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CRAZED
$ 1 063 059  19: 9–2–2 Korkeus 159 cm- 160 cm Pituus 160 c

Credit Winnerin huippupoika, jolla on jo  
omat jälkeläisnäytöt: tuoreimpana USA:n kärki-
ajan 09.5 juossut Insomniac. 
 
Crazed on upea hevonen, joka teki itsekin erinomaisen kilpailu-uran USA:n 
kivikossa kilpailuissa. Uran kohokohtia ovat Colonial Trotin voitto ME-ajalla 
10,4, Matron Stakesin voitto ja arvokkaat päänahat, jotka ori otti kukistamas-
sa lähes voittamattoman(vain kolme ”tappiota” uralla) Deweycheatumnho-
wen kahdesti. Ikäluokan maailman kovimmassa kilpailussa, Hambletonianis-
sa Crazed oli kolmas.

Crazed on jättänyt jo 47 haamumaileria ja 55 yli 100 000 dollaria ansainnut-
ta ravuria Pohjois-Amerikan kilpailluille markkinoille. Crazed sijoittui viime 
vuonna USA:n kaikenikäisten ravihevostn isäoritilastossa 12. sijalle. Craze-
din jälkeläisistä ansioituneimmat ovat maailmanmestari Crazy Wow 3, 1:51,1 
2,532,143 dollaria ja JL Cruze 4, 1:49,4 (3 340 452 dollaria) ja kolme muuta, joi-
den ansiot ylittävät 850 000 dollaria. Euroopassa Crazedin varsoista ykkönen 
on Tumble Dust, jonka voittosumma on 5 000 000 kruunua ja ennätys 1: 53,2.

Maksut(arvonlisäverollinen hinta suluissa)

Astutusmaksu

Kallela 390(483,60) eur/kausi(sisältää norm. eläinlääkärikulut)

Siirrot 210(260,40) eur/kausi + 50(62) eur/lähetys

Varsamaksu: 3000(3720) eur

KALLELASSA  
PAIKAN PÄÄLLÄ 
KAUDELLA  
2019

Credit Winner 10,6 American Winner 10,0 Super Bowl 12,3
   B J´s Pleasure 14,5
  Lawn Tennis  Armbro Goal 11,2
   Grassbed 12,5

Mary Lou Hall 16,3 Mr Lavec Speedy Somolli 11,5
   Kramer Shabra 
  MIss Selected Crowning Point 10,9
   Special Lobell
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Tervehdys Kallelasta,

Uusi astutuskausi on taas käynnistymässä ja orimainok-
sia ja nettitietokantoja on varmasti jo selailtu innok-
kaasti monta kuukautta. Hevostalous on kokenut kai-
kenlaista aaltoliikettä, tyyntä ja myrskyä viime aikoina, 
mutta toivotaan, että kasvattajien usko tähän hienoon 
lajiin on silti säilynyt vankkana. Hevospula uhkaa nyt to-
della ravilähtöjä,  jos suuntaa ei saada kääntymään ylös-
päin, ravikilpailujen ajaminen Suomessa joka päivä on 
kohta oikeasti vaakalaudalla. Uusia omistajia tarvitaan 
lisää ja vanhat omistajat pitää saada pysymään lajissa. 
Ja kun on omistajiksi halukkaita ihmisiä, heille pitää olla 
tarjolla laadukkaita hevosia. Suomalaisten kasvattajien 
pitää huolehtia siitä, että meillä on tarjolla hyväsukuisia, 
hyvin hoidettuja varsoja, joilla päästään kilpailemaan 
ihan kansainväliselle tasolle asti. 

Kasvattajien kantaessa vastuuta siitä, että Suomessa 
riittää Suomessa syntyneitä varsoja, on kasvattajilla 
myös oikeus vaatia, että kilpailuja järjestetään riittävästi 
Suomessa syntyneille ja niissä maksetaan riittävän suu-
ria palkintoja. Se on suomalaisen kasvattajan etu ja var-
muudella pidemmän päälle koko hevostalouden etu. 

Nyt, kun veikkausvarojen raviurheilulle tulouttama 
osuus on täysin poliitikkojen käsissä, on ensiarvoisen 
tärkeää pitää huoli siitä, että pystymme osittamaan 
ulospäin myös lajin yhteiskunnallisen merkityksen. Tär-
keää on lajin työllistävä ja yhteiskunnan pyöriä pyörit-
tävä vaikutus ja siinä kisassa kyllä suomalainen kasvatti 
pesee tuontihevosen mennen tullen. Se raha, mitä 
Suomessa kasvanut varsa ehtii siemennyshetkestä elin-

päiviensä päättymiseen pyörittämään ja työllistämään 
välittömästi ja välillisesti, on moninkertainen verrattuna 
valmiin tuontikilpahevosen mahdollisesti vain muuta-
man startin pituiseen uraan Suomessa. Suomalaisen 
kasvatustoiminnan tukeminen sekä rahallisesti, että 
viestinnän ja neuvonnan keinoin, on siis suomalaiselle 
raviurheilulle ihan elämän ja kuoleman kysymys.  
 
Kallelan tuontiorilista on jälleen laaja ja täynnä ihan 
maailman parhaita oriita. Uusina tulokkaina listalla on 
monta nimeä, kuten vasta siitokseen siirtynyt Twister 
Bi, pakastespermalla ensimmäistä kautta tarjolla oleva 
Devious Man sekä muutama muuttuneiden sopimus-
ten takia Kallelan listoille siirtynyt ori (Donato Hanover, 
Broadway Hall, Executive Caviar, Sebastian K). Myös 
paikanpäälle on saatu kaksi uutta oria. ME-ori Farifant, 
jonka piti tulla jo viime vuonna, saatiin vihdoin Suo-
meen täksi kaudeksi ja vielä astutuskauden kynnyksellä 
hollantilaiset saivat ostettua Crazedin Eurooppaan ja 
ori saatiin suureksi iloksemme astumaan Suomeen ja 
Kallelaan.

Kevät on jo melko pitkällä ja astutuskausi on pikkuhiljaa 
käynnistynyt sen mukana. Säiden vaikutus kiimoihin ja 
tiinehtymiseen on valtava ja aurinko on paras kiima-
piikki varsinkin näin keväällä. Mutta eiköhän se kesä nyt 
kohta jo väkisinkin tule ja siitoskausikin pääse kunnolla 
vauhtiin sen mukana. 

Hyvää kevättä ja kesää ja hyviä orivalintoja!

T. Kaisa, Hannu ja muu Kallelan henkilökunta

9,6



Linkit oriiden omille sivuille löydät osoitteesta www.callela.net.  
 Oikeudet muutoksiin pidätetään.

*Myös tuorespermaa   **Vain tuorespermaa     -     Kaikki hinnat alv 0%

Tuontioriit maailman huipulta
Andover Hall 
1.09,4         875 047 USD                   EUR 520 / USD 6 500
Garland Lobell - Amour Angus - Magna Force  
- Yksi maailman parhaista siitosoriista kautta ai-
kojen, jollei paras. Pitkälle siitosuralle ei näy lop-
pua, uusia tähtiä syntyy sekä nuoriin että maail-
man huipulle edelleen jatkuvasti.
 

Bar Hopping   
1.09,5  1.292.433 USD      EUR 650 /USD 6 500 
Muscle Hilll- Cocktail Hour - Credit Winner 
- Kilpahevonen, jossa kaikki on hyvää; uskomaton 
nopeus, käsittämättömän sulavat liikkeet ja sata-
prosenttinen asenne. Lukuisia stakes-voittoja ja si-
joituksia, rahaa yli miljoona dollaria. Kivenkovan 
luokan lisäksi yksi hienorakenteisimmista ja kau-
niimmista oreista, mitä on tänä päivän tarjolla.

 
Broadway Hall   
1.12,6  436. 790 USD      EUR 500 /SEK 35 000 
Conway Hall - B Cor Tango - A Go Go lauxmont 
- Voitti 2-vuotiaana kaikki 9 starttiaan ja valittiin 
vuoden 2-vuotiaaksi Usa:ssa. Jättänyt jo tukun 
loistavia kilpahevosia, mm. viisi maailmanennä-
tysravuria ja useamman siitosoriin, kirkkaimpana 
tähtenä Hambovoittaja, vuoden 3-vuotias Broad 
Bahn. Musta, kuvankaunis yksilö, jonka jälkeläiset 
elegantteja, kevyitä ja usein myös mustia. 
 

Canepa Hanover* 
1.09,1  338 906 USD                 EUR 590/ SEK 35 000
Mucsle Hill - Cressida Hanover - Mr Lavec  
- Supermuodikkaan Muscle Hillin poika, Glidemas-
terin veli. Emälinjalta myös mm Nuncio. Kilpaili 2- 
ja 3-vuotiaana Amerikan absoluuttisella huipulla. 
Iso, kaunis, kevyt hienoluonteinen ori, jonka ravi oli 
uskomattoman helppoa.

Classic Photo* 
1.08,9  1 447 004 USD                 EUR 590/ SEK 29 000
S J ´s Photo - Classic Winner - American Winner 
- Huippujälkeläisiä sekä Pohjois-Amerikassa että 
Euroopassa. Usa:ssa neljä dollarimiljonääriä, mm 
t. Classic Martine 1.09,1, Zoomig 1.09,0, Take My 
Picture, Classic Son. Ruotsissa ME-hevonen Euroo-
pan paras 4-vuotias Mosaique Face, Elitloppet-
voittaja Riongostar Trebb 1.08,2. Suomessa Arctic 

Modell, El Catwalk, Shadow Of Bisbane ja moni 
moni muu. Varsat kevyitä, mukavia, sitkeitä, yrit-
täviä, rehellisiä. 

Coktail Jet 
1.10,7  1.869.773  EUR                 EUR 620/ EUR 3 500
Qouky Williams - Armbro Glamour - Super Bowl 

-Ranskan kaikkien aikojen oritilaston voittaja, 
moninkertainen championi. Kymmeniä siitosori-
poikia monessa maassa, mm maailman johtaviin 
periyttäjiin kuuluva Love You. Kuoli viime vuonna, 
nyt siis jalostuskäytössä viimeistä vuotta.  
 
Creatine
1.09,1    2 182 168 EUR   EUR 590 /USD 4 500
Andover Hall - BerryNice Muscles - Muscles Yankee  
-Itse monikertainen Stakes-voittaja, voitti mm 
Kentucky Futurityn. Kävi kilpailemassa myös Eu-
roopassa voittaen mm Hugo Åber Memorialin ja St 
Michelin! Kilpaili neljä hyvää kautta tienaten yli 2 
miljoonaa euroa.  Andover Hallin parhaita jälkelä-
siä, suku yksi tämän päivän kultaisista sukuyhdistel-
mistä Andover Hall - Muscles Yankee. Hieno yksilö, 
hienot varsat. Ensimmäinen ikäluokka syntyi 2018. 
 
Credit Winner 

1.10,6 1 495 295 USD     EUR 520 / USD 6 500
American Winner - Lawn Tennis - Armbro Goal 
-Usa:n oritilastojen moninkertainen kärkiori. Eliit-
tiori Ruotsissa. Varsoista huippuhintoja huuto-
kaupoissa, mm Harrisburgin kalleimmat 2013 
ja 2014. Jälkeläisiä mm Devious Man, Jewels In 
Hock, Panne De Moteur, Crazed, Chocolatier, 
Winndevie, Seabiscuit. Jälkeläiset kevyitä ja jaloja. 
 

Devious Man 

1.09,7 1.338 672 USD     EUR 590 / USD 4 000
Credit Winner - MIss Garland - Garland Lobell 
-Moninkertainen Stakes-voittaja 2- ja 3-vuotiaa-
na, Hambokakkonen. Kaksivuotiaana 6 peräk-
käistä voittoa, kolmevuotiaan lähes kaikki star-
tit totossa (15/17). Rikkain Credit Winnerin poika. 
Samasta emästä kuin Hambovoittaja Vivid Pho-
to (3,2 milj usd). Siirtyi siitokseen 2018 astumaan 
isänsä seuraksi maineikkaalle Blue Chip Farmil-
le. Arvio Ruotsissa: Hyvin korkea jalostusarvo. 
 
 

Donato Hanover
1.08,5 2. 998 775 USD     EUR 425 / USD 7500
Androver Hall - D Train - Donerail  
-Voitti kilpaurallaan lähes kaiken, teki absoluutti-
sen maailmanennätyksen aikanaan 3-vuotiaana 
1.08,5. Oli monen mielestä maailman paras ravi-
hevonen ja valittiin vuoden ravuriksi ja vuoden he-
voseksi Usassa.  Jälkeläisillään Usa:n kärkioreja, 
joka voittanut sekä Usa:n 2- että 3-vuotisisäoriti-
laston. Jättänyt jo useamman siitosoriinkin, mm. 
The Bank ja Uncle Lasse. Parhaat jälkeläiset kui-
tenkin tammoja, vuoden ravuri Usa:ssa Shake It 
Cherry 1.09,3 ja ME-tamma Check Me Out 1.09,2.
 
E L Titan 

1.10,7 600 147 USD     EUR 520 / USD 6 000
Muscle Hill - Courtney Hall - Garland Lobell 
- Maailman kuumin suku. Kuului kolmivuotiaana 
Pohjois-Amerikan kolmen kärkiravurin joukkoon. 
Huutokaupoissa huippuhinnat varsoista, ensim-
mäisen ikäluokan aloitus loistava.  

Explosive Matter 
1.09,9 1 510 542 USD        EUR 650 / SEK 50 000
Cantab Hall - Fireworks Hanover - Muscles Yankee  
- Ehdottomasti huippuhevonen kilparadoilla. Voit-
ti Hambon karsinnan ja oli finaalissa toinen Muscle 
Hillin jälkeen. Nyt kovin aktuellin Cantab Hal-
lin nopein ja rikkain poika, jo emänisänä Muscles 
Yankee. Hyvät näytöt siitoksessa, jälkeläisiä mm 
Hambo- ja Kentucky Futurity-voittaja Pinkman. 

Executive Caviar 

1.12,1  2.550 203 SEK     EUR 560 / EUR 2 000
S J ´s Caviar - La Belle Lady - Conway Hall
– Moderni suku, Sj’s Caviar isänä, Conway Hall 
emänisänä. Samasta emästä myös Olympiatra-
vet-voittaja Your Highness 1.09,7 9 216 927 sek. 
Huippulahjakkuus, synnynnäinen sataprosent-
tinen ravuri, joka ei laukannut urallaan kertaa-
kaan. Nopea ja lahjakas taistelija, jonka uran 
katkesi onnettomuuteen.  Astui ensimmäise-
nä siitosvuotenaan 2018 yhteensä 175 tammaa.  
 
From Above* 
1.10,1 8 344 820 SEK  EUR 520 / SEK 30 000
Zoot Suit - A Gift From Heaven - Armbro Goal  
- Elitloppet-voittaja, Champion-ori Ruotsissa, jo-
ka jättää Elitloppet-tason varsoja  mm Marshland,  

Orecchietti ja tuoreimpana mm Finlandia-ajo-voitta-
nut Pastore Bob 1.09,6 . Jättänyt jo 35 kruunumiljonää-
riä. Varsat kevyitä ja varhaisia, myös tammat pärjäävät. 
 

Ken Warketin*
1.10,0 893 735 USD               EUR 590 / SEK 25 000
Yankee Glide - Jambo - Tagliabue
- Mielenkiintoisesti linjajalostettu modernin sukui-
nen ori. Oli itse tosi varhainen, voittaen mm 2v. Bree-
ders Crownin. Oli Kanadassa ykkösoreja jättäen mm.  
Random Destinyn 658 314 usd, jonka poika Walner on 
Usa:n mielenkiintoisimpia nuoria oriita tällä hetkellä. 
Myös Euroopassa jälki on erinomaista. Sekä oriit että 
tammat pärjäävät. Edullinen.

Love You 

1.10,2 1 416 537 EUR                  EUR 850 /EUR 8 000
Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant
Moninkertainen Championori Euroopassa, yk-
si maailman parhaista. Viimeisimpänä tähtenä Prix 
d’Amerique. ja Prix de Paris 2019-voittaja tamma Be-
lina Josselyn

Maharajah* 

1.10,3               23 488 4423 kfr                  EUR 520 /SEK 70 000
Viking Kronos - Chili Khan - Giant Chill
-Prix de Amerique-voittaja 2014, dominoi täysin ikä-
luokassaan. Viking Kronoksen paras jälkeläinen, sekä 
nopea että vahva. Siitosuran aloitus ollut huikea, täy-
teen varattu Ruotsissa jo neljättä vuotta peräkkäin. 

Muscle Mass 

1.10,7 196 750 USD             EUR 680 / USD 10 000
Muscles Yankee - Graceful Touch - Pine Chip
- Suku aivan parasta, tammaperhe yksi Amerikan ar-
vostetuimmista. Samasta emästä myös Muscle Mas-
sive. Aloitti heti hyvin siitoksessa ja pienistä määristä 
tuli Suomeenkin ME-tamma Massive Babe. Jälki on 
vain parantunut ja vuosi 2018 oli sensaatiomainen; 
ori oli 3-vuotistilaston ykkönen Kanadassa ja 2. Usas-
sa. Varsoilla korkea voitto- ja starttiintuloprosentti. 
Viimeisimpänä tähtenä Mascate Match!

Nuncio*
1.08,7  28 730 230 SEK            EUR 520 / SEK 75 000
Valley Victory - Maiden Yankee - Speedy Crown 
- Uskomattoman lahjakas yksilö, joka oli heti 2-vuo-
tiaana ikäluokan kärkivarsoja. Kahden kivenkovan 
Usa-vuoden jälkeen jatkoi vielä menestyksekkäästi 
Euroopassa 4- ja 5-vuotiskauden. Meriittilista on pitkä 
ja kilpauran statistiikka vertaansa vailla; 63:42-14-4, 
1.08,7 sek 28 373 280!

Panne De Moteur*
1.08,9     8 707 500 SEK        EUR 520 / SEK 40 000
Credit Winner - Jalopy - Donerail 
Credit Winnerin jalo poika, voitti Elitloppet-karsinnan 
ajalla 1.08,7. Ensimmäinen 10 varsan ikäluokka syn-
tyi 2016.
 

Quite Easy* 
1.11,4 409 365 USD                 EUR 590 / SEK 29 000
Andover Hall - Marita’s Victory - Valley Victory 
- Andover Hallin poika todella tuottavasta tamma-
perheestä. Jättänyt huippuhevosia joka puolelle Eu-
rooppaa; Moving On, Deimos racing, Poet Broline, 
Venice, Quite An Avenger, Callela Lisbeth
 
Readly Express* 

1.08,9 21. 832 855 SEK           EUR 590 /SEK 85 000
Ready Cash - Caddie Dream - Viking Kronos 
Raedycashilainen superlahjakkuus vahvalta emä-
linjalta. Voitti mm Ruotsin Kriteriumin maailman-
ennätysajalla 1.12,6/2640m ja sen jälkeen vaikka 
mitä, mm Prix d’ Ameriquen.  Täyteen varattu 2019.

 Repeat Love  
1.13,3 287 080 EUR                       EUR 590 /EUR 2 000 
Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant 
Love Youn täysveli, josta J-P Dubois sanoo: ”Sama 
kapasiteetti kuin Love Youlla!” Samoja geenejä 
edullisesti. Ranskan kivenkovassa markkinassa 
pienistä ikäluokista mm Cresta Rossa 1.11,9 201 
403€, Croix du Buisson 1.12,3 231 510€.

Sam Bourbon   
 
1.11,7 229 500 EUR                   EUR 590 / EUR 3 000 
Goetmals Wood - Etta Extra - Florestan 
- Kevyehkö täysverityyppi, jonka varsat myös to-
della hienoja. Goetmals Woodin poika loistavalta 
emälinjalta. Sekä oriit että tammat menestyvät. 
Varsat hyvällä prosentilla starttiin. Ranskan johta-
via siitosoreja.

Sebastian K
1.07,7 20 .269 962 SEK           EUR 590 / EUR 3 500
Korean - Gabriella K -Probe

- Absoluuttisen ME:n 1.07,7 haltija. Moninkertainen 
suurkilpailuvoittaja, voitti myös mm Finlandia-Ajon. 
Kesti pitkän uran kilpaillen viimeisen vuotensa vie-
lä menestyksekkäästi Usa:ssa. Tienasi urallaan yli 20 
milj sek. Siirtyi siitosoriiksi Hanoverille, missä astui 
heti täyden kirjan erinomaisen hyviä tammoja. En-
simmäinen Amerikan ikäluokka nyt kaksivuotiaita 
ja niistä kuuluu poikkeuksellisen hyvää.

S J ’s Photo 

1.10,2 1 495 946 USD           EUR 590 / EUR 2 500
Photo Maker - Sassy Jane - Kawartha Mon Ami  
Huippuhevosten periyttäjä vuodesta toiseen. Kestä-
viä ja pitkäikäisiä kilpahevosia, jotka kestävät mo-
nenlaista treeniä. Kevytrakenteisia, hyväluonteisia 
ja hyväpäisiä kilpahevosia, jotka sopivat erityisen 
hyvin Euroopan valmennus- ja kilpailusysteemeihin. 
Kuollut, joten käytössä vielä tämän kauden.

Twister Bi**
1.08,4 11.748 276 SEK     EUR 590 / SEK 50 000
Varenne - Lorraine Bi - Lemon Dra  
Loistava kilpahevonen, ollessaan parhaimmillaan 

oli maailman kovimpia kilpahevosia. Fenomenaali-
sen Varennen poika Lemon Dra-emästä. Melkein puo-
let 55 startistaan voittoja, voittanut useita suurkilpai-
luja. Voitti myös Usassa Yonkersin International Trotin 
ja meni silloisen 800 metrin ratojen ME:n 1.10,7. Tie-
nasi 5-vuotiskuden aikana yli 10 milj kruunua ja meni 
ennätyksen 1.08,4!

Varenne 

1.09,1 6 038 408 EUR                EUR 520 / EUR 8 000
Donato Hanover - Latern Kronos - Vking Kronos

-Aikansa kilpahevossensaatio, joka ei esittelyjä kai-
paa. Jättänyt hyvää jälkeä myös siitoksessa, sekä hy-
viä oriita että tammoja. Parhaita jälkeläisiä Twister Bi, 
Pascia’s Lest ja tamma Lisa America 1.10,1 eur 1 433 
278 57:21-6-6.

Victor Gio 

1.09,0 177.947 USD               EUR 590 /  SEK 40 000
Ready Cash - Ilaria Jet - Pine Chip
- Huippusuositun Ready Cashin poika kovasta Pine 
Chip-emästä Ilaria Jet, joka oli mahtava kilpatamma 
itsekin ja jonka kaksi aikaisempaa varsaa ovat ikä-
luokkatähti Tony Gio 468 765€ ja Unica Gio 717.944 
sek. Varhainen, uskomattomat vauhtivarat jo kaksi-
vuotiaana, jaksava, hyvä rakenne. Peter Haughton 
Memorialin kakkonen, Hambofinalisti. 
 

Village Mystic
1.11,1 844 420 EUR           EUR 700 / EUR 3 500
Love You - Netchka dÓrgeres - Full Account 
- Erittäin kova kilpahevonen itse. Voitti jo kolmevuoti-
aana puolet starteistaan, nelivuotiaan oli ikäluokkan-
sa voitokkain. Tienaisi urallaan 844 420 euroa. 
Jättänyt mm Gr1-voittajat Eye Of the Storm 1.13, € 
366 450 ja Epatante 1.13, € 172 570. 

Villiam
1.12,0 4. 155.000 SEK           EUR 520 / SEK 90 000
Muscle Hill - MCold Stike - Striking Sahbra 
-Ruotsin Kriteriumin ylivoimainen voittaja ME-ajalla 
1.12,0/ 2 640m. Nelivuotiaana voitti mm. Uet Grand 
Prixin Pariisissa. 
-Muscle Hillin poika Suur-Hollola-voittajaemästä 
Gold Strike 1.10,9 sek 1.940 708, erittäin kovaa Super 
Bowlin emälinjaa. 

Zola Boko* 

1.11,6 1.950.214 SEK          EUR 520 / SEK 35 000
Goetmals Wood - Big Blue Kitten - Pine Chip 
- Superlahjakkuus kilpahevosena, juoksi mm 3-vuo-
tiaana ME:n. Goetmals Woodin poika eliittitamma-
emästä, josta myös Yarrah Boko. Parhaat jälkeläi-
set Ruotsisa Ultra Bright 1.10,0 sek 3 788 000, Tunika 
1.10,9 sek 3 153 354. 
Zola Bokolaiset tuntuvat sopivan eritysesti suoma-
laiseen valmennus- ja kilpailusysteemiin. Suomessa 
pienistä varsamääristä monta pärjäävää, mm Zogo 
Match ja 2-vuotiaden Kasvattajakruunuvoittaja She 
Rains. 
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9,7 DIAMOND DUO 11,7

Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu 
 Kallela 390 (483,60) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
 Siirrot 210 (260,40) eur/kausi + 50 (62) eur/lähetys   
                                            
                     Varsamaksu: 1 500 (1 860) sek

Maksut (arvonlisäverollinen hinta suluissa)
Astutusmaksu 
 Kallela 390 (483,60) eur/kausi (sisältää norm. eläinlääkärikulut)
 Siirrot 210 (260,40) eur/kausi + 50 (62) eur/lähetys   
                                           
                  Varsamaksu: 900 (1 116) eur

665 000  €     93 27-13-6     Korkeus 160 cm     Pituus 163 cm 114 988,00 eur    100: 13–9–13     Korkeus 170     Pituus 172 cm

Duboisin siitosoriarmeijan Farifant astuu tällä kaudella Suomessa! 
Farifantin ensimmäiset varsat olivat viime vuonna Ruotsissa neli-
vuotiaita. Niista parhaat luvut ovat tehneet  Kövras Sor Far 10,4  
605 000 SEK ja Carl Lewis 12,5. Varsat ovat tulleen hyvällä prosen-
teilla starttiin ja niiden kerrotaan olevan mukavia ja helppoja ajaa. 
Farifant oli itse huippulahjakas ja menestyi kovissa  italialaissa ikä-
luokkakilpailuissa saavuttaen viisi suurkilpailuvoittoa ja lukuisia ar-
vosijoja: ykkönen Gran Premio Marangonissa,  toinen Grand Prix 
du Conseil Municipalissa, ykkönen Prix Phaétoissa, toinen Prix Mar-
cel Laurentissa ja kolmas Campionato Europeossa. Myöhemmin 
ura jatkui USA:ssa, jolloin ori oli 1000 m:n ratojen nopein ja maail-
man toiseksi nopein, edelle jäi vain Varenne! Ruotsin orilautakunta  
arvioi oriin siitosarvo-odotuksen korkeaksi, 80 pistettä.
Suomeen Farifant tuo kaivatun ranskalaissukuisen(47 % ranskalais-
ta) vaihtoehdon, jolla on sekä omat huippusuoritukset että jo me-
nestyneitä jälkeläisiä. 

Diamond Duo kuuluu ehdottomasti ikäluokkansa  lahjakkaimpiin 
hevosiin. Se  voitti 3-vuotiaana  Tapiola-Cupin finaalin ja 4-vuotiaana 
Kuopio-Stakesin ja oli Gleen Kosmos Memorialissa 3. Vanhempana 
ori on kilpaillut Suomen ykköstasolla ja juossut montéssa ennätyksen 
14,0.
Oriin suku ei voisi olla parempi: isä Andover Hall on edelleen  yksi 
maailman parhaista siitosoriista ja myös Suomen kaikkien ikäluokkien  
isäoritilaston ykkönen. Emä Salima Om kuuluu  Euroopan parhaiden 
siitostammojen joukkoon ja on mm. Express Merettin ja Classico 
Merettin emä ja Express Duon emän emä. 
Yksilönä Diamond Duo  on häikäisevä: iso, musta ja raamikas  olemat-
ta kuitenkaan raskas. Luonteeltaan aivan kymppi. Superhyvä sperma 
yhdessä edullisen varsamaksun  kanssa tekee Diamond Duosta hyvän 
vaihtoehdon!

Kallelassa paikan päällä 2019

And Arifant 16,5 Sharif di Iesolo 15,0 Quick Song 14,3
   Odile de Sassy 18,4
  Infante A´unou 16,2 Niky des Etangs 
   Oscana

Bahama Coktail Jet 10,7 Quouky Williams 14,2 
   Armbro Glamour
  Triller Oaks 15,1 Speedy Crown 12,8
   Une de Rio 14,3

Andover Hall 9,4 Garland Lobell 11,8 ABC Freight TT12,5
   Gamin Lobell 15,8
  Amour Angus 16,6 Magna Force 
   Kenwood Scamper

Salima OM Indro Park 13,6 Shafir di Iesolo 15,0
   Fontola 19,9
  Hy Dilly 14,0 Ayres 12,6
   Heidi Rodney

Hankkijan myymälöistä ja hyvin varustetuista alan liikkeistä. www.racing.fi

Kehitys. Menestys. Hyvinvointi.

Racing Junior Pro 
Kaikki tarvittava yhdestä säkistä

• Täysrehu 3-12 kk ikäisille varsoille.
• Runsaasti varsan kasvulle välttämättömiä 
 aminohappoja ja hyvälaatuista valkuaista.
• Alhainen tärkkelyspitoisuus.
• Tärkeää K-vitamiinia tasapainoiseen   
 kasvuun.
• Patentoitua Progut®-suolistoparannetta  
 ruoansulatuskanavan hyvinvointiin.
• Korkeampi kivennäisten ja 
 vitamiinien määrä.

• Soveltuu erinomaisesti kasvaville  
 varsoille, siitostammoille ja siitosoreille.
• Uudistettu resepti sisältää runsaasti
 kotimaista härkäpapua.
• Sisältää aminohappokoostumukseltaan  
 erinomaista kotimaista perunaproteiinia.
• Lysiiniä 50g/kg.
• Suoliston hyvinvointia tukevaa   
 Progut®-suolistoparannetta.
• Ei sisällä soijaa.
• Erittäin maittavaa.

Racing Protein –
Korkealaatuinen valkuaisrehu

Racing Lifeguard
Enemmän vastustuskykyä

Racing Natural-E
Luonnollinen E-vitamiini 
siitoshevosille ja varsoille

• Varsan ja imettävän tamman 
 vastustuskyvyn tukemiseen.
• Sisältää Progut®-suolistoparannetta.
• Käyttö aloitetaan tammalla 3 
 viikkoa ennen varsan syntymää.
• Edistää tamman palautumista 
 varsomisesta.
• Parantaa tiinehtyvyyttä.

• Luonnollisessa muodossa E-vitamiini 
 imeytyy tehokkaasti.
• Tiineiden ja imettävien tammojen   
 sekä varsojen ja nuorten kasvavien  
 hevosten E-vitamiinin tarve on suurin.
• E-vitamiini toimii elimistössä 
 antioksidanttina suojaten soluja   
 hapettumiselta.
• Tukee hedelmällisyyttä.

6 kg

VARSASI TÄRKEÄT RAKENNUSAINEET

20 kg
200 ml

25 kg

FARIFANT 
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EMP Invest Oy

ANDOVER 
HALL

$ 875 047  22: 11–5–2 Korkeus 160–160 cm  Pituus 167 cm

Garland Lobell 11,8 Abc Freight 12,5 Noble Victory 11,8
   A.C.’s Princess 17,4
  Gamin Lobell 15,8  Speedy Crown 12,8
   Genya Hanover

Amour Angus 16,6 Magna Force Florida Pro 11,5
   Rosemary 13,0
  Kenwood Scamper Texas 12,0
   Lindy’s Speedy Lady 16,6

Huippujälkeläisten pitkä lista vertaansa vailla.
 
Andover Hall on siitosjätti, jonka huippujälkeläisten lista on pitkä:  
Donato Hanover 8,5 $3.058.058, Pampered Princess $1.740.605,  
Adrian Chip 10.203.000 kr, Nuncio 8,7 26.714,580 kr, Creatine, 1.09,2 
$2.182.138, Igor Font €1.204.993,  Spider Blue Chip $1.229.717,  
Cedar Dove $1.185.081, Beatgoeson Hanover $1.151.959, Magic Tonig. 
Viimeisenä tähdeksi syttyi Hambovoittaja  Perfect  Spirit  9,2  $653 918    
Suomessa tunnetuin Andover Hallin jälkeläinen  on ME- ja SE-ori, UET GP:n,  
Kriteriumin ja Derbyn voittanut Brad de Veluwe 1 141 155,00 €  9,7. 
Monet Andover Hallin pojista, kuten Donato Hanover ja Adrian Chip, ovat 
ehtineet pitkälle myös siitosoriina ja menestyneet USA:n huippukilpailluil-
la markkinoilla. Vielä nuoret Andover Hallilaiset oriit ovat tulossa ryminällä 
myös Euroopan isäoritilastoihin. Ruotsin kilparadoilla Andover Hallin jälke-
läiset ovat myös ottaneet paikkansa jo siitokseen siirtyneen Nuncion joh-
dolla. 
Andover Hall oli itsekin loistava kilpahevonen, joka voitti World Trotting 
Derbyn(Group I) ja oli toinen Kentucky Futurityssa(Group I) ja American Na-
tionalissa.

Andover Hall on käytettävissä pakastespermalla.  
Varsamaksu 6 500 (8 060) USD.  Lisäksi siemennyskauden kulut.  
 
Andover Hallin pakastesperma toimii erittäin hyvin!

9,4

Historian muuttanut sisarussarja

Andover Hall kuuluu sisarussarjaan, joka on muuttanut ravihevosten su-
kutaulut niin USA:ssa kuin euroopassakin, emä Amour Anguksen varso-
ja ja Andover Hallin täyssisaruksia ovat mm: tamma Emilie Cas El 12,8 
2.968.156(jälk. Hambletonian-voittaja Trixton 8,7 $947 057 ja siitosori Ar-
chduke Kemp), USA:ssa astuneet huippusiitosoriit Conway Hall 10,5  ja An-
gus Hall 10,0, Ruotsissa vaikuttanut ja Venäjälle ostettu Adams Hall 10,2 ja 
Suomessa astuva E.L.Stewart 12,6.   

YKSI MAAILMAN 
PARHAISTA  
SIITOSOREISTA

5
.2

0
1

7

Vetcare E-vitamiini
Luonnollinen suoja soluille

Hevonen saa E-vitamiinia luonnollisesta ruoastaan 
tuoreesta laidunruohosta.  
Sisäruokintakaudella E-vitamiinin säilyvyys kuivassa 
heinässä on heikkoa ja sitä tulisi lisätä jokaisen 
hevosen ravintoon.

Lue lisää hevosen E-vitamiinitarpeesta  
hevosesihyvaksi.fi tai  
facebook.com/vetcarefinland.

Saatavana eläinlääkäreiltä ja jälleenmyyjiltä;  
kts. hevosesihyvaksi.fi

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi

hevosesihyvaksi.fi
 facebook.com/Vetcarefinland

UUSI RIITTOISA 
PAKKAUSKOKO!

500 ml

ANNOSTELU

Sisäruokintakaudella kaikille hevosille
-  3 pumpun painallusta (720 IU) vrk

Öljyruokinnalla olevat hevoset laidunkaudella
- Jos öljyruokinta 1-3 dl/vrk, tällöin  
E-vitamiinia  1 pumpun painallus (240 IU) vrk
- Jos öljyruokinta > 3 dl/vrk, tällöin  
E-vitamiinia  2 pumpun painallusta (480 IU) vrk

Siitostammat 
- Ennen viimeistä tiineyskuukautta  
3 pumpun painallusta (720 IU) vrk

- Viimeisen tiineyskuukauden ajan  
5 pumpun painallusta (1200 IU) vrk

Nuoret alle 1-vuotiaat
-  4 pumpun painallusta (960 IU) vrk
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KASVATTAJAN HUONEENTAULUULUan

1. Ruoki ja hoida tamma oikein 

Tiineyden kaksi ensimmäistä kolmannesta kantavaa tam-
maa ruokitaan normaalisti niin kuin tyhjääkin tammaa 
liikunnan ja käytön mukaan. Vasta viimeisellä kolmannek-
sella sikiön kasvusta johtuva valkuaisen tarve lisääntyy ja 
kivennäis- ja hivenainelisään voi olla tarvetta tehdä muu-
toksia. Myös kaikenlaisen stressin välttäminen kantoaika-
na on tärkeää.

3. Eristä kantava tamma  
nuorista ja kilpahevosista

 
Tarttuvien tautien, kuten virusabortin ehkäisyssä tär-
keää on pitää kantava tamma erillään sekä nuorista 
varsoista että kotitallin ulkopuolella käyvistä muista 
hevosista, kuten kilpailevista tallikavereista. Eri tallira-
kennus on riittävä eristys, kunhan muistaa, että hoi-
tajan vaatteissa ja käsissä voi myös taudinaiheuttajat 
siirtyä hevosesta toiseen.

4. Vahdi varsominen
Eläinsuojelullisista syistä varsominen tulee aina 
valvoa ainakin kohtuulisella tarkastusvälillä. Samoin 
varsan henkiinjäämisen kannalta ongelmatilanteis-
sa apu pitää saada hyvin nopeasti.

5. Varmista vasta-aineiden saanti ja 
seuraa varsan kehitystä

Varsan tulee saada ternimaidosta sille elintärkeät 
vasta-aineet. Siitä syystä ternimaidon laatu tulisi aina 
testata ja sen lisäksi varmistaa, että varsa juo sitä 
riittävästi ennen kuin suolen läpäisevyys noin vuoro-
kauden iässä sulkeutuu. Tämän jälkeen vasta-aineita 
saadaan varsaan vain plasmaa suoneen tiputtamalla. 
Varsan vasta-ainepitoisuus onkin hyvä tarkistaa ve-
rinäytteellä varsan ollessa 1-3 vrk:n ikäinen ainakin 
aina silloin, jos yhtään epäilee maidon laatua tai var-
san juoman maidon määrää.

6. Seuraa jälkeisten  
tuleminen tarkasti

 
Istukan eli jälkeisten tulee irrota noin kuuden 
tunnin sisällä. Mikäli jälkeiset eivät ole irronneet, 
tulee eläinlääkäri kutsua paikalle. Kiinni jääneet 
jälkeiset altistavat vakavalle kohtutulehdukselle 
ja kaviokuumeelle ja ne tulee siksi aina hoitaa 
ajoissa. 

7. Seuraa varsan jalka-asentoja  
tarkasti koko ensimmäisen  

puolen vuoden ajan
Monella varsalla jalka-asennot eivät heti syntyessä 
ole aivan korrektit. Moni lievempi vinous korjaantuu 
ensimmäisen kahden viikon aikana, kun lihakset 
voimistuvat ja varsa pääsee ulos kohdun ahdingos-
ta. Mikäli kahden viikon iässä varsan jalat ovat vielä 
kovasti vinot, kannattaa paikalle kutsua asiantunteva 
seppä tekemään tarvittavat toimenpiteet. 

8. Muista antaa varsalle  
säännölliset loishäädöt

Vaikka aikuisten hevosten loishäätösuosituksia on 
muutettu radikaalisti, varsoille pitää edelleen antaa 
matolääkkeitä säännöllisesti. Pikkuvarsan merkittävin 
ja suurimpia vaaroja aiheuttava loinen on suolinkai-
nen. Sen häätäminen varsasta kannattaa aloittaa noin 
10 viikon iässä. Lisäksi ympäristön suolinkaispainetta 
kannattaa vähentää säännöllisesti tallien pesujen ja 
tarha- ja laidunhygienian avulla.

 
9. Älä vieroita varsaa liian aikaisin
Hyvä varsan vieroittamisikä on noin puoli vuotta 
ja hyvin voi pitää varsan emänsä alla tästäkin pi-
dempään, jos tamman kunto sen sallii. Vieroitus 
on varsan elämän yksi suurimmista stresseistä ja 
kaikki mahdolliset toimenpiteet vähentämään 
tätä stressiä kannattaa tehdä (tamma aluksi vähän 
aikaa esim naapurikarsinassa, joku kaveri vierotuk-
sen yhteydessä, esim toinen saman ikäinen varsa 
yms.)

2. Rokota tamma 
kantoaikana 

Kantavalle tammalle olisi hyvä 
antaa aina rokotus virusaborttia 
vastaan (3), 5, 7 ja 9 kuukautta 
kantavana sekä influenssa- ja 
tetanustehoste noin kuukautta 
ennen varsomista.
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10. Pidä varsa ensimmäinen talvi  
ikätovereiden porukassa, mutta 

käsittele varsaa silti
Pihattokasvatuksen suosio ei ole turhaa kasvanut. 
Kasvavalle varsalle on tärkeää, että se saa liikkua 
mahdollisimman paljon ja lauma on sille muutenkin 
luontainen kasvuympäristö. Pihatossa on kuitenkin 
huolehdittava oikeasta ja riittävästä ruokinnasta 
sekä siitä, että varsoja käsitellään sen verran, että ne 
oppivat tietämään, että lauman johtaja on ihminen. 
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Olin taannoin kuuntelemassa Suomen Hippos ry:n tu-
levaisuusfoorumissa tulevaisuustutkija Ilkka Halavan ansio-
kasta esitystä. Esityksessään Halava nosti esille, että nyt ja 
tulevaisuudessa pelkkä käytännön kontakti hevosiin ei enää 
riitä, vaan toimintaan pitää pystyä osallistumaan myös dig-
inä. Pitää olla mahdollisuus digipresenssiin, mahdollisuus 
läsnäoloon ja toimintaan osallistumiseen myös digitaalisten 
sovellusten kautta. Pelaajat ja osittain muutkin raviurheilua 
seuraavat rakentavat digipresenssinsä Veikkauksen sovel-
luksen varaan, jossa pystyy pelaamaan ja seuraamaan 
raveja. Onko hevoskasvattajalla ja -jalostajalla mahdollisuus 
omaan digipresenssiin?

Jokaisen maan oma tietokanta antaa yleensä ajantasaisim-
mat tiedot oman maansa hevosista. Kotimainen versio on 
Heppa-järjestelmä, jonka jalostusdatan käsittelyyn liittyviä 
ominaisuuksia on kehitetty kiitettävästi viime vuosina. 

Heppa-järjestelmästä löytyy oma jalostustietojärjestelmä 
Heila, jossa pystyt tekemään testiparituksia, seuraamaan 
emälinjan tuotantoa ja jopa hakemaan tammallesi sopivaa 
sulhasta asettamiesi kriteerien mukaisesti. Heila laskee 
sukusiitosprosentit ja tarjoaa jalostusindeksit helposti 
nähtäville. Tietojärjestelmän lisäksi Hippos ylläpitää jalos-
tusoriit.hippos.fi sivustoa, jossa pystyt selaamaan Suomeen 
hyväksyttyjen oriiden orikortteja lausuntoineen. Ja kun 
varsa on saatu onnellisesti alulle, voit halutessasi ilmoittaa 
sen heppa-järjestelmän kautta myytäväksi varsat.hippos.fi 
sivustolle.

Suomen heppa-järjestelmä on monen muun maan tieto-
kantaan nähden erittäin monipuolinen. Huomioitavaa 
kuitenkin on, että heppa-tietokanta ylläpitää vain kotimaas-
sa olevien hevosten tietoja. Jos hevonen on myyty ulkom-
aille tai sillä on jälkeläisiä tai suorituksia muun maan rekis-

terissä, ne eivät välttämättä näy tietokannassa ollenkaan, 
tai niiden tiedot eivät ole ajantasaisia. Kotimaisten tietojen 
etsimiseen tämä on luotettavin ja paras lähde. 

Kun alkaa etsimään tietoa muiden maiden rekistereistä, 
auttaa tietysti se, jos tietää mistä etsiä. Helpoiten löydät 
Euroopan maiden kattojärjestöjen kotisivut UET:n – eli Eu-
roopan kattojärjestön sivulta kohdasta ’carte de membres’. 
Siellä on kartta, jota klikkaamalla löydät jokaisen jäsen-
maan ravijärjestön nettisivut.

Ruotsin ST:n tietokanta on avoin ja kohtuullisen helppo 
käyttää. Sieltä ’’sök sportinfo’’ kohdasta pystyt hevosen 
nimellä hakemaan hevosen nimellä sen kilpailutiedot, 
jälkeläistiedot ja oriista myös jalostusarvostelulausunnot 
helposti. ST on lisäksi tehnyt oman jalostustietojärjest-
elmänsä Breedlyn. Breedly tarjoaa tiedot jalostusoriista, 
mahdollisuuden testiparituksiin, tietoja huutokaupoista ja 
laskee sukusiitosprosentin ja jalostusindeksin.

Norjan DNT:n sivuilta löytyy avoin hevoshaku josta saa 
kilpailuiden ja jälkeläisten dataa, samoin Tanskan sivus-
tolta. Ranskan kattojärjestön Cheval Francaisin letrot-sivut 
tarjoaa sukutietoja, ravien tulokset, videot ja ikäluokka- ja 
oritilastoja. Lisätietoja pystyy etsimään mm. haras na-
tionauxin sivuilta. Italiassa ei ole tällä hetkellä toimivaa 
urheilujärjestöä ja hevoset ovat suoraan paikallisen maa- ja 
metsätalousministeriön rekisterissä, jonka tietokannasta 
saa vain alkeellisia rekisteritietoja. Ippica tarjoaa laajemmin 
kilpailutietoa ja hevoskohtaista tietoa. Amerikan keskus-
järjestön USTA:n tietojärjestelmä Pathway on maksullinen. 
Pientä maksua vastaan pääset selaamaan tietojärjestelmää 
eri hakuineen. Avoimilla sivuilla on kuitenkin hyödyllistä 
tietoa mm. isäoritilastojen muodossa.

Erittäin huomionarvoinen on Ruotsin ravihevoskasvat-
tajajärjestö ASVT:n säännöllisesti tuottamat tilastot, 
jotka löytää suoraan järjestön kotisivuilta. Sieltä löytää 
Ruotsin, Ranskan, Italian ja  Pohjois-Amerikan säännöl-
lisesti päivitetyt isäoritilastot. Huutokauppoja seuraaville 
Equiline sovellus Ipadiin on hieno työkalu. Tähän sovelluk-
seen pystyy lataamaan huutokauppaluettelon, tekemään 
merkintöjä siihen ja tallentamaan mielenkiintoiset yksilöt 
omaan listaan jne.

Parhaiten eri maiden datan yhteen keräävät sivustot, jotka 
käyttävät usean eri maan rekisteritietoja. Suurin osa näistä 
toimii täysin innostuneiden ’sukufriikkiien’ ylläpitäminä ja 
vapaaehtoisilla voimilla. On upeaa että näin vannoutun-
eita ihmisiä löytyy, mutta toki lukijan pitää myös ymmär-
rettävästi hyväksyä tietyt satunnaiset epätarkkuudet tilas-
toissa ja tiedoissa. Suomalainen Sukuposti kerää yhteen 
kuvia ja sukutietoja jalostusarvosteluineen ja kilpailume-
riitteineen. Siellä voi tehdä testiparituksia, tarkastelemaan 
emälinjan tuotantoa ja katselemaan orikuvastoa.

Ruotsalaiset ovat tehneet useita erittäin ansioituneita su-
kutietokantoja, kuten mm. Blodbanken, Sophia Pedigrees 
ja World Wide Trotters. Mutta nämä kaikki ovat kokeneet 
tänä vuonna erittäin ikävän takaiskun. Ruotsalainen Sulkys-
port lehti uutisoi alkuvuonna, että Ruotsin peliyhtiö ATG:n 
siirryttyä avoimille peliyhtiömarkkinoille, on keskusjärjestö 
ST alkanut myymään tietojärjestelmänsä dataa kaikille 
hevospelejä myyville peliyhtiöille. Valitettavasti tämä 
sama koskee myös jalostustietokantoja ja ST ei enää jaa 
ilmaiseksi dataa niille. Alustavasti vaikuttaa siltä, että ST on 
valmis myymään dataa kaikille samaan hintaan ja samoilla 
ehdoilla. Eli vapaaehtoisvoimin toimivat sukutietokannat 
joutuisivat noudattamaan samoja ehtoja ja suorittamaan 
saman maksun kuin peliyhtiöt. 

Toistaiseksi tämä on johtanut Sophia Pedigreesin sivuston 
ja tietokannan sulkemiseen. Blodbanken ja World Wide 
Trotters nettipalvelut ovat vielä auki, mutta Ruotsin data ei 
ole päivittynyt vuoden vaihteen jälkeen. 

Tämä se jos jokin harmittaa sukunörttiä. Sophia Pedigrees 
oli ensimmäinen koneelle asennettava MySQL tietokanta, 
jonka ristiintaulukoinnista sai iloa tunneiksi, päiviksi ja 
viikoiksi. Viime vuonna julkistettu Wold Wide Trotters on 
ottanut jalansijaa sukutietokantana ja kehittänyt sisältöään 
ja hakujaan ahkerasti. Toivoa vain saattaa, että näiden su-
kutietokantojen ja ST:n välillä laiha sopu olisi parempi kuin 
lihava riita ja jokin keino jatkaa sukutietokantojen toimin-
taa löytyisi.

Vaikka digitaalisuutta korostetaan nykyaikana kovasti, 
mikään ei silti vedä vertoja kasvattajien, valmentajien, hoit-
ajien ja muiden alan ihmisten kanssa käydyille keskustelu-
ille ja tapaamisille. Ravit, jalostuspäivät, varsahuutokauppa 
tai vaikkapa ravigaala ovat loistavia paikkoja keskustella 
ja vaihtaa mielipiteitä isäoriista, tammalinjoista ja ravi-
urheilusta yleensä. Mikään digitaalinen ympäristö ei pysty 
korvaamaan tätä kanssakäymistä, sen luomaa yhteisöä, 
kulttuuria ja perinnettä. 

Niin, ja vielä siitä tulevaisuudesta. Hevoskasvattajat tekevät 
välttämätöntä ja arvokasta raviurheilun tulevaisuustyötä 
jatkuvasti. 

EEVA KARVONEN 
 
Kirjoittaja on vanhempainvapaalla oleva Hevosopiston Ravi-
palvelupäällikö ja Suomen Hippos Ry:n entinen jalostusasian-
tuntija. 

 

❓ worldwidepedigree.comsophiapedigrees.com 

✅ ww2.equineline.com/SalesCatalogApp   

✅ heppa.hippos.fi

✅ jalostusoriit.hippos.fi 

✅ varsat.hippos.fi

✅ travsport.se

✅ breedly.com

✅ travsport.no

✅ trav.dk

✅ letrot.com

✅ infochevaux.ifce.fr

✅ ippica.biz

✅ asvt.se

✅ ustrotting.com

✅ sukuposti.net 💙

✅ blodbanken.nu

Hevosjalostuksen #digipresenssi



Varsan jalkojen asentoa kannattaa tarkkailla heti syntymän 
jälkeen, jo ensimmäisen vuorokauden aikana, kun varsa 
lähtee liikkumaan.
– Osa virheasennoista oikenee itsestään ensimmäisten 
päivien aikana varsan lihaksiston vahvistuttua. Jos näin ei 
tapahdu, varsa pitäisi näyttää eläinlääkärille tai kengitys-
sepälle viimeistään 4-7 vuorokauden ikäisenä parhaan 
korjaustuloksen saavuttamiseksi, Ruponen neuvoo.
Ruponen kehottaa aloittamaan varsan kavionhuollon joka 
tapauksessa noin 2 – 3-viikon ikäisenä. Kasvavan varsan 
jalka-asentoja tulee seurata säännöllisesti vähintään ensim-
mäisen ikävuoden ajan.

Satsaa ammattitaitoon 

Yleisimmät virheasennot luetellaan ja kuvataan korjauskei-
noineen kainalojutussa, mutta yleisesti ottaen kotona 
voidaan eläinlääkärin ja kengittäjän toimesta korjata mak-
simissaan noin 10 asteen virheasentoja. Käytännössä se 
tarkoittaa alkujaan aika merkittävänkin näköistä virhettä. 
Toisaalta vakaviakin virheitä jää korjaamatta myös siksi, 
että kasvattaja tai varsan hoidosta vastaava henkilö ei 
osaa kiinnittää niihin huomiota.  Ammattitaitoiseen jalka-
asentojen tarkastajaan ja kavioidenhoitoon kannattaa siis 
panostaa.

Varsojen jalka-asentojen  
korjaaminen kannattaa

– Riittävänä varhain aloitetuilla, oikeilla korjaustoimen-
piteillä saavutetaan hyviä tuloksia. Toisaalta korjauksen 
onnistuminen riippuu myös varsan lihaskunnosta ja 
perintötekijöistä sekä tallin kuivikemateriaalista ja 
tarhausolosuhteista, Ruponen toteaa. 

Korjaushoidon kustannukset koostuvat kengittäjän ja 
eläinlääkärin käynneistä, lisäksi liimakengät ja -levikkeet 
sekä liima maksavat, yhden jalan tarvikkeiden hinta on 
noin 60-65 euroa. 

Jalostusvalinta ja tamman ruokinta

Virheasentojen tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta per-
intötekijöillä ja tamman tiineyden ajan ruokinnalla ja 
lääkityksellä on mahdollisesti vaikutusta. Virheasentojen 
syntymistä voidaan yrittää estää ori- ja tammavalinnalla 
niin, ettei niillä olisi ainakaan samansuuntaisia jalkojen 
virheasentoja sekä tamman oikeaoppisella ruokinnalla 
tiineyden aikana.  Osa erityisesti nopeasti syntymän 
jälkeen korjautuvista jalkojen virheasennoista johtuu 
mahdollisesti lopputiineyden aikaisesta ahtaudesta 
kohdussa.

Pikkuvarsojen jalka-asentojen tarkastaminen 
ja korjaaminen on vaiva, joka kannattaa 
nähdä vetkuttelematta ja ammattitaitoon 
panostaen. Kengitysseppä Jaakko Ruponen 
toimii Varsinais-Suomen alueella ja työsken- 
telee kesäisin paljon varsojen jalka-asentojen 
korjauksen parissa – myös Kallelan  
Oriasemalla. 

l Etupolvien valgus- eli pihtipolviasento; lievemmissä hoitona vuolu ja liimalevike, suurem-
missa liimakenkä, kengittäjä hoitaa, vaihtaa levikkeet/kengät, jota vaihdetaan noin viikon 
välein, hoitokertoja vaaditaan yleensä 2 - 3
l ballerina syndrooma eli koukistajajänteiden kireydestä johtuva pystykavio; lievät tapaukset 
hoituvat levolla/vuolulla, vaikeammat vaativat Dalmer-liimakenkiä ja tukisiteitä, jotka tehdään 
yhdessä eläinlääkärin kanssa
l windswept, jossa yleisimmin takajalat ovat vinot ikään kuin tuulenpyyhkimänä; hoito riip-
puu asennon suunnasta ja vaikeusasteesta, hoitona lepo ja seuranta, vaikeammissa hoitona 
käytetään liimalevikkeitä ja –kenkiä sekä tukisidoksia, kengittäjä hoitaa yhdessä eläinlääkärin 
kanssa vaikeammat tapaukset
l  takajalkojen vuohisten virheasennot; useimmiten lievimmät tapaukset hoituvat hyvällä ja 
säännöllisellä vuolulla ja rajoitetulla liikunnalla.

Yleisiä asentovirheitä varsoilla
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HYVÄSTÄ OLOSTA SE 
HEVONENKIN NAURAA

Myyntipalvelu:
ma–pe klo 8–16
suomeksi 020 341 400
på svenska 020 341 300
netistä: kauppa.vapo.fi

Puhelun hinta: lankaliittymästä: 8,35 snt/puh. + 7,02  ja mobiilista: 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min

Pehmeä, kuiva ja lämpöä eristävä turvekuivike luo hevoselle mukavat olot.

Turve on paras ammoniakin sekä hajujen sitoja. Siksi tallin ilma pysyy   
raikkaana sekä hevosten keuhkot terveinä.

Turve on erittäin imukykyistä, joten lantaa syntyy vähemmän.

Meiltä saat irtoturvetta
tasaisesti ympäri vuoden.

TILAA HETI.



SAM BOURBON
e. Goetmals Wood – Etta Extra e. Florestan
(3) 1.11,7 – 373 430 euroa
Qualita ja Mara Bourbonin veli!

3 000 euroa (3 720)

LOVE YOU
e. Coktail Jet – Guilty Of Love e. And Arifant
1.10,2 – 1.416.537 euroa
Suurkilpailuvoittajia koko Euroopassa!

8 000 euroa(9 920)

VILLAGE MYSTIC

(4) 1.11,1m – 844 420 euroa

3 500 euroa (4 340)

Hannu Nivola 0500-717 442

Kaisa Nivola 0500-788 977

info@callela.net

e. Love You - Netchka d´Orgeres
e. Bull Account

www.le-cheval-bleu.com/eng/

Kunkin oriin alla varsamaksu, jonka 
jälkeen suluissa 24% arvonlisäveron 
sisältävä summa.
Muut kulut: www.callela.net

Kallelan 
Oriasema

W W W . C A L L E L A . N E T 

REPEAT LOVE
e. Coktail Jet-Guilty Of Love e. And Arifant
13,3 287 080 euroa 
 

2 000 euroa(2 480)  

FARIFANT
9,7 864 480 USD
 
1500 EUR (1860)

e. And Arifant – Bahama e. Coktail Jet

Suomessa kaudella 2019!

2019 
PRIX D`AMERIQUE

-VOITTAJAN, 
TAMMA

BELINA JOSSELYN ISÄ

JÄLKELÄISTEN VOITTO-
SUMMA KYMMENIÄ 
MILJOONIA EUROJA

 

RANSKALAIS-AMERIKKAISET
DUBOIS-HUIPPUORIIT
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UUSIT TU NET TIKAUPPAMME  
 

vetman.f i  
 

ELÄINTEN HOIDON  
AMMAT TILAISILLE

HUIPPUVALIKOIMA  
HEVOSTARVIKKEITA 
YHTÄ LÄHELLÄ KUIN 

PUHELIMESI
  

Ari Kiikonen 0400 937458   I   Myymäläautomme palvelevat raveissa  I   verkkokauppa:  



IRINA KEINÄNEN

Lämminverivarsan ensimmäinen treenivuosi, puoli-
toistavuotiaasta kaksivuotiskauden syksyyn tai kevään 
korvalle, koelähtökuntoon on omistajan näkökulmasta 
pitkä taival. Varsalle se on tärkeä jakso: se kasvaa, oppi 
palvelemaan ihmistä ja kehittyy urheiluhevoseksi. Ravi-
valmentaja ja eläinlääkäri Riina Rekilä pitää tähän jak-
soon panostamista merkittävänä tekijänä kilpahevoseksi 
kehittymisessä. 

Ensimmäisena Riina Rekilä painottaa hyvää alkua. Sitä, että 
varsa on ruokittu hyvin ja se on saanut  liikkua ja levätä hyvis-
sä olosuhteissa.

– Sillä on valtava merkitys missä hevonen on kasvanut. Jos 
varsa hyvä ja saanut hyvät edellytykset kasvattajalta, niin se 
on aika valmis jo treeniin marraskuun alussa. 

Laihojen varsojen Rekilä toteaa  olevan puolestaan ikuisesti 
jäljessä ja jäävän koko ajan lisää, jos niitä ajetaan saman kaa-
van mukaan kuin hyväkuntoisia. 

Huutokaupassa myydään pääsääntöisesti opettamattomia var-
soja. Opettaminen voisi olla oma lukunsa, mutta tästä jutusta 
se on rajattu pois. Rekilä kertoo miten aloittaa valmentamisen:

– Opetusvaiheen jälkeen ajan pienen lenkin lähes joka päi-
vä. Heti kun varsa toimii, siirryn joka toinen päivä ajoon, jos 
mahdollista. Aluksi ajan reilu kilometrin avustajan/avustajien 
kanssa. Heti kun huomaan että hevonen jaksaa hyvin, noste-
taan hölkät 2 kilometriin ja sitten 3 kilometriin. Siinä pysytään 
jonkin aikaa. Seuraavaksi 4,8 kilometriä. Vauhti on sellaista, 
mitä varsa mukavasti menee. Jotkut eivät edes osaa mennä 
ihan hiljaa.

Joulun jälkeen vetoja ja keväällä radalle

Yhdysvalloissa ja Kanadassa menestyksekkäästi valmentanut 
Rekilä vie varsoja määrätietoisesti eteenpäin. 

– Joulun jälkeen voidaan ajaa jo 6,4 kilometriä, johon sisältyy 
2 kertaa 800 metrin vedot. Näitä kolme kertaa viikossa. Sitten 

vedot lisääntyy neljään ja viiteen kevään aikana.  
Kun treeniä sitten kiristetään ja hiitit on ohjelmassa, ajan  
3 x viikossa. Jos hiitit ajetaan radalla ja varsaa joutuu kuljetta-
maan, niin riittää 2 x viikossa ajaminen. Olen huomannut että 
väsyvät ja herkkyys häviää, jos tuolloin ajaa enemmän. Rekilä 
toteaa, että useimmat varsat menevät tällä ohjelmalla ensim-
mäisillä ratahiiteillä maalis-huhtikuussa 1.35-1.40 vauhtia.

– Radalla ajan 2,5 kilometriä reipasta hölkkää ja heti perään 
2000 metriä 1.45-1.55 Kävelytän välillä kierroksen ja ajan sitten 
mailin 1.35-1.40. Hiljalleen pudotetaan vauhtia. Osa ei osaa-
kaan juosta noin hiljaa, ne saavat mennä kovempaa. En pidät-
tele varsaa liikaa koskaan, vaan ajan hevosen mukaan. 

Palautuminen ja ravinto kulmakiviä

Lepo varsalle tärkeää. Rekilällä varsat elävät vielä kaksivuoti-
aanakin pihatossa, jossa niille kunnon katos ja pehmeät oljet. 
Rekilä kertoo, että varsat nukkuvat paljon. Hän korostaa olo-
suhteiden ja ruokinnan merkitystä.

– Niillä on myös lämmin automaattivesikuppi ja vapaasti hyvää 
heinää. Väkirehua ne saavat enemmän kuin suurin osaa kilpa-
hevosista. Ne tarvitsevat paljon energiaa kasvuun ja valmen-
nukseen.

Rekilän treenissä olevat varsat eivät kuintenkaan enää elä lau-
massa. Tammat ovat pareittain, oriit yksin tai vanhan ruunan 
kanssa, jos sellainen sopiva sattuu olemaan. El Titan asui Baron 
Crownin kanssa samoin kuin veljensä Rocket. Tammoja pidän 
samassa korkeintaan 3-4, jos katos on iso. Mielellään vain 2 
samassa. 

Pienet takaiskut, loukkaantumiset ja flunssatkin ovat arkipäi-
vää. Irtopalaleikkaus on aika tavallinen paussi myös. Kaikkien 
toipumisten kannalta on tärkeää, että varsalla on perusasiat 
kunnossa ja hyvät lähtökohdat jo kasvattajalta asti.

– Jos hevonen tuntuu väsyneeltä, se on sairas ja annan sen 
levätä niin kauan,  että se taas näyttää iloiselta. Esimerkiksi 
irtopalaleikkaus ei paljonkaan hidasta varsaa. Syksyllä tehtynä 
sillä ei ole  mitään merkitystä aikatauluun.

Yhteenvetona Rekilä toteaa että varaan ensimmäinen treeni-
vuosi on tärkeä: se tarvitsee vähintään yhtä hyvät eväät ja vielä 
paremman treenin kuin kilpahevonen. 

Rekilän resepti varsan valmentamiseen 
Nousujohteinen valmennus, hyvät eväät  
ja pehmeä peti, jolla nukkua paljon

EL Titan(Muscle Hill)  on Riina Rekilän  valmentajan CV:n boldattu rivi. Hän valmensi oriin varsasta Pohjois-Amerikan huip-
puvan ravimaailman ykköstasolle. Siitoksessa vaikuttava ori löytyy myös Kallela tuontiorilistalta.

Rekilä painottaa varsan ja toki myös kilpahevosen olosuhtei-
ta, joista se saa edellytykset vastata valmennukseen. Hän 
vastasi EL Titanin hyvinvoinnista kolmen vuoden ajan.

Useimmat varsat menevät tällä 
ohjelmalla ensimmäisillä rata- 
hiiteillä maalis-huhtikuussa  
1.35-1.40 vauhtia

” 
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Tuorespermaa Kallelassa astuvista oriista lähetämme kaikille 
hyväksytyille siemennysasemille sekä siementäville eläin-
lääkäreille kotisiemennyksiin.

Ulkomaan tuorespermaa ja pakasteita välitämme sopimuksen 
mukaan hyväksymillemme asemille ja eläinlääkäreille. 

Edellytämme siementävältä asemalta tuontisperman käytön 
vaatimaa riittävää osaamista ja sitoutumista.

Kallelan välittämää pakastespermaa on saatavilla 
seuraavilla asemilla:

l Leena Väihkönen, Orimattila 

l Hevosklinikka Orivet, Orimattila 
l Ylivieskan Oriasema, Ylivieska 
l Varsakujan Tila, Rautalampi
l Ordenojan Oriasema, Pöytyä
l Saharan Ravitalli, Keuruu
l Ell Anne Niemi, Vöyri
l Ell Katja Lahdenvuo / Koivulan Hevostila, Sipoo
l Muut hyväksymämme pakastesiemennysasemat 
    sopimuksen mukaan.

YHTEISTYÖSSÄ KANSSAMME KAUDELLA 2019

Hevosklinikka Orivet  
Leena Väihkönen
Orimattila

Ordenojan Oriasema 
Pöytyä

Ell Anne Niemi, Vöyri 

Kallelan 
Oriasema
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KALLELAN ORIASEMA
UUSIKAUPUNKI

PORI

EURA

TURKU

UUSI- 
KAUPUNKI

LAITILA

KALLELA

3,5 km
65 km

40 km
80 km

7 km

Valtatie 8

Kallelan Oriasema 
Isonummentie 212, 
23600 Kalanti, Uusikaupunki

 Hannu Nivola puh. 0500 717 442     
Kaisa Nivola puh. 0500 788 977                                
info@callela.net  www.callela.net

    

Ell Katja Lahdenvuo  
Koivulan Hevostila, Sipoo

Saharan Ravitalli
Keuruu

Varsakuja tila
Rautalampi

Ylivieskan Oriasema 


