
  



  

Syksy viileni  ja kohta ollaan jo halloweenissa, jonka ajankohta on itselleni aina yhtä suuri arvoitus ja se 

iskee kulman takaa. Viimetingassa kuitenkin muistin juhlan ja ehdin tähän numeroon  saada edes 

vähän juttua. Jutun määrästä ehkä huomaakin taas, ettei juhlapyhät vaikuta niin paljoa 

virtuaalimaailman arkeen, kun voisi kuvitella. 

Tämän kertainen numero sisältää erilaisia juttuja ja laukkavarsan elämää päästään taas seuraamaan. 

Rotuesittelyssä meillä on tällä kertaa knabstrupinhevonen ja haastattelussa . 

Vielä ennen kuin päästän teidät juttujen pariin, haluan kehottaa ihmisiä lähettämään rohkeasti 

juttuehdotuksia ja jos itseltä löytyy kiinnostusta kirjoittamaankin, niin omia juttuja saa ehdottaa. 

Lähes poikkeuksetta jutut hyväksytään lehteen, kunhan ne liittyvät virtuaalihevosiin. Jos ei halua 

turhaan kirjoittaa, voi ensin kysyä olisiko tällainen ok, ja hyväksynnän jälkeen kirjoittaa. Teidän 

apunne mahdollistaa monipuolisemmat jutut ja teitä kiinnostavat aiheet. 

Jännittävää halloweenia jo näin etukäteen toivottaa, 

Jazzumi / Päätoimittaja 

virtuaalitoimitus@gmail.com 

Kansi© Fishhawk Korkki, muut taustat © Jazzumi. Koristekuvat ja kurpitsatausta © Clipart. Suuri kiitos 

oikolukijoille! Lehden tekoon käytetty ohjelma: Microsoft Word, julkaisupohjasta kiitos Issuu.com. 
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Knabstrupinhevoset ovat IRL tunnettuja sirkushevosina, mutta todellisuudessa ne ovat myös 

monipuolisia ja osaavia ratsuhevosia. Virtuaalimaailmassa rotu on 

ollut kuitenkin pääasiassa ratsukäytössä, eikä 

valjakkopainotuskaan ole tavaton näky. Knabstrupeja on varmasti 

ollut harrastuksen alkuajoilta lähtien ainakin joitakin yksilöitä, 

mutta kasvattajia on esiintynyt satunnaisesti. 

Virtuaaliwikin tietojen mukaan alkuaikoina tunnustettava 

kasvattaja on ollut Kalmoniemi, joskaan tallin kasvatteja ei ole 

säilynyt tämän päivän knabstrupien suvuissa, kuin hyvin 

harvakseltaan. Kalmoniemen lopetettua 2001-2002 paikkeilla 

knabstrupien kasvatus taantui, kunnes Virginia hankki 

rodunedustajia (Marineaan?) ja kasvatti Gin-tunnuksella 

kymmenkunta knabstrupia.  

Tuolloin käytettyjä oreja olivat mm. White Speedster ja Thor af Rågsta, kun taas tammoja Viveca 

af Hjoll ja Vibeke af Christineberg.  

Marinean lopetettua vuoden 2003 syksyllä, Virginia perusti vuoden 2004 alkupuolella Ionicin josta 

lähtien siellä on kasvatettu myös knabstrupeja, joita vielä tänäkin päivänä syntyy ja löytyy 

ulkopuolistenkin hevosten suvuista.  

Vielä vuosina 2004-2007 Kerpan RDN:ssä kasvatettiin knabstrupeja ja tänäkin vuonna Kerpalle on 

syntynyt pari knabstrupia. 

Tänäpäivänä voi törmätä jo useampaan talliin 

jossa on ainakin knabstrupyksilöitä ellei 

kasvatusta, joten rodun tilanne näyttää 

turvatulta. Aktiivisia kasvattajia kuitenkin 

tarvitaan aina tuomaan rotua tunnetuksi 

muullekkin virtuaalimaailmalle. 

Knabstrupien kasvattaminen ei ole edes vaikeaa 

sen puolesta, että knabstruptammoja voidaan 

astuttaa myös muutaman muun rodun oreilla. Knabstrupeja löytyy myös ponikokoisena, IRL rotu 

ei alunalkaen ollut kovin suurikokoinen, joten ponikokoisuus ei ollut poikkeavaa.  

Nykyään rodun parissa suositaan paljolti urheilulinjaa. 

Rodun tiettävin tunnusmerkki on sen väritys, minkä puolesta kuvien löytäminen voi vaatia 

hieman enemmän, mutta flickristä ja Bob Langrishilta löytyy alkuun hyviä kuvia, kuten myös 

muilta kuvatarjoajilta voi satunnaisia pilkkuturkkeja löytyä. Tietysti lupaa kysymällä saa helposti 

kasaan mukavat kuvalähteet. Tietysti myös piirrospuoli mahdollistaa jopa erikoisempien 

tiikerinkirjavuusmuotojen kasvatuksen.  
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Kasvattajat ja yksilöt 

Ionic 

RDN kasvatit 

Blackmoor Stables 

Snipper Knabstruppers 

 

Manfred af Radon 

Stina Kungsland 

Vapour’s Sabrina 

Gregos IX 

Farveløs Gråblåflug 

Stormdot BRN 

Vixen 

 

Liuda 

Breawa 

Herecia 

Miia 

Malibu 

Wild Horse Ranch 

Tiivistettynä 

Kotimaa: Tanska 

Säkäkorkeus: 148-163cm, ponit 

miniatyyristä 147cm 

Väri: tiikerinkirjava, mutta myös yksivärisiä 

(hyväksytty jalostukseen jos täyttävät 

polveutumisvaatimukset), kimoja ja 

lehmänkirjavia ei hyväksytä 

Polveutuminen: andalusianhevonen, 

frederiksborginhevonen 

Käyttö: ratsu, näytökset, valjakkoajo 

Knabstruptamman voi astuttaa seuraavien 

rotujen oreilla: 

 

Frederiksborginhevonen 

Oldenburginhevonen 

Trakehner 

Arabialainen täysiverinen (Shagya ja Ango-Arabi) 

Tanskalainen puoliverinen 

Holstein 

Englantilainen täysiverinen 

Lusitano (tamman oltava väh. 6/8 vereltään 

knabstrup) 

Andalusianhevonen (tamman oltava väh. 6/8 

vereltään knabstrup) 

Orien oltava rautiaita, ruunikkoja tai mustia, 

kimot ja tiikerinkirjavat eivät ole sallittuja! 

Poniorien rodut: 

 

Newforestinponi 

Welshponit (ei cob) 

Connemaranponi 

Tanskalainen ratsuponi 

Dartmoorinponi 

Shetlanninponi 

Miniatyyrihevonen 

Poneilla tiikerinkirjavuus joissain 

tilanteessa sallittu. 

1-polvinen knabstruptamma Parrotte Othilia. 

Taustatyö: 

Virtuaaliwiki 

Knabstrupperforeningen for Danmark 

Wikipedia 

Hevosmaailma 

 

Kuvat: 

Bob Langrish 

Knud Bonke 

Kirjoittanut: Jazzumi 
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Liuda on pelkästään knabstrupinhevosia kasvattava talli, jonka toiminta on hitaalla, mutta 

varmalla pohjalla. Tavoitteena ei ole kasvattaa ainoastaan sijoituksia haalivia kisahirmuja, jotka 

loistavat laatuarvosteluissa. Lähinnä toimitaan rennolla meiningillä silloin, kun jaksetaan ja 

tarjotaan kasvatteja kaikille, jotka niitä haluavat. Tallin hevosilla kuitenkin pyritään kisaamaan 

jonkin verran, jotta jälkeläisillä olisi vanhempien puolesta jonkinlainen pohja laatiksiin jos niihin 

haluaa. Ikää tallilla on yli 1,5 vuotta. 

Milloin ja miten tutustuit rotuun, mikä rodussa kiehtoo? 

Vuoden 2011 lopussa törmäsin Hevostalli.netissä knabstrupeihin sattumalta ja ihastuin rodun 

erikoiseen tiikerinkirjavaan väritykseen, joka ei tosiaan rajoitu vain valkoiseen pohjaväriin 

tummilla pilkuilla. Knabstrup on värityksensä lisäksi hyvä yleishevonen, joten sillä voi kisata lajissa 

kuin lajissa. Ja mikäli hevoset alkavat tylsistyttämään, voi knabstrupeja hankkia myös ponikoossa. 

Kasvatuksen suhteen oman säväyksensä tuo se, että jalostuksessa voi käyttää myös muita rotuja 

(täysverisiä, arabeja, tiettyjä puoliverisiä). 

Milloin aloitit rodun kasvatuksen? 

2011 joulukuussa pistin tallin pystyyn ja ensimmäiset kasvatit syntyivät heti vuodenvaihteen 

jälkeen, eli 2012. 

Mitkä ovat tavoitteesi rodun kasvatuksessa? 

Kasvattaa knabstrupeja itselle sekä kaikille niitä haluaville, vaikka pelkästään puskapolleiksi. Olisi 

kuitenkin hienoa nähdä joskus tulevaisuudessa pitkiä sukuja, joissa omat kasvatit esiintyisivät. 

Millaisia hevosia suosit kasvatuksesi kannalta? 

Minulle kelpaa mikä vain. Lähinnä kuitenkin sellaisia joilla ei ole hirveästi jälkeläisiä, sillä näin 

pienellä hevoskannalla törmää helposti samoihin nimiin. 

Millainen on kuvien tilanne mielestäsi, mikä kannattaa kuvat vai piirrokset? 

Itse käytän hevosillani piirrettyjä kuvia, joten en osaa sanoa kuinka vaikeaa valokuvien 

löytäminen on. Mielestäni knabstrupien piirtäminen on aivan ihanaa, sillä värien suhteen voi 

leikitellä vaikka kuinka paljon, vaikka pilkkujen piirtämiseen meneekin välillä hermot. 

Paljonko kasvatteja teille on syntynyt? 

15, joista yksi vielä odottelee omistajaa. 

Onko joku kasvatti menestynyt erityisen hyvin, jos niin missä ja miten? 

Eniten sijoituksia haalinut on varmaan ensimmäinen kasvatti Didius Liud, jolla on yhteensä noin 

40 sijoitusta koulu- ja esteratsastuksesta. Sen suurempaa menestystä ei kasvateilta ainakaan 

vielä löydy. 
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Mihin lajeihin hevosenne ovat painottuneet? 

Kaikki hevoset ovat pääosin yleispainotteisia, eli niillä kisataan koulu- ja esteratsastuksessa, 

mutta ei hirveän vaativia luokkia. Muutama kenttäpuolella kisaava löytyy myös. Nyt 

porrastettujen tultua takaisin siirrymme todennäköisesti kisaamaan pelkästään niitä, jolloin 

painotuksia tulevilla kasvateilla täytyy miettiä vähän uudelleen. 

Mikä rodun tilanne mielestäsi on? 

Pelkästään knabstrupeja kasvattavia talleja ei juurikaan taida olla aktiivisena, mutta yksittäisiä 

hevosia ja kasvatusta jonkun muun rodun ohella löytyy ihan mukavasti. Etenkin viime päivinä on 

tuntunut että kiinnostus rotua kohtaan on jälleen hieman herännyt, tosin en seuraa 

keskustelufoorumeita hirveän aktiivisesti. 

Millaisia yksilöitä rotukanta kaipaisi? 

Tällä hetkellä kaipaisin korkealla tasolla kilpailevia yksilöitä, joista saisi jalostettua huippuja 

kisayksilöitä. 

Mitä sanoisit rotua harkitseville kannustimeksi? 

Antaa mennä, nyt on oikea aika. Ja pienenä vinkkinä: minä olen aina kiinnostunut ostamaan 

knabstrupeja tai käyttämään niitä jalostuksessa.  

Liudan kansvatti Dadakus Liud edustaa knabstrupille 

tyypillistä väriä leopard. 

Haastattelija: 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: 

Shire 

Orlovravuri 

Knabstrupinhevonen 

Ota yhteyttä sähköpostitse virtuaalitoimitus@gmail.com. 
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Kuten muutkaan juhlat ja pyhät, ei 

halloweenkaan aiheuta kovin suurta muutosta 

virtuaalimaailman arkeen. Jotkut tallit 

järjestävät halloween-tapahtumia jotka 

yleensä ovat avoinna myös ulkopuolisille, 

mutta myös esimerkiksi vain hoitajille on 

kehitetty omaa halloween-toimintaa. 

Halloween luo kyllä omat erinomaiset pohjat 

kaikenlaiselle hauskalle aktiviteetille, kuten 

tarina- ja piirroskilpailuille. Itse kiinnostuin 

kovasti esimerkiksi Metsälammen 

halloween-tapahtumasta, jossa oli useampi 

erilainen aktiviteetti kehitettynä. 

Kummajaisnäyttelyntapaisia tapahtumia 

saisi muutenkin olla enemmän, olen aina 

katsellut mielenkiinnolla 

naamiaisratsastuksia ja tällaisia luovuutta 

vaativia tapahtumia, joihin saa piirtää 

osallistumisensa. 

Myös vaellukset ja maastot ovat halloweenin 

aikaan jännittäviä, jotkut keksivät matkan 

varrelle erilaisia tehtäviä tai tapahtumia, 

jotka voivat saada  

 

 

 

 

 

 

 

herkemmän säikkymään. Itsekin harkitsen 

osallistumista kahdesti, kun pitää miettiä 

miten hermot kestäisivät erilaisia pelotuksia. 

Eniten tällaisissa  

maastoiluissa kiinnostaisi juuri se 

kirjoitusosuus, jos ei itse tapahtumaa varten 

niin oman hevosen päiväkirjaan. Luopahan 

mielenkiintoisen taustan merkinnälle, joten 

siitä pitäisi olla ainakin helppo lähteä 

kirjoittamaan. 

Yksi ihmiset liikkeellesaava tekijä on tietysti 

palkinnot. Jotenkin tuntuu, että ihmisiä on 

välillä vaikea saada mukaan tapahtumiin 

ilman palkintoja, ehkä tässä on myös vastaus 

tapahtumien vähäisyyteen? Omalla kohdalla 

näissä tapahtumissa kiinnostaa eniten se, 

että pääsee itse tekemään ja juuri 

kirjoittamaan itselleen päiväkirjaa. Kuitenkin 

ilmoittaudun itsekin kauhean huonoksi 

osallistujaksi, mielenkiintoa löytyy, mutta 

jotenkin se aika siihen kirjoittamiseen 

puuttuu. 

Nyt voisi olla se aika, kun oikeasti 

ryhdistäydyn ja olenkin jo suunnitellut 

osallistumista Metsiksen tapahtumaan. 

Tehkää muut samoin, repäiskää nyt 

halloweenin kunniaksi ja osallistukaa 

hauskoihin tapahtumiin, joissa saa päästää 

mielikuvituksen valloilleen!  

Hyytävää, mutta turvallista halloweenia 

kaikille! 

Kirjoittanut: Jazzumi
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Susirajassa järjestetään 31.10. All Hallow's Trickster -ajot, villit 

suurkilpailut halloweenin hengessä. Päälähtö on kokeneemmille 

konkareille, mutta myös nuoremmille löytyy oma leikkimielisempi 

lähtönsä. Myös normaalilähtöjä ohjelmassa, tervetuloa hevosten 

kanssa tai ilman! 

Metsiksen halloween 31.10. 

Metsikseen halloween tuo tullessaan paljon toimintaa ja 

tapahtumaa. Halloweenkemuista löytyy tänä vuonna 

kurpitsanmetsästys, kummajaisnäyttelyt, halloween-menú, 

kummitustarinoita ja kummitusmaasto. 

Kurpitsatalkoot 28.10. 

Halloweenia edeltää kurpitsatalkoot, jossa 

kaiverretaan yhteisvoimin hurja määrä kurpitsalyhtyjä. 

Kurpitsatalkoissa on mukana kisa, jossa omaperäisin 

luomus voittaa palkintoja! 

Meillä järjestetää salamurhaajapeli Halloween-murhat! Peli on tosin avoin 

vain hoitajille. Mutta jos tämä toimii, en tiedä yhtään toimiiko, niin 

myöhemmin voisi jalostaa ideaa jonkin kaikille avoimen leirin ohjelmaksi, 

tai muuten vain. 
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Trick or Treat! 27.10.2013 klo 17 

Wild Horse Ranch ylpeänä esittää parhaista jännittävistä 

esityksistä kootun halloween-shown, joka tällä kertaa 

esitetään myös yleisölle! Luvassa erikoisia otuksia ja hurjia 

taidonnäytteitä. 

Tervetuloa kokemaan jännitystä hevosten parissa 

turvallisesti yleisöstä. Vai onko sielläkään turvassa? 
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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. 

Eletään lokakuuta ja kuumin kilpailukausi on 

jo tältä erää ohitse: jäljellä ovat vain vuoden 

lopulla pidettävät arvokilpailut, kuten 

Breeders' Cup. Kaikki Cullamoren 

kaksivuotiaat ovat jo päässeet kokeilemaan 

onneaan kilparadalla ja moni on päässyt 

voitonmakuun ja nousemaan 

kovatasoisempiin lähtöihin. Vanhemmat 

hevoset puolestaan kamppailevat 

tarmokkaasti ikäluokka- ja avoimissa 

lähdöissä valmistautuen kauden päättäviin 

arvokilpailuihin. 

Puolitoistavuotias Skyestkin on päässyt 

maistelemaan kilpahevosen elämää 

totutellessaan ratsastusvermeisiin ja 

harjoitusradalla liikkumiseen. ”Skyest on 

kyllä älykäs nuori neiti, se on ottanut kaikki 

uudet asiat uteliaana ja rauhallisena 

vastaan”, kommentoi tamman hoitaja Stuart 

ja jatkaa: ”Kun menimme ensimmäistä 

kertaa tutustumaan uima-altaaseen, jota 

käytetään hevosten valmennuksen tukena, 

se kyllä hieman vastusteli veteen menoa, 

kunnes huomasi sen virkistävän oloa 

mukavasti”. 

Vuoden lähestyessä loppuaan Skyest 

siirtynee pikkuhiljaa varsinaiseen 

ratavalmennukseen, sillä muiden nuorten 

tavoin sen on tarkoitus kilpailla ensimmäistä 

kertaa kaksivuotiskautensa alussa maalis-

huhtikuussa. Tamman valmennus tähtää 

kaksivuotiskauden ikäluokkakilpailuihin, 

kuten lokakuussa Ranskassa juostavaan Gran 

Sim Criteriumiin ja kauden päättävään 

Breeders' Cup Juvenile Filliesiin, mutta mikäli 

sen kilpaura lähtee käyntiin odotettua 

paremmin, saatetaan se nähdä jo 

”kaksivuotiaiden Triple Crownissa”, Juvenile 

Grand Slamissa, joka juostaan alkusyksystä. 

”Toiveet ja odotukset ovat korkealla Skyestin 

kohdalla”, Stuart paljastaa. ”Toivon 

hartaasti, että siitä tulee aikaisemman 

passihevoseni vertainen menestystarina.  

Palikat menestykseen sillä on ainakin 

kasassa: se on hyvästä suvusta, älykäs ja 

vahvarakenteinen”, hän kehuu vielä.  

Toivon mukaan ensi vuosi on kaksivuotiaiden 

osalta menestyksekkäämpi, sillä tämän 

vuoden Juvenile Grand Slam ei sujunut 

Cullamoren osalta häävisti osallistuvien 

hevosten jäädessä peränpitäjiksi. Pinkin 

laukkatilalta lähtösarjaan osallistui upeasti 

kilpauransa aloittanut ori Pink Devil's Hole, 

joka dominioi kilpailun kahdessa 

ensimmäisessä osassa, Farleigh Acresin 

tamman Icy Swinger Feig antaessa sille 

kovan vastuksen. Tälle vuodelle uutta 

Juvenile Grand Slam -voittajaa ei jännittävän 

kilpailun päätteeksi kuitenkaan saatu, sillä 

voittaakseen kokonaiskilpailun hevosen 

tulee voittaa kaikki kolme osakilpailua. 

Champagne Sim Stakesissa aikaisemmin 

loistanut Pink Devil's Hole joutui tyytymään 

vasta kolmanteen sijaan Icy Swinger Feigin 

juostessa kevyeen voittoon ja Daymor 

Acresin orin Daymor Lerouxin yllättäessä 

toiseksi. 

Kirjoittanut: Silent 

  

Kirjoittanut: Silent           Kuva: Bud Morton 

 
8 

http://welbyn.net/cullamore/skyest.html
http://www.welbyn.net/cullamore/
http://www.welbyn.net/cullamore/


 

 

Palautteen antaminen on oikeastaan 

arkipäivää varsinkin virtuaalimaailmassa, 

jossa monet pyytävät palautetta esimerkiksi 

talleistaan. Parannusehdotukset ja toimivuus 

ovat yleisimmät peräänkuulutuksen aiheet ja 

usein ei tarvitse kauaakaan odottaa 

saadakseen edes jonkinlaista palautetta. 

Valitettavasti palautteen antaminen ei ole 

ihmisten vahvuuksia, vaan hyvin usein 

turvaudutaan anonyymiyteen ja annetaan 

palaa mitä sylki suuhun tuo. Jälleen päästään 

näiden ikävien kommenttien kuittaamisen 

sillä, että kyseisellä ihmisellä on joko huono 

päivä, kurja elämä tai huono olla itsensä 

kanssa. Eikä tuo ole kaukana totuudesta, 

koska ihmisen jolla on kaikki kohdallaan, ei 

tarvitse pahoittaa muiden mieltä. 

Kuitenkin kokonaisuudessaan rakentavan 

palautteen antamisessa on omat haasteensa, 

eikä esimerkiksi aina osata kertoa mikä on 

vialla tarkalleen, vaan sanotaan jotain sen 

suuntaista eikä kuitenkaan osata kertoa 

miten asiaa voitaisiin korjata. Esimerkkinä 

vaikka tilanne, jossa tallin omistaja pyytää 

palautetta tallistaan ja joku tulee sanomaan, 

että jonkin asian voisi toteuttaa toisin, 

muttei kerrota miten. 

Palautetta antaessa olisi hyvin tärkeää 

kertoa mitä voisi parantaa ja miten, tai 

tietysti jos kyseessä on joku tietämystä 

vaativa korjaus, niin sanoo suoraan ettei osaa 

neuvoa ja mahdollisesti jos tiedät jonkun 

joka osaa, ohjaa hänelle. 

Mielekästä palautetta 

Palautteen antamiseen on myös oma 

mallinsa, ehkä moni tietääkin sämpylä-

mallin, jossa ensin kerrotaan hyviä asioita, 

sitten kritiikki ja lopuksi taas hyvää. Tämä jo 

tekee palautteesta mielekkäämpää ja 

mahdollistaa kohteliaan muotoilun. Ei 

palautteen todellakaan tule aina olla pelkkää 

kehumista ja ylistämistä, vaan huonot asiat 

voi kertoa ystävällisesti ja parhaiten juuri 

tällä mallilla. 

Osaava palautteenantaja tietää itsekin miten 

asia kannattaa muotoilla, että saajan on 

helppoa suhtautua siihen. Varmasti monet 

aloittelijatkin suhtautuisivat negatiiviseenkin 

palautteeseen asiallisemmin jos se 

annettaisiin heille hyvilä asioilla höystettynä. 

Hyviä asioita löytyy aina, kun vain osaa 

katsoa ja täten myös ongelmista saadaan 

kerrottua hyvissä merkeissä. 

On tietenkin yksilökohtaista miten edes 

asialliseen palautteeseen suhtaudutaan, 

mutta se on sitten saajan oma häpeä jos 

rupeaa riehumaan asiallisen palautteen 

saatuaan. Silloin ei kannata lähteä mukaan 

tähän, vaan olla hyvillä mielin siitä, että itse 

osasi käyttäytyä ja antaa palautteen 

hyvänmaun mukaan. 

Kirjoittanut: Jazzumi
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Tässä taannoin eräs kopiointisivusto veti 

kuvansa pois käytöstä sääntörikkomusten 

vuoksi. Tämä tuntuu jo surulliselta faktalta, 

etteivät kopiointisivut pysy kauaa pystyssä 

tällaisten vuoksi. Miksi kopiointisivustojen 

sääntöjä on niin vaikeaa noudattaa? 

Tämä pistää suuresti ihmettelemään, 

mikseivät ihmiset noudata yleensä niitä 

muutamaa sääntöä, jotka ovat jo muutenkin 

vain hyvien tapojen ja järjen mukaisia. Usein 

säännöissä pyydetään vain linkittämään 

kopiointisivu tekijänoikeuksiin, eikä kuvia saa 

suoralinkittää, väittää omikseen tai myydä 

eteenpäin. Lisäksi joskus halutaan tietää, 

minne kuvia kopioidaan, mutta tämänkään 

ilmoittaminen ei ole suuri vaiva, jos tarjolla 

on kommenttimahdollisuus tai vieraskirja. 

No mikä mättää? 

Mikä tekee noiden muutamien sääntöjen 

noudattamisesta hankalaa? Ensimmäisenä 

tulee mieleen ihmisyyden perikirous eli 

laiskuus, joka voi johtaa juuri 

suoralinkitykseen, tekijänoikeuksien 

jättämiseen pois tai ilmoittamatta 

jättämiseen. Miten joku sitten jaksaa pitää 

virtuaalitallia? Sano se. Jos ei viitsi sitä pientä 

tekoa tehdä ja noudattaa sääntöjä, 

kannattaa harkita uudelleen harrastustaan. 

On hyvä ilmoittaa heti kuvia kopioidessaan, 

että kopioi kuvia ja osoitteen, jossa kuvia 

aikoo käyttää. Kuvan tallentaminen omalle 

koneelle vie tuskin paria sekuntia kauemmin. 

Tekijänoikeuksien merkitseminen sivulle 

vaatii osoitteen kopioimisen ja 

kopiointisivuston nimen kirjoittamisen sekä 

lopuksi linkin tekemisen. Siinä se? Oliko se 

tosiaan siinä? Kyllä useimmiten, ellei 

säännöissä ole omia väännöksiä, mutta 

yleisesti ottaen kyllä, siinä se. 

Ylistettävä avuliaisuus 

Jo ensimmäisenä tulee mieleen, että on 

hienoa, jos joku haluaa tarjota kuviaan 

muiden käyttöön veloituksetta. Tänä 

päivänä on yleistynyt, että kuvista vaaditaan 

jotakin palkkaa: jos ei oikeaa rahaa, ainakin 

virtuaalista palkkaa eli kisoja, sijoituksia, 

tekstejä ym. Sen vuoksi on vähintään 

kunnioittamisenarvoista, jos näitä 

kopiointisivuja vielä ilmestyy ja ne pysyvät 

pystyssä. Pystyssä pysyminen onkin nyt 

kiinni käyttäjistä: Noudattakaa sääntöjä, 

jotta jatkossa saadaan edelleen nauttia 

vapaasti kopioitavien kuvien helppoudesta ja 

ilmaisuudesta.  

Nykyään kopiointisivustot ovat sisällöllisesti 

kehittyneet aiemmista, sillä melkein 

poikkeuksetta kuvat ovat laadukkaampia 

kuin ennen, koska jopa halvemmat kamerat 

ovat kehittyneet. Onpa sitä törmätty todella 

laadukkaisiin näyttelykuviinkin, jotka 

tuntuvat olevan kysyttyjä juuri virtuaalisen 

näyttelymenestyksen tavoittelun vuoksi. 

Älä siis ole laiska, itsekäs ja epäkohtelias, 

vaan tee se pieni hyvä teko ja kiitos, jonka 

kuvien tarjoajalle voit tehdä noudattamalla 

sääntöjä. Annat itsestäsi todella huonon 

kuvan epäkohteliaalla ja laiskalla toiminnalla, 

sillä loppujen lopuksi ei ole kyse edes 

suuresta vaivasta. 

Kirjoittanut: Jazzumi
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Viimekuussa hevostalli.netin virtuaalitalli-

puolella oli oma topikkinsa farmikuvien 

lupapyynnöistä. Aloittaja ihmetteli miten 

monilla oli lupia useampaan nimettyyn 

paikkaan, kun ko. paikkoihin ei tunnu saavan 

yhteyttä tai lupia ei ole tullut.  

Tätä aihetta on käsitelty jo numerossa 4/13, 

mutta asian tultua ajankohtaiseksi ajattelin 

ottaa asian jälleen esille. 

Miten tuo on mahdollista? 

Moni tuntuu ihmettelevän tätä, miten joillain 

on lupia jonnekin ja jotkut taas eivät saa edes 

vastausta kyseisistä paikoista. Oman 

kokemuksen ja luetun perusteella joudun 

toteamaan, että monet paikat ovat 

aikoinaan antaneet lupia, kun taas nykyään 

saattavat suoraan sanoa, etteivät enää anna 

lupia. Toisinaan tämä on myös perusteltu ja 

surullisesti poikkeuksetta sillä, että kuvia on 

käytetty niin paljon luvatta. 

Olen myös huomannut viimeaikoina ainakin 

omalla kohdalla taantumaa kuvalupien 

saannissa. En ole saanut pitkään aikaan 

vastauksia uusista paikoista joihin olen 

lähettänyt lupapyyntöjä, kun taas ennen, 

ehkä vielä viime vuonna sain melkein 

jokaisesta paikasta ainakin vastauksen, joista 

suurin osa oli myönteisiä. 

Kuvalupataantuma? 

En nyt oman kokemuksen perusteella menisi 

tilannetta maalaamaan taantumaksi, 

varsinkin kun omalla kohdalla tässä usein 

kummittelee sekin, ettei sähköpostini aina 

edes mene perille. Pitäisi saada laajempaa 

tietoa ja oikeastaan tilastotietoa laajasti 

harrastajien keskuudesta, ennen kuin 

voidaan ruveta spekuloimaan virallisesti, 

mistä on kyse. 

Miksi lupia ei sitten tule? 

Veikkauksena lupien saamattomuuteen voisi 

heittää sen, että ennen lupapyynnöt eivät 

olleet vielä ehkä niin laaja käsite ja näitä 

kysyttäessä farmit jaksoivat vielä vastata ja 

myöntääkin lupia. Nyt myöhemmin farmit 

ovat saaneet huomata tämän luvattoman 

käytön villityksen, minkä myötä he ovat 

kieltäneet käytön ja jopa lopettaneet 

vastaamasta lukuisiin pyyntöihin. 

Siksi saattaa olla niin, että jollain on 

aikoinaan kysytyt luvat ja tänä päivänä farmi 

ei myönnä uusia lupia, minkä takia uudet 

kysyjät eivät enää lupia saa. On myös pari 

muuta vaihtoehtoa, joihin olen törmännyt 

joko epäilyksenä tai itse saanut suoraan 

selityksen: farmilta vastaa eri henkilö, 

vastaavan henkilön mieliala ja lupapyynnön 

laatu. 

Ei lupaa? 

Joskus on niin, ettei farmin henkilökunnalla 

ole samaa käsitystä kuvien käyttöpolitiikasta 

ja täten toinen henkilö saattaa sanoa ei, kun 

taas toinen olisi antanut luvan. 

Huonotuulinen sähköpostiin vastaaja saattaa 

lähettää lyhykäisyydessään vastauksen: 

NO!!!!!!! Tällaiseen olen itse törmännyt ja 

kerran minulle on jopa käynyt tällaisen 

vastauksen yhteydessä niin, että olen 

vastannut kohteliaasti vain kiitokset ja 

ymmärtäväni, minkä jälkeen seuraavana 

päivänä oli yllätyksekseni tullut vastaus, että 

saat sittenkin luvat... Tässä voisi epäillä 

mielialan vaikutusta vastaukseen? 

Yhtenä tosiseikkana on myös 

kuvalupapyynnön laatu. Jos viesti on 

kohtelias ja hyvin muotoiltu, on luvan 

antaminen varmasti helpompaa, kun taas 
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tökerö tai muuten huonosti toteutettu 

pyyntö saa jo itsessään kieltäytymään. 

Oli tilanne mikä hyvänsä, tulee sitä 

kunnioittaa ja olen kokenut itse hyväksi 

käytännöksi vastata kieltäviinkin vastauksiin, 

että kiitos vastauksesta ja ymmärrän 

tilanteen, koska se antaa asiallisen kuvan ja 

varmistaa sen, että olen saanut vastauksen 

enkä tule kuvia luvatta käyttämään. 

Älä siis heittäydy itsekkääksi vaan mieti 

tilannetta monelta kantilta. Ajat muuttuvat 

jo muutenkin ja tilanne voi olla mikä tahansa. 

Sähköposti ei välttämättä ole mennyt perille, 

sähköposti on hukkunut muiden sekaan tai 

jopa päätynyt roskapostiin, farmilta ei 

jakseta vastata pyyntöihin kun vastaus on ei, 

viestisi poistetaan huonona päivänä suoraan 

tai toiveikkaassa tapauksessa heillä on paljon 

postia, eivätkä he ole päässeet vielä viestiisi. 

Kaikkea voi olla, joten otathan rauhallisesti ja 

tyydyt tilanteeseesi, kaikkea ei voi saada ja 

se on koko elämän seuraava tosiasia. 

Kirjoittanut: Jazzumi

 

  

12 



Porrastetut kilpailut kehitettiin alunperin 

realistisempaa kilpailuttamista ajatellen, jolloin 

hevosen täytyy menestyä alemmissa luokissa 

voidakseen koulutuksen ja kisamenestyksen 

kasvaessa siirtyä vaativampiin luokkiin. Kaikista 

hevosista ei täten välttämättä saa ikinä sitä GP-

tason ratsua, mutta niinhän se 

reaalimaailmassakin menee - huippuhevoset 

kipuavat ylöspäin ja vähemmän lahjakkaat 

jymähtävät kisaamaan pienempiä luokkia. 

Porrastetuissa menestys kerryttää hevoselle 

pisteitä eri osa-alueilla ja tulokset luokista 

saadaan suhteutetulla arvonnalla, joka pohjaa 

näihin pisteisiin - enemmän pisteitä kerännyt on 

sijoituksissa todennäköisemmin luokan 

yläpäässä kuin vähemmän pisteitä itselleen 

kerännyt. Täytyy kuitenkin myös muistaa, että 

hevonen voi myös tehdä itselleen 

yllätyssijoituksen /-voiton, vaikka se olisikin 

pisteidensä perusteella luokan huonotasoisin 

toistaiseksi, näinhän voi käydä myös 

reaalimaailmassa, kun pidemmälle koulutettu 

hevonen tai ratsastaja tekee virheen ja se 

vähemmän kokemusta omaava tekee puhtaan 

kauniin suorituksen. 

Hevosen ei tarvitse aloittaa täysin "pohjalta" 

kisaamista, eli seuratasolla (vaikeustaso 0) löytyy 

kouluratsastuksessa luokkia aina Helppo A:han, 

esteillä 100cm, kenttäratsastuksessa 

tutustumisluokkaan ja valjakkoajossa 

noviisitason yhdistettyyn luokkaan asti. Voit siis 

aloittaa hevosella, jonka tavoite (tai merkitty 

koulutusaste) on siellä Grand Prix-luokissa, 

kisaamisen kuitenkin Helppo A-luokasta, vaikka 

seuratasolta joutuisitkin aloittaa! Tässä lieneekin 

se yleisin harhaluulo porrastetuista kilpailuista - 

että joutuisi aloittamaan sieltä Helppo D-

luokista, kun itse kilpailuluokalla ei ole niinkään 

väliä, ainoastaan vaikeustasolla. 

Toinen porrastettujen kilpailuiden pääpointti on 

se, että hevonen jättää oikeasti jotain 

konkreettista jälkeläisilleen - eli se periyttää näitä 

porrastettujen pisteitä sen mukaan, kuinka 

korkealle tasolle on itse noussut ja kuinka paljon 

pisteitä on kerättynä. Täten menestyneen 

hevosen jälkeläisellä on paremmat 

mahdollisuudet menestyä kilpailu-urallaan heti 

ensimmäisistä kilpailuistaan lähtien, koska sillä 

on jo vanhemmilta perittyjä pisteitä tilillään. 

Menestyneet vanhemmat saavat siis 

todennäköisemmin menestyneen jälkeläisen, 

kuin mitä (porrastetuissa) kisaamattomat 

vanhemmat saavat. Porrastetut luovat siis 

pohjaa myös tietyntyyppiselle tavoitteelliselle 

jalostustoiminnalle, kun jälkeläinen hyötyy 

konkreettisesti vanhempiensa menestyksestä 

muutenkin kuin laatuarvostelussa saatujen 

sukupisteiden myötä! 

Toki aina voi käydä myös niin, että hevonen ei 

vain menesty ja tasolta toiseen nousemiseen 

kuluu osallistumisia osallistumisten perään, 

ilman varsinaista tulosta - silloin täytyy vain 

todeta, että tästä hevosesta ei tainnut olla 

kilpahevoseksi ja miettiä, jääkö hevonen 

jalostukseen (jolloin se luonnollisestikaan ei jätä 

varsoilleen pahemmin pisteitä, mutta 

yhdistettynä menestyneeseen hevoseen, voi 

jälkeläisellä olla vanhempaansa paremmat 

mahdollisuudet menestykseen) vai olisiko se vain 

harrastehevonen pikkuluokkiin. Jokaisesta 

hevosesta vain ei ole GP-tason hevoseksi ja 

porrastettujen myötä myös tämä tosiasia täytyy 

joskus myöntää.. oma jännitysmomenttinsa on 

siis aina mukana ihan erilailla kuin puhtaasti 

suoralla arvonnalla tapahtuvissa kilpailuissa, 

jolloin ainoastaan arvontakoneen tähtien 

asennolla on merkitystä sille, menestyykö 

hevonen vai ei. 

 

Kirjoittanut: Kerppa
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1.10.2013 ilmestyi hevostalli.netin Virtuaalitallit-puolelle mainostopiikki virtuaalipankki Jupiterista. 

Suunnistin tietenkin saman tien tutustumaan pankkiin ja jouduin heti toteamaan, että toteutus 

on uskomattoman upea! En olisi voinut kuvitella esimerkiksi vielä viikko sitten, että pääsisimme 

nauttimaan virtuaalisen pankin palveluista ja vieläpä näin hienossa muodossa. 

Aikoinaan virtuaalimaailmassa on ollut ainakin Welho-pankki, josta olen vain kuullut tarinoita, 

joten en tiedä sen toteutustavasta tai muusta. Virtuaalisesta pankista on kuitenkin ollut vähän 

väliä puhetta ainakin "mitä virtuaalimaailma tarvitsee" -topiikeissa ja yleisestikin. Nyt ovat 

odotuksen päivät ohitse ja meillä on käytössämme erittäin käyttäjäystävällisesti ja taidokkaasti 

toteutettu pankki. 

Jupiter tarjosi heti alkuun jo kaiken tarpeellisen, mutta kehitystä on tapahtunut jo noin viikossa 

huimasti ja lisäyksiä on luvassa edelleen. Alku vaikuttaa siis todella lupaavalta, ja pankille voi vain 

toivoa pitkää ikää. 

Mielenkiintoisinta pankin julkistamisessa on se, oliko pankista edes mainittu ennen julkistamista? 

Jos vastaus on kieltävä, tämä on minusta toteutettu hyvin, sillä näin ihmiset eivät ehtineet 

odottaa hermostuneina ja vältyttiin turhalta spekuloinnilta suuntaan tai toiseen. 

Sekä yksittäisenä harrastajana että näin lehdenkin puolesta haluan kiittää Thalassaa, joka julkaisi 

meille virtuaaliharrastajille oman pankin. Sydämellinen kiitos ja jaksamista ylläpitoon! 

Kirjoittanut: Jazzumi 

© Dave Catchpole CC BY 2.0 
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Nyt taas virtuaalipankki Jupiterin myötä 

virtuaalimaailma sai uusia erilaisia yrityksiä. 

Erilaiset hevosiin liittyvät yritykset ovat olleet 

aina harvinaisen yleisiä, tällä tarkoitan sitä, 

että yrityksiä on aina ollut, mutta niistä ei olla 

kauhean tietoisia kokonaisvaltaisesti. 

Kuka yrityksien palveluita käyttää? 

Hevostalli.netin puolella näkee kyselyä välillä 

erilaisista yrityksistä, mutta kuitenkin 

ahkerimmiksi yritysten palveluiden 

käyttäjiksi osoittautuvat ns. underground-

harrastajat, jotka pääasiassa keskittävät 

toimintansa tallin sisäiseen aktiviteettiin, 

kuten hoitajatoimintaan.  

Nyt on kuitenkin ollut huomattavissa 

aktivoitumista myös "tunnetulla puolella" ja 

yrityksillä on ollut mahdollisuus herättää 

uusien asiakkaiden huomio, varsinkin 

Jupiterin virallisen 

rahankäyttömahdollisuuden myötä.  

Yritysten ongelmat 

Suurimmaksi ongelmaksi yritysten kanssa on 

muodostunut niiden lyhytikäisyys. Välillä 

yrityksiä ilmestyy kuin sieniä sateella ja 

toiminta on aktiivista, vähitellen kuitenkin 

aktiivisuus vähenee ja omistajan 

mielenkiinto loppuu. 

Joillain yrityksillä on ihan hyviä ideoita ja 

niissä olisi selvästi pohjaa hyväänkin 

toimintaan, joka innostaisi asiakkaita, mutta 

se vaatii yrityksen pitäjältä panostusta, mikä 

voi olla hankalaa tallinpidon rinnalla. Siksi 

yrityksen kehittäjän kannattaakin panostaa 

suunnitteluvaiheeseen ja kehittää itselleen 

paras ja motivoivin tapa pitää yritystä. 

Samalla toiminnan olisi myös kiinnostettava 

asiakkaita, se ei saa olla liian hankala, muttei 

tylsäkään. 

Hyvä yritys 

Hyvä yritys toimii tasaisesti ja luotettavasti, 

eikä katoa yhtäkkiä väliaikaisesti tai 

kokonaan. Taukoja saa pitää ja pitääkin, jos 

tuntuu siltä, että nyt ei pysty antamaan 

kaikkeaan. Tauoista kannattaa kuitenkin 

ilmoittaa ajoissa ja valmistella asiakkaat 

siihen. Yhtä tärkeää on palata tauolta 

ilmoitetun ajan mukaisesti, tästä jää 

luotettava olo.  

Yrityksen sivuilta tulisi löytyä hyvin kaikki 

tarpeellinen, tärkeimpänä nyt palvelut ja 

yhteydenotto mahdollisuus. Olen itse 

törmännyt yritysten sivuihin joilta on 

mahdotonta löytää yhteydenotto keinoa, jos 

ollenkaan, eikä se jätä hyvää kuvaa tai edes 

mahdollista asiointia. 

Sivuihin on myös tärkeää panostaa 

ulkonäöllisesti. Sikin sokin sijoitellut tiedot ja 

kuvat eivät anna kauhean hyvää kuvaa 

toiminnasta ja karkottaa jo periaatteesta. 

Järkevästi ja selkeästi asetellut sivut 

herättävät mielenkiinnon ja tekstejäkin jää 

lukemaan pelkästään mielenkiinnostakin. 

Erityisen tärkeää on panostaa juurikin näihin 

teksteihin. Kirjoitusasun on hyvä olla 

asiallinen ja itse sisällön järkeenkäypää. 

Kannattaa myös perehtyä asiaan josta 

kirjoittaa, eikä temmata kaikkea tuulesta, 

koska epärealistiset tiedot verottavat 

uskottavuutta ja hämmentävät asiakkaita. 

Yksi hyvä vinkki on myös se, että pitää sivut 

aktiivisen näköisenä. Nykyään on niin yleistä, 

että yritys on vain yhtäkkiä kuukahtanut, 

eikä missään kerrota paikan lopettaneen. 

Pidä siis sivuilla esimerkiksi "päivitetty 

00.00.0000" tieto, jonka pidät ajantasalla, 

niin ihmiset tietävät paikan aktiiviseksi. 
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 Eikä pidä unohtaa mainostamista, yritys ei 

pääse esille ellei sitä mainosteta ja pidetä 

ihmisten silmillä. Ihmiset eivät osaa etsiä 

jotain minkä olemasta olosta eivät tiedä ja 

yritykset ovat niin hatara käsite, että niiden 

esitteleminen on niiden kannalta elintärkeää. 

Mainoksen kannattaa olla selkeyttävä, mutta 

ytimekäs, jotta kiinnostuneet ihmiset 

löytävät paikalle. 

No mitä yrityksiä vielä tarvitaan? 

Tällä hetkellä ehkä parhaiten hoidettu 

yrityspuoli on hevostarvikeliikkeillä, näitä 

pystyy nimeämään suorilta parikin 

laadukasta ja hyvin toteutettua, kuten 

Mestyn varuste ja Equestrian PRO. Myös 

klinikoita on ollut olemassa oikeastaan aina, 

mutta näiden tilanne on ollut hyvin 

vaihteleva ja suurilta osin näitä löytyy 

suntuubi-puolelta useampiakin. Toimivimpia 

klinikoita ovat viimeisimpien tietojen 

mukaan olleet Sudenkuoppa, Vuokoski ja 

Juniper. 

Myös rehukauppa ja kengittäjä löytyvät, 

mutta näiden aktiivisuudesta ei ole 

varmuutta. 

Viimeisimpinä yrityksinä ilmestyi 

fysioterapisiin hoitoihin keskittynyt Dremdet 

ja Tiituksen hevoshoitola. 

Yksiselitteisesti sitä ei pysty kertomaan mitä 

virtuaalimaailma yrityksiltä vielä kaipaisi. 

Näiden palveluiden käyttö on niin 

vaihtelevaa, mutta varmasti hyvin 

toteutettuja ja aktiivisia yrityksiä tarvitaan 

aina. Näiden mainostaminen on erityisen 

tärkeää jo sen takia, että yritykset pääsevät 

esille, eivätkä jää unholaan heti 

ilmestyttyään. 

Kirjoittanut: Jazzumi
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Tarulan Ratsutalli vOy 

Tarulan ratsu- ja harrastetalli tarjoaa tunteja, hoitohevosia, ja 

myyntihevosia! Jokainen tallimme ratsuista on myynnissä, jos 

saamme sopivan tarjouksen. Lisäksi joka kuu minä, ja tallimme 

ratsastuksenopettaja Nette B käymme hakemassa ulkomailta 

hevosia tallille remonttiin ja myyntiin. 

Tallillamme Nette myös auttaa ongelmahevosten koulutuksessa 

ym, lisäksi majoitamme yksityisiä! Talli on perustettu vasta 

äskettäin, joten kaikkea ei vielä löydy sivuilta. Palveluja joita ei 

sivulta löydy, voi kysellä sähköpostitse (undream@luukku.com) 

Ratsastuskoulu Tähtipiha 

Tähtipiha on vasta haudasta noussut 

ratsastuskoulu, joka käynnistelee 

toimintaansa. Kaipaamme hurjasti 

reippaita hoitajia karvakorvillemme, jotta 

saamme toiminnan kunnolla käyntiin. 

Tähtipiha toivottaa kaikki kävijät 

lämpimästi tervetulleiksi! 

Kaunolan Leidit 

Tarvitseeko tammasi mukavaa, rentoa pihattopaikkaa hyvillä harrastusmahdollisuuksilla? Vai 

etsitkö työtä ja haluat työskennellä erilaisten hevosten kanssa? Pinna ei kiristy, eikä panta kiristä 

päätä? Siinä tapauksessa Kaunolan Leidit on täysin oikea paikka! Meillä on pihattopaikkoja 

vapaana ja jos ei ole, niin ainahan sitä voi tallin omistajaa kinuta ottamaan hevonen talliinkin 

asustelemaan! 

Leidit sijaitsee virtuaalisessa Suomessa ja toimii blogipohjaisena. Liity joukkoon ja saat tunnukset, 

unohtamatta täydellistä vapautta kirjoitella niin paljon kuin haluat! 

Sh-o. Ruhtinas ILO 

Jalostukseen on nyt tarjolla erittäin komea suomenhevosori Ruhtinas ILO. Ruuti 

on 160cm korkea, 2-polvinen ja väritykseltään rautias. Ori on pärjännyt hyvin 

niin este- kuin kouluratsastuksessakin. Ruuti on palkittu SLA-II palkinnolla ja se 

on ilmoitettu lokakuun KRJ-laatuarvosteluun. Tämä 9-vuotias ori ottaa vastaan 

1-6 tammaa, ihan kysynnästä riippuen. 
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http://tarulaoy.weebly.com/
http://www.virtuaaliset.net/suprant/myynnissa.php
http://www.virtuaaliset.net/suprant/orit.php
http://liipalaapa.net/tahtipiha/
http://tuima.net/kleidit/
http://riihihevoset.weebly.com/ruuti.html
http://hippos.fi/

