harrastajilla olisi 
jatkossakin mahdollisuus saada lupa käyttää 
oikeiden hevosten kuvia. 
Myös hevosten sivujen säilyvyys merkitsee 
paljon hevoskasvatuksessa, joten 
lopettaessasi tai hevostesi kuollessa olisi 
hyvä siirtää sivut ilmaispalvelimelle, jossa ne 
säilyvät mahdollisimman pitkään. 
 
 
 
 

Perustavat 
 
Kaikilla on oma tapansa harrastaa ja 
harrastajat kehittelevät talleilleen omat 
säännöt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niin käytös- kuin myyntisäännöt on tehty 
noudatettavaksi, joten niiden mukaan on 
kohteliasta toimia. Noudattaessasi 
myyntisääntöjä saat jatkossakin ostettua 
hevosia helpommin, koska sääntöjen 
noudattaminen osoittaa rehellisyyttä 
hevoskauppiaiden silmissä. 
Toisten tapaa harrastaa täytyy lisäksi 
kunnioittaa - joku kilpailee paljon, joku ei 
ollenkaan. Toinen harrastaa hektisesti, 
toinen taas rennosti omaan tahtiin. 
Kunnioita siis toisten tapoja harrastaa, sillä 
tässä ei ole sitä yhtä oikeaa tapaa toimia. 
Kritisoiminen on aiheellista jos toisen 
toiminta aiheuttaa hallaa muille tai koko 
harrastukselle, sillä rikollinen tai 
epäkohtelias tapa toimia ei ole soveliasta. 
 
 
Teksti: Jazzumi Muut kuvat: Clipart
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Millaista on olla aloittelija nykypäivän 
virtuaalimaailmassa? Joku voisi suoraan 
sanoa, että 
vaikeampaa kuin 
ennen, mutta onko 
se totta? Selvitimme 
asiaa yleisellä 
tasolla ja kokosimme 
mielipiteistä 
pohtivan artikkelin. 
 
Nykypäivänä 
aloittelijoilla 
vaikeampaa? 
 
Itseasiassa väite ei 
ole täysin totta, 
mutta pitää osaksi paikkansa, ainakin 
joissain asioissa. Harrastajia on nykyään 
paljon ja asioista ollaan tietoisempia, joten 
aloittelijat saavat nopeasti apua 
kokeneemmilta, mikäli löytävät oikean 
tahon jolta kysellä. Toisaalta taas kaikki on 
niin kehittynyttä, että aloittelijat saavat 
alkukantaisemmilla talleilla todella ikävää 
palautetta, pahantahtoisilta nimettömiltä. 
 
Nykyään aloittelijat löytävät välillä tiensä 
hevostalli.netin virtuaalitallipuolelle, jossa 
heidän on helppo päästä harrastuksen niin 
sanottuun ytimeen. Siitä voidaan olla eri 
mieltä onko tämä hyvä, vai huono asia, koska 
nopea suuren yleisön eteen pääseminen ei 
ole alkutaipaleella aina hyväksi. Varsinkin jos 
ei ole varautunut turhankin negatiiviseen 
vastaanottoon, joka on hyvin tavallinen näky 
uuden harrastajan tallin esittelytopikissa, voi 
meno tuntua raa'alta. Tuohon joidenkin 
harrastusinto laantuukin ja nopeasti esille 
päässyt uusi harrastaja katoaa melkein yhtä 
nopeasti kuin ilmestyikin. 
 
Itsekseen taikka kaveripiirissä hiljalleen 
aloittava harrastaja taas voi saada 
paremmankin alun kuin aikoinaan aloittanut 
tänäpäivänä pitempään harrastanut konkari. 
Nykyään saatetaan olla yleisestikkin 

tietoisempia tekniikoista ja löydetään 
nopeammin vastauksia kysymyksiin, juurikin 

sen takia, että 
kaikki on 
kehittynyt ja 
harrastajia on 
enemmän. Onhan 
meillä jopa 
Virtuaaliwiki ja 

Virtuaalinen 
ratsastajainliitto, 

joista saa kätevästi 
tietoa 

harrastuksesta jo 
omatoimisesti 

etsimällä. 
Oma kaveripiiri 

myös auttaa siinä, että harrastusta pääsee 
aloittamaan oman tasoisestensa kanssa, eikä 
päädy heti arvostelevien petojen hampaisiin. 
 
Nopea pyrkiminen 
 
Tänäpäivänä aloittelijoiden keskuudessa 
tuntuu olevan monia, jotka harjoittavat 
periaatetta "kaikki-mulle-heti-nyt" -
asennetta, joka tarkoittaa yksinkertaisesti 
sitä, että kaikki halutaan valmiina samantien. 
Hyvänä esimerkkinä ostotoiveet, että 
halutaan jo ennestään menestynyt ns. valmis 
hevonen meriitteineen, eikä täten nähdä 
hevosen eteen vaivaa itse. Aikoinaan 
harrastus tuntui kokonaisuudessaan 
enemmän siltä, että kaikki aloittivat 
puhtaalta pöydältä ja ovat tähänkin päivään 
asti hiljalleen kehittäneet toimintaansa. 
 
Aloittelijan kannattaisikin aloittaa vaikka 
yhdellä hevosella ja tutustua sen kanssa 
vähitellen virtuaalimaailman tarjoamaan 
toimintaan. Tällä tavoin ehtisi keskittyä juuri 
sen yhden hevosen kehittämiseen ja voisi 
saada nopeastikkin toivomansa 
menestyksen meriitteineen, jolloin samalla 
pääsisi itse oppimaan harrastuksen tavoille. 
Myös itse valmistama hevonen on hyvä 
näyttö ostotarjouksia tehdessä. 
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Vanhempien harrastajien malli 
 
Tosiasiahan on, että tämän päivän 
aloittelijoilla on selkeät malliesimerkit 
vanhemmista harrastajista, jotka täyttä 
höyryä hoitavat asioitaan foorumin puolella, 
josta tätä pääseekin helposti seuraamaan. 
Yksi hyvä vinkki voisikin olla vanhempien 
harrastajien toiminnan seuraaminen, mutta 
siitäkin voi saada väärän kuvan. 
 
Monet harrastajathan toimivat 
yksinkertaisemmin kuin tarve vaatii oikeasti, 
jolloin aloittelija voi käsittää 
ostotarjouksetkin väärin. Toisensa tuntevat 
harrastajat saattavat tehdä tarjouksen 
esimerkiksi näin: "Voisin ottaa tämän, tälle 
tallilleni." Johon tuttava suostuu 
perustapauksessa. Aloittelija voi käsittää 
tuosta, että ostotarjouksen tekeminen on 
noin yksinkertaista, vaikka se vaatii oikeasti 
tulevaisuussuunnitelmat, näytöt ja linkin 
tallille. 
 
Tämän vuoksi muiden toimintatapojen 
seuraaminen ei joka tilanteessa anna sitä 
oikeaa kuvaa aloittelijalta odotetuista 

asioista. Jotkut asiat kuten valmennukset, 
kaupankäynti ja keskustelu kuitenkin 
pääsääntöisesti pystyy ymmärtämään 
topikeja seuratessa, kunhan vain osaa 
suodattaa sieltä asialliset ja asiattomat 
viestit.  
 
Ihannetilanne? 
 
Tällaista on vaikea määritellä, mutta 
esimerkiksi tilanne jossa aloittelija on 
aloittanut ensin yhden omatekemän 
hevosen tai tallin kanssa, joita kehittää 
hiljalleen, kuulostaa aika perusideaalilta? Ei 
tarvitse olla heti alussa tekemisissä 
kasvattajien kanssa, jotka toivovat 
kasvateilta aktiivista kisauraa ja toimintaa 
varsan vanhempien meriittejä varten. Vaan 
voi rauhassa harrastaa omaan tahtiin ja 
totutella toimintatapoihin.  
Sen jälkeen on helppo antaa näytöt 
ostotarjouksiin oman toiminnan pohjalta ja 
on jo ehtinyt rauhassa tutustua 
virtuaalimaailman saloihin. 
 
Teksti: Jazzumi Ylempi kuva: Jimee, Jackie, Tom 

& Asha CC BY-SA 2.0 
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Uuden harrastajan kiinnostus voi uuvahtaa nopeastikin, mutta kasvaa hurjaa vauhtia toisella 
yrittämällä, kuten Jukun tapauksessa. 
 
Milloin tutustuit virtuaalimaailmaan? Miten? 
 
Ensimmäinen kosketukseni virtuaalimaailmaan oli vuonna 2009, jolloin naapurini kertoi siitä 
minulle. Aluksi olin todella kiinostunut ja tutkin innoissani tuttujeni talleja. Kiinnostus kuitenkin 
lopahti parissa kuukaudessa, ensimmäisen oman tallin ollessa vasta rakennusvaiheessa. 
Kiinnostus heräsi uudestaan noin vuosi sitten, kun löysin ht.netin virtuaalipuolen, ja "oikean" 
virtuaalihevosharrastuksen upeine ulkoasuineen ja 
järjestelmällisyyksineen. Sen jälkeen innostus on vain 
kasvanut, sitä mukaa kun olen oppinut erilaisten termien 
merkityksiä. 
 
Mikä on ensimmäinen kokemuksesi virtuaalimaailmassa? 
  
Tämän taisinkin jo mainita ensimmäisessä kysymyksessä, eli 
ensimmäinen kokemukseni oli oman tallin rakennus. Silloin 
tosin tein sitä freewebsin valmisulkoasulle, eikä minulla ollut 
hajuakaan tällaisesta hienommasta virtuaalimaailmasta. Nyt 
pykään toisen harrastajan kanssa FWB:ihin keskittyvää 
siittolaa, joka on vielä vasta alkuvaiheessa, mutta josta 
toivottavasti kuullaan vielä hyvää. 
 
Milloin löysit hevostalli.net:in virtuaalitallipuolen?  
 
Ht.netin virtuaalipuoleen törmäsin oikeastaan ihan sattumalta noin vuosi sitten, kun selailin eri 
aihealueita huvikseni. 
 
Millainen on ollut suhtautuminen sinua kohtaan aloittelijana? Onko ollut ennakkoluuloja? 
 
Tähän mennessä suhtautumineen on ollut hyvää, ja en ole huomannut mitään ennakkoluuloja. 
Toivottavasti yhtä hyvä suhtautuminen jatkuu myös silloinkin, kun eteen tulee jotain ongelmia. 
Olen kuitenkin yllättynyt virtuaalipuolen ystävällisyydestä kysymystilanteissa, jos vertaa 
esimerkiksi ht.netin yleiseen puoleen. 
 
Mitä mieltä olet suhtautumisesta aloittelijoihin, itseesi tai muihin? 
 
En ole huomannut aloittelijoihin kohdistunutta huonoa käytöstä, muuten kuin nimimerkittömien 
suusta. Olen sitä mieltä, että keskimäärin virtuaalipuolen ihmiset ottavat aloittelijat hyvin 
vastaan, joskin virheen tapahtuessa sitä yleensä vatvotaan pitkään. Eli niin kauan kun kaiken 
tekee oikein suututtamatta muita harrastajia, olet tervetullut. Jotkin virtuaaliharrastajat voisivat 
kuitenkin harkita virheiden anteeksiantoa hieman useammin, ja antaa toisten aloittaa rauhassa 
puhtaalta pöydältä. Ja tämä siis koskee vain murto-osaa harrastajista. 
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                      Miten olet sopeutunut virtuaalimaailmaan?  
 

Hyvin. Ainakaan vielä ei ole ollut mitään ongelmia, ja minut on otettu hyvin mukaan       
keskusteluihin! Toivon, että myös tuleva talli löytää paikkansa virtuaalimaailmassa. 

 
           Mikä on harrastustapasi? 
 
En vielä ole kunnolla aloittanut harrastusta, joten on vähän vaikea tietää, mikä tulee olemaan 
minulle juuri se ominaisin harrastustapa. Uskoisin meneväni kultaista keskitietä, eli ei 
himokisausta, mutta ei kuitenkaan 
täysin tavoitteetonta. 
 
Miten harrastus on lähtenyt käyntiin? 
 
Harrastus on lähtenyt käyntiin tallin 
suunnittelulla, ja kuvien piirtämisellä. 
Sen pidemmälle se ei vielä ole edennyt. 
 
Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia 
sinulla on virtuaalimaailmassa? 
 
Suunnitelmissa olisi tällä hetkellä 
lähinnä saada talli valmiiksi ja 
käynnistää kasvatustoimintaa. 
Katsotaan sitten mihin suuntaan sen 
jälkeen. Todennäköisesti yksi talli 
yhteisomistuksessa riittää näin aluksi, 
kun pitää vielä opetella kaikenlaista 
uutta.

  

Olisiko sinulla ehdotus haastattelun aiheesta tai kohteesta, tai ylipäätään aihepiiristä? 

Mikäli on, ota yhteyttä: virtuaalitoimitus@gmail.com. 
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Oikeista hevosista eroon joutuessa voi virtuaalihevosista tulla uusi hevostelun muoto, eikä silloin tule 
pelätä uusien asioiden opettelemista, vaan lähteä rohkeasti mukaan toimintaan oma-aloitteisesti, 
kuten gatinhan tapauksessa. 
 
Milloin tutustuit virtuaalimaailmaan? Miten? 
 
Tutustuin virtuaalimaailmaan ensimmäistä kertaa joskus touko-kesäkuun vaihteessa vuonna 
2013. Olin jo pidemmän aikaa lukenut hevostalli.netin Seniorit-osiota, ja sitä kautta huomannut 

myös kyseisellä foorumilla olevan Virtuaalitallit-osion, 
mutta linkkiä, joka vie virtuaalipuolelle, uskaltauduin 
tosiaan klikkaamaan vasta noin kuukausi takaperin.  
 
Mikä on ensimmäinen kokemuksesi 
virtuaalimaailmassa?  
 
Tutkailtuani virtuaalipuolen menoa arviolta viikon-pari 
etäältä tein tuontihevoselleni sivut ja aloin etsimään 
tammalleni tallipaikkaa. Suureksi hämmästyksekseni sain 
karsinapaikan ensimmäisestä hakemastani yksityistallista, 
joten ensimmäinen kokemukseni virtuaaliharrastajista oli 
hyvin positiivinen! 

 
Milloin löysit hevostalli.net:in virtuaalitallipuolen? 
 
Tämän vuoden kesällä, siinä kesäkuun alun kieppeillä.  
 
Millainen on ollut suhtautuminen sinua kohtaan aloittelijana? Onko ollut ennakkoluuloja? 
 
Vähän aikaa sitten kysyin hevostalli.netin foorumilla, millä kriteereillä toiset harrastajat siirtävät 
kilpailevia hevosiaan kisatasolta seuraavalle. Kukaan vastaajista ei sen erityisemmin lytännyt 
minun kysymystäni tyhmänä tai itsestäänselvänä, vaan kommentit olivat suurimmaksi osaksi 
rakentavia ja ihmiset perustelivat toimintatapojaan esimerkiksi laatuarvosteluiden säännöillä. 
Myöhemmin huomasin harmikseni, että eräälle toiselle nimimerkille oli samassa keskustelussa 
sanottu vähän tökerösti, mutta kukaan ei siis ollut varsinaisesti takertunut juuri minun rooliini 
uutena virtuaaliharrastajana.    
 
Mitä mieltä olet suhtautumisesta aloittelijoihin, itseesi tai muihin? 
 
Toistaiseksi minuun on suhtauduttu varsin neutraalisti virtuaalipiireissä, mutten tuokaan itseäni 
tai mielipiteitäni erityisemmin esille foorumeilla, vaan laittelen lähinnä kisaosallistumisia tai teen 
erilaisia helpohkoja vastapalveluksia toisille harrastajille tekstejä vastaan. Uskon, että niin metsä 
vastaa kuin sinne huudetaan, eli aloittelijoiden oma suhtautuminen itse harrastusta sekä muita  
harrastajia kohtaan muokkaa kokeneempien käsityksiä ja halua olla avuksi.  
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                      Miten olet sopeutunut virtuaalimaailmaan?  
 

Virtuaalielämään sukeltaminen on sujunut osaltani melko kivuttomasti, sillä olen tehnyt    
pohjatyöni hyvin lukemalla esimerkiksi virtuaaliwikiä, VRL:n ja kilpailujaosten sivuja sekä ht-
netin foorumia parisen viikkoa ennen VRL-tunnuksen hakemista. Tietysti on vielä asioita, 
jotka ihmetyttävät, tai keskusteluja, jotka viittaavat aikaan ennen harrastamiseni 
aloittamista, mutta noin yleisesti ottaen koen pysyväni suhtkoht hyvin muiden menossa 
mukana.  

 
Oletko törmännyt ikäviin tilanteisiin? Jos niin millaisiin? 
 
Erityisesti on jäänyt mieleen erään tallin hoitajahakuihin liittyvä keskustelu, jonka aloitus oli 
mielestäni kirjoitettu turhan negatiiviseen sävyyn, ja kyseinen keskustelu sai aina sitä ikävämmän 
suunnan, mitä enemmän siihen sateli kommentteja. Muistaakseni sivuston ylläpito poistikin 
sittemmin koko viestiketjun, ja hyvä niin.  
 
Mikä on harrastustapasi? 
 
Kisaamiseni on rennonpuoleista, eikä minulla toistaiseksi ei ole sen kummempia tavoitteina, 
kunhan katselen ja tunnustelen, että mistä tässä harrastuksessa on kysymys, ja millaisia erilaisia 
mahdollisuuksia ja variaatioita harrastamiseen löytyy.  
 
Miten harrastus on lähtenyt käyntiin? 
 
Tällä hetkellä keskityn touhuilemaan evm-sukuisen tammani kanssa valmennusten ja 
jaostenalaisten kisojen parissa, ja tarkoituksena olisi heti kun kisa- ja sivunäytöt ovat paremmalla 
mallilla, ostaa myös yksi tai useampi suvullinen hevonen toisilta virtuaaliharrastajilta ja kokeilla eri 
lajeissa kisaamista. 
 
Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on virtuaalimaailmassa? 
 
Kahden-kolmen hevosen kanssa kisaamista eri lajeissa ja niiden eläkeiän häämöttäessä yksi tai 
useampi varsa näistä omista hevosista itselle kasvamaan. Ainakaan toistaiseksi kokonaisen tallin 
omistaminen tai jaosten/yhdistysten pyörittämiseen osallistuminen ei kuulu tulevaisuuden 
suunnitelmiini, mutta saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan!     
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Juttusarja seuraa ravihevoskasvattaja Heimo 
Karsikon ja hänen suomenhevostensa elämää 
Karsikon tallilla. 
 
Viitisenkymmentä vuotta raviurheilun 
parissa ollut Heimo Karsikko on nähnyt 
elämänsä aikana monenlaisia ravihevosia. 
Kaikista huippusukuisistakaan hevosista ei 
ole tähdiksi ja Karsikko sanookin 
tunnistavansa jo varhain hyvän juoksijan. 
Tärkeää on rakenne, hyvät jalat ja sulavat 
liikkeet. Mutta ennen kaikkea tärkeintä on 
hyvä juoksupää. Hevosen pitää haluta itse 
juosta ilman, että sitä tarvitsee siihen 
käskeä. 
 

  
Vaikka hevonen saisikin juoksijan lahjan 
syntyessään, on valmennuksen tehtävä 
saada hevonen käyttämään kykyjään 
parhaalla mahdollisella tavalla. Varsan 
koulutus on aloitettava sen ensimmäisistä 
päivistä lähtien, jotta myöhemmin ajolle 
opettaminen on helppoa, kun varsa on 
tottunut jo käsittelyyn. Suomenhevoset 
voidaan lämminveristen tapaan opettaa 
ajolle jo yksivuotiskeväällä ja ensimmäiset 
startit kolmivuotiaana. Suomenhevosten ja 
lämminveristen valmennus voidaan myös 
Karsikon mukaan suorittaa samalla tavalla, 
mutta suomenhevosta tulee valmentaa 

lämminveristä enemmän ja kauemmin, sillä 
se kehittyy hitaammin. 
 
Ajo-opetus aloitetaan totuttamalla varsa 
valjaisiin. Ensimmäisillä kerroilla varsan 
annetaan vain seisoa varusteet päällä hetki, 
jonka jälkeen ne riisutaan pois. Aluksi 
remmejä ei tule kiristää kovinkaan tiukalle ja 
kuolaimet tulee laittaa varovasti, ettei 
varsasta tule arkaa. Joillain varsoilla voidaan 
ohjasajaa jo ensimmäisellä valjaisiin 
totuttamiskerralla, mutta se on aivan 
hevoskohtaista. 
 
Ohjasajon opetusta varten olisi mukana hyvä 
olla kolme henkilöä. Yksi ohjastamaan 
hevosen taakse ja kaksi taluttajaa varsan 
molemmille sivuille. Obersekkiä kannattaa 
käyttää ensimmäisistä kerroista lähtien, sillä 
se auttaa varsaan pitämään päätään 
oikeassa asennossa ravatessaan. Jotkut 
käyttävät myös silmälappuja, kielisidettä ja 
pumpulia korviin. 
Varsaa ohjasajetaan niin monta kertaa, 
kunnes se on tottunut kuolaintuntumaan ja 
osaa kääntyä molempiin suuntiin. 
 
Varsaa totuttaessa kärryihin olisi suotavaa 
hankkia sille mahdollisimman hiljaiset kärryt, 
jottei se pelästy mahdollista kolinaa. 
Potkuremmi myös suositeltava. 
Ensimmäisillä kerroilla on taas hyvä olla 
taluttaja mukana niin kauan, että varsa toimii 
ajettaessa. 
 
Yksitoikkoinen valmennus voi saada hevosen 
kyllästymään, joten monipuolisuus on 
valttia. Eri menetelmätkin vahvistavat 
hevosen eri ominaisuuksia, mutta on 
pidettävä mielessä, etteivät kaikki 
valmennusmenetelmät sovi kaikille hevosille.  
 
Hiittaus on kilpailuluontoista valmennusta, 
joka tapahtuu usein raviradalla tai 
hiittisuoralla. Tarkoituksena valmistella 
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hevosta kilpailuihin ja arvioida tämän 
hetkistä juoksuvirettä. Nuorelle hevoselle 
hiittaus voi olla opetusta juosta ryhmässä.  
 
Intervalliharjoitus on hiittauksen tapaan 
nopeusharjoittelua, mutta se tapahtuu 
lyhyemmällä matkalla ja nopeammassa 
vauhdissa. Vauhtiharjoittelu sopii niin 
lämminveriselle kuin suomenhevosellekin, ja 
Karsikon mukaan jo kolmivuotiaalla 
suomenhevosella voi tehdä 
vauhtiharjoituksia.  
 
Voimaa kasvattavia valmennuskeinoja on 
esimerkiksi vastus- eli jarrukärryt. 
Vastuskärryissä on mekanismi, jota 
säätelemällä hevonen juoksee halutun 
suuruista voimaa vastaan. Hevonen käyttää 
erityisesti selkä- ja takaosan lihaksiaan 
vastuskärryillä ajettaessa. 
Ennen kun vastukärryjä ei niinkään ollut 
saatavilla, käytettiin valmennuksessa paljon 
rengasta. Ne olivat omatekoiset 
vastuskärryt, jossa painava rengas oli 
asetettu kärryjen perään.  
 
Hyvä voimanhankintakeino on myös reen 
vetäminen. Rekivalmennuksen ei tarvitse 
rajoittua pelkästään talveen, sillä hankien 
lisäksi reki luistaa myös sateisella pellolla.  

 
Uittaminen voidaan aloittaa jo keväällä ja 
ensimmäiset uintimatkat ovat noin 4-5 
minuutin pituisia. Aluksi pari uintilenkkiä 

riittää ja muutamien kertojen jälkeen 
lenkkien määrää voidaan tuplata, mutta 
yhden uintilenkin pituuden ei tarvitse kasvaa. 
 
Uittaminen tapahtuu joko selästä käsin tai 
pitämällä uivaa hevosta narun päässä veneen 
perässä. 
 
Kävelytyskone on oivallinen apu niille, joilla 
sellaiseen rahaa on. Etenkin toipilaille 
kävelytyskone sopii, sillä kävelyn avulla 
vaivat paranevat nopeammin. Muun 
valmennuksen ohella hevosta voi kävelyttää 
kävelytyskoneessa pari kertaa viikossa 
puolesta tunnista tuntiin.  
 
Henkilökohtaisesti Karsikko pitää ratsastusta 
yhtenä tehokkaimpana valmennuskeinona 
raviurheilussa. Se vahvistaa etenkin 
selkälihaksia, mutta on varottava 
ratsastamasta ravurilla liian rajusti. Jotkut 
eivät tahdo laukata hevosellaan, jottei 
hevosen ravivarmuus kärsisi. Toiset taas ovat 
sitä mieltä, että laukkaaminen avaa erilaisia 
lihaksen jännitystiloja, kun siinä on niin 
erilainen liikerata.  
Liinassa juoksuttaminen sopii ratsujen lisäksi 
myös ravureille, mutta juoksutusaikojen 
tulee olla lyhyitä ja molempiin suuntiin on 
juoksutettava tasapuolisesti.  
 
Kasvavan ravihevosen kanssa monipuolinen 
liikunta on tärkeää. Hyvin kehittynyt, 
kestävä ja menestyvä hevonen saadaan 
aikaan lihaksistoa, luustoa, niveliä ja jänteitä 
oikein ja oikea-aikaisesti kuormittamalla. 
Valmennuksen tarkoituksena lisätä hevosen 
elimistön kestävyyttä rasitus stressiä 
vastaan. Kehitystä tulee tukea myös siihen 
sopivalla ruokinnalla, mutta liikunnalla 
ehdottomasti suurempi merkitys. 
 
Noin puolivuotiaaksi asti varsan tulisi antaa 
liikkua vapaasti esimerkiksi laitumella, sillä 
se vahvistaa rakenteita. Liiallinen 
karsinalepo hidastaa kehitystä. 
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Karsikko muistuttaa, että 
voimanhankinta on helppoa - 
vauhdin ei. Nopeus syntyy 
jalostamalla, voimaa 
hankitaan valmentamalla. 
Esimerkiksi talvisin 
hankitreeni tai kesäisin 
mäkien nousu on erinomaista 
voimanhankintaa, rengasta ei 
Karsikoilla ole vedätetty enää 
aikoihin.  
 
Karsikko on myös havainnut, 
että aikaisemmin 
valmennukseen tulleet ja 
uransa aloittaneet hevoset 
ovat kestävimpiä ja niiden ura 
on pisin, lisäksi niiden saavutukset ovat 
vanhempana aloittaneita paremmat. 
Jokaisen hevosen kanssa on kuitenkin 
edettävä yksilöllisesti, on osattava nähdä 
onko hevosen valmennuksen ja kilpailemisen 
kanssa syytä viivytellä vai ei. 
 
Kolmivuotiaalle hevoselle startit ovat kovaa 
treeniä ja nopeudet tulisikin katsoa vain 
kilpailuissa. Sen ikäisellä hevosella on syytä 
pitää parin viikon väli startin jälkeen ja niiden 
välinen valmennus hyvin kevyttä. Startin 
jälkeinen päivä on kävelypäivä, sitten 
hölkkää ja kolmantena lepopäivä, kolmen 
päivän palautumisohjelma estää lihasten 
jumiutumista. 
 
Nelivuotiaana olisi hyvä startata noin 
parisenkymmentä kertaa. Valmennus ei eroa 

edelliskaudesta, paitsi että 
kun ajokerrat vähenevät niin 
tehot nousevat. Pari kertaa 
viikossa hiittaus tai 
intervallitreenaus riittää.  
 
Aikuisilla ravihevosillakin 
starttien välinen valmennus 
on kohtalaisen kevyttä. 1-2 
kuukauden kilpailutauko 
käytetään lepoon. 
 
 
Karsikolla on kolmen hevosen 
talli Etelä-Karjalassa. Kaikki 
Karsikon hevoset ovat 
suomenhevosia ja 

kasvatustoiminta on lähtenyt liikkeelle 
yhdestä tammasta, jonka jälkeläisiä Karsikko 
nyt kasvattaa ja valmentaa. Karsikko toimii 
itse hevostensa valmentajana. Ravilähdöissä 
hän kertoo kuitenkin käyttävänsä ainakin 
toistaiseksi ammattikuskeja. 
 
Karsikon ainut kilpaileva hevonen on tällä 
hetkellä 4-vuotias tamma Hiskin Parma ja se 
on juossut tallille jo yli 22 000v€. Yksi 
suurkilpailuvoitto ja kolmassija 
nelivuotiskaudella, eli ura on lähtenyt oikein 
lupaavasti käyntiin. Artikkelin 
kirjoitushetkellä Hiskin Parma valmistautui 
kesäkuun lopulla järjestettävään 
Pikkupelmanniin.

   

Karsikon ainoa kilpaileva hevonen on tällä hetkellä Hiskin Parma. 

Teksti & kuvat: Heimo Ravikuva: 
mutkaton.net - vapaastikopioitavaa 
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Virtuaalihevosharrastus ei 
poikkea muista harrastuksista 
kiusaamisen osalta, jos erilaiset 
ihmiset kohtaavat on aina 
erimielisyyksiä ja toiset 
ilmaisevat mielipiteensä toisista 
sillä ikävämmällä tavalla: 
kiusaamalla. 
 
Kiusaamista on monta erilaista 
tyyppiä, mutta yleisimpiä mitä 
virtuaalimaailmassa näkee on 
toisten suora haukkuminen ja 
jatkuva nälviminen tai syrjiminen. 
Hevostalli.netin virtuaalitallipuoli on hyvä esimerkki paikasta missä tällaiseen toimintaan törmää 
lähes päivittäin. Sama paikka mahdollistaa toiminnan jatkumisen erittäin kätevällä tavalla 
kiusaajille saattamalla ihmiset yhteen helpon kommunikoinnin äärelle. 
 
Tietenkin kiusaaminen yltää myös tallien vieraskirjoihin, mutta se on hyvin usein jonkin 
tapahtuman/toiminnan, kuten matkimisen, seurausta. Silti kehtaan väittää 
"vieraskirjakiusaamista" pienemmäksi riesaksi, koska jokaisessa vieraskirjassa pystyy estämään 
IP-osoitteen, jolloin kiusanhenki ei pysty jatkamaan toimintaansa ellei omista useampaa 
tietokonetta tai mobiililaitetta, mutta nekin voi järjestelmällisesti estää jos toiminta jatkuu. 
 
Palatakseni foorumilla tapahtuvaan jatkuvaan ja yleensä nimettömien harrastamaan nälvintään, 
joka kohdistuu usein tiettyihin henkilöihin. Perusasetelmia ovat olleet tietämättömien 
lyttääminen kun ovat uskaltautuneet kysymään jotain tai joku on mennyt toimimaan 
harkitsemattomasti aiemmin, niin siitä muistutellaan ja pidetään ihmistä pahana loppuun asti. 
 

En mene kaikkien kiusaamisesta takuuseen, 
mikä on syynä järjestelmälliseen huomautteluun 
ja nimettömien haukkumiseen. Kuitenkin 
huomauttelulla ja haukkumisella on selkeä ero, 
yleensä huomautuksia tulee nimimerkillisiltäkin 
ja ne ovat aiheellisia joita kannattaa miettiä. 
Haukkuminen taas menee usein 
aiheettomuuksiin ja pahoittaa turhaan toisen 
mielen, kun asian voi ilmaista juurikin 
huomauttamalla asiallisesti, mikä on mennyt 
pieleen? 
 
Usein aloittelijat leimataan samantien 
huonotapaisiksi ja heitä saatetaan heti 
kättelyssä alkaa simputtamaan mitä 
pikkumaisemmista asioista, vaikka ovat vain 

ehtineet esittelemään tallinsa. Saatetaan kommentoida kärkkääseen sävyyn hevosten nimiä, 
tallin ulkomuotoa tai mitä vain, mikä ei kyseisen henkilön elämää pysty pilaamaan, mutta pakko 
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on päästä sanomaan. Jälleen voi tietysti olla aiheellista huomauttaa, jos jokin on pielessä ja itse 
asia saattaa haitata tallinomistajan elämää myöhemmiten, kuten juurikin sopimaton nimi, joka 
kannattaisi vaihtaa. Siitä voi sanoa asiallisesti ja homma saattaa olla sillä selvä, kun aloittelijalle ei 
olla heti huutamassa kurkkusuorana, joka tosissaan voisi kohottaa jonkun halua pistää vastaan 
ilkiöille. 
 
Ei toki tule unohtaa kiusaamista, joka on kokonaan aiheetonta ja johtuukin tällöin usein 
kateudesta. Kateus saa usein ihmiset liikkeelle ikävissä merkeissä ja siitä saa silloin kuulla 
aiheettomastikkin. Juttua keksitään mistä vain pienestäkin, jotta päästään pahoittamaan toisten 
mieli tai pilataan toisen maine, jollain perättömällä juorulla tai muulla asiattomalla toiminnalla. 
Tähänkin on niin käsittämättömiä variaatioita, joita ei edes tule mieleen kerralla, kun miettii. 
 
Yhteenvetona tästä voitaisiin sanoa, että kiusaamiselta on vaikea välttyä niin kauan, kun ihmisillä 
on halu ja kyky aiheuttaa toisille pahaa mieltä. Oli sitten kyse vanhoista virheistä, 
ennakkoluuloista tai kateudesta, on ihmisillä siitä varmasti oma mielipiteensä eikä se yleensä ole 
kivaa sanottavaa, mitä he ilmoille päästävät. 
 
Yritettäisiinkö pysyä asiallisina, jos on jotain sanottavaa jonkun oikeasti arveluttavasta tai muita 
häiritsevästä toiminnasta niin sanottaisiin se asiallisesti ja kohteliaasti, muita tahallisesti 
loukkaamatta?
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Meidänkin harrastuksen parissa ilmenee ikävänlaatuista kiusaamista, jopa järjestelmällistä sellaista. 
Kiusaajien silmätikuksi joutunut Pöpi avautuu kokemuksistaan haastattelun muodossa. 
 
Miten kauan olet harrastanut virtuaalihevosia? 
 
Virtuaalihevostelun aloitin varmaan nelisen vuotta sitten, hyvin epäsääntöisesti ja ilman 
minkäänlaista tietoa esimerkiksi tekijänoikeuksista. "Virallisesti" aloitin kaksi vuotta sitten, ja 
hötölään saavuin viime vuoden puolella. 

 
Milloin kiusaaminen alkoi, miksi ja miten? 
 
Suurinpiirtein silloin kun saavuin hötölään. 
Anonyymien huutelua aluksi jokaisesta pienestäkin 
virheestä, sittemin se alkoi ilmetä jo sellaisenakin 
ettei maineeni takia minulle esimerkiksi myyty 
hevosia. Minulla on aina ollut huono "tapa" vetää 
kiusaajia puoleensa, niin IRL kuin URL. 
 
Miten usein kiusaamista ilmenee ja minkä takia? 
 

Päivittäin. Kaipa se johtuu siitä etten osaa korjata virheitäni ja ryhdistäytyä, haluaisin kovasti 
onnistua jonain päivänä. 
 
Mistä sinua kiusataan? Millaista kiusaaminen on? 
 
Yleensä ihmiset muistuttelevat törkeästi virheistäni (olen antanut hevosen pois, palkassa on 
kestänyt) ja käskevät minun häipyä pilaamasta hötölää. Se on kamalaa myös siksi että eivätkö ne 
anonyymit ole juuri hötölän pilaajia? Muutaman kerran on mennyt henk. kohtaiseksikin, ja silloin 
muutavat mukavat virtuaaliharrastajat ovat maininneet että nyt olisi kyllä jo kunnianloukkauksen 
ainekset kasassa, ja kannattaisi ilmoitella poliisille. 
 
Erotatko kuitenkin kiusaamisen ja kritiikin? 
 
Kyllä, joskus. Jos olen juuri lukenut topickki kaupalla haukkumista saatan erehtyä ärähtämään 
myös kritiikin antajille. 
 
Onko sinua puolustettu vai joudutko pärjäämään yksin? 
 
Kyllä niitä ihania ihmisiä on jotka jaksavat joskus pitää puoliani. Ne todellakin piristävät päivääni. 
 
Miltä kiusaaminen tuntuu, onko se mielestäsi aiheellista vai aiheetonta? 
 
Nojaa, vaikea sanoa. Minkäänlainen kiusaaminen ei mielestäni ole hyväksyttävää, mutta kaipa 
minä kaipaisin pientä kurinpalautustakin jos kaikki menee penkin alle. Ei sitä vaan niin kamalan 
törkeästi tarvitse tehdä. 
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Onko omasta mielestäsi toiminnassasi jotain mitä pitäisi muuttaa? 
 
On, tottakai. Minun pitäisi ehkäpä karsia talli tai hiukan vähentää tehtäviä. Ei vaan aika aina riitä. 
Hevosten ostolle kai kanssa piste ja sensellaista. 
 
 
Oletko yrittänyt muuttaa toimintaasi, jos niin miten? 
 
Kyllä olen. Olen hillinnyt hevostenostoa, yrittänyt ylläpitää erillaisia palkanmaksu listoja ja 
lopettaa tiuskimisen. En kuitenkaan ole onnistunut niin hyvin kuin haluaisin. 
 
Mietitkö kiusaamista muulloinkin kuin harrastuksen parissa? Vaivaako se sinua arkipäivän 
toimissa? 
 
Kyllä vaivaa. Se on mielessäni ensimmäisenä kun herään, mietin onko joku taas kommentoinut 
johonkin topaan, olenko saanut ilkeän mailiviestin ja minkälaista mutaa saan taas niskaani kun 
avaan koneen. Joskus jopa itken itseni uneen saatuani kamalaa kommenttia hötölästä. 
 
Kiusataanko sinua muuten? 
 
Olen ollut koulukiusattu kolmannelta luokalta asti. Eli kolme vuotta. 
 
Mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka kokevat tarpeelliseksi muiden jatkuvan kiusaamisen? 
 
Hankkikaa elämä. Tuntuuko niin kivalta pilata muiden harrastus, saada heidät 
hermoromahduksen partaalle ja itkemään kuin uitettu rotta? 
 
Mitä haluaisit sanoa ihmisille, jotka näkevät kiusaamista? 
 
Jos yhtään siltä tuntuu, menkää puolustamaan kiusattua. Se on paras asia mitä meille voi tehdä. 
Ja monta kertaa jonkun mukavat sanat ovat pelastaneet omankin päiväni.  
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Monesti on nähty ihmettelyjä "Eikö mitään 
tehdä enää itse?", varsinkin kun usein täysin 
uusi naama ilmestyy pyytämään jo valmista 
tallia tai valmista hevosta haltuunsa. Tähän ei 
suhtauduta suotuisasti. Oliko ennen kaikki 
toisin? Tehtiinkö kaikki itse? 
 
Ennenkö paremmin?  
 
Tottahan se on! Ennen ihmiset tuntuivat 
paljon oma-aloitteisemmilta ja useimpien 
pitkäaikaisten harrastajien tallit olivat oman 
käden viritelmiä alusta loppuun saakka. 
Monen tänäpäivänä pitkään virtuaalihevosia 
harrastaneen virtuaaliura on alkanut 
nollasta. Monessa tapauksessa hoitajana, 
jonka jälkeen joko hevosen tai tallin 
omistajana, mistä on vähitellen kehitytty. 
Yleensä kaava mukailee suunnilleen tätä, 
ellei olla aloitettu suoraan omasta tallista tai 
hevosesta, mutta sekin useimmiten 
omatoimisesti. 
 
Vanhoja aikoja muistellessa 
mieleen tulee usein 
alkukantaisemmat 
ulkoasut, kuten angelfiren 
ja expagen, sekä websin 
valmisulkoasut. Silloin oli 
harvinaisempaa törmätä 
HTML-talleihin, jotka nekin 
yleistyivät hiljalleen 
harrastajien tutustuessa 
tuohon mahdollisuuteen. Pääasiassa HTML-
tallienkin ulkoasut olivat 
vapaakopiointisivustojen antia, eikä koodien 
käyttäminen ollut ihmeellisempää, kuin 
koodit sivuille ja omat tekstit sinne, tadaa, 
hyvältä näytti! 
 
Johtuiko oma-aloitteisuus siitä, ettei 
harrastus ollut vielä niin yleinen ja "helppo", 
että kokeneemmilta harrastajilta olisi voinut 
saada nopeasti valmista ja maineikasta 
tuotosta? Se vaikuttaisi järkevältä 
vaihtoehdolta, koska harrastuksen suosio on 
vain kasvanut ja juurikin harrastajille on 

alkanut kehittyä oma maineensa useamman 
vuoden aikana. Tämän puolesta uudet 
harrastajat pystyvät luottamaan siihen, että 
aikanaan on luotu talleja, jotka ovat jääneet  
tuuliajolle, joita kehtaisikin kysyä "uudelleen 
herätettäviksi projekteiksi." 
 
Miten tämä eroaa nykypäivästä? 
 
Nykyään voi törmätä useampaankin topiciin 
jossa pyydetään tuomaan hevonen tai jopa 
antamaan unohdettu talli. Eli sinänsä 
valmiita pakkauksia toivotaan, joita pääsisi 
samantien käyttämään. Onko se hyvä 
vaihtoehto? Ehkä joskus, mutta tänä 
mielikuvituksettomuuden aikakautena kaikki 
oman mielikuvituksen tuote kannattaa 
nostaa kunniaan. 
 
Yleiskäsityksenä voisi sanoa ettei tallista tule 
niin helposti se oma juttusi ellet siihen ole 

uhrannut omaa osaamistasi ja 
mielikuvitustasi. Kun muokkaat 
tallin alusta asti omaan muottiisi 
tulee siitä helpommin läheinen ja 
se "oma juttu", jota jaksaakin 
sitten useamman vuoden 
kehittää ja jatkaa. 
 
Valmis talli voi kuulostaa 
houkuttelevalta ajatukselta, 
ennen kaikkea sen puolesta jos 
sillä on jo ennestään nimellään 

jokin maine. Tässä päästään kuitenkin 
kumoamaan se maineen vaikutus sillä, että 
jos sen uutena omistajana et kykenekkään 
samaan kuin aiempi omistaja. Suosio laskee 
vauhdilla ja omakin maine voi jäädä latteaksi 
flopin tapahduttua. 
 
Miksei kaikkea siis aloiteta itse? 
 
Voisi kuvitella että oman keksimisen 
hankaluus johtuu joko nykyisen 
mielikuvituksen käytön puutteesta tai siitä, 
että harrastuksella on jo oma tasonsa jonka 
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rimaa ei kehdattaisi alittaa alkukantaisilla 
räpellyksillä. 
 
Nykyään tallit ovat pääsääntöisesti HTML-
pohjaisia ja vieläpä useimmiten ulkoasut 
ovat itse harrastajien, joko muiden tai jopa 
tallinpitäjän tekemiä. Harrastuksesta 
tiedetään paljon enemmän ja kaikki on 
paljon kehittyneempää kuin ennen. 
Parhaassa tapauksessa hevoset ovat 
järjestelmällisesti kisattuja ja palkittuja, eikä 
varsojen vanhemmiksi kelpuuteta mitä 
tahansa pullaponia, jolta kuitenkin löytyy 
perustiedot: kuva ja luonne. Ei kelpaa 
nykyään... ennen kelpasi. 
 
Mukaan on itseasiassa todella vaikea päästä 
alkukantaisella esimerkiksi suntuubitallilla, 
joka vastaa näitä entisajan angelfire-, 
expage- ja webs-valmispohjatalleja. Tallin 
ulkonäkö, tekstit ja hevoset ovat usein niitä 
perusväännöksiä ja jos tallin omistaja 
uskaltautuu esittäytymään ulkomaailmalle, 
on usein vastassa näitä nimettömiä tai jopa 
nimellisiä henkilöitä lyttäämässä yrityksen 
pohjamutiin. 
 
No miten olisi kultainen keskitie? 
 
Tämä pitäisi ottaa kaikkien kannalta, niin 
vanhojen harrastajien kuin aloittelijoiden.  
Harrastajien ei 
sopisi alkaa 
naljailemaan edes 
nimimerkittöminä 
aloittelijalle joka 
tuo esiin tallinsa ja 
joka on sitä samaa 
luokkaa kuin 
aikoinaan ehkä 
juuri sinun tallisi. 
Siitä voi vain 
kehittyä ja jos 
sinulla on tietoa 
siitä mikä voisi olla 
paremmin, kerro se ystävällisesti vinkkinä 
uudelle harrastajalle, joka saa sitten itse 

päättää ottaako vinkin kuuleviin korviinsa vai 
jatkaako kehittymistä omin neuvoin. 
 
Uudet harrastajat voisivat myös kehittää 
perusidean tallillensa ja hevosillensa, josta 
sitten lähtisivät hiljalleen kehittelemään 
aloitusta. Eli aloitus olisi itse luotu jolloin 
kukaan ei pääsisi sanomaan sitä ettei olla 
edes yritetty. On myös hyvin suotavaa toimia 
oma-aloitteisesti tiedonhaussa, joka on 
tänäpäivänä paljon helpompaa kuin ennen. 
Jopa virtuaaliharrastukselle on oma 
wikipediansa, josta löytyy vastaukset moniin 
kysymyksiin.  
 
Kaikille on tietenkin suotava mahdollisuus 
kysyä. Ilman pelkoa haukuista jopa 
vanhemmilla harrastajilla, jotka eivät 
automaattisesti tiedä kaikkea. Kysymisen ei 
pitäisi olla este, jotta kaikki voivat nauttia 
harrastuksesta tasapuolisesti. Jos et oikeasti 
löydä haluamaasi tietoa, ilmaise se ja kysy 
kohteliaasti apua ongelmaasi. Varmasti joku 
voi sinua auttaa jollain muotoa, mutta ole 
itsekin avoin ehdotuksille jos et samantien 
saa vastausta ja sitä helppoa tapaa, vaan 
sinulle tarjotaan esim. vaihtoehtoa, kuten 
itse asiaan tutustumista sille tarkoitetulla 
sivulla. Kaikkea ei voi saada tarjottimella 
vaan jotain on tehtävä itsekkin, koska jos 
ennenkin voitiin, voidaan tänäänkin ellei 

paremminkin 
kehittyneiden tapojen 
avulla. 
 
Onko mitään hyvää 
nykypäivänä uusissa 
harrastajissa? 
 
Tietenkin! Uudet 
harrastajat tuovat aina 
uutta verta 
harrastukselle, niin 
hevosilla kuin 

mahdollisilla uusilla 
ehdotuksillaan ja ennen kaikkea jatkavat 
ihanan harrastuksen perinnettä. Uusien 
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harrastajien tulisi vain pitää mielessä se 
seikka ettei mitään suurta saavuteta 
hetkessä, vaan kaikki suuri vaatii aikaa ja 
kärsivällisyyttä. Koko harrastushan toimii 
oikeiden ihmisten ehdoilla ja on sen puolesta 
reaaliaikaista kisojensa ja tilaisuuksiensa 
puolesta. 
 
Eli et voi parissa päivässä saada talliasi 
kaikkien huulille. Tallin täytyy saada 
kuuluvuutta omalla sarallaan ja mielellään 
erottuvuutensa puolesta. Aktiivinen toiminta 
ja kohtelias käytös vie pitkälle, mutta se 
vaatii myös mielikuvitusta ja näkökantoja 
asioihin, joihin muut sitten kiinnittävät 
huomionsa ja lopulta muistavat tallisi ja 
sinut. 
 
Hevosten kanssa sama juttu, harvoin pelkät 
perustiedot, kuvan ja luonteen omaava 
hevonen tekee kehenkään lähtemätöntä 

vaikutusta. Hevosella täytyy tavoitella 
yleensä jotain, ennen kuin siitä tulee muiden 
silmissä mitään. Se vaatii paljon kisaamista ja 
tilaisuuksien kiertämistä, joka jo itsessään 
viivästyttää hevosen maineikkuutta. 
Laatuarvosteluja järjestetään kerran kuussa 
ja joskus harvemminkin, jonka puolesta 
joudut odottamaan niitä ja ennen sitä 
kokonaisuudessaan valmistelemaan hevosesi 
laatuarvostelukuntoon, eli kaikki vaaditut 
kisat, tekstit ja jälkeläisnäytöt. 
 
Mikään ei ole niin helppoa miltä se saattaa 
näyttää. Kaiken takana on aikansa ja itsensä 
harrastukselle uhrannut ihminen. 
 
 
Teksti: Jazzumi Tietokone: Clipart  
Edellisen sivun kuva: StarWatcher307 CC BY-NC-
SA 2.0 
Kuvan tausta: Clipart
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Tervetuloa maalle! 

Viimalan pientallin hevoset Ama, Noki, Piru ja Repe toivottavat sinut tervetulleeksi Viimalan pientallille, 

Pohjois-Suomeen. Tämä värikäs nelikko kaipaa kovasti mukavia, korvan takaa rapsuttavia käsiä 

viettämään mukavia kesäpäiviä kanssaan. Hevosten hoitajan työ on hyvin rentoa ja vapaamuotoista. 

Hoitotarinoiden pituuksilla ei ole ala- eikä ylä rajaa ja hoitamassa saa käydä niin usein tai harvoin kuin 

haluaa (kuitenkin väh. kerran / kk). Hoidokin kanssa saa ratsastaa, ajaa ja myös kisata tallin omalle 

väelle avoimissa kilpailuissa. Hoitohevosilla voi myös osallistua tallin valmennuksiin ja muihin 

tapahtumiin! 

Tule siis mukaan viihtyisään joukkoomme ja vietetään unohtumattomia hetkiä hevosten parissa! 

SRY on virtuaalinen suunnistusratsastusyhdistys.  

Suunnistusratsastus tarkoittaa suunnistusta, joka  

suoritetaan hevosen selästä käsin. Yhdistyksen  

tarkoitus on edistää suunnistusharrastusta  

virtuaalimaailmassa, järjestää erilaisia  

suunnistuskilpailuja ja palkita menestyksekkäitä  

suunnistajia ja ratsuja. Yhdistys ei ole VRL:n  

alainen, ja kilpailemisen on tarkoitus olla enemmän 

leikkimielistä kuin hampaat irvessä sijoitusten  

metsästystä. 

Kuva: Emma P. 
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