
  



  

Tällä kertaa pääsin itse seuraamaan vierestä materiaalien keruuta, joka sujui vastuuhenkilö Nokan 

voimin. Mitä suurimmat kiitokset hänelle ravinumeron mahdollistamisesta ja vaivannäöstä, 

unohtamatta itse kirjoittajia, kiitos kaikille! Numeron artikkelit olivat ainakin itselleni oikein 

mielenkiintoisia ja opettavaisia, sekä innostivat keskittymään omiin ravureihin. 

Toivottavasti numeron  kokoonpano on lukijoillekin antoisa. 

Tämä numero käsitteleekin virtuaalista raviurheilua ja artikkeleita on ollut kirjoittamassa 

asiansaosaavat henkilöt. Artikkelit avaavat raviurheilua myös siitä tietämättömille ja olisikin hienoa jos 

ravipiireihin löytyisi kiinnostusta tietoryöpyn myötä. 

Rotuesittelyssä orlovravuri gotlanninrussin sijaan järjestyelyongelmien vuoksi, mutta russit tullaan 

esittelemään kyllä vielä tulevaisuudessa. 

Meneviä lukuhetkiä toivottaa, 

Jazzumi / Päätoimittaja 

virtuaalitoimitus@gmail.com 

And the Autumn Came 14.9.2013 klo 18 

Wild Horse Ranchilla järjestetään jo rutiinilla show, joka kantaa tällä kertaa nimeä ”And the Autumn 

Came” ja show’lla toivotetaan syksy tervetulleeksi. 

Tässäkin näytöksessä tullaan näkemään upeita esityksiä, vapaita hevosia, temppuja, sulavia 

kouluratsuja katrilleissa, huimia rämäpäitä ja paljon muuta! Tilamme monipuoliset hevoset pääsevät 

näyttämään taitonsa yleisön edessä, eikä esityksistä puutu tunnelmaa. 

Kaikki ovat tervetulleita katsomaan ja ohjelman ollessa vielä valmisteluvaiheessa, otamme myös 

vastaan vierailevia esiintyjiä. Ilmoittaudu esiintyjäksi: wwildhorseranch@gmail.com. Kerro viestissä 

millaisen näytöksen kykenisit hevosinesi järjestämään. 

Mahdollisuus myös ruokailuun ja pieneen naposteltavaan, tervetuloa kokemaan unohtumaton syksyn 

hevosshow! 
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Swb-o. WNG Charly 

Hieno, 1-polvinen ruotsalainen puoliverinen. Isä syntynyt vuonna 2007, ei siis 

mikään uusi suku. Yleispainotteinen ori, kerännyt 52 sijoitusta esteiltä ja 20 

koulusta, tarkoituksena käydä ERJ, mahd. KRJ ja YLA laatuarvosteluissa 

jälkeläis- ja tekstinäyttöjen kera.  

Astuu 1-7 tammaa kysynnän mukaan. Tästä oikein hieno isä lähes mille tahansa 

puoliveriselle. © Suomen Hippos /  
Pirje Paananen 

Trak-o. Dark Princie 

Nyt tarjolla jalotukseen upea trakehner ori Dark Princie. Prinssi on kerännyt 

kisaurallaan jopa 100 sijoitusta. Nyt tavoitteena on mm. ERJ- ja YLA-

laatuarvostelut.  

Tammoja saa tarjota sähköpostiini: suomalainenratsastaja@gmail.com.  

Tarjolla rp-, täysiveri- ja trakehner-tammoille, estepainotteinen. 

Sh-o. Raken Poika 

Upea, tumma ja voimakas ori astuu evm-sukuisia, piirrettyjä 

suomenhevostammoja. Herralta löytyy Fn, PP-MVA, MSY-B ja MSY-P -tittelit 

sekä kantakirjaus arvolla KTK-II.  

Astutuspyynnöt: ellin.ratustalli@hotmail.com 

Fwb-o. Quick Shot Solo 

Tarjolla jalostukseen komea, luonteikas ja esteradoilla menestynyt suomalainen 

puoliverinen ori. Yhteensä 23 sijoitusta esteradoilta haalinut ori on palkittu 

Estevarsojen laatuarvostelussa II-palkinnolla, käynyt kansainvälisessä 

ulkomuotoarvostelussa saavuttaen II-palkinnon ja omaa Champion-tittelin. Ori 

on tarjolla puoliveri-, ja ratsuponijalostukseen.  

Tammoja saa tarjota mailiin farganen@hotmail.fi 

Sh-o. Kalevan Juksaus 

Hyvännäköinen ja hyväluonteinen koulupainotteinen suomenhevosori. Kilpaillut 

45 sijoitusta koulukilpailuissa ja mukaan mahtuu myös luokkavoittoja. 15-

vuotias ori on menossa kouluratsastusjaoksen laatuarvosteluun tänä syksynä, 

jota silmällä pitäen kaivataan jälkeläisnäyttöjä.  

Yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen joutokeino@gmail.com 

 
© deadmarshes 

© Bob Langrish 
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  Sh-o. Bitumi 

Bitumi on luonteeltaan rehti ja eloisa ravuri, joka on tehnyt vakuuttavaa jälkeä 

raviradoilla. 20 voiton lisäksi oriin tähtihetkiin luetaan Olympia-ajon neljäs sija 

2011 ja Fin-Cupin kolmas sija 2011. Lisäksi orii on YLA3 ja SLA-III palkittu. 

Evm sukuinen, ottaa vastaan ravipainotteisia suomenhevostammoja. 

Ennätys 20,0aly, voittosumma 112 150v€ 

 Lisätiedot Oriasema Bulevardi 

Sh-o. Salmiakki Sisu 

Ravurina toimiva Salmiakki Sisu on erinomainen hevonen ajaa ja käsitellä. Sen 

yhteistyökykyinen luonne on taannut jo monta huippuhetkeä raviurheilun 

saralla. Näihin hetkiin kuuluu mm. Sh-Virtuaalikriterium voitto 2011, 

Kasvattajakruunun kolmas sija 2012, Karelia-Ajon voitto 2013 sekä 

Kuninkuusravien toinen sija 2013. Orii on ansainnut myös VRER-Valio -

arvonimen. 

Suvultaan 1-polvinen, ottaa vastaan ravipainotteisia suomenhevostammoja. 

Ennätys 21,2aly, voittosumma 182 405v€ 

Lisätiedot Oriasema Bulevardi 

Sh-o. Halla-Herra 

Luonteeltaan rehellinen ja reipas Halla-Herra on tehnyt vaikuttavan raviuran. 

Saavutuksiin kuuluu mm. Olympia Ajon voitto vuosina 2009 ja 2010, sekä Tour 

de Monté voitto 2010. Äänestetty Ravigaalassa mm. Vuoden hevoseksi ja 

vuoden sh-siitosoriiksi. YLA2 palkittu ja ansainnut VRER-Valio arvonimen. 

Suvultaan 1-polvinen, ottaa vastaan ravipainotteisia suomenhevostammoja. 

Ennätys 19,8aly - 25,1maly, voittosumma 282 405v€ 

Lisätiedot Oriasema Bulevardi 

Sh-o. O.R. Roihun Ramses 

Upean raviuran tehnyt O.R. Roihun Ramses on olemukseltaan rauhallinen 

hurmuri. Uran parhaat saavutukset ovat Pikkupelmann voitto 2007, 

Virtuaalimestaruus 2008, Talven Taistelija -titteli 2010 sekä VRER-Valio -

arvonimi. 

Suvultaan 2-polvinen, ottaa vastaan ravipainotteisia suomenhevostammoja. 

Ennätys 20,6aly - 35,4mke, voittosumma 208 945v€ 

Lisätiedot Oriasema Bulevardi 

© DreamPhoto 

© DreamPhoto 

© Suomen 
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Perttunen 

© DreamPhoto 
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Sh-o. Saltan Rigidi 

Saltan Rigidi on ravurina periksiantamaton. Se tekee kuuliaisesti yhteistyötä ja 

on hoidettaessa oikea herrasmies. Oriin tähtihetkiin kuuluvat Pikku-Tirilii 

muistoajon voitto 2011, Pikkupelmann toinen sija 2011, Derbyn kolmas sija 2011 

ja Olympia-ajon viides sija 2013. 

Suvultaan 3-polvinen, ottaa vastaan ravipainotteisia suomenhevostammoja. 

Ennätys 21,3aly, voittosumma 59 195v€ 

Lisätiedot Oriasema Bulevardi 

Sh-o. Pirun Kartturi 

Pirun Kartturilla on ystävällinen luonne ja mahtava kilpailupää. Sen raviuran 

suurimmat koitokset ovat vielä edessäpäin. Jalostuksen saralla oriin saavutuksiin 

kuuluu ensimmäisen varsan Pikkukunkku voitto 2013. Kartturin vahvuus on 

myös tasainen 4-polvinen suku täynnä huippunimiä. 

Suvultaan 4-polvinen, ottaa vastaan ravipainotteisia suomenhevostammoja. 

Ennätys 23,9aly, voittosumma 32 925v€  

Lisätiedot Oriasema Bulevardi 

Sh-o. O.R. Roihun Lucifer 

O.R. Roihun Lucifer on energinen ja nopea juoksija. Luonteeltaan se on sähäkkä, 

mutta hyvin käsiteltävä. Ravurina toimivan oriin saavutuksiin kuulluu Viekser 

Muistoajon voitto 2010, Pikku-Tirilii muistoajon toinen sija 2010 ja Fin-Cupin 

toinen sija 2011. Ansainnut VRER-Valio -arvonimen. 

Suvultaan 2-polvinen, ottaa vastaan ravipainotteisia suomenhevostammoja. 

Ennätys 20,4aly, voittosumma 180 820v€  

Lisätiedot Oriasema Bulevardi 
© DreamPhoto 

© DreamPhoto 

© DreamPhoto 

Rp-o. Charmander de Rocket 

Hurmaava kouluponi jolla valjakkoakin kiitettävin tuloksin kilpailtu. 

Fwb-o. Briar Donner 

Puoliveritammoille upea estepainotteinen ori. 
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Tarjolla jalostukseen –palsta 

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

viereen, sähköpostitse virtuaalitoimitus@gmail.com. 

http://bulevardi.webs.com/rigidi.html
http://bulevardi.webs.com/oriit.html
http://bulevardi.webs.com/kartturi.html
http://bulevardi.webs.com/oriit.html
http://www.orilammenhevoset.webs.com/luca.html
http://bulevardi.webs.com/oriit.html
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Kuten jo pieni perehtyminen rodun virtuaalimaailman tilanteeseen kertoo, on orlovravurit 

harvinaisempi näky virtuaalitalleilla. Nykytilannetta tarkastellessa voisi sanoa, että aikoinaan 

rodun tilanne näytti paremmalta ja nykyään näitä kauniita usein kimoja ravureita, näkee todella 

harvoin. 

Orlovravureiden parhaat päivät sijoittuvat 2000-luvun alku- ja puolivälin paikkeille, jossa näitä on 

kasvattanut muutamisen tunnettua tallia, kuten Marinea, Ionic ja RDN. Alkuaikojen tärkeimmäksi 

kasvattajaksi kuitenkin osoittautui Rakenlov Stables, joka lopetti toimintansa jo 2002-2003 

paikkeilla, jolloin rotukanta koki onnahduksen.  

Tallin nimi ei vaipunut kuitenkaan unholaan vaan Rakenlov Stablesin kasvatti, Rakenlov Celeb, 

pääsi jatkamaan sukua Marineassa ja tämän jälkeläinen, hyvin raveissakin menestynyt MVS 

Srebra, Ionicissa. 2000-luvun puolivälissä rotukanta elpyi hieman, kun uudet ihmiset kiinnostuivat 

rodusta ja uusia hevosia tuotiin. 

Tähän päivään mennessä kyseiset tallit ovat taas lopettaneet toimintansa tai vain 

orloviravureiden kasvatuksen, minkä osalta tilanne näyttääkin heikolta. Yksittäisiä yksilöitä tai 

muutaman yksilön katraita löytyy sieltä täältä. 

Orlovravurit ovat hyviä ravihevosia ja IRL-maailmassa 1800-luvulla rotu oli maailman nopein 

ravirotu. Venäjän vallankumouksen jälkeen kasvatus lamaantui ja amerikanravuri kohosi listan 

kärkeen ja myöhemmiten orlovravureita ja amerikanravuria jalostamalla kehitettiin orlovia 

nopeampi rotu venäjänravuri. 

Väriltään orlovravurit ovat useimmiten kimoja, mutta myös mustia ja ruunikoita on nähtävissä. 

Korkeudeltaan 160-170 senttimetriä korkeat orlovravurit ovat parhaimmillaan ravi- ja 

vaunuhevosina, sekä niitä käytetään muiden rotujen parantamisessa. 

Kirjoittanut: Jazzumi  Orlovravureita 

Maatila Pemberley (muutamia yksilöitä) 

Wild Horse Ranch (alkava kasvatus) 

Guest Trotters (kasvattaja) 

Nepokolebimoy 

Taustatyö: 

VirtuaaliWiki 

Hevosmaailma 

Wikipedia 
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Historiaa 

Raviurheilu sai alkunsa 1700-luvun 

Amerikassa, jossa myös maailman nopein 

ravurirotu, amerikanravuri, on kehitetty. 

Lajin suosio kasvoi räjähdysmäisesti, 

todennäköisesti vedonlyönnin ansiosta, ja jo 

1800-luvulla kilpaileminen ja ravihevosten 

kasvatus oli 

järjestelmällistä. 

Suomessa 

raviurheilua 

alettiin 

harrastaa vasta 

1800-luvun 

loppupuolella 

epävirallisten 

ravien 

muodossa. 

Ajohevosina 

olivat totta kai suomenhevoset, koska 

lämminverisiä ei juuri ollut vielä maassa. 

Tällä hetkellä raviurheilu on suosituin 

hevosurheilulaji Suomessa ja raveja 

järjestetään liki 600 vuodessa. 

Rata ja matkat 

Suomessa ravilähdöt juostaan ovaalin 

muotoisella, kilometrin pituisella 

hiekkaradalla. Amerikassa ja muualla 

Euroopassa törmää useimmiten mailin, eli 

1609 metrin, pituisiin ratoihin. Ravilähtöjä 

voidaan juosta eri pituisilla matkoilla, 

hevosilla yleisimpänä 1609m, 2100m sekä 

3100m. Ponit juoksevat useimmiten 

lyhyempiä, 1100m ja 1600m, matkoja. 

Lähetystapoja on kaksi: tasoitus- ja 

ryhmäajo. Tasoitusajossa hitaammille sekä 

vähemmän rahaa tienanneille annetaan 

tasoitusta matkasta, eli mitä parempi 

hevonen, sen taaempaa hevonen starttaa. 

Ryhmäajossa taas kaikki valjakot starttaavat 

lähtöauton takaa ja lähtöpaikat arvotaan. 

Lähetystavan lisäksi osallistujamäärissä on 

eroja: tasoitusajoissa saa startata 16 

valjakkoa ja ryhmäajoissa 12. 

Monté eli raviratsastus 

Kärrylähtöjen lisäksi on 

tarjolla montélähtöjä 

eli raviratsastusta. 

Näissä lähdöissä kuski 

istuu, kuten 

suomenkielinen nimikin 

jo kertoo, kärryjen 

sijaan hevosen selässä. 

Montélähdöissä 

noudatetaan samoja 

kilpailusääntöjä kuin 

kärrylähdöissäkin. Huomattavin ero on 

varmasti valjastuksessa, sillä perinteisen 

silavaljastuksen sijaan hevosilla käytetään 

kevyitä satuloita. Ratsastustyyli itsessään on 

vapaa; toiset turvautuvat vauhdikkaaseen 

keventelyyn, osa ottaa mallia laukkamaailma 

jockeysta, kun taas osa istuu rennommassa 

kevyessä istunnassa pidemmillä 

jalustinhihnoilla. Myös ikärajoitukset 

poikkeavat hieman kärrylähdöistä, sillä 

montélähdöt ovat avoinna 4-12-vuotiaille 

lämminverisille, 5-15-vuotiaille kylmäverisille 

sekä 4-18-vuotiaille poneille. Ajallisesti 

montéhevoset juoksevat yleensä muutaman 

sekunnin hitaammin mitä kärrylähdöissä. 

Sallitut rodut 

Raveihin hyväksyttyjä rotuja ovat 

amerikanravuri, ranskanravuri, orlov sekä 

niiden risteytykset, joista käytetään 
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yleisnimitystä lämminverinen. 

Kylmäveriroduista taas suomenhevonen, 

pohjoisruotsinhevonen sekä dölenhevonen 

saavat kilpailla raveissa. Ponit on jaettu 

kahteen ryhmään: A-kategorian sekä B-

kategorian poneihin. A-kategoriaan kuuluvat 

shetlanninponit sekä british spotted ponyt, 

joiden säkäkorkeus on maksimissaan 107cm. 

B-kategorian lähtöihin taas saavat osallistua 

ponit, joiden säkäkorkeus on 107,01-130cm. 

Suosituin ponirotu on gotlanninruss, mutta 

myös esimerkiksi pohjoisnorjanponeja sekä 

welsh-poneja 

näkyy toisinaan 

radoilla. 

Ravilähdöt on 

jaettu roduittain, 

sillä nopeudet 

rotujen välillä 

vaihtelevat 

huimasti. 

Lämminveriravurit 

ovat ravureista 

nopeimpia, 

seuraavaksi tulevat kylmäveriset, B-

kategorian ponit ja viimeisenä A-kategorian 

ponit. Hevosten on raveissa juostava 

hyväksytty koelähtö ennen peruslähtöihin 

osallistumista. Virtuaalimaailmassa 

koelähtöjä järjestää VRER:n koelähtö-osasto 

ja koelähtöpäivät ovat joka kuun 1. sekä 15. 

Lisäksi koelähtöjä on mahdollista järjestää 

villien ravien yhteydessä. Koelähtöön 

osallistuvan lämminverisen tulee olla 

vähintään 2-vuotias, kylmäverisen 

puolestaan vähintään 3-vuotias. Hyväksytty 

koelähtö edellyttää tietyn aikarajan 

alittamista. Esimerkiksi 2-vuotiailla 

lämminverisillä tämä tarkoittaa, että juostu 

aika saa olla enintään 1.28,0 ja 3-vuotiailla 

kylmäverisillä taas 1.50,0. Mikäli koelähtö 

hylätään, tulee se suorittaa uudelleen, 

kunnes hevonen saavuttaa hyväksytyn ajan. 

Koelähtöä ennen on mahdollista juosta myös 

vapaaehtoinen opetuslähtö. Poneilla ei 

koelähtöä vaadita, vaan ne voidaan ilmoittaa 

suoraan sopivaan peruslähtöön. 

Ajat, palkinnot ja merkinnät 

Ravilähdön päätteeksi jokainen valjakko saa 

kilometriajan, joka tarkoittaa hevosen 

keskimäärin yhtä kilometriä kohden 

kuluttamaa aikaa. Koko matkaan mennyt 

aika siis 

jaetaan 

matkan 

pituudella. 

Tuloksissa aika 

voidaan 

merkitä joko 

muodossa 

1.16,7 tai 

pudottaa 

minuutti pois 

ajan edestä, 

jolloin se on muotoa 16,7. Ajan perässä on 

ilmoitettu matkan pituus lyhenteenä sekä 

mahdolliset laukkamerkinnät. Nuorimmat 

kylmäveriset juoksevat yleensä hitusen alle 

kahden minuutin aikoja, kun taas 

nopeimmat kylmäveriset juoksevat jopa 

1.20-vauhteja. Ero on siis suuri, kun taas 

lämminverisillä haarukka on yleensä 1.10-

1.20 välillä. B-kategorian ponit pyörivät 

kahden minuutin molemmin puolin ja A-

kategorian ponit kaikkein hitaimpana 

kolmen minuutin ympärillä - nopeimmat 

voisivat peitota jopa hitaamman B-

kategorian ponin. 

Ravikilpailuissa nopeimmille valjakoille 

jaetaan rahapalkintoja ja toisinaan myös 
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esinepalkintoja, kuten loimia tai ruusukkeita. 

Rahasummien suuruus vaihtelee lähdön 

tason mukaan eli nuorten ja hitaiden 

hevosten lähdöissä jaetaan pienempiä 

palkintoja, kun taas nopeampien hevosten 

lähdöissä on saatavilla suuremmat 

voittosummat. Hevosten peruslähdöissä 

voittosummat vaihtelevat yleensä 400:n ja 5 

000:n euron välillä, suurlähdöissä summat 

voivat tosin olla paljon suurempiakin. Ponien 

lähdöissä rahasummat ovat yleensä 

huomattavasti pienemmät, noin 80-150:n 

euron välillä. Täysissä lähdöissä 

rahapalkintoja jaetaan yleensä kuudelle 

nopeimmalle niin, että nopein saa 

suurimman rahasumman ja seuraavat sitten 

yleensä aina puolet pienemmän summan 

(esim. 1. 4 000ve - 2. 2 000ve - 3. 1 000ve 

jne.). Palkintorahat jaetaan osallistuvien 

valjakoiden, ei hyväksyttyjen suoritusten 

mukaan, eli mitä vähemmän osallistujia, sen 

vähemmän valjakoita palkitaan. 

Raveissa tavoitellaan paitsi nopeaa, myös 

puhdasta 

suoritusta. 

Puhtaan 

suorituksen 

saamiseksi 

hevosen on 

juostava koko 

matka ravilla. 

Toisinaan 

raveissa näkee 

hevosten myös 

laukkaavan tai peitsaavan ja näistä seuraa 

laukkamerkintä tai pahimmassa tapauksessa 

hylkäys. Laukkamerkintä on kirjain x lähdön 

ajan perässä (esim. 1.30,4ke x) ja kirjainten 

määrä kertoo, montako laukkaa hevoselle on 

lähdössä  tullut. Hevosilla hyväksytty 

suoritus voi sisältää maksimissaan kaksi 

laukkamerkintää ja poneilla viisi. 

Virtuaalimaailmassa on kuitenkin 

pysyttäydytty sekä hevosten että ponien 

kohdalla maksimissaan kahdessa 

laukkamerkinnässä. Kolmas laukka johtaa 

hylkäykseen. 

Kaikki startit otettava huomioon 

Ravihevosen tiedoissa näkee monesti 

ennätyksen ja voittosumman lisäksi 

merkattuna statistiikan. Statistiikasta näkee 

hevosen starttimäärän kokonaisuudessaan 

sekä sijoitukset ja kaikki hevosen juoksemat 

startit tulee merkitä statistiikkaan - myös 

hylkyyn johtaneet suoritukset. Startit 

merkitään muodossa kaikki startit: 

ensimmäiset sijat - toiset sijat - kolmannet 

sijat ja niin edelleen eli esimerkiksi 16: 2-3-5. 

Tällöin hevonen olisi juossut kaiken 

kaikkiaan 16 starttia, joista kaksi olisi 

voittoja, kolme kakkossijaa sekä viisi 

kolmossijaa. Statistiikan yhteydessä saattaa 

olla laskettuna myös voitto- ja 

sijoitusprosentit. 

Esimerkiksi 

voittoprosentti 20 

tarkoittaa, että 

hevosen starteista 

viidesosa on päätynyt 

voittoon eli vaikkapa 50 

startista 10 olisi 

voittoja.  

Virtuaalinen raviurheilu 

pyritään pitämään 

mahdollisimman realistisena ja hevosen 

kehitystä on helppo seurata koko kilpailu-

uran ajan. Monelle lajin harrastajalle juuri 

realistisuus ja kehittymismahdollisuudet 

ovatkin ne, jotka saavat pysymään 

raviurheilun parissa. Nuorilla hevosilla 
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starttimäärät pysyvät pieninä eikä iän ja 

kokemuksen karttuessakaan tarvitse 

välttämättä juosta kymmeniä startteja 

ikävuotta kohden. Esimerkiksi 50 starttia 

koko hevosen kilpailu-uran aikana on jo 

sopiva määrä, mutta yli sadan startinkaan 

juoksijat eivät ole harvinaisuus. Sen sijaan 

mentäessä yli 150 startin, alkavat hevoset 

vähenemään, mutteivät kuitenkaan ole 

mikään tavaton näky. 

Mistä voi aloittaa? 

Mikäli oman ravurin hankkiminen kiinnostaa, 

kannattaa tutustua Virtuaaliravien 

edistämisryhmän, VRER:n, sivuihin, joilta 

löytyy kattavat kilpailusäännöt sekä -

rajoitukset. Samoilta sivuilta löytyy myös 

kilpailukalenteri, johon lisätään VRER:n 

alaiset ravit samaan tapaan kuin VRL:n 

sivuille lisätään liiton alaiset 

ratsastuskilpailut. Muut lajin harrastajat 

neuvovat mielellään, joten askarruttavissa 

asioissa voi rohkeasti kääntyä muiden 

puoleen esimerkiksi Hevostalli.net:n 

foorumilla olevassa Ravikeskustelussa. 

Kasvattajat myyvät varsojaan myös uusille 

harrastajille, neuvovat aina tarvittaessa 

eivätkä yleensä vaadi mahdottomia 

starttimääriä, joten alkuun päästäkseen ei 

välttämättä tarvitse turvautua pelkkiin 

tuontihevosiin. 

Kirjoittaja: Noka
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Yleisimmät hylkäyssyyt: 

hll - hylätty liiat laukat (hevonen laukannut kolme 

kertaa) 

hpl - hylätty pitkä laukka (hevonen laukannut 

150m tai enemmän) 

hlo - hylätty loppusuoran laukka (hevonen 

laukannut viimeisellä 100m:llä enemmän kuin 

20m) 

hml - hylätty maalilaukka (hevonen ylittänyt 

maaliviivan laukassa) 

hyl - hylätty (murtautuminen tai muu törkeä rike) 

k - keskeyttänyt 

Matkat ja niiden lyhenteet: 

1000m-1999m - lyhyt matka (ly) 

2000m-2499m - keskimittainen matka (ke) 

2500m-2999m - keskipitkä matka (kp) 

3000m ja pidemmät - pitkä matka (pi) 

Ikärajoitukset: 

Kärrylähdöissä 

- lämminveriset ja peitsarit 2-12-vuotiaat 

- kylmäveriset 3-15-vuotiaat 

- ponit 3-18-vuotiaat 

Montélähdöissä 

- lämminveriset ja peitsarit 4-12-vuotiaat 

- kylmäveriset 5-15-vuotiaat 

- ponit 4-18-vuotiaat 
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Miten ja milloin tutustuit virtuaaliseen ravimaailmaan? 

Olen jo muutamaan kertaan kokeillut "siipiäni" 

raviharrastuksen parissa, mutta kokeilut ovat jääneet ikävä 

kyllä kovin lyhyiksi. 2013 kesällä kaipasin jotakin uutta 

harrastukseeni ja huomasin löytäväni itseni lukemasta usein 

Hevostalli.net:n virtuaalipuolen Ravikeskustelua. Kävin 

kesälomalla katsomassa oikeita raveja ja päätin että nyt olisi 

aika hankkia muutama virtuaalinen ravuri joiden kanssa 

aloittaa kisailu. 

Mikä sai sinut aloittamaan virtuaalisen raviurheilun? 

Kaipasin jotakin uutta harrastukseeni, halusin 

päämäärällisempää kilpailemista kuin vain sijoitusten 

keräämistä ja koin raviyhteisön kannustavaksi ja iloiseksi.  

Millaisella kokoonpanolla olet lajiin lähtenyt tutustumaan?  

Keksin itselleni 6 kylmäveristä, 4 lämminveristä ja 4 

shetlanninponia joille olen aloittanut kilpailemisen. En 

halunnut ostaa muilta hevosia jos sattuisinkin lopettamaan 

raviharrastuksen. 

Mitä positiivisia asioita olet huomannut ravipuolella? 

Ilmapiiri harrastajien kesken on erittäin mukava! Tuntuu, että 

kaikki auttavat toisiaan ja uusia neuvotaan ystävällisesti.  

Entä oletko kohdannut haasteita lajin parissa? 

Heh, lasketaanko haasteeksi se ettei ymmärrä koko lajista 

mitään? Sopivia kilpailuja etsiessä on saanut olla silmä 

tarkkana ja silti on tullut mokailtua ja juoksutettua mm 

shetlanninponeja lämminveristen lähdöissä jne. 

Miten olet selvinnyt haasteista? 

Lukemalla tarkemmin ohjeet ja kysymällä apua lajin 

harrastajilta. 

Mikä on auttanut sinua eniten raviurheiluun 

tutustumisessa? 

Htnetin ja VFn ravikeskustelu, muiden tallit. 

Miten sinut on mielestäsi 

otettu ravi-ihmisten 

keskuudessa vastaan? 

En ole vielä keskustellut 

julkisesti harrastajien 

kanssa, mutta olen saanut 

sähköpostitse apua. Olen 

saanut kovin ystävällistä ja 

kannustavaa palautetta. 

Mitä tulevaisuuden 

suunnitelmia tai haaveita 

sinulla on raviurheilun 

parissa? 

Aika näyttää mitä tämän 

lajin harrastamisen suhteen 

käy, toivottavasti tästä 

tulisi pitkäaikainen osa 

harrastustani. 

Miten rohkaisisit lajista 

tietämätöntä 

tutustumaan 

raviurheiluun?  

Lue VRER sivut läpi, lukaise 

Derekan raviopas ja seuraa 

useamman ketjun verran 

ravikeskustelua htnetissä. 

Keksi itsellesi hevosia ja 

ilmoita ne koelähtöön 

jonka jälkeen jatkat 

kilpailemista oikeissa 

kisoissa. Tekemällä oppii ja 

kukaan ei ole seppä 

syntyessään! 

Haastattelija: Noka
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VRER käsitteenä ei varmaankaan ole kovin 

monelle ratsuja harrastavalle virtuaali-

ihmiselle tuttu. Mitä koko pulju sitten pitää 

sisällään? VRER on vuonna 2002 perustettu, 

virtuaaliravien ja –ravureidenasiaa ajamaan 

tarkoitettu yhdistys.  VRER koostuu 

päättäjäsenistöstä joka koostuu tällä 

hetkellä kahdeksasta raviharrastajasta.  

VRER:n päätavoite on lähinnä valvoa 

realistisuutta ja tuoda järjestystä 

virtuaaliseen ravimaailmaan muun muassa 

sääntöjen avulla. VRER toki vastaa myös 

virallisten suurkilpailuiden sekä ravi-ihmisten 

oman juhlan, virtuaalisen ravigaalan 

järjestämisestä.  Yksi tärkeistä virtuaaliravien 

edistämisryhmäläisten hommista on 

koelähtöravien järjestäminen, mikä takaa 

sen että jokainen halukas saa hevosensa 

raviradoille kun hevonen vain koelähdon 

läpäisee.  VRER ei kuulu minkään liiton tai 

jaoksen alaisuuteen, vaan toimii itsenäisenä 

ryhmänä ja pyrkii kuuntelemaan koko 

ravikansan ajatuksia sekä toiveita ja ajamaan 

näiden asioita.  

Alun perin VRER 

on tosiaan 

perustettu 2002, 

jolloin 

edistämisryhmän 

puikoissa hääri 

Ravitalli 

Ninitrastakin 

tuttu Heli. 

Tammikuussa 

2007 johtotehtäviin siirtyivät Ravirata 

Silwerin Icengard sekä Calvaron ylläpitäjä 

Jonsku. Vuodesta 2008 lähtien ylläpitäjän 

tehtävä oli virallisesti yksin Icengardilla 

kunnes 2010 hän astui sivuun VRER:n 

johdosta ja siirryttiin tämänhetkiseen 

tilanteeseen jossa VRER:ää pyörittävät 

tasavertaiset päättäjäjäsenet.  

Pähkinänkuoressa Virtuaaliravien 

Edistämisryhmä on siis järjestäytynyt 

porukka harrastajia jotka yrittävät ajaa ravi-

ihmisten asiaa, järjestää kilpailuita ja pitää 

yllä yleistä järjestystä ravimaailmassa.  

Päättäjäjäsenet auttavat myös mielellään 

niin uusia kuin vanhojakin harrastajia mieltä 

painavissa kysymyksissä sekä parhaansa 

mukaan myös käytännön asioissa.   

Tietoa koelähtöraveista 

1. heinäkuuta vuonna 2007 siirryttiin 

noudattamaan uudenlaista 

koelähtöjärjestelmää. Uuteen 

koelähtöjärjestelmään siirryttiin jotta 

saadaan taattua hevosille mahdollisimman 

realistiset koelähtötulokset.  Koelähtöjä ei 

näin ollen järjestetä enää normaaleissa 

VRER:n alaisissa raveissa vaan pelkästään 

omissa koelähtöraveissaan joiden 

järjestämisestä vastaan kukin päättäjäjäsen 

omalla vuorollaan. 

Koelähtöraveja 

juostaan kaksi 

kertaa 

kuukaudessa, joka 

kuun ensimmäinen 

ja viidestoista päivä.  

Voidakseen kilpailla 

VRER:n alaisissa 

raveissa jokaisen 

vähintään 3-

vuotiaan kylmäverisen sekä 2-vuotiaan 

lämminverisen (myös peitsarin)  tulee 

suorittaa koelähtö hyväksytysti. Ponien ei 

tarvitse koelähtöä suorittaa.  Hyväksytyksi 

koelähdöksi lasketaan aikarajojen puitteissa 

puhtaalla ravilla juostu lähtö.  Koelähtöjen 
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aikarajat löydät niin VRER:n kuin 

koelähtöravienkin sivuilta! 

Ravigaala – mikä se on? 

Virtuaalinen ravigaala on monen 

raviharrastajan mielestä vuoden odotetuin 

tapahtuma.  Ravigaala järjestetään kerran 

vuodessa ja siellä palkitaan aina menneen 

vuoden parhaita ja menestyneimpiä. 

Ravigaala on myös loistava tapa kerääntyä 

yhteen ja vaihtaa kuulumisia tuttujen 

harrastajien kanssa ilman kiirettä, hevosia, 

kuraa ja hikeä. Varikkoalueella kun hevonen 

toisessa kädessä ja tavarat toisessa kädessä 

ei aina ehdi kavereiden kanssa liiemmin 

rupattelemaan.  

Ravigaalaan 

ehdokkaiksi 

päättäjäjäsenistö 

on valinnut  

jokaiseen 

kategoriaan 

muutamia 

ehdokkaita jotka 

ansaitsisivat tulla 

palkituksi vuoden 

parhaana, vuonna 

2011 siirryttiin kuitenkin kokeilemaan niin 

sanottua ehdokkaiden keräämistä yleisöltä, 

joka järjestetään hyvissä ajoin ennen 

äänestysajan alkua ja jonne jokainen voi 

ilmoittaa mielestään palkinnon ansaitsevia 

ehdokkaita.  Kun ehdokkaat ovat koossa ja 

virallinen äänestysaika on alkanut,  jokaisella 

virtuaaliharrastajalla on oikeus äänestää 

omaa suosikkiaan joko valmiista ehdokkaista 

tai sitten ehdottamalla omaa ehdokasta. 

Kategorioina ravigaalassa ovat muutaman 

esimerkin mainitakseni muun muassa 

vuoden ravivalmentaja, vuoden kilpaileva 

lämminverinen ja suomenhevonen 

eriteltyinä sukupuolten mukaan,  vuoden 

lämmin- ja kylmäverinen siitosori ja –tamma, 

vuoden raviteko ja niin edelleen. Kaikki 

kategoriat ja edellisten vuosien voittajat 

löytyvät VRER:n sivuilta.  

Minäkö järjestämään raveja?  

VRER :n alaisten ravien järjestäminen ei ole 

niin vaikeaa kun kuvitella saattaisi ja sivuilta 

löytyy hyvät ohjeet aloittelevillekin 

harrastajille.  VRER :n sivuilta löytyy myös 

muun muassa tarkat palkinto- ja 

aikataulukot ohjeistuksineen järjestäjän 

työtä helpottamaan. Ravien järjestäjän 

perussääntöinä mainittakoon se että raveja 

on mahdollisuus 

anoa kuluvalle ja 

seuraavalle 

kuukaudelle. Eli 

esimerkiksi nyt 

raveja voi anoa 

elokuulle ja 

syyskuulle.  

Rajoitukset lähtöjen, 

osallistujamäärien 

sekä muiden 

sääntöjen osalta on 

helppo tarkistaa VRER :n ”kilpailut”- sivun 

takaa.  

Tuoreimpana uudistuksen ravijärjestäjille 

voisin mainita ravianomuslomakkeen, joka 

löytyy ”säännöt ja anominen”- linkin takaa 

(”kilpailut”- sivulta). Lomakkeeseen 

syötetään järjestäjän tiedot, ravien 

päivämäärä, kutsun osoite, ryhmät joille 

raveissa järjestetään lähtöjä 

(kylmäveriset/lämminveriset/ponit) sekä 

halutessaan lisätietoja raveista ”muuta”- 

kenttään. Tämä helpottaa ja nopeuttaa 
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ravien anomista varsinkin paljon raveja 

järjestävien osalta.  

Ravien järjestämisestä saa ja pitääkin kysyä 

jos kysyttävää on. Niin päättäjäjäsenet, kuin 

muutkin harrastajat auttavat varmasti 

mielellään. Kysyä voi joko VRER:ltä 

sähköpostitse tai sivuilta löytyvän 

vieraskirjan kautta. Hevostalli.netin 

virtuaalitallit- osiosta löytyvän ravitopickin 

kautta tavoittaa myöskin nopeasti muita 

harrastajia ja sitä kautta on selvinneet monet 

pulmat! 

Kirjoittaja: Essi K.  

Kirjoittaja on VRER:n päättäjäjäsen sekä 

Ikikorven suomenhevosten ja ravitalli JP 

Hirvensalon omistaja.
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Milloin ja miten aikoinaan aloitit virtuaalisen 

raviharrastuksen?  

Ensimmäinen virtuaalitallini oli pystyssä 1999 tai 2000 en nyt 

aivan tarkkaan muista. Ensimmäinen virtuaalinen ravitalli 

nousi 2001 (Ravitalli Loisto).  

Mikä sai sinut aloittamaan lajin parissa?  

Oikeat ravihevoset. Ne tuntuivat IRL paljon mukavemmilta 

kuin ratsut. On siis luonnollista että virtuaalihevostelukin 

vaihtui ravureihin. 

Kerro taustastasi virtuaaliravien harrastajana.  

Noh, takana on nyt 12 vuotta virtuaalista raviurheilua. Olen 

ollut mukana näkemässä, miten nykyinen ravihevostouhu on 

alkunsa saanut ja miten siitä on kehitytty nykypäivään. Omia kasvatteja on varmasti lähemmäs 

300. Virtuaalisten ravihevosten suvut ovat aina olleet minulle eräänlainen intohimo.  

Mitkä ovat suurimmat saavutuksesi harrastuksen parissa?  

Tämä onkin aika mielenkiintoinen kysymys. Kyllä varmaan kovin saavutukseni on edellinen 

ravitallini Ravitalli Loisto. Talli oli erittäin vahvasti painottunut kasvattamiseen ja siinä se olikin 

vertaansa vailla. Tallissa seisoi palkittuja siitosoreja ja tammoja vuoronperään. Niistä syntyi 

ikäluokkakisojen ja suurkilpailuiden voittajia. Palkintoja ropisi ikkunoista ja ovista. Loiston kanssa 

saavutettiin minun mielestäni kaikki mitä virtuaalinen ravitalli voi saavuttaa ja ehkä hieman 

enemmänkin.  

Mikä on tilanteesi tällä hetkellä lajin parissa?  

Aika sellainen varhaiseläke. Talli on vähän Loiston jatke. Aktiivisuudeltaan tosin häviää Loistolle 

mennen tullen. Omia kasvatteja lähinnä kilpailutan. Metsästän siittolaan hyvän oloisia tammoja 

ja oreja jatkamaan siittolatoimintaa. Toiminta on aika pienimuotoista ja enemmän 

harrastepohjalta, ei niin suoraan sydämestä kuin nuorempana :)  

Miten virtuaalinen raviurheilu on vuosien saatossa mielestäsi muuttunut?  

On menty virallisempaan suuntaan koko ajan. Ihan alkujaan mitään virallista ei ollut, mutta oli 

kauhea määrä aktiivisia ihmisiä, jotka pitivät raviurheilun hengissä yhteistuumin. VRER:n mukaan 

tulo teki raviurheilusta virallista ja se on hienosti kehittynyt vuosien varrella aina vaan parempaan 

suuntaan. Ravien määrä on alkuajasta tosin pudonnut tosi paljon. Se on varmasti verrannollinen 

sen suhteen, paljonko on oikeasti aktiivisia talleja pitämään niitä. VRER:n alkuaikoina talleilla oli 
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omia "ravipäiviä" VRERin listalla kerran viikossa, aivan kuten oikeillakin raviradoilla. Sitä ei enää 

nykypäivänä näe.    

Entä millainen tilanne on tällä hetkellä?  

Sanoisin että ihan hyvä. Vaikka raveja on toki vähemmän kuin ennen. Raveja on kuitenkin 

tasaisesti ja koko ajan tarjolla. VRER:n toimintaa kehitetään koko ajan lähemmäs IRL-

raviurheilua, mikä minun mielestäni on ihan oikea suunta. Uusia tosi aktiivisia harrastajia toki 

kaivataan aina.  

Miten oma harrastamisesi on muuttunut?  

Tästä on tullut enemmän leppoisa harrastus kuin tosi mielessä saavutusten saavuttaminen. 

Johtunee varmaan myös siitä, että Loiston kanssa voitettiin paljon ja en jaksa uskoa, että 

nykyinen tallini nousee samalle tasolle ikinä.   

Kerro elämäsi ravihevosesta/ravihevosista. 

Elämäni hevonen... voi ei. Niitä on monta. Mystic Loisto, ihka ensimmäinen oma kasvattini, 

nousee tietysti ensimmäisenä mieleen. Ori, joka kirmasi itsensä varsin korkealle raviuralla ja 

myöhemmin siitospuolellakin. Sitten onkin liuta jenkkituonteja, jotka ovat valloittaneet minun 

sydämeni omana aikanaan. Niin kuin Mysticin isä Mysterious Yankee, upea siitosori Raymond 

Hanover sekä kirkkaimpana tähtenä Tornado Flash. Oripojat, jotka menestyivät siitoksessa 

paremmin kuin hyvin. 

Suomenhevosista minun sydämeni kuuluu ehdottomasti kaksikolle Viekser ja Vauhdin-Likka. 

Viekser oli aikansa ruhtinas raviradoilla. Lähes voittamaton yksilö. Jalostuksessa sen merkitystä ei 

voi oikein edes sanoin kuvailla. Lähes yhtä kattava kuin esikuvansa Vieskerin saavutukset. 

Vauhdin-Likka taas jätti sellaisen kilpahevoskatraan taakseen, että moni heikompi jo kalpenee. 

Vauhdin-Likan pojista tuli lähes kaikista menestyneitä suurkilpailuvoittajia ja siitosoreja 

myöhemmin. 

Kaipaisitko muutoksia virtuaaliseen raviurheiluun?  

Kaipaisin lisää isoja talleja. Se loisi jatkuvuutta ja uusien sukujen pintaan nousemista ihan eri 

tavalla. Harmittavan moni iso kasvattaja on pistänyt pillit pussiin menneinä vuosina.   

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia tai haaveita sinulla on lajin parissa?  

No jos nämä nykyiset hevoset pärjäisivät radalla ja siitoksessa niin olisin oikein tyytyväinen kaikin 

puolin.  

    

  

Miten rohkaisisit lajista tietämätöntä tutustumaan raviurheiluun?  

Kaikki ovat joskus aloittaneet. Sitä ei kannata pelätä, että savustettaisiin ulos kun ei tunne 

raviurheilua läpikotaisin. Tietoa mielellään jaetaan ja kerrotaan jos joku on oikeasti siitä 

kiinnostunut.   

Haastattelija: Noka 
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Yksi ylitse muiden 

Suuren ravitallin 

omistajan elämään 

mahtuu paljon 

ravureita eikä aina 

ole helppoa 

muistaa kaikkia 

matkan varrella 

mukana kulkeneita 

hevosia – saatikka 

valita joukosta 

sellaista yksilöä, 

joka olisi selkeästi ylitse muiden. Etenkin, jos 

karkeasti arvioiden kilpahevosia on 

omistettu yli 150 kappaletta ja suurin osa 

kilpahevosista on kilpaillut uransa alusta 

loppuun omistajalla. Siitä huolimatta kun 

minulta kysytään, onko joku ravuri jäänyt 

erityisesti mieleeni, ei tarvitse vastausta 

miettiä sekuntiakaan: Kekan Tuli-Sinko. 

Tulevaisuuden toivo? 

Punarautias ori Kekan Tuli-Sinko syntyi 13. 

heinäkuuta 2007 ja se oli Kerystonin 

Kartanon viidestoista suomenhevoskasvatti. 

Emä Pikku-Neito oli tallin ensimmäisiä 

kilparavureita ja menestyikin kohtalaisesti, 

etenkin 4-5-vuotiaana. Isä Taikatuulen 

Lennokas oli puolestaan Monnin Ravitallin 

loisto-ori sekä VRER:n suosittelema 

jalostusori. Isänisä Rutto-Surma puolestaan 

oli vuoden 2004 kuninkuusraveissa mukana 

ja tuli toiseksi 2. ja 3. osalähdössä. Sukunsa 

puolesta ”Sinko” olikin erityisen mieluinen, 

minkä takia se sai itselleen juuri sen nimen, 

mitä olin himoinnut ravurieni joukkoon jo 

pitkään. 

Vaikka kaikin puolin ori oli odotettu ja 

suunniteltu, ei sen menestymiselle 

raviradoilla ollut mitään 

takeita. Sinko olikin varsana 

villihkö ja hankalatapaus, 

mutta kun ikää tuli lisää, se 

hieman järkevöityi kotona – 

tosin ravikilpailuissa se 

aiheutti toisinaan 

vaaratilanteita hyppimällä 

pystyyn tallialueella. 

Muutenkin Sinko oli raveissa 

levoton ennen starttia ja 

steppaili katoksella 

jatkuvasti, mikä toisinaan aiheutti 

hermoromahduksia hoitajille, kun edessä oli 

tärkeä startti ja ori olisi pitänyt pystyä 

pitämään jollakin tapaa rauhallisena. Yleensä 

ori kuumenikin radalla, ja laukkariski oli suuri 

”aja!”-komennon kajahtaessa kovaäänisistä.  

Haparoiden liikkeelle 

Ensimmäinen koelähtöyritys päättyi 

hylkäykseen pitkästä laukasta, kun ori 

laukkasi välittömästi voltista liikkeelle 

lähdettyä. Seuraava yritys kuitenkin päättyi 

paremmin oriin pysyessä alusta loppuun 

ravilla ja tuloksena oli hyväksytty tulos. 

Uransa ensimmäisessä startissa ori oli 

toinen, mutta tätä seurasi laukkojen 

häiritseminen pariin seuraavaan starttiin. 

Neljännellä yrittämällään Sinko avasi uransa 

voittotilin. 

Sinkoiluistaan ja kuumenemisistaan 

huolimatta Singosta alkoi paljastua 

kelporavuri, vaikka laukat usein 

häiritsivätkin. 3-4-vuotiaana ori oli yli puolet 

starteistaan rahasijoilla ja ennätys 30,8ke. 

Sinko ei ollut mikään varsatähti kuten 

emänsä, vaikkakin 5-vuotiskauden 

ensimmäisessä startissa ori paransi 
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ennätyksen lukemiin 28,8ke, tullen siis 

heittämällä tähtiaikaiseksi. Ori sinkoutui 

ravikansan tietoisuuteen vasta 

kuusivuotiskaudellaan. 

Junnu rökittää konkarit 

Sinko oli voitontahtoinen myös kolmella 

ensimmäisellä kaudellaan, mutta vasta 

kuusivuotiaana se sai jalat alleen. 

Epähuomiossa ori ilmoitettiin täysin 

epärealistiseen sarjaan mukaan ja se saikin 

vastaan itseään monta kertaa parempia: ori 

oli ennätykseltään lähdön toiseksi hitain ja 

vähiten tienannut. Sitä ei kuitenkaan vedetty 

pois lähdöstä, mikä paljastuikin hyväksi 

päätökseksi: Sinko juoksi toiseksi. Tämän 

jälkeen ori tuntui vain koko ajan parantavan 

tahtiaan, vaikka laukat yhä osaksi sotkivatkin 

ja vaikeuttivat menestystä. 

Kuusivuotiskauden 

puoleen väliin 

mennessä ori oli 

kaksinkertaistanut 

voittosummansa, 

mikä sillä oli ollut 

ennen kauden 

alkua. Todellinen 

koitos koitti 

kuitenkin Ravirata 

Silwerin Suur-

Sprintissä, jolloin 

Sinko kohtasi ykkössarjan parhaimmiston. 

Se oli lähdön nuorin osanottaja ja 

ennätykseltään hitain – kukaan ei ajatellut, 

että tällä oripojalla olisi mitään sanomista 

sen hetkiselle suomenhevosten kermalle. 

Mailin matkalle auton takaa lähdettiin 

altavastaajana, haaveena puhdas juoksu ja 

uusi ennätys. 

Vedonlyöjät ja katsojat saivat kuitenkin 

hämmästyä, kun maalisuoralla voittoon liiteli 

kaikista epätodennäköisin voittaja, nuori 

keltanokka, lähdön ”musta hevonen”, Kekan 

Tuli-Sinko. Turvan leikatessa maaliviivan 

tallikurvista kuului riemunhuutoja 

taustajoukkojen seotessa totaalisesti ja 

kuuluttaja huusi: ”Voittoon pienin ja tänään 

tulivoimaltaan järein, Kekan Tuli-Sinko!” 

Taistelu ravinkuninkuudesta 

Suur-Sprintin voiton jälkeen ori kuului 

ykkössarjan parhaimmistoon. Ori 

osallistuikin 8-vuotiaana 

ravikuninkuusmittelöön ravitalli Pronssissa 

2008. Sinko oli elämänsä loistokunnossa, 

olihan sillä jo kolme voittoa kaudelta alla. 

Ensimmäisenä päivänä ori sai hyvän juoksun 

ja tulikin neljänneksi 2100 metrin matkalla. 

Toisen päivän startteihin lähdettiinkin hyvillä 

mielin, sillä 

kaikki oli 

mahdollista. 

Mailin matkalla 

Sinko sai hyvän 

lähdön ja pääsi 

toiseen pariin 

ulos, josta se 

pääsi helposti 

kärkeen 100 

metriä ennen 

maalia. Takaa kiri kuitenkin hyvin 

tallikumppani Kekan Tulipallo, joka onnistui 

hivuttautumaan ohitse. Sinko oli toisen 

osalähdön toinen, ja päätösmatkalle ori lähti 

kokonaistuloksien ykkösenä. Mitä, minun 

pieni Sinkoni on täysin kiinni 

ravikuninkuudessa! Tallialueella omistajaa 

jännitti melkoisesti, mutta hevonen oli 

hoidettava ja valmistauduttava 
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päätösmatkalle, tuolle kestävyyttä 

koettavalle 3100 metrille. 

Valitettavaa kyllä, Sinko romahti täysin 

päätösmatkalla: ori tuli maaliin 

kahdeksantena. Mitään ei ollut kuitenkaan 

menetetty, sillä kokonaisaika ratkaisisi 

kohtalon eikä Sinko kuitenkaan ollut kovin 

kaukana kärjestä, koska maaliin oltiin tultu 

suhteellisen pienessä sumpussa. Tuomaristo 

laskeskeli kokonaisaikoja, ja lopulta 

ravikuninkaaksi 2008 julistettiin J.T. Jasperi. 

Sinko tuli kuitenkin toiseksi jääden sekunnin 

kärjestä, ja kokonaisaika oli 9.40,3. 

Tallin pieni legenda 

Ravikuninkuuskisan jälkeen Sinko jatkoi 

normaalia kilpailemistaan. Se tuli 

kolmanneksi N.I.N. Rattopoika Muistoajossa, 

mutta sen jälkeen vauhdit hidastuivat ja 

jalkavaivoja alkoi ilmetä, mitkä haittasivat 

kilpailua ja pakottivat oriin useamman kerran 

tauolle. Siitä huolimatta ori osallistui 

Olympia-ajon finaaliin, jossa se laukkasi heti 

startissa hylkyyn, kiri Oiva Cupin finaalissa 

toiseksi ja voitti suvereenisti vielä 14-

vuotiaana Ryysyranta Grand Prixin. 15-

vuotiaana se osallistui toistamiseen 

kuninkuuskilpaan, mutta ikä painoi jo päälle 

ja ori tulikin kokonaistuloksissa vasta 

yhdeksänneksi. Kuninkuuskilpailuun 

päättyikin Singon raviura. 

Singon raviura käsitti yhteensä 133 starttia, 

joista 21 voittoa, 12 kakkosta ja 11 kolmosta, 

ja sillä oli paljon arvokisamenestystä. Oriista 

jäi kahdeksan varsaa, joihin kuuluu 2010 

ravikuningatarkisan osalähtövoittaja ja 

kokonaiskilpailun kolmas Kekan Liekitär. 

Singon veri virtaa yhä vahvana Kerystonin 

Kartanon suomenhevoskasvateissa: se on 

isänisä vuoden 2012 Pikkukunkun kakkoselle 

ja emänisä tämän vuoden N.I.N. Rattopoika 

Muistoajon voittajalle. Vuoden 2010 

ravigaalassa ori tuli toiseksi vuoden 

jalostusori kategoriassa häviten kolmella 

pisteellä Halla-Herralle. 

Sinko kuoli vanhuuteen 31-vuotiaana. 

Kuolemansa jälkeen Sinko sai VRER-

Tähtijuoksijan arvonimen 765 pisteellä. 

Mikään arvonimi ei kuitenkaan riitä 

kertomaan sitä, kuinka hieno Sinko oli 

omistajansa mielestä ja kuinka tärkeä Sinko 

oli Kerystonin Kartanon kasvatustoiminnan 

kannalta. Harva nykypäivän raviharrastaja on 

tietoinen pienestä sinkoilijasta, joka sinkosi 

itsensä tähtiin ja jäi elämään omistajansa 

sydämeen pienenä 

legendana. 

Kirjoittaja & kuvat: Hessi VR  
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Mikä on peitsari? 

Peitsarit ovat rodultaan amerikanravureita ja 

ne juoksevat kilpaa raveissa. Peitsari ei 

kuitenkaan ole sama asia kuin ravuri, sillä 

niiden askellajit eroavat merkitsevästi 

toisistaan. Peitsarin juostessa eli peitsatessa 

saman puolen jalat 

liikkuvat yhtä aikaa 

samassa tahdissa, 

kun taas ravurin 

juostessa, eli 

perinteisesti 

ravatessa, ristikkäin 

olevat jalat liikkuvat 

yhtä aikaa. 

Peitsaaminen on 

luonnollinen 

askellaji ja se on 

myös nopeampaa kuin ravi, minkä takia 

peitsarit juoksevat nopeampaa kuin ravurit 

eivätkä peitsarit näin ollen voi juosta 

samoissa lähdöissä kuin ravurit. Peitsari 

juokseekin mailin (1609 metriä) 3-4 sekuntia 

nopeammin kuin ravuri. 

Peitsarit siis juoksevat keskenään kilpaa 

peitsareille suunnatuissa lähdöissä, joissa 

niillä käytetään 

peitsarihihnoiksi/peitsausvaljaiksi kutsuttuja 

jalkavaljaita (englanniksi pacing hobbles). 

Valjaat tukevat peitsaamista ja niiden 

tarkoituksena on estää hevosta vaihtamasta 

askellajia, mutta siitä huolimatta ne eivät 

täysin estä laukkaamista, minkä takia 

laukkamerkinnät ja hylkäykset raveissa ovat 

mahdollisia. Joillakin peitsareilla ei käytetä 

peitsausvaljaita kilpailuissa, mutta harvat 

valmentajat kilpailuttavat hevostaan ilman 

valjaita. On myös mahdollista, että 

peitsausvaljaita ei käytetä lämmittelyssä 

vaan ne laitetaan vasta itse starttiin.  

Peitsarit oikeassa maailmassa 

Oikeassa maailmassa peitsareita on 

pääasiassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, 

Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Iso-

Britanniassa ja Irlannissa on myös peitsareita 

ja kilpailuita niille, mutta siellä toiminta on 

pienimuotoista. 

Peitsarilähdöt ovat 

ilmeisesti suurimmaksi 

osaksi autolähtöjä, 

mutta myös ns. 

standing start on 

mahdollinen. Standing 

start – vapaasti 

suomennettuna 

seisaaltaan lähtö – 

tarkoittaa sitä, että 

hevoset seisovat 

suoralla linjalla vieretysten ja lähtevät siitä 

liikkeelle lähtökäskyn tullessa. Meidän 

tuntema tasoitusajo (volttilähtö) ei ole 

käytössä. 

Oikeassa maailmassa peitsarit kilpailevat 

tietyillä tasoilla ja etenevät tasolta toiselle. 

Säännöt ovat niin monimutkaisia, ettei edes 

kirjoittaja ole perehtynyt niihin. Pääperiaate 

kuitenkin on, että hevosen voittaessa tietyn 

tason lähdön, siirtyy se kilpailemaan 

seuraavan tason lähtöihin. Yhdysvalloissa 

matkana on usein maili, mutta Australiassa 

matkat ovat usein 1800 – 3200 metrin väliltä. 

Peitsarit virtuaalimaailmassa 

Peitsareilla kilpaileminen 

virtuaalimaailmassa eroaa suuresti oikean 

maailman käytännöstä, sillä 

virtuaalimaailmassa kilpaileminen noudattaa 

täysin samaa käytäntöä kuin normaaleilla 

virtuaaliravureillakin kilpaileminen. Yleensä 

peitsarien lähdöt on rajattu ennätyksen 
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mukaan, esim. p.10,0-15,0 aikaisille (myös 

merkintä p10,0-15,0 

on mahdollinen – 

onko p-kirjaimen 

jälkeen piste vai ei on 

makukysymys). P-

kirjain ajan edessä 

tarkoittaa sitä, että 

aika on juostu 

peitsarilähdössä – 

kellotustyyli ja ajan 

merkitseminen on 

kuitenkin täysin sama 

kuin ravureiden. Ajat ovat kilometriaikoja, 

mikä tarkoittaa, että hevosen kokonaisajasta 

on laskettu keskimääräinen vauhti yhdellä 

kilometrillä. Ravimaailmassa kaikki annetut 

ajat ovat kilometriaikoja eikä kokonaisaikoja 

käytetä. 

Ennätyksen lisäksi melko yleistä on myös 

lähdön rajaaminen tietyn ikäisille. Lähdön 

rajaaminen 2-vuotiaille peitsareille on 

yleistä, sillä 2-vuotiaat peitsarit saavat juosta 

vain oman ikäistensä kesken kilpaa. Myös 

täysin avoimia peitsarilähtöjä näkee, sillä 

tällaisiin avoimiin lähtöihin saa ilmoittaa 

yleensä rajattomasti peitsareita per omistaja 

ja lähtö jaetaan osallistujien ennätyksen 

perusteella sopiviin ryhmiin. 

Yleisin juostava matka on 1609 metriä, 

mutta 2100 metrin 

matka on myös 

yleistynyt. 2600 ja 

3100 metrin 

matkat ovat 

harvinaisuuksia. 

Ryhmäajon lisäksi 

ajetaan myös 

normaaleita 

tasoitusajoja, 

mutta ryhmäajot 

ovat suositumpia. 

Palkintosummat ovat korkeampia 

peitsareilla kuin ravureilla. Lähtöjä 

peitsareille tosin järjestetään paljon 

vähemmän kuin ravureille, koska peitsarit 

eivät ole yhtä suosittuja kuin ravurit. 

Virtuaalimaailmassa peitsarien asiaa ajaa 

vuonna 2011 perustettu Virtuaalinen 

Peitsariyhdistys (VPY). Yhdistyksen sivuilta 

löytyy kattava tietopaketti peitsareista, 

minkä lisäksi siellä kerrotaan 

kasvattamisesta ja listataan suositellut 

jalostusoriit. Peitsarien asemaa on pyritty 

parantamaan etenkin arvokilpailuiden 

kehittämisellä: vuonna 2010 peitsareille oli 

vain kaksi nimettyä arvokilpailua, 

Virtuaaliravien Edistämisryhmän (VRER) 

suurkilpailut Classic Pace ja Juvenile 

GP, mutta nykyään arvokilpailuiden 

määrä on moninkertaistunut, vaikka 

uudet arvokilpailut eivät olekaan 

VRER:n alaisia. Lisäksi vuodelle 2013 

kehitettiin VPY Sire Stakes, ns. 

isäoriravit, jolla selvitetään, mitkä 

oriit periyttävät kyvykkäimpiä 

kilpapeitsareita.  
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Haluan oman peitsarin – miten aloittaa? 

Peitsarien kilpailuttaminen ei eroa 

oikeastaan ollenkaan ravurien 

kilpailuttamisesta – ainoa ero on se, että 

peitsarit juoksevat peitsarilähdöissä eivätkä 

ravilähdöissä. Jos virtuaalimaailman 

ravisäännöt ovat täysin vieraita, on niistä 

otettava selvää ennen oman peitsarin 

ostamista tai tuomista. Jos ravisäännöt sen 

sijaan ovat jo tutut, voi suoraan ostaa tai 

tuoda itselleen peitsarin, minkä jälkeen 

ilmoittaa sen sille sopivaan lähtöön. Jos 

peitsari on 2-vuotias, se ilmoitetaan 

kilpailemaan 2-vuotiaiden lähtöihin, minkä 

jälkeen sen käännyttyä 3-vuotiaaksi voi sitä 

ilmoittaa sen ennätyksen perusteella sopiviin 

lähtöihin. Jos peitsari on juossut 2-vuotiaana 

ennätyksekseen p.15,1a, voi sen ilmoittaa 

sellaisiin lähtöihin, joiden aikarajauksen 

sisälle ennätys sopii tai sitten 3-vuotiaiden 

lähtöihin. Alle p.10,0 aikaisten peitsarien 

lähdöt ovat kovia lähtöjä ja maagisen p.10,0 

ajan alittaneita pidetään ykköstason 

kilpureina. 

Peitsareille kuvia 

valitessa on 

otettava 

huomioon, 

etteivät raveista otetut ravureiden 

juoksukuvat käy, sillä ravureiden askellaji – 

ravi – ei käy yksiin peitsarien peitsauksen 

kanssa. Näin ollen peitsarien kuvien 

kannattaa olla näyttelykuvia, tarhakuvia, 

seisontakuvia valjaiden kanssa tai sitten 

oikeiden peitsareiden kuvia. 

Lisää tietoa peitsareista löytyy Virtuaalisen 

Peitsariyhdistyksen sivuilta 

(http://hessilainen.net/vpy). Peitsareista 

löytyy myös wikipediasta oma artikkeli 

suomeksi hakusanalla ”peitsari”, mutta jos 

kielipää riittää ja haluaa etsiä tietoa 

englanniksi, voi englanninkielisen wikipedian 

hakuun kirjoittaa ”Harness racing in 

Australia” ja ”Harness racing in New Zeland”. 

Teksti: Hessi VR 

Kirjoittaja on harrastanut virtuaalisia 

peitsareita vuodesta 2008 ja on Virtuaalisen 

Peitsariyhdistyksen ylläpitäjä.

  
K

u
va

 ©
 T

o
d

d
 H

u
n

t 
&

 D
ae

 A
n

n
 H

o
lu

b
, L

in
n

 C
o

u
n

ty
 F

ai
r 

C
C

 B
Y

-N
C

-S
A

 2
.0

 

22 

http://www.flickr.com/photos/thelinncountyfair/7736440436/


 

Milloin ja miten aikoinaan aloitit virtuaalisen raviharrastuksen?  

Syksyllä 2001 aloitin oikeassa elämässä opiskelemaan graafista suunnittelua ja osana opintoja oli 

nettisivujen tekeminen. Ideat olivat aika vähissä. Entisenä hevostyttönä päätin tehdä nettisivut 

kuvitteelliselle tallille ja hämmästys oli aika suuri, kun surffaillessa törmäsin "oikeisiin" 

virtuaalitalleihin. Minulla ei ollut aavistustakaan, että tällaista toimintaa oli todella olemassa. Olin 

oikeassa elämässä ollut tekemisissä ravihevosten kanssa, joten oli luontevaa, että ensimmäinen 

tallinikin oli ravitalli. 

Mikä sai sinut aloittamaan lajin parissa?  

Oikeassa elämässä olin tosiaan hoitajatyttösenä ravitallilla, sillä sinne oli helpompaa päästä sisälle 

kuin ratsutalleihin. Ravureissa itsessään kiinnosti tietysti vauhti, katsomon fiilis kun hevoset ovat 

loppusuoralla... Samaa ei pääse kokemaan virtuaaliravureiden parissa, mutta kun ei ole juuri 

mahdollisuuksia harrastaa hevosia IRL, virtuaalihevoset ovat mielestäni toimiva korvike. 

Kerro taustastasi virtuaaliravien harrastajana.  

Perustin 13.5.2002 ensimmäisen tallini, Ravitalli Ninitran. Ravureita oli yhdeksän, kaikki evm-

sukuisia, ihan siltä varalta, että kiinnostus lopahtaa. Vastaanotto ravipiireissä oli erittäin lämmin, 

mikä oli yksi syy homman jatkamiseen. Lopetin Ninitran tammikuussa 2008, sillä kävin läpi isoja 

muutoksia IRL ja tauolle menemisen sijaan päätin laittaa koko puljun kiinni. Jokin tässä 

harrastuksessa on koukuttavaa, ja saman vuoden toukokuussa avasin uuden ravitallin, Burnout 

Stablen. Totesin, että Ninitra oli tullut jotenkin liian suureksi ja halusin aloittaa puhtaalta 

pöydältä. Muutama vanha hevonen matkasi uuteen talliin, ostin pari uutta ja tekaisin pari evm-

sukuista lisää. Loppuvuodesta 2009 Burnout sulki ovensa, jälleen IRL ongelmien takia, ja olin 

kokonaan poissa piireistä 2,5 vuotta. Keväällä 2012 avasin tallin uudestaan ja se on ollut 

toiminnassa siitä lähtien. Näiden yli 10 vuoden aikana olen myös kasvattanut puoliverisiä (Kinship 

Warmbloods 2003-2008), sekä arabialaisia täysverisiä ja arabiristeytyksiä (Farr Arabians 2004-

2012). 

Mitkä ovat suurimmat saavutuksesi harrastuksen parissa?  

Yhtenä suurimmista saavutuksista haluaisin pitää Virtuaaliravien edistämisryhmän (VRER) 

perustamista, vaikkakaan idea ei ollut minun, enkä ollut sitä yksin tekemässä. Pyöritin pitkän 

aikaa ravikalenteria, nettisivuja ja muita toimintoja, joten monille on saattanut jäädä siitä 

sellainen mielikuva. Muita hienoja hetkiä harrastuksen aikana on ollut tietysti VRER:n järjestämän 

vuotuisen Ravigaalan palkinnot. Ravigaalassa ihmiset saavat itse äänestää vuoden parhaita 

hevosia ja henkilöitä. Minut on kahdesti palkittu Vuoden kasvattajana ja Vuoden valmentajana, 

lisäksi hevoset ovat saaneet eri palkintoja. Viime vuoden kohokohta oli, kun neljännen polven 

kasvattini Purnin Vislaus voitti Ravikuningatar-tittelin - ensimmäinen kerta koko harrastukseni 

aikana! 
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Mikä on tilanteesi tällä hetkellä lajin parissa?  

Harrastan edelleen aktiivisesti, sekä kasvatusta että kisaamista. VRERin toiminnassa en ole enää 

mukana, sillä luovuin kaikista virtuaalisista vastuutehtävistä sulkiessani Burnoutin 2009. 

Miten virtuaalinen raviurheilu on vuosien saatossa mielestäsi muuttunut?  

On vaikea sanoa, mihin suuntaan harrastus on mennyt. VRER:n perustamisen myötä "touhuun" 

saatiin vähän sääntöjä ja hillintää, mutta ihan viime vuosina en ole juuri muutoksia huomannut. 

Aivan kuten ratsupiireissäkin, on niitä, jotka haluavat pitää ravurinsa harrastehevosena ja myös 

niitä (kuten minä), joille kisaaminen on kaikki kaikessa. VRERin perustamisella oli kuitenkin suuri 

merkitys. Se toi ihmisiä paremmin yhteen, kisakutsuja oli helpompaa löytää ja samalla saatiin 

järkeä aikojen antamiseen, palkintorahoihin, suurkisoihin jne. Enää meillä ei ole esimerkiksi neljiä 

kuninkuusraveja joka vuosi, vaan yhdet viralliset. 

Entä millainen tilanne on tällä hetkellä?  

Tilanne on mielestäni tällä hetkellä aika hyvä. Uusia harrastajia tulee, jos ei nyt viikottain, mutta 

silloin tällöin kuitenkin. Yhteishenki on hyvä. Uusia autetaan, asioista pystytään juttelemaan, 

enkä ainakaan muista nähneeni esimerkiksi ht.netissä dissaamista tai muuta epäasiallista 

käytöstä. Hevosmarkkinapuolella on ehkä enemmän tarjontaa kuin kysyntää, mutta niimpä se 

taitaa aina ollakin tämän harrastuksen parissa... 

Miten oma harrastamisesi on muuttunut?  

Oma harrastukseni on muuttunut niin, etten ota tätä aivan yhtä vakavasti enää. Itselleni 

jalostustyö on ollut aina tärkeä osa harrastusta, jokaisen varsan kohdalla yritän miettiä hyvän 

sukuyhdistelmän. Ennen oli tärkeää, että jokaisesta tammasta jäi vähintään yksi tammavarsa 

jatkamaan linjaa, mutta ei enää. Enkä pelkää laittaa nuorempaakaan hevosta kuoppaan, eihän 

oikeassakaan elämässä saa päättää, milloin hevosesta on valmis luopumaan. 

Kerro elämäsi ravihevosesta/ravihevosista. 

Elämäni v-hevonen on Peachy O'Nin, yksi niistä suvuttomista lämminverisistä, joilla aloitin 

Ninitran. Se oli ensimmäinen menestyshevonen, erittäin hyvä juoksija, loistava siitostamma... 

Virtuaalihevosen kohdalla on vaikea puhua luonteesta, mutta jotenkin mielsin sen hiljaiseksi ja 

sitkeäksi tammaksi. Burnoutissa linja jatkuu nyt Hibiscus Achin kautta, "Piisi" on sen eeeee (5. 

emä). 

Kaipaisitko muutoksia virtuaaliseen raviurheiluun?  

Olen aika tyytyväinen raviharrastuksen tämän hetkiseen tilaan. Enemmän uusia harrastajia olisi 

tietysti kiva saada kuvioon mukaan.  
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http://ninitra.atspace.com/piisi.html
http://burn.atspace.com/hibiscusach.html


Mitä tulevaisuuden suunnitelmia tai haaveita sinulla on lajin parissa?  

En halua ottaa tästä harrastuksesta paineita. Siksi mulla ei ole mitään suuria suunnitelmia tai 

haaveita. Stressaisin vain, miten tavoitteisiin päästään ja pettyisin, kun niitä ei saavuteta. 

Virtuaalisista suurkisoista on muutamia haaveita, mutta koska ne ovat kiinni arpaonnesta, miksi 

stressata! 

Miten rohkaisisit lajista tietämätöntä tutustumaan raviurheiluun?  

Ravi-ihmiset ovat leppoisaa porukkaa. Kisojen säännöt voivat aluksi tuntua vaikeilta ja niissä on 

aika paljon muistettavaa, mutta itselleni tämä on ollut paljon palkitsevampaa kuin 

virtuaaliratsujen kanssa harrastaminen. Tenkkapoon tullessa toiset kyllä auttavat :) 

Haastattelija: Noka  

25 

Kuunkajo  

Suomenhevosori Kuunkajo on ansainnut 

radoilta tänä vuonna lähes 135 000 

virtuaalieuroa. Lisätehoa treeniin haetaan 

työhevoskisoista. 

I Win North 

Lämminveritamma I Win Northin seitsemäs 

emä oli Ninitran kantahevosia. Emälinjasta 

löytyy Montémestaruuden ja 

Virtuaalimestaruuden voittajat, sekä Derby- 

ja Kasvattajakruunu-kakkoset. 

Kuvat © Heli K.  

http://kwb.atspace.com/sim.html
http://kwb.atspace.com/sim.html
http://burn.atspace.com/kuunkajo.html
http://burn.atspace.com/iwinnorth.html
mailto:eatnama@gmail.com


 

 

 

Tervetuloa StarCandyyn! 

SatrCandy on monitoimitalli missä panostetaan 

hoitajatoimintaan. Mukana on muutakin toimintaa kuten 

kisoja, leirejä, valmennuksia ja kursseja. Kaikki kynnelle 

kykenevät ovat tervetulleita leppoisaan joukkoomme jossa 

ketään ei syrjitä! Tule viettämään hullun hauskoja ponihetkiä 

tallillamme! 

~Julkku & Katsu StarCandyn yp:t 

 

 

 

Myydään arabialaisia täysiverisiä 

al Najyan arabikantaa uudistetaan ja 

niinpä tallilta myydään moni 

potentiaalinen arabialainen täysiverinen 

kilpailu- ja jalostuskäyttöön tai vaikkapa 

ratsastuskouluun tai ihan vain kaveriksi. 

Myytäviä hevosia on 13kpl, ostotarjoukset 

mailiin info.najya@gmail.com   

Etsitään hoitajaa 

10-vuotias inkkariheppa Dora etsii täysi-ikäistä ja 

kokenutta ihmiskaveria, jolla riittää intoa puuhata 

tamman kanssa niin  

selästä- kuin  

maastakäsin. Tamma  

asustaa Kuohun tallilla.  

Tule osaksi mukavaa  

talliporukkaa! 

Tervetuloa vasta remontoituun ja uuteen 

Piirroshevostalli Alivaan!  

Aliva on nätti maalaistalli virtuaalisessa Suomessa. 

Tallilta voit ottaa hoitsun, vuokrata hevosta tai 

osallistua kilpailuihin. Tällä hetkellä hoitajia ei hirveästi 

ole, joten klikkaa linkkiä, tsekkaa sivut ja lisää itsesi 

hoitajaksi!  

Jos et hoitamaan ehdi, niin  

laita kavionjälkesi kuitenkin  

vieraskirjaan. 

-Mila, Piirroshevostalli Aliva 

28-29.09.2013 VEY järjestää eestinhevosille avoimen vaelluksen Viron kauniissa 

maisemissa! Vaikka ei eestinhevosta omista, voi vaellukselle silti osallistua 

lainaamalla hevosta vaelluksen ajaksi. Lue lisää kutsusivulta! 
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http://www.virtuaaliset.net/suprant/myynnissa.php
http://starcandy.suntuubi.com/
http://najya.webs.com/myytavat_elokuu.html
http://milanravitalli.weebly.com/villit3.html
http://lylliksenponit.webs.com/dora.htm
http://joutokeino.net/jukola/kisat/syystapahtuma.php
http://vrtkimo.suntuubi.com/
http://metsiksen.proboards.com/thread/219/leikkitunti-17-9
http://metsiksen.proboards.com/thread/133/vapaat-hoitohevoset
http://metsiksen.proboards.com/thread/133/vapaat-hoitohevoset
http://uinuva.net/hulmur/kv/vaellus.html
http://uinuva.net/vey/index.php

