


    
Alamme lähestyä syksyä, ja osalla harrastajista on jo alkanut kouluarki, joka saattaa tuoda omat 
haasteensa harrastuksen kannalta. Miten saada aika riittämään kaikelle? Siihen voi katsoa vinkkejä 
tästä numerosta. 

Syksy myös tuo ihmiset kesälaitumilta takaisin netin ääreen, kun taukoilijat palaavat, ja ehkä joku, 
jonka mielenkiinto harrastusta kohtaan hiipui kesän aikana, tajuaa, että virtuaalihevostelu olikin 
mukavaa ajanvietettä. Oman säväyksensä tuovat tietysti syksyn sadesäät, jolloin on mukavaa 
uppoutua luomaan uutta ja ehkä jatkamaan kesää oman tallin sijaitessa sopivilla leveyspiireillä. 

Pohdimme lehdessä myös evm-sukuisten hevosten sukulaisten tietoja ja VRL:n hevosten 
rekisteröimistä, uusia juttusarjoja unohtamatta! Tällä kertaa ilmestymme vähän lyhyemmän 
numeron voimin, koska materiaaleja on panostettu tuleviin teemanumeroihin. 

Hyviä lukuhetkiä syksyn avausnumeron parissa, 

Jazzumi / Päätoimittaja 

virtuaalitoimitus@gmail.com 

2 Tarjolla jalostukseen 

3 Rotuesittely: 

Shirenhevonen 

4 Haastattelussa Emilie 

6 Virtuaalifoorumi, 

suosion saavuttanut 

tulokas 

8 Juttsarja: 

Laukkahevosen 

elämää, osa 2 

9 Apua ajanhallintaan 

10 Virtuaalihevosten 

sukulaiset 

12 Juttusarja: Karsikon 

tallin arki, osa 2 

14 Ne tärkeät: kuvaluvat 

15 Virtuaalinen 

kilpailujärjestö 

16 Mainostaulu 

Kansi© N.H. Korkki, muut taustat © Jazzumi. Koristekuvat © Clipart. Suuri kiitos oikolukijoille! Lehden tekoon 

käytetty ohjelma: Microsoft Word, julkaisupohjasta kiitos Issuu.com. 
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  Sph-o. Risteri 

Jalostukseen tarjolla menestynyt ja komea evm-sukuinen Risteri. Punarautias 

ori on näyttänyt osaamisensa kilpakentillä, ja saavuttanut laatuarvostelu 

palkinnot YLA2 ja SLA-II. Risteri ottaa tammoja vastaan kotitallillaan Hupilan 

Suomenhevosissa. Repe astuu 1-6 tammaa kysynnästä riippuen. 

Astutusmaksu: 150v€ 

Varsamaksu: 450v€ © Moona P 

Ox-o. Sahir Bakr al Najya 

Arabijalostukseen tarjolla kouluradoilla kisattu 1-polvinen Sahir Bakr al Najya. 

Orin kanssa tavoitteena KRJ - sekä YLA laatuarvostelut. Ori astuu 1-6 tammaa. 

Wa-o. Cadle Deganwy 

Tarjotaan jalostukseen ihana kouluratsastuspainotteinen welsh A ori Cadle 

Deganwy. Tähtäimessä KRJ ja YLA tilaisuudet. Ottaa vastaan evm -sukuisia 

welsh tammoja periyttäen jälkeläisilleen upeita liikkeitään. 

© Zuzana Buranova 

Sh-o. Hurmiksen Rämä-Reino 

Tarjolla jalostukseen komea 1-polvinen, esteradoilla kilpailemisen aloittanut 

Hurmiksen Rämä-Reino. Orilla on tulevaisuudessa tavoitteena YLA- ja SLA-

laatuarvostelut, joihin tarvittaisiin hieman jälkeläisnäyttöä. Reino astuu 1-6 

tammaa, riippuen toki kysynnästä.  

© Qem 

Tarjolla jalostukseen -palsta 

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

ilmoituksen viereen, sähköpostitse virtuaalitoimitus@gmail.com. 
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Monille shirenhevonen tarkoittaa vain työjuhtaa ja maailman suurinta hevosrotua, mutta se voi 

olla paljon muutakin. Shirejä käytetään valjakkoajossa ja pienimuotoisesti kouluratsastuksen 

alemmissa luokissa, joihin siltä vielä löytyy kapasiteettia. Jotkut yksilöt myös hyppäävät 

mielellään pieniä esteitä. 

Virtuaalimaailmassa shirejä on ollut kautta aikain; se on viehättänyt harrastajia komealla 

ulkomuodollaan ja kehutulla lempeän jättiläisen luonteellaan. Monet ovat hankkineet vain yhden 

yksilön talliinsa nallekarhuksi, kun taas rodun varsinaisia kasvattajia on ollut ripotellen ja tälläkin 

hetkellä vain muutamia löydettävissä. 

Shiret ovat tunnettuja kokonsa puolesta ja niiden säkäkorkeus vaihteleekin 160 senttimetristä 

kahteen metriin. Oikean elämän maailman korkein hevonen onkin shire Sampson, joka oli jopa 

219 cm korkea ja painoi 1524 kg. Virtuaalimaailmassa korkeinta yksilöä ei vielä ole taidettukaan 

etsiä (siinä olisi jollekin urakka). 

Väriltään shiret ovat mustia, ruunikoita ja kimoja. Sabinokirjavuus on yleistä ja sen puolesta rotu 

sopisi hyvin väri-intoilijoillekin. 

Ylivoimaisesti suosituimpia shiret ovat työ- ja valjakkolajeissa. Kuitenkin myös 

kouluratsastuskäyttö on yleistynyt, näyttelyitä unohtamatta. 

Kasvattajat 

Selle de Royal 

Breawa 

Vecno Drafts 

Dovedale Stud 

Tiilikanojan talli 

Lumen Huiske 

Chinet Ranch 

Wild Horse Ranch 

Yksilöt 

 

Soney Granc Q’91 

Rammstein 

Daring the storm 

CHR I’m Your Dream 

Nylo’s Justeen 

Mexican Model Q’91 

Bealo Kin 

Wind’s Firefly Kuva: Bob Langrish 

Taustatyö: 

http://www.hevosmaailma.net/shire.shtml 

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

3 

http://sellederoyal.weebly.com/
http://www.freewebs.com/breawan/
http://www.maamuli.net/latu/vecno/drafts/index.htm
http://muhveli.net/dovedale/
http://storywb.webs.com/tilkka/index.html
http://lumenhuiske.suntuubi.com/
http://www.launiel.net/chinet/
http://wildhorseranch.webs.com/
http://koti.mbnet.fi/razan/r/ransu.html
http://suomenpolle.webs.com/Rammstein.htm
http://louhivuori.suntuubi.com/?cat=29&preview=2
http://kuurak.webs.com/muut/roomeo.htm
http://kuurak.webs.com/muut/justiina.htm
http://kuurak.webs.com/muut/mami.htm
http://www.narrilaivan.webs.com/h/bealokin.htm
http://www.high-hopes.ws/reciente/fanni.htm
http://boblangrish.com/
http://www.hevosmaailma.net/shire.shtml
http://fi.wikipedia.org/wiki/Shirehevonen


 

 

  

Milloin tutustuit rotuun ja miten? 

Olen aina ollut kiinnostunut isoista tupsujalkaisista hevosista niin IRL kuin URL:kin, ja vuoden 

2012 heinäkuussa löysin myytävänä olevan shireorin, jonka sitten ostin itselleni. Pian näiden 

jättiläisten määrä alkoi lisääntyä, ja nykyisin omistankin kahdeksan upeaa tupsujalkaa. 

Kiinnostuitko heti rodun kasvattamisesta? Milloin aloitit kasvatuksen? 

Hankkiessani ensimmäisiä shirejäni kasvatus ei vielä käynytkään mielessäni. Ajattelin, että 

joskus voisi ehkä yhden tai kaksi varsaa teettää ihan omaksi iloksi. Jonkun aikaa Selle de Royalin 

valmistumisen jälkeen viime lokakuussa mielessä kävi, että ehkä voisin käyttää varsoille 

kasvattajanimeä de Royal, mutta en vielä pitkään aikaan sen jälkeenkään ajatellut aloittavani 

kasvatusta joskus ihan tosissani. Ensimmäinen de Royal-kasvatti syntyi 1.1.2013. Kuitenkin vasta 

viime kuussa tein Selleen Kasvatus-sivun ja rekisteröin kasvattajanimen kolmannen 

kasvattimme synnyttyä. 

Mikä rodussa kiehtoo? 

Eniten shireissä kiehtoo niiden ulkomuoto, luonne ja harvinaisuus. Suuren kokonsa ja 

tupsujalkojensa lisäksi niiden ulkonäössä on vielä jotain muutakin kiehtovaa, en vain osaa sanoa 

mitä. Ja tietysti on ihanaa että näinkin jättiläismäisellä hevosella on kuitenkin äärimmäisen 

lempeä luonne. Koska rotu on harvinainen, oman kasvatustyön kädenjälki jää paljon selvemmin 

näkyviin, ja on tavallaan helpompi erottua joukosta ja tulla tunnetuksi kasvattajaksi. Yksi rodun 

hyvistä puolista on varmasti myös sen monipuolisuus; niitä voi käyttää niin esteillä, koulussa, 

valjakkoajossa kuin työhevosenakin, tai vaikka ihan puskaratsuna. Kiltin luonteensa ansiosta 

shiret sopivat myös vaikkapa ratsastuskouluihin. 

Millainen rodun tilanne mielestäsi on? 

Vaikka rodun tilanne on tainnut viime aikoina hieman kohentua, on hevosia silti vielä liian vähän. 

Varsinkin shirejä omistavia aktiivisia harrastajia on todella vähän, kasvattajista puhumattakaan. 

Missä lajeissa shiresi kilpailevat? 

Omat shireni kilpailevat koulussa Helppoa B:tä tai A:ta ja esteillä 50-60cm:ä. Useimmitenhan 

shirejä taidetaan käyttää valjakko- ja työhevosina, mutta koska itseäni nämä lajit eivät 

kiinnosta, kilpailen niiden kanssa ihan perinteisesti. 

Onko joku shiresi menestynyt erityisemmin, jos niin missä ja miten? 

Vielä ei olla kovin erityistä menestystä saatu, kaikkien kanssa on kuitenkin tavoitteena käydä 

laatuarvosteluissa. Muutamalta puuttuukin enää parit päiväkirjamerkinnät, jonka jälkeen 

hevoset olisivat laatisvalmiita. 
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Selle de Royal on yksityistalli Etelä-

Ranskassa, joka majoittaa niin omat shireni 

kuin muutaman ulkopuolisenkin hevosen. 

Sellen voisi luokitella luksustalliksi, sillä 

meiltä löytyvät niin solariumit kuin 

kävelytyskoneet ja juoksumatotkin. 

Yksityisten omistajat saavat itse koota 

hevosilleen mieleiset hoitopaketit, vuokran 

voi maksaa monella eri tavalla ja toimintaa 

asiakkaillemme järjestetään aktiivisesti. 

Kaikki omat shiremme ovat 

jalostuskäytössä ja meiltä on mahdollista 

saada myös tilausvarsoja. 

  

Paljonko kasvatteja teille on syntynyt, onko niille ollut kysyntää? 

Meille on syntynyt tähän mennessä yhteensä kolme kasvattia, joista kaksi on jäänyt kotiin. 

Kysyntää on toistaiseksi ollut melko vähän, mutta ehkä se tästä vielä lisääntyy. 

Mitä sanoisit rotua harkitseville? 

Suosittelen ehdottomasti! Shiret ovat valloittavia otuksia niin ulkonäkönsä, luonteensa kuin 

monipuolisuutensakin vuoksi. Näihin jää helposti koukkuun! :) 

Haastattelu: Jazzumi 

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. 

Kolme viimeisintä esiteltyä rotua: 

Camarguenhevonen 

Lewitzer 

Shire 

Seuraavassa numerossa: 

Gotlanninruss 

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

listaan! 

Ota yhteyttä sähköpostitse virtuaalitoimitus@gmail.com. 

©
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Dym's Darden oli ensimmäinen shireni, joten siitä on tullut 

minulle hyvin tärkeä. Ori on enää parin 

päiväkirjamerkinnän ja jälkeläisen päässä 

laatisvalmiudesta, ja herra onkin tarjolla jalostukseen 

yksipolvisille shiretammoille. 
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Hevostalli.netistä on monia kertoja yritetty 

siirtyä paremmalle ja niin sanotusti 

vapaammalle maalle, mutta lukemattomista 

yrityksistä harva on ottanut tulta alleen. 

Kuitenkin hiljattain Hevostalli.netin väkeä 

jakamaan on noussut uusi foorumi: 

Virtuaalifoorumi. Virtuaalifoorumi on 

onnistunut parhaiten tässä yrityksessä. 

Foorumin on perustanut Luciana syyskuussa 

vuonna 2011, ja kesäkuun lopussa 2013 

foorumi siirtyi Marsupienelle. 

Virtuaalifoorumi löysi tiensä julkisuuteen 

vasta monta vuotta myöhemmin sen 

perustamisesta. Tällä hetkellä iso osa ennen 

Hevostalli.netiä käyttäneistä 

virtuaaliharrastajista on siirtynyt lähes 

kokonaan uudelle foorumille. 

Virtuaalifoorumilla on tällä hetkellä 527 

rekisteröitynyttä käyttäjää, sekä tietysti vielä 

rekisteröitymättömiä, satunnaisia ja uusia 

kävijöitä. Uusi foorumi kaipaa kuitenkin 

monelta sulattelua, eikä väki vaihda tuttua 

keskustelupaikkaa helpolla uuteen. 

Ongelmana ilmapiiri 
 
Ajan kuluessa suuren suosion saavuttanut 
Hevostalli.net saa paljon kritiikkiä muun 
muassa ilmapiirinsä ja viestiketjujensa 
vuoksi. Viestiketjut poistuvat turhan aikaisin, 
ja niihin mahtuu vain sata viestiä. 
Hevostalli.netin ylläpitäjät eivät itse harrasta 
virtuaalihevosia, minkä vuoksi foorumilla ei 
saa puhua muun muassa oikeasta rahasta. 
Viestiketjuja poistetaan myös aivan turhista 
syistä. Foorumin kävijöitä puoleensa vetävä 
yksinkertaisuus ja viestien lähetyksen 
vaivattomuus vetää puoleensa myös 
anonyymeja haukkujia ja niin sanottuja 
“trolleja”, jotka laskevat foorumin ilmapiiriä 
huonompaan suuntaan. Virtuaalifoorumilla 
ketjujen luominen ja niihin vastaaminen on 
hieman monimutkaisempaa, minkä vuoksi 
ketjuihin ilmestyy yleensä vain asiallisia 

vastauksia. Tämä karsii myös osan asiallisista 
kävijöistä. Hevostalli.netin foorumilla on 
ollut ajoittain ongelmana myös 
“identiteettivarkaita” jotka kirjoittavat 
viestejä ja esiintyvät foorumilla toisen 
virtuaaliharrastajan nimimerkillä; 
Virtuaalifoorumilla on mahdollista 
rekisteröityä käyttäjäksi, mikä estää 
feikkinimimerkkien esiintymisen. 
 
Yksinkertaisuudella suosioon 
 
Virtuaalifoorumin keskustelupalstoilla on 
hiljaista; viimeisimmästä viestistä on aikaa jo 
yli kymmenen minuuttia. Tässä ajassa 
Hevostalli.netin foorumille on tullut monta 
viestiä, mikä kielii kävijöiden suosiosta, 
määrästä ja ennen kaikkea aktiivisuudesta. 
Mikä tekee Hevostalli.netistä niin suositun? 
 
Hevostalli.net on saavuttanut osan 
suosiostaan yksinkertaisuudellaan ja 
helppokäyttöisyydellään. Viestiketjuja on 
helppo luoda, ja niihin on helppo vastata. 
Kaikki viestiketjut löytyvät samalta sivulta, ja 
virtuaaliharrastajien luomat “kirjainkoodit” 
helpottavat oikeiden viestiketjujen 
löytämistä esimerkiksi myyntihevosia 
etsiessä. Virtuaalifoorumilla kaikki 
viestiketjut on lajiteltu omille aihealueilleen, 
mikä helpottaa tiettyjen viestiketjujen 
löytämistä. Hevostalli.net on saanut 
positiivista huomiota myös helpolla ja 
yksinkertaisella hakutoiminnollaan. Moni 
aloitteleva virtuaaliharrastaja löytää tiensä 
helpommin Hevostalli.netin foorumille, mitä 
kautta vasta Virtuaalifoorumille. 
 

“Hötölä on lämminhenkisempi, mutta täällä 

on myös trolleja. Virtuaalifoorumi vaikuttaa 

kolkolta ja liian asialliselta paikalta minun 

makuuni, mutta siellä ei niitä trollaajia ole”, 

muotoilee Pöpi vastatessaan aiheeseen 

liittyvään kyselyyn. 
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“Hevostalli.net on ollut kuvioissa kauemmin 
mukana kuin Virtuaalifoorumi ja sillä on jo 
omat vakiokäyttäjänsä. Luulen, että varsinkin 
aloittelijoiden on helpompi tulla ht.nettiin, 
koska Virtuaalifoorumi voi vaikuttaa liian 
viralliselta ja sellaiselta, että sitä käyttävät 
vain vanhemmat ja kokeneemmat 
virtuaaliheppailijat. Myös tottumus vaikuttaa. 
Jos on aina käyttänyt ht.nettiä, 
Virtuaalifoorumille siirtyminen voi tuntua 
isolta muutokselta.” – Cin. 
 
 
 

“VF:n puolella keskustelut ovat ainakin tähän 
mennessä pysyneet asiallisina ja 
mielenkiintoisina, ilman nimimerkittömien 
huutelua, joka ei pakosti edes aiheeseen liity. 
Asioista keskustellaan, ei keskustelijoista. 
Kuvailisin VF:n ilmapiiriä reiluksi, rennoksi ja 
asialliseksi. Höttölää puolestaan kuvaisilin 
enemmänkin viihdyttäväksi, mutta todella 
ärsyttäväksi muutaman käyttäjänsä puolesta. 
Valitettavasti muutama mätä mansikka voi 
pilata koko laatikon.” – Nenna. 
 
 

  
 

Prosentteja 

81% kyselyyn vastanneista pitää Virtuaalifoorumista. 

85% kyselyyn vastanneista ei usko Ht.netin korvautuvan kokonaan Virtuaalifoorumilla. 

56% kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Virtuaalifoorumilla on parempi ilmapiiri, loput 

eivät ottaneet ollenkaan kantaa tai kuvasivat ilmapiirejä samanlaisiksi. 

Hevostalli.netissä ja Virtuaalifoorumilla tehtyyn kyselyyn vastasi yhteensä 27 

virtuaaliharrastajaa. 

Teksti: Sinte 
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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. 
 
Vuosi vaihtui uuteen rauhallisissa merkeissä 
Cullamoren tilalla Irlannissa joidenkin 
yksittäisten ilotulitteiden värittäessä 
taivasta. 
Skyestkin on jo virallisten laskujen mukaan 
yksivuotias, sillä täysiveriset vanhenevat 
kilpailuelämän helpottamiseksi aina 
ensimmäinen tammikuuta oikeasta 
syntymäpäivästä riippumatta. Tamma oli 
aikainen varsa ja se saattaa kilpauransa 
aloittaessaan hyötyä niistä parista 
kuukaudesta, joilla se johtaa muita 
ikäluokkansa varsoja. 
 
”Skyest on kasvanut tasaiseen tahtiin ja 
onneksemme jätti jo taakseen kasvun 
pahimman liukumäkivaiheen, jolloin sen 
takaosa johti etuosaa kymmenillä senteillä... 
Yksivuotiskuvassaan se on jo aivan hevosen 
näköinen”, iloitsee tamman hoidokikseen 
saanut Stuart Nowell, joka pyörii Cullamoren 
palkkalistoilla ratsastajan taitojensa vuoksi. 
”Skyestille taisi olla aika järkytys palata 
laitumelta syksyllä tallielämään ja alussa 
tammalla oli jonkin verran ongelmia 
käsiteltävyyden kanssa, mutta nyt se antaa 
minun tehdä itselleen lähes mitä tahansa”,  
hän jatkaa ja kertoo, että vuotiaat viettävät 
silti suurimman osan päivästä pienissä 
ryhmissä ulkoillen. 
 
 
 

 
Pian yksivuotiaan 
tamman elämä kokee 
vielä aikaisempaa 

suuremman 
murroksen, sillä sitä 
aletaan pikkuhiljaa 
totuttaa satulaan, 
ratsastajaan ja muihin 
kilpahevosen elämän 
olennaisiin osiin, kuten 

hevoskuljetusautossa 
matkustamiseen. 

”Mikäli 
harjoitusaikataulut muiden 
nimikkohevosteni osalta sallivat, aion viedä 
Skyestin myös jossain vaiheessa 
käsihevosena harjoitusradalle hölkkäämään 
Sasnak Shewolfin kanssa”, Stuart kuvailee 
suunnitelmiaan ja kuvailee kokeneen 
Sasnak Shewolfin olevan sopivan rauhallinen 
nuoren opettamiseen. 
”Haluan antaa Skyestille mahdollisimman 
paljon etumatkaa muihin saman ikäluokan 
varsoihin nähden, sillä pian ne saattavat 
kilpailla isoista rahasummista toisiaan 
vastaan, ja yksikin voitto tai häviö voi olla 
kohtalokas tamman loppuelämän kannalta”, 
hän jatkaa. 
 
Skyestin lukeutuessa ainakin sukunsa 
puolesta Cullamoren yksivuotiaiden 
parhaimmiston joukkoon, Stuart on joutunut 
konsultoimaan tamman valmentajaksi 
määrättyä Gregory Silveriä sen 
opettamisesta ja käsittelemisestä jo ennen 
varsinaisen kilpailuihin tähtäävän 
harjoittelun aloittamista. ”Onneksi tämä 
suunnittelun ja valmistelun järjetön määrä 
ehti tulla minulle tutuksi jo aiemmin, kun 
opetettavakseni annettiin Millenarian 
Cadillacs VFU, josta kuoritui vaatimattomista 
odotuksista huolimatta erinomainen 
kilpahevonen. Olen saanut joitakin 
vapauksiakin, kun se menestyi niin hienosti 
kilpaurallaan”, Stuart hymähtää. 
 
 
Teksti: Silent Kuva: Widden Stud
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Virtuaalihevostelu voi olla jossain määrin 
aikaa vievää, varsinkin jos omistautuu 
harrastukselleen – puhumattakaan 
valitsemastasi tavasta viettää aikaa 
harrastuksesi parissa ja tallisi 
toimintamuodosta. 
 
Syksy on usein harrastusten sesonkiaikaa, 
kun koulujen alkaessa myös säät 
houkuttavat jäämään sisätiloihin. 
Virtuaalihevosten parissa ajankäyttö saattaa 
kuitenkin jäädä kiven alle oikean elämän 
vaatiessa oman sijansa ajasta. Koulujen 
lisäksi myös työt vievät arkipäivän vapaa-
ajasta suurimman osan. Koulu- tai työpäivän 
jälkeen monilla on oikean elämän 
harrastukset ja muut ajanvietteet, kuten 
ystävät – ja koululaisilla läksyt. Miten ajan 
saisi riittämään myös virtuaaliharrastukselle? 
 
Aikaa virtuaalihevosille 
 
Ensimmäinen ja varmasti kulutetuin neuvo 
on ajankäytön hallinta; suunnittele päiväsi. 
Voit vaikka tehdä itsellesi lukujärjestyksen, 
joka kattaa päivät myös koulun tai töiden 
jälkeen. Voit määrittää kaikelle tekemisellesi 
tarkat – tarpeen mukaan joustavat – 
kellonajat. Valmis taulukko helpottaa myös 
tietämään, miten paljon aikaa kullekin 
tehtävälle pitää varata. 
 
Täydempinä päivinä, jolloin on normaalien 
tehtävien lisäksi vielä muita harrastuksia tai 
ajanvietteitä, kannattaa virtuaalihevostelu 
jättää suosiolla vähemmäksi, ellei jopa vain 
sähköpostin tai tallin omistajilla vieraskirjan  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
tarkastamiseen. Päivinä, jolloin ei ole muita 
aktiviteetteja, voi virtuaalihevosille varata 
enemmän aikaa ja tehdä suurempia asioita, 
kuten uusia hevosia, tapahtumia, vastata 
paremmin viesteihin, kierrellä foorumilla ja 
niin edelleen. 
 
Aikatauluista pidetään kiinni 
 
Aikatauluista on myös osattava pitää kiinni 
sen verran, ettei säännöstely mene täysin 
hukkaan; tällöin ollaan taas siinä pisteessä, 
ettei aika riitä mihinkään. Jos olet varannut 
vain tunnin virtuaalihevostelulle, tee silloin 
vain tarvittavat toimenpiteet, kuten 
ensisijaiset, tärkeimmät ja nopeimmat 
tarpeet. Hoitotarinoihin vastaaminen voi 
viedä aikaa, joten kiireellisen kannattaa 
miettiä olisiko hoitajille syytä ilmoittaa koska 
hoitotarinoihin vastataan – tietysti sinulle 
sopivien aikataulujen mukaisesti. 
 
Saatuasi itsellesi rutiinin, jonka mukaan 
jakaa aika kaikelle itsellesi tärkeälle, 
huomaat, että stressikin saattaa vähentyä. 
Hektisimpinä aikoina on myös mahdollista 
jättää virtuaalihevoset hetkeksi tauolle, ja 
palata taas kun aikaa riittää tarpeeksi 
kyseiselle harrastukselle. 
 
Myös vastuutehtävien jakaminen helpottaa 
virtuaalimaailman paineita: jos 
virtuaalihevoset tuntuvat vievän liikaa aikaa 
ja omaat useita eri tehtäviä, kannattaa 
harkita oman taakan helpottamista 
vapaaehtoisilla “apukäsillä”.  
 
Ei ole väärin pyytää apua, tässäkään asiassa. 
Kaikkien tulisi aina muistaa, että tämän 
pitäisi olla mukava harrastus, jossa pidetään 
yhtä. 
 

Teksti: Jazzumi
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Monien virtuaalihevosharrastus perustuu 
hevosten kasvattamiseen, jossa hevosten 
sukulaiset ovat tärkeässä osassa. Yleisesti 
tärkeänä pidetään ominaisuuksien, kuten väri, 
säkäkorkeus, rotu ja koulutustaso, 
periytymistä, mutta yhä usein näkee 
tilanteita, joissa esimerkiksi värien 
periytymistä ei olla noudatettu. 
 
Miksi se sitten häiritsee? 
 
Kyseessähän on harrastus, jossa mitään ei 
saa periytymään vakiona, vaan kaikki on 
kiinni kasvattajasta. Haluaako hän pitää 
kiinni niistä yksittäisistä mahdollisista 
perintötekijöistä, vai jätetäänkö 
huomioimatta ne pienet mahdollisuudet, 
jotka pitävät periytymisen realistisena. 
 
Värienkään periytymisessä ei välttämättä 
kovin suurta heittoa voi tulla, ellei lähdetä 
matkalle erikoisempien värien ihmeelliseen 
maailmaan. Systeemi voi kuitenkin 
kompastua jo pariin pikku perusjujuun, 
esimerkiksi 
rautiaan ja rautiaan varsa on aina rautias, 
eikä kimous hyppää sukupolvien yli, vaan 
jomman kumman vanhemman on oltava 
kimo, jotta varsasta tulisi kimo. Siihen en 
puutu, voiko satunnaisia, harvinaisia 
poikkeuksia olla, mutta nämä ovat 
perussääntöjä, jotka kannattaa osata. 
 
En myöskään sano tuomitsevani harrastajia; 
voin varmasti puhua monen muunkin 
puolesta, sillä onhan se mukavaa, että siitä 
näkyvimmästä perintötekijästä on pidetty 
kiinni. 
 
Evm-sukuisten sukulaiset 
 
Olen huomannut omalla kohdallani, että 
varsinkin varsoja tehdessä on mukava nähdä 
myös sukulaisten tietoja: minkä värisiä, 
kokoisia ja rotuisia edustajia suvusta löytyy. 
Siksi olenkin pitänyt omana sääntönä, että  

 
keksin myös evm-sukuisten hevosten 
sukulaisille säkäkorkeuden ja värin sekä 
merkitsen rodun, oli kyse vakiorodusta tai 
ratsuponista, jolla on suvussa niin hevosta 
kuin ponia. Myös puoliveristen sukulaiset 
kiinnostavat, koska monien suvussa voi olla 
muiden maiden puoliverisiä tai täysiverisiä, 
eikä vain oman puoliverirotunsa edustajia. 
 
Siksi joskus tuntuukin harmilliselta pyytää 
ulkopuolista oria isäksi ja huomata, ettei 
sukulaisista ole mitään tietoa. Varsinkin 
niissä tapauksissa, kun suvussa voisi olla 
muutakin rotua, ja tekisi mieli merkitä 
omaan sukutauluun edes se rotu, mitä 
suvusta löytyy. Tietysti orin omistajalta voisi 
asiasta kysyä, mutta aina ei tee mieli jäädä 
vaivaamaan sen enempää, jolloin tilanteen 
jättää mieluummin siihen. 
 
Voisi siis harkita helppoa keinoa 
sukuselvitykselle, jolloin merkitsee itse 
sukutauluun ainakin sukulaisten rodun, ehkä 
säkäkorkeudenkin ja vielä värin, jos vain 
jaksaa niitä pohtia. Tietojen ei tarvitse olla 
niin tarkkoja, ja itsensä voi myös päästää 
helpommalla pitäytyen esimerkiksi 
perusväreissä. 
 
Itse sukuselvityksissä mietityttää joskus se, 
että niissä kerrotaan hevosten 
menestyksestä, mutta ei niiden väristä tai 
säkäkorkeudesta, mikä evm-suvuissa 
kiinnostaa enemmän. Näissä suvuissa 
hevosten sukulaisten menestys ei 
välttämättä ole yleisellä tasolla ajateltuna 
niin merkityksellistä, kun ajattelee 
esimerkiksi laatuarvosteluja. 
 
Kadonneet sukulaiset 
 
Jälleen yksi harmittava tekijä kasvattajien 
arjessa: hevosten kadonneet sivut. Joskus 
kadonneen sivun onnistuu jäljittämään, ehkä 
jopa tämän päivän harrastajan sivuille, tai 
Wayback-machinen avulla vanhoille sivuille. 
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Kuitenkin turhan usein käy niin, että sivuista 
ei löydy kerrassaan mitään tietoa, mikä 
varsinkin ratsuponien kanssa on nykypäivänä 
lähes kohtalokasta, kun tarvittaisiin 
polveutumistiedot puhtaisiin rotuihin, jotka 
saattavat jäädä jonnekkin hamaan 
historiaan. Ei tietoa, ei rekisteriä. Mahtavaa. 
 
Meille onkin tarjottu upea mahdollisuus - 
VRL:n hevosrekisteri! Sitä voisi povata 
pysyväksi oletukseksi, jonka tietokannasta 
hevoset löytyisivät kuin arkistosta. Eikö 
kuulostakin hyvältä? 
 
Arkiston toimiminen kuitenkin edellyttää 
hevosten rekisteröimistä. Siksi olen 
huomioinut tämän ja rekisteröin viime 
talvena jokaisen hevoseni, ja edelleen pidän 
siitä periaatteesta kiinni, että rekisteröin joka 
ikisen yksilön. Sen jälkeen ne tulevat aina 
löytymään vähintään VRL:n rekisteristä, ja 
jokainen voi merkitä edes jonkun linkin 
tulevaisuudessa hevosensa sukutauluun, jos 
hevoseni katoaisivat. Mitä ei tosin tule 
tapahtumaan, koska tulen aina pitämään 
huolen siitä, että hevoseni löytyvät 
internetistä. 
 
 
 
 

Hevosten sivujen tallettaminen 
 
Toinen vaihtoehtohan on tietysti hevosten 
sivujen säilyttäminen ilmaispalvelimella, 
josta niiden voi toivoa löytyvän ikuisesti. 
Huolestuttavana mahdollisuutena kuitenkin 
on, että palvelimelle käy yhtä surullisesti kuin 
jo pelottavan useille sivutilantarjoajille, jotka 
ovat vain kaatuneet niille sijoilleen, jopa 
varoituksetta. 
 
Siksi olisi tärkeää, että hevosten tiedot 
löytyisivät myös omistajalta tallesta, josta ne 
voi aina ladata uudestaan nettiin. Hyvä 
käytäntö onkin tehdä sivut aina ensin 
valmiiksi omalla koneella, jonka jälkeen 
ladata ne internettiin. Tämä ei tietenkään 
onnistu kaikilla sivutilantarjoajilla, ja 
varsinkin valmispohjaisten sivujen kanssa 
voisi joutua tekemään omat säätönsä tai 
omanlaisen arkistointitavan koneelleen, 
ennen tietojen kopioimista internetsivuille. 
 
Aiheesta voisi kirjoittaa pitemmän ja 
tarkemmankin selostuksen, mutta tässä 
pieni pintaraapaisu perusajatuksiin yhteen 
virtuaalihevosten kasvatuksen tärkeimmistä 
tekijöistä, sukulaisiin. 
 
 

Teksti: Jazzumi
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Juttusarja seuraa 

ravihevoskasvattaja 

Heimo Karsikon ja 

hänen 

suomenhevostensa 

elämää Karsikon 

tallilla. 

Kerystonin raviradalla 

suomenhevostamma 

Hiskin Parma 

valmistautuu 

Pikkupelmannin 

finaaliajoon. Omistaja-

valmentaja Heimo 

Karsikko kertoo eilen 

uittaneensa hevosta yhdessä naapurinsa 

kanssa tämän päiväisen koitoksen 

lämmittelyksi. Hiskin Parma ui kerrallaan 4 

minuutin eriä 6-8 kappaletta jokaisella 

treenikerralla. 

Hiskin Parma on nelivuotias 

suomenhevostamma, jonka raviura on tällä 

kaudella päässyt oikein mainiosti käyntiin. 

Tähän astisia saavutuksia ovat paikallisen 

Pikkukarelia-ajon voitto ja Pikkupelmann 

karsinnan kolmossija. Kesäkuisessa 

Kasvattajakruunussa vauhti ei kuitenkaan 

riittänyt totosijoille. 

"Päivä oli hyvä ja Hiskin Parma oli johdossa 

pitkään, mutta viimeisellä suoralla se väsyi ja  

 

 

päästi muut ohitseen. Luulen, 

että pitkä ajomatka väsytti 

sitä", Karsikko sanoo. 

Omistaja arvioi tamman 

olevan nyt hyvässä 

kilpakunnossa ja ojentaa 

toiveikkaana tamman 

ohjastajalleen Timo 

Haavistolle. Karsikko on 

tehnyt pitkiä päiviä 

valmistautuessaan juuri 

parhaillaan juostavaan 

Pikkupelmanniin. Hyvä ja 

huolellinen pohjatyö palkitaan 

yleensä  

 

tässäkin harrastuksessa ja on hyvä olla perillä 

muiden osallistujien sen hetkisestä kunnosta. 

"Pikkupelmannissa on tänä vuonna aika 

tasainen joukko hevosia eli iloisia ollaan jos 

nyt edes viiden-kuuden parhaan joukossa 

oltaisiin maaliviivalle tultaessa. Eilen sillä oli 

paljon virtaa ennen ja jälkeen uinnin, 

toivottavasti virtaa riittää tänäänkin." 

 

Pikkupelmannin finaali juostaan ryhmäajona 

2100metrin matkalla pilvisessä kesäsäässä. 

Kun lähtöauto kaasuttaa tiehensä, alkaa 

totinen kamppailu johtosijoista. Ori Roudan 

Hallayö rynnistää suoraan takarivistä 

kärkeen ja Hiskin Parma laukkaa lähtöön 

jääden joukon hännille, samoin kuin Litan 

Autarkia hylätään lähdössä pitkän laukan 

vuoksi. Alkumylläkän jälkeen tilanne 

rauhoittuu ja sijat eivät juurikaan vaihdu 

ennen viimeistä takasuoraa, jossa Hiskin 

Parma kirii sinnikkäästi viimeisiltä sijoilta 

kohti kärkeä. Maaliviivan lähestyessä 

tamman hurja kiri hyytyy hetkeksi ja rinnalla 
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juokseva Purnin Kipuna on pääsemässä siitä 

ohi. Vielä viimeiset rutistukset ja 

kannustukset ohjastajalta... 

Ja maaliin tullaan viidentenä!  

 

 

 

 

 

 

"Hyvinhän siinä kävi. Karsinnan voittanutta 

Mystin Hulmuria pelättiin, mutta Roudan 

Hallayö juoksikin voittoon. Tyytyväisiä ollaan 

mihin oma tamma pystyi tänään. 

Parhaimmillaanhan Hiskin Parma ei edes ole 

tällä, vaan mailin matkalla räjähtävän 

lähtönopeutensa ansiosta. Mutta 

juoksipahan se oman ennätyksensä tänään!" 

Nelivuotias tamma pääsi nauttimaan 

porkkanoistaan heti lähdön jälkeen, mutta 

taustajoukot juhlistavat vitossijaa vasta 

huomenissa. Hiskin Parma on Karsikon 

ensimmäinen Pikkupelmannissa kilpaileva 

hevonen. Viidessija toi tänään Hiskin Parman 

kotijoukoille yhteensä 1 800 euron potin ja  

pääpalkinto olisi ollut 12 000 euroa. Karsikko 

kertoo tähtäävänsä seuraavaksi hevosensa 

kanssa syksyllä järjestettävään 

suomenhevosten virtuaalikriteriumiin. 

Teksti: Heimo
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Virtuaalihevosharrastuksen yksi tärkeistä 

aiheista on kuvien käyttö ja siitä on riittänyt 

keskustelua. Puhuttavimpia aiheita on ollut 

monille tuttu kuvien luvallisuus ja tästä 

päästäänkin lupien pyytämisen tärkeyteen. 

Virtuaalihevosharrastushan on yleensä täysin 

rahavapaata, mutta niin on moni muukin, 

mihin voisi käyttää muiden materiaaleja 

ilman lupaa. Tekijänoikeudet suojaavat silti 

kuvia, eikä mitään kuvia tai materiaaleja 

tulisi käyttää ilman lupaa, ellei kyseessä ole 

vapaasti kopioitava. 

Rakas harrastuksemme tunnetaankin turhan 

usein ulkopuolisten silmissä 

tekijänoikeusrikkomuksistaan, minkä takia 

nykyään lupien saaminen tuntuu melkein 

hankaloituneen. 

Itse olen saanut usein vastauksia niin 

ulkomaisilta, kuin kotimaisiltakin, joissa 

sanotaan joko, ettei lupia anneta tai ole 

annettu ikinä, tai ei enää anneta luvattomien 

kopioijien takia. Mitä tästä voimme päätellä? 

Meiltä menee ohi monet hienot 

lupamahdollisuudet muiden 

piittaamattomuuden takia. Muutama päivä 

sitten sain oikein asiallisesti muotoillun 

vastauksen, jossa sanottiin suoraan, ettei 

enää anneta lupia, koska kuvia käytetään 

niin paljon luvatta. Suuret kiitokset 

kuvaajalle vastauksesta, vaikka asia on 

voinut jo muotoutua turhauttavaksi ja harvat 

vastaavat enää näissä tapauksissa. 

Mitä sitten, minulla onkin luvat? 

Usein aiheesta keskusteltaessa tulee ilmi 

paikkoja, joista ei ole saatu lupia. Usein 

kuitenkin joku ilmoittautuu saaneensa luvat, 

mahdollisesti kauan  aikaa sitten. Sehän on 

sinänsä henkilön oma asia, onko tämä totuus 

vai perinteinen selittely siihen, miksi hänellä 

on kuvat käytössä, kun muut eivät saa lupaa. 

Tiedän itsekin tapauksia, joissa tämä pitää 

paikkansa. Olen saanut vastauksia, joissa 

sanotaan, etteivät enää anna lupaa jo useasti 

aiemmin mainitsemani syyn takia. 

Kuitenkin usein kieltävissä vastauksissa on 

ollut mukana ratkaiseva tekijä "emme ole 

ikinä antaneet lupia", jolloin hälytyskelloni 

soivat. Joko he eivät halua antaa lupia vain 

minulle, tai sitten tilanne on oikeasti niin. 

Tuollaiset vastaukset saavat hieman 

hämmentyneeksi, kun on nähnyt kyseisen 

paikan kuvia yhdessä tai useammassakin 

paikassa. Eniten silloin, kun kuvia on ollut 

vain yhdessä paikassa. 

En silti halua ruveta osoittelemaan ketään, 

että "hei sullahan on laittomat kuvat, kun 

eivät ole antaneet lupia koskaan!" . Haluan 

luottaa siihen, että harrastajat tietävät itse 

mitä tekevät, varsinkin vanhemmat 

harrastajat ja omatunto löytyy paikaltaan. 

Tekijänoikeuksista paasataan juuri 

harrastuksemme puolesta, ei meidän 

kiusaksi, koska tästä voidaan jo päätellä, että 

kuvalupien kanssa ollaan helisemässä 

pääasiassa entuudestaan tutun laittoman 

kopioinnin takia. Jos laitonta kopiointia ei 

olisi, voisi meille harrastajille olla enemmän 

avoimia kopiointipaikkoja eikä harrastusta 

katsottaisi suorilta niin kieroon. 

Kehotan oikeasti kaikkia miettimään tätä 

tosiseikkaa, se ei vaadi paljon ja antaa 

järkevän kuvan harrastajista, jos 

kuvalupapyynnöt yleistyvät ja muuttuvat 

perusoletukseksi. 

Teksti: Jazzumi
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Virtuaalinen Kilpailujärjestö on vuoden 2013 

heinäkuussa Hirnauksen toimesta perustettu 

uusi kisaorganisaatio. Idea Kilpailujärjestöstä 

syntyi, kun Hirnaus löysi ulkomaalaisten 

virtuaaliharrastajien kilpailuareenat ja oivalsi 

niiden helppouden ja monipuolisuuden. 

Eniten inspiraatiota on saatu Southern Acres 

Inc. nimisen tallin kisaboardilta, kyseinen 

foorumi on varmaankin laajin ulkomaalaisten 

virtuaaliharrastajien sivusto. 

Järjestön säännöt ja kilpailut eroavat 

suomalaisille virtuaaliharrastajille tutusta 

kisakulttuurista. Kaikki kisat ovat samalla 

foorumilla, kilpailuita järjestetään aktiivisesti 

itse lajiyhdistystenkin johdosta ja myös 

monille tuntemattomia lajeja löytyy. 

Osallistumisrajoituksia on vähän ja et 

tarvitse VRL-tunnusta tai VH-tunnusta. 

Rekisteröidyt vain foorumille ja voit aloittaa 

kisaamisen! Kisoista hevoset keräävät 

pisteitä ja pisteillä hevoset voivat saavuttaa 

titteleitä. Kisat ovat myös jaettu viidelle eri 

tasolle: seura-, alue-, kansallinen-, 

kansainvälinen- ja mestaruustaso. Kaikki 

kisaamattomat hevoset aloittavat 

seuratasolta ja tasolta toiselle pääsee 

etenemään pisteitä keräämällä. Pisteet myös 

periytyvät vanhemmilta varsoille.   

Kilpailujärjestö kattaa tällä hetkellä neljä 

lajiyhdistystä: virtuaalisen este-, hunter- ja  

 

equitation -yhdistyksen, virtuaalisen 

kouluratsastusyhdistyksen, virtuaalisen 

kenttä- ja maastoesteyhdistyksen sekä 

virtuaalinen laukkaratsastusyhdistyksen. 

Tulevaisuudessa Kilpailujärjestön alla tullaan 

toivottavasti näkemään myös mm. 

westerniin, valjakkoajoon, saddleseatiin, 

ravikilpailuihin sekä muiden 

erikoisempienkin lajien yhdistyksiä. 

Kaikki kilpailujärjestön kilpailut pidetään 

järjestön omalla foorumilla. Kilpailuita 

järjestetään kutsuryppäittäin, esimerkiksi 

kouluratsastusyhdistys voi järjestää yhden 

kutsun avulla viidet eri kisat. 

Kilpailujärjestöä  ylläpitää Hirnaus, mutta 

lajiyhdistyksillä on omat ylläpitäjänsä. Jos 

olet kiinnostunut perustamaan jonkin uuden 

lajiyhdistyksen Kilpailujärjestön alle, otathan 

yhteyttä! Kuka vain voi hakea hommaan, 

kunhan aikaa ja motivaatiota kisojen 

järjestämiseen löytyy. 

Tällä hetkellä meneillään on vasta 

kokeiluvaihe ja Kilpailujärjestön säännöt ja 

ideat saattavat vielä muuttua. 

Osallistumisaikaa on vielä jäljellä 

ensimmäisiin kisoihin – tulethan sinäkin 

osallistumaan? 

Teksti: Hirnaus

  

Virtuaalinen Kilpailujärjestö: http://simgame.ucoz.com 

Southern Acres Inc: http://definingsilence.com/SAI/index.php   
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2.9.2013, Koulumestaruus 2013 

Koulumestaruuskilpailu 

ratsastuskouluille. Osallistuneet 

ratsastuskoulut kilpailevat 

tallikohtaisesti oman tallinsa kolme 

parasta kouluratsastajaa, jotka 

osallistuvat Metsälammella 

järjestettävään finaaliin. 

Virtuaalisten Suomalaisten Puoliveristen Yhdistys 
 toivottaa osallistujat sekä yleisön tervetulleiksi  
elokuun 25. päivä järjestettävään  
laatuarvostelutilaisuuteen! 
Elokuun laatuarvostelutilaisuus on Suomalaisten  
Puoliveristen laatuarvostelun 15. tilaisuus - SPL on  
palkinnut hevosia vuodesta 2010 lähtien. 
Tilaisuuteen saavat osallistua aikuiset  
suomalaiset puoliveriset, joilta ei aiempaa  
SPL-palkintoa löydy. Otamme tällä kertaa  
mukaan tavallista suuremman määrän osallistujia,  
mikä tarkoittaa myös sitä, että jokainen  
omistaja voi tuoda tilaisuuteen yhden  
ylimääräisen arvosteltavan. 
 
Osallistu 20.08.2013 mennessä!  
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Lähetä oma mainoksesi! 

Olisiko sinulla tulossa tapahtumia? Tarvitsetko hoitajia tai etsitkö hoitohevosta? Tarvitseeko 

tallisi kävijöitä tai haluaisitko ostaa/myydä hevosia? Myös muut mainokset virtuaalihevosiin 

liittyen pääsevät palstalle! 

Otamme vastaan mainoksia jatkuvasti, ne julkaistaan aina seuraavassa numerossa. Ilmoita 

mainoksesi yhteydessä mahdolliset väritoiveet ja mikäli haluat liittää kuvan, kuvan tulee olla 

laillinen! 

Mainokset lähetetään osoitteeseen virtuaalitoimitus@gmail.com 

http://metsiksen.proboards.com/thread/194/elomaasto-ilman-satulaa-22-8
http://metsalammen.suntuubi.com/?cat=2412185
http://haades.net/VSPY/SPL/elo2013.htm
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