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nen vain muutamille isoille radoille, voisikin johtaa
loppupelissä liian pienen porukan piirileikiksi, jonka
painoarvo yhteiskunnan silmissä on olematon eikä
toimijoitakaan riitä tarpeeksi kannattelemaan lajia. Ja
kuka ne päättäjät sitten valitsisi, jos ei olisi edustuksellista eri harrastajaryhmistä koostuvaa valtuuskuntaa ja
sen valitsemaa hallitusta. Näin monen intressiryhmän
yhteinen toimiala vaatii ilman muuta melko suuren
”eduskunnan”, jotta valtuutettujen määrä jollain tavalla
olisi painotettu oikein.

WWW.CALLELA.NET

Hyvä kasvattaja,
Tämänvuotinen Kallela-lehti tulee vähän tavanomaista
myöhemmin keväällä, mutta tavanomaista poikkeava
on moni muukin asia tänä päivänä. Ja kesäkin tuli vasta
nyt, että vastahan tämä astutuskausikin rupeaa olemaan parhaimmillaan.
Koronakevät on tuonut myös meidän sektorillemme
kovia haasteita, joista kuitenkin selvitään. Niin kuin
aina ennenkin on vaikeista ajoista selvitty. Tärkeää olisi
kuitenkin puhaltaa yhteen hiileen kovan valittamisen ja
kampittamisen sijaan. Viime aikoina on kuulunut poikkeuksellisen paljon kovasanaista, henkilöihinkin menevää arvostelua ja haukkumista, mikä on todella ikävää.
Kohteena ovat olleet ennen kaikkea hevostalouden
päättäjät ja Hippoksen henkilökunta, mutta myös yksittäisiä toimijoita. Omat alan lehtemmekin ovat ilmeisesti
journalismin nimissä ja klikkausten toivossa ottaneet
kannustuksen ja positiivisen ilmapiirin luomisen sijasta
useimmiten arvostelijan ja räksyttäjän roolin, somesta
puhumattakaan. Ja jonkinlainen lumipalloefekti tietysti tapahtuu tällaisessa aina helposti; kun joku keksii
jonkun epäkohdan, aina löytyy niitä, jotka rupeavat
kovaäänisesti säestämään moittijaa. Erityisesti näin, jos
ns mielipidevaikuttajat arvostelevat julkisesti jotain. Rakentava kritiikki on aina paikallaan, mutta siihen pitäisi
kuulua aina myös kritiikin perustelut ja ratkaisujen esittäminen. Yleensä asiat eivät ole ihan niin yksinkertaisia,
mitä ensinäkemältä vaikuttaa. Kun kovasti johonkin

ottaa kantaa, pitäisi ainakin ensin huolellisesti perehtyä
asiaan ja sen taustoihin, perusteluihin ja syihin.
Kestoaihe valittamisessa on tietysti Hippoksen päätöksentekomallin ja hevostalouden rakenteen arvosteleminen. Samaa keskustelua valtuuskunnan olemassaolon
turhuudesta, hevosjalostusliittojen tarpeettomuudesta
ja muiden ravipäättäjien tyhmyydestä ja yksinkertaisuudesta on ns. tavallisen ravikansan keskuudessa
käyty iät ja ajat. Pääasiassa ongelmaan on kuitenkin
tarjottu hyvin epämääräisiä ratkaisumalleja. Mikä sitten
loppujen lopuksi olisi oikea rakenne? Raviurheilun parissa olevat ihmiset on kovin heterogeeninen joukko.
On harrastajia ja ammattilaisia, on omistajat ja heille
palveluja myyvät tahot, on harvaan asutun ja pitkien
välimatkojen asukkeja ja ruuhkasuomessa asuvia, on
totopelureita ja hevosihmisiä, on lämminveri- ja suomenhevosihmisiä, on työpaikkana olevia budjettivastuullisia raviratoja ja siellä yleisönä tai kilpailijoina käyviä jne. Riippuu aina asiasta, mikä ryhmä milloinkin on
toisen opponoija. On selvää, että tällaisessa joukossa
joutuu usein tekemään kompromisseja ja laiva kääntyy
siksi hitaasti. Kaikkia osallisia kuitenkin tarvitaan.
Jos asioita hoidettaisiin tehokkaasti pienellä porukalla
niin kuin menestyvää yritystä, päätöksissä päästäisiin
nopeasti maaliin. Riski olisi kuitenkin silloin se, että vain
yhdestä näkökulmasta katsottu ratkaisu, esimerkiksi
voimakas ammattimaisuuden tukeminen harrastajien
kustannuksella taikka kilpailutoiminnan keskittämi-

Suurin ongelma tänä päivänä on se, että lajin parissa
olevat ihmiset ovat vieraantuneet järjestötoiminnasta
ja siksi vaikuttamistavaksi on muodostunut puskista
huutelu. Päättäjiksi eivät päädy ehkä asiantuntevimmat ja kokeneimmat vaan innokkaimmat ja joutilaimmat. Hyvin toimivana järjestelmä vaatisi, että jokainen,
joka haluaa vaikuttaa, kuuluisi omaan taustayhteisöönsä ja pääsisi sitä kautta vaikuttamaan yhteisönsä
valtuuskuntaedustajaan ja saisi näin demokratian
pelisäännöillä asiansa kuuluville. Valtuuskunnassa on
itse asiassa aika hyvä rakenne joitain pieniä viilauksia
lukuun ottamatta. Hevosjalostusliitot ja raviradat,
joilla on Hippoksen perustajina suurin edustus, ovat
juuri niitä merkittäviä toimijoita, joiden kautta asioita
kuuluisikin viedä eteenpäin. Jos näistä tahoista kumpikaan ei tunnu olevan lähellä omaa sydäntä ja agendaa, voi katsoa jonkun muun pienemmän järjestön,
jonka kautta saada äänensä kuuluville taikka perustaa
ihan uusi järjestö ajamaan omaa asiaansa. Näin toimii
edustuksellinen demokratia. Yrityksissä voi sitten olla
suoraviivaisempaakin diktatuuria.
Hevosjalostusliitot ovat valtuuskunnassa ainakin varmasti kasvattajien ja hevosen omistajien asialla. Liitoilla on myös paljon vaikutusvaltaa ison edustajamääränsä vuoksi. Kasvattajien olisikin syytä olla aktiivisesti
alueensa liiton toiminnassa mukana ja huolehtia siitä,
että oman alueen valtuuskuntaedustaja on laajakatseinen ja asiantunteva alan tunteva ihminen ja muistaa
ajaa kasvattajille tärkeitä asioita päätöksenteossa.
Ja hyvien ja osaavien tyyppien pitäisi nyt taas jaksaa
osallistua järjestötoimintaan. Näin päätöksiin saataisiin
mahdollisimman hyvä konsensus ja valtuuskuntaan
ja hallitukseen ne ihmiset, joihin kenttäkin olisi tyytyväinen ja jotka kehittäisivät tätä lajia siihen suuntaan,
mihin kenttä oikeasti haluaa. Lajin tulevaisuudelle on
ensiarvoisen tärkeää, että keskinäisen riitelyn ja negatiivisuuden sijaan saataisiin porukka puhaltamaan

yhteen hiileen ja kehittämään tätä hienoa lajiamme
positiivisuuden ja kannustuksen kautta sille tasolle
yhteiskunnan ja rahoista päättävien silmissä, mitä se
oikeasti ansaitsee!
Käsissäsi on tuhti taas paketti kasvattajille tärkeää
asiaa ja laaja kattaus laadukkaita oreja. Tervetuloa valitsemaan listasta sulhanen tammallesi, laitetaan suomalaista hevoskasvatusta taas uuteen nousuun!

Kaisa, Hannu ja muu Kallelan väki

HYVÄSTÄ OLOSTA SE
HEVONENKIN NAURAA
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

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

tasaisesti ympäri vuoden.

TILAA HETI.

Puhelun hinta: lankaliittymästä: 8,35 snt/puh. + 7,02 ja mobiilista: 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min
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Kallelaan nousi uusi
siemennysasema
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Kallelassa paikan päällä 2020

Kallelan Oriasemalla kävi Koronarajoitteiden aikaan kova
kolke: Uusi siemennysasema nousi ennätystahtia vanhan
tilalle. Uusi asema sissältää tammojen tutkimustilat, laboratorion, tallitiloja tutkittaville tammoille ja kahvihuoneen
sekä uusia tarhoja välittömässä läheisyydessä.
Uudet tilat helpottavat erityisesti henkilökunnan työtä,
mutta palvelevat toki myös asiakkaita. Rakennuksen tyyli
on jo oritallista tuttua uusvanhaa tyyliä, joka sopii vanhaan
pihapiiriin.

SUOMESSA
KAUDELLA 2020!
1 950 214 kr 11: 7–2–1 Korkeus 162–161 cm Pituus 165 cm

11,6

Zola Boko

Zola Boko on amerikkalais-ranskalaisen hybridin huippumalli: huippusukuinen, nopea, lahjakas, kevytrakenteinen ja kiistaton periyttäjä. Zola Boko on
astunut koko siitosuransa kotimaassaan Ruotsissa. Sen jälkeläiset ovat menestyneet hienosti: kärkenä huipputammat Ultra Bright 10,0 4 034 800 kr,
Tunika 10,9 3 153 354 kr, Zolly 13,0 20 83 750 kr ja Undine 11,9 2 000 240
kr. Suomessa ovat loistaneet Fazard Boko 10,9 134 413 EUR ja Flynn Boko
10,4 95 098 EUR. Kaikkiaan Zola Boko on jättänyt jopa 20 12.0 tai kovemman ennätyksen juossutta ravuria. Suomessa syntyneistä Zola Bokon pienet
ikäluokat ovat menestyneet erityisesti Kasvattajakruunuissa: 3 v oriiden 1.
Marshall Match, 3v. tammojen 2. Piece Of Glory 2v. tammojen 1. She Rains ja
Vermon kolmivuotispokaalin 1. Zogo Match.
Zola Boko itse oli ikäluokkatähti ja Euroopan parhaita ikäluokassaan. Se
voitti 3-vuotiaiden Euroopan mestaruuden Vincennesissä, Prix Henri
Cravoisierin Enghienissä ja Jägersro Stora Treåringsprisin. Oriin ura päättyi
aikaisin, mutta sen lahjakkuus tuli selväksi, ja avasi uuden uran suosittuna
siitosoriina Menhammarin laatusiittolassa.
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Goetmals Wood 12,0
And Arifant 16,5
			
		
Tahitienne
			

Sharif di Iesolo15,0
Unknown 16,2
Kimberland 14,3
Oligiste

Big Blue Kitten 12,2
Pine Chip 9,0TT
			
		
Dasooner Dabettor 11,5
			

Arndon 10,9TT
Pine Speed 15,2
Meadow Road 11,1
Armbro Brilliance

Zola Bokon isä Goetmal´s Wood oli itse kova kilpahevonen (vs. 894 189
EUR) ja siitosori, joka on jättänyt huippuhevosia erityisesti kotimaahansa
Ranskaan: Singalo 11,2m 1 171 620, Miss Castelle 11,8m 1090 650 EUR,
Private Love 11,4 847 145 EUR ja siitosori Prodigious 11,1 644 130 EUR.
Emä Big Blue Kitten, 12,2 on jättänyt vakuuttavan sisarussarjan, jonka
ykkönen on Prix d´Amerique 3., Harper Hanoverin 1., 2x Prix d´Belgique 1.
Norjan ylpeys Yarrah Boko 9,7 10 440 769 .

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 2 500 (3100) EUR.
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Erikasson

Kallelassa paikan päällä 2020

560 064 eur 142: 71–28–14

Korkeus 153

Pituus 163 cm

Tähti-Vokker 25,6
Vokker 22,3
			
		
Purton-Tähti 29,1
			

Forte 25,4
Halla
Vejani 28,6
Purto 54,6

Erika 24,8
Vireeni 22,4
			
		
Erilla 26,7
			

Vieteri 21,6
Seireeni 30,3
Erilo 29,2
Aro-Likka 38,1

Erikasson oli koko pitkän kilpailu-uransa yleisön suuri suosikki
erityisesti huikean voitontahtonsa ja toisaalta herrasmiesmäisen
käytöksensä vuoksi. Se voitti uransa aikana lähes kaikki
suomenhevosten suurkilpailut useita kertoja ja kruunattiin
ravikuninkaaksi 2012 ja 2013.
Erikassonin jälkeläisistäansioituneimmat ovat Lissun Eerikki 22,6,
Kriterium-voittaja Sirukasson 25,1 ja Ekin Toive 22,6.

Farifant 9,7
665 000 €

93 27-13-6

Korkeus 160 cm

Pituus 163 cm

Diamond Duo 11,7
114 988,00 eur 100: 13–9–13

Korkeus 170

Pituus 172 cm

And Arifant 16,5
Sharif di Iesolo 15,0
			
		
Infante A´unou 16,2
			

Quick Song 14,3
Odile de Sassy 18,4
Niky des Etangs
Oscana

Andover Hall 9,4
Garland Lobell 11,8
			
		
Amour Angus 16,6
			

ABC Freight TT12,5
Gamin Lobell 15,8
Magna Force
Kenwood Scamper

Bahama
Coktail Jet 10,7
			
		
Triller Oaks 15,1
			

Quouky Williams 14,2
Armbro Glamour
Speedy Crown 12,8
Une de Rio 14,3

Salima OM
Indro Park 13,6
			
		
Hy Dilly 14,0
			

Shafir di Iesolo 15,0
Fontola 19,9
Ayres 12,6
Heidi Rodney

Duboisin siitosoriarmeijan Farifant jatkaa Suomessa! Suomeen
Farifant tuo kaivatun ranskalaissukuisen (47 % ranskalaista)
vaihtoehdon, jolla on sekä omat huippusuoritukset että jo
menestyneitä jälkeläisiä.

Diamond Duo kuului ehdottomasti ikäluokkansa lahjakkaimpiin
hevosiin. Se voitti 3-vuotiaana Tapiola-Cupin finaalin ja 4-vuotiaana
Kuopio Stakesin ja oli Glenn Kosmos Memorialissa 3. Vanhempana ori
on kilpaillut Suomen ykköstasolla ja juossut montéssa 14,0.

Farifantin ensimmäisen ikäluokan (s. 2014) tähti on Kövras Sor Far
10,4 859 900 SEK. Muita menestyjiä ovat Caraway 13,4 476 900
SEK, Tootsie Brodda 12,6. Tulevalle kaudelle Farifantin varsoista
odotukset kohdistuvat Norjan väkivahvaan ja varhaiseen Custom
Chevaliin, joka menestyi Ruotsin 2-vuotislähdöissä ja kävi
näyttämässä kykyjään jopa Vincennesissä (14,3 596 189 kr).

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 emänemä.

Farifant oli itse huippulahjakas. Se menestyi kovissa italialaisissa
ikäluokkakilpailuissa saavuttaen viisi suurkilpailuvoittoa. Ura
jatkui USA:ssa, jolloin ori oli 1000 m:n ratojen nopein ja maailman
toiseksi nopein. Edelle jäi vain Varenne!
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: 1 000 (1 240) eur
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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: 645 (800) eur

HUIPPUVALIKOIMA
HEVOSTARVIKKEITA
PUHELIMESSASI

Yksilönä Diamond Duo on häikäisevä: iso, musta ja raamikas,
olematta kuitenkaan raskas. Luonteeltaan se on aivan kymppi.
Superhyvä sperma yhdessä edullisen varsamaksun kanssa tekee
Diamond Duosta hyvän vaihtoehdon!
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
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Kotimaiset Racing-rehut
turvalliseen kasvuun
YKSI MAAILMAN
PARHAISTA
SIITOSOREISTA

Racing Protein –

Racing Lifeguard

Kotimainen valkuaisrehu

Enemmän vastustuskykyä

• Kasvaville varsoille, siitostammoille
ja -oreille.
• Sisältää aminohappokoostumukseltaan erinomaista kotimaista
perunaproteiinia.
• Lysiiniä 50g/kg.
• Suoliston hyvinvointia tukevaa
Progut®-suolistoparannetta.

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

20 kg

Andover
Hall

6 kg

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

9,4

Huippujälkeläisten pitkä lista - myös Suomen 1.
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. 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
huippukilpailluilla markkinoilla. Vielä nuoret andoverhallilaiset oriit ovat
tulossa ryminällä myös Euroopan isäoritilastoihin. Ruotsin kilparadoilla
Andover Hallin jälkeläiset ovat myös ottaneet paikkansa jo siitokseen
siirtyneen Nuncion johdolla.

Garland Lobell 11,8
Abc Freight 12,5
			
		
Gamin Lobell 15,8
			

Noble Victory 11,8
A.C.’s Princess 17,4
Speedy Crown 12,8
Genya Hanover

Amour Angus 16,6
Magna Force
			
		
Kenwood Scamper
			

Florida Pro 11,5
Rosemary 13,0
Texas 12,0
Lindy’s Speedy Lady 16,6

UUTUUS!

Racing Trophy

Racing Junior Pro

Uusi täysrehu kovaan
rasitukseen

Kaikki tarvittava yhdestä säkistä
• Täysrehu 3-12 kk ikäisille varsoille.
• Runsaasti varsan kasvulle
välttämättömiä aminohappoja.
• Alhainen tärkkelyspitoisuus.
• Tärkeää K-vitamiinia tasapainoiseen
kasvuun.
• Patentoitua Progut®-suolistoparannetta ruoansulatuskanavan
hyvinvointiin.

Andover Hall johtaa ylivoimaisesti myös Suomen isäoritilastoa. Sen
jälkeläisistä useita suurkilpailuja ovat voittaneet mm. Lewis Ale, Peanuts,
Atupem, Callela Ladyboss ja Alien Lady.
Andover Hall kuuluu sisarussarjaan, joka on muuttanut ravihevosten
sukutaulut niin USA:ssa kuin Euroopassakin, emä Amour Anguksen
varsoja 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
Archduke Kemp), USA:ssa astuneet huippusiitosoriit Conway Hall 10,5
ja Angus Hall 10,0, Adams Hall 10,2 ja E.L.Stewart 12,6.

25 kg

• Runsaasti energiaa (14 MJ).
• Kasviöljypitoisia raaka-aineita,
kuten riisilese.
• Matala glykeeminen indeksi (GI).
• Riisileseessä runsaasti luonnollisia
hivenaineita ja vitamiineja.
• Gamma orytsanoli -antioksidantti
tukee palautumista.
• Runsaasti E-vitamiinia ja Progut®
-suolistoparannetta.

6 kg

20 kg

Andover Hall on käytettävissä pakastespermalla.
Varsamaksu 6 500 (8 060) USD. Lisäksi siemennyskauden kulut.
Andover Hallin pakastesperma toimii erittäin hyvin!
Kehitys. Menestys. Hyvinvointi.
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Hankkijan myymälöistä ja hyvin varustetuista alan liikkeistä.

www.racing.fi
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TUONTIORIIT

Kallelan sopimusoriiden maksut mikäli tamma on Kallelassa

Siemennys eur

Varausmaksu eur
Alv 0

sis alv

Alv 0

Sis alv

Varsamaksu
Alv 0

sis alv

Rahti/
lähetys
(arvio)
Alv 0 Sis
alv

Kuvaus

Pakastesperma

Andover Hall 1.09,4 $ 875.047
Bar Hopping 1.09,5 $1.292.433
Bold Eagle 1.08,4 € 4.923.617

Garland Lobell - Amour Angus - Magna Force
Muscle Hill - Cocktail Hour - Credit Winner
Ready Cash - Reethi Rah Jet - Love You

520,00
650,00
1 000,00

644,80
806,00
1 240,00

550,00
550,00
800,00

682,00
682,00
992,00

$
$
€

Canepa Hanover 1.09,1 $ 338.906

Muscle Hill - Cressida Hanover - Mr Lavec

550,00

682,00

550,00

682,00

sek 35 000 43 400

Classic Photo 1.08,9 $ 1.447.004

SJ's Photo - Classic Winner - American Winner

540,00

669,60

550,00

682,00

sek 29 000 35 960

Creatine 1.09,1 $ 2.182.168

Andover Hall - Berry Nice Muscles - Muscles
Yankee

590,00

731,60

550,00

682,00

$

4 000

4 960

Credit Winner 1.10,6 $1.495.295

American Winner - Lawn Tennis - Armbro Goal

520,00

644,80

550,00

682,00

$

4 800

5 952

Usa:n oritilastojen moninkertainen kärkiori. Eliittiori Ruotsissa. Varsoista huippuhintoja huutokaupoissa. Varsat kevyitä ja jaloja, usein mustia.Viime hetket
käyttää, nyt myös edullinen jälkeläisnäyttöiseksi huippuoriiksi

Dijon 1.09,0 € 1.054.762

Ganymede - Sonate d'Aunou - Coktail Jet

750,00

930,00

650,00

806,00

€

3 000

3 720

El Titan 1.10,7 $ 600 147
Eridan 1.10,3 € 661.113

Muscle Hill - Courtney Hall - Garland Lobell
Ready Cash - Topaz d'Atout - Coktail Jet

520,00
750,00

644,80
930,00

550,00
750,00

682,00
930,00

$
€

6 000
3 500

7 440
4 340

Fabulous Wood 1.12,7 € 203.190

Ready Cash - Qualita Bourbon - Love You

1 000,00

1 240,00

550,00

682,00

€

5 000

6 200

From Above 1.10,1 sek 8.334.820

Zoot Suit - A Gift From Heaven - Armbro Goal

520,00

644,80

550,00

682,00

sek 30 000 37 200

Greenshoe 1.08,2 $ 1.353.772
Ken Warkentin 1.10.0 $ 893.735

Varhainen lahjakkuus, joka debytoi ylivoimaisin voitoin jo kaksivuotiaana. Kilpailu-ura ikäluokan huipulla tuoden joka vuosi useamman Grup I-voiton, 5-vuotiaiden Eurooppa Championatin sekä 6-vuotiaana Elitloppetin voiton!
Maailman kuumin suku. Kuului kolmivuotiaan Pohjois-Amerikan kolmen kärkiravurin joukkoon. Huutokaupoissa huippuhinnat varsoista, aloitus loistava.
Heti Ranskassa täyteen varattu Ready Cashin poika loistavalta emälinjalta, ei Coktail Jet, eei Viking’s Way. Voitti 5-vuotiaiden Kriterium Continentalin (Gr I) ja
ikäluokkansa ehdotonta kärkeen koko kilpailu-uran ajan
Superlahjakas varsa, joka voitti 9 ensimmäisestä startistaan 8. Vamma lopetti uran lyhyeen ja ori syndikoitiin 5,4 milj eurolla! Luokka Face Time Bourbonin
tasoa. Suku! Ready Cash ja emänä Mara ja Sam Bourbonin sisko.
Elitloppet-voittaja, Champion-ori Ruotsissa, joka jättää Elitloppet-tason varsoja mm Marshland, Orecchietti ja viime vuoden Finlandia-ajon voittanut Pastore
Bob 1.09,6. Jättänyt jo 35 kruunumiljonääriä. Myös tammat pärjäävät.

Father Patrick-Designed To Be-Donato Hanover
Yankee Glide - Jambo - Tagliabue

1,200.00
530,00

1,488.00
657,20

550,00

682,00

$ 25 000 31 000
sek 25 000 31 000

Love You 1.10,2 € 1.416.537
Maharajah 1.10,3 sek 18.957.453

Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant
Viking Kronos-Chili Khan-Giant Chill

800,00
520,00

992,00
644,80

550,00
550,00

682,00
682,00

€ 7 000 8 680
sek 85 000 105 400

Muscle Mass 1.10,7 $ 196.750

Muscles Yankee - Graceful Touch - Pine Chip

680,00

843,20

550,00

682,00

$

Nuncio 1.08,7 sek 28.373.230

Andover Hall - Nicole Isabelle - Lindy Lane

520,00

644,80

550,00

682,00

sek 75 000 93 000

Panne De Moteur 1.08,9 sek 8.707.500
Pine Chip 1.09,0 $1.710.858

Credit Winner - Jalopy - Donerail
Arndon - Pine Speed - Speedy Somolli

520,00
520,00

644,80
644,80

550,00
550,00

682,00
682,00

sek 40 000 49 600
sek 20 000 24 800

Quite Easy 1.11,4 $ 409.365

Andover Hall - Marita's Victory - Valley Victory

550,00

682,00

550,00

682,00

sek 29 000 35 960

Repeat Love 1.13,3 € 287.080
Tactical Landing 1.08,6 $ 812 300
Timoko 1.09,1 € 5.006.731

Coktail Jet - Guilty of Love - And Arifant
Muscle Hill - Southwind Serena - Varenne
Imoko - Kiss Me Coulonces - And Arifant

560,00
1 000,00
700,00

694,40
1 240,00
868,00

550,00
550,00
750,00

682,00
682,00
930,00

€
$
€

2 000 2 480
15 000 18 600
4 500 5 580

Up And Quick 1.11,5 € 2.307.674
Victor Gio 1.09,0 $ 177.947

Buvetier d'Aunou - Fichtre - Quiton du Coral

600,00

744,00

750,00

930,00

€

4 500

Ready Cash - Ilaria Jet - Pine Chip

550,00

682,00

550,00

682,00

sek 30 000 37 200

Village Mystic 1.11,1 € 844.420

Love You - Netchka d'Orgeres - Full Account

700,00

868,00

550,00

682,00

€

Villiam 1.12, sek 4.155.000

Muscle Hill - Gold Strike - Striking Sahbra

520,00

644,80

550,00

682,00

sek 90 000 111 600

Who’s Who 1.11,1 sek 6.964.759

Maharajah - Reality Pride - From Above

520,00

644,80

550,00

682,00

sek 45 000 55 800

Canepa Hanover 1.09,1 $ 338.906
Classic Photo 1.08,9 $ 1.447.004
Ken Warkentin 1.10.0 $ 893.735
Maharajah 1.10,3 sek 18.957.453
Nuncio 1.08,7 sek 28.373.230
Panne De Moteur 1.08,9 sek 8.707.500
Quite Easy 1.11,4 $ 409.365

Muscle Hill - Cressida Hanover - Mr Lavec
SJ's Photo - Classic Winner - American Winner
Yankee Glide - Jambo - Tagliabue
Viking Kronos-Chili Khan-Giant Chill
Andover Hall - Nicole Isabelle - Lindy Lane
Credit Winner - Jalopy - Donerail
Andover Hall - Marita's Victory - Valley Victory

550,00
540,00
530,00
520,00
520,00
520,00
550,00

682,00
669,60
657,20
644,80
644,80
644,80
682,00

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
400,00
550,00

496,00
496,00
496,00
496,00
496,00
496,00
682,00

sek
sek
sek
sek
sek
sek
sek

Readly Express 1.08,9 sek 21.832.855

Ready Cash - Caddie Dream - Viking Kronos

520,00

644,80

400,00

496,00

sek 85 000 105 400 450

6 500 8 060
6 500 8 060
15 000 18 600

Yksi maailman parhaista siitosoriista kautta aikojen. Pitkälle siitosuralle ei näyt loppua, uusia tähtiä syntyy sekä nuoriin että maailman huipulle jatkuvasti
Kilpahevonen, jossa kaikki oli hyvää; uskomaton nopeus, käsittämättömän sulavat liikkeet ja sataprosenttinen asenne. Hienorakenteinen ja kaunis.
Ilmiömäinen kilpahevonen. Menestyi jo kaksivuotiaana ja oli voittamaton kolmevuotiaana. Kilpailu-ura on ollut pelkkää satua. Nopea ja vahva. Voitti lukemattomia suurkilpailuja. Katso ennätys ja voittosumma.
Samasta emästä kuin Glidemaster. Huuutokauppahinta aikanaan300 000 usd. Hambofinalisti, lukuisia Stakes-voittoja ja sijoituksia, Mohawkin rataennätys.
Nopea, 165cm ori, täysverityyppiset modernirakenteiset varsat.
Huippujälkeläisiä sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa. Neljä dollarimiljonääriä, t. Classic Martine 1.09,1, Zoomig 1.09,0. Ruotsissa ME-hevonen Mosaique
Face, Elitloppet-voittaja Ringostar Trebb 1.08,2.
Itse monikertainen Stakes-voittaja, voitti mm Kentucky Futurityn. Voitti Euroopassa voittaen Hugo Åber Memorialin ja St Michelin! Andover Hallin parhaita
jälkeläsiä, kultainen sukuyhdistelmä. Hieno yksilö, hienot varsat.

Linjajalostettu moderni ori. Varhainen voittaen 2v. Breeders Crownin. Kanadan ykkösoreja jättäen Random Destinyn 658 314 usd, jonka poika Walner on Usa:n
mielenkiintoisimpia nuoria oriita. Ruotsissa Heavy Sound 09,2 719 613€.
Moninkertainen Championori Euroopassa, yksi maailman parhaista. Viimeisimpänä tähtenä Prix d’Amerique ja Prix de Paris 2019-voittaja Belina Josselyn
Prix de Amerique-voittaja 2014, dominoi täysin ikäluokassaan. Viking Kronoksen paras jälkeläinen, sekä nopea että vahva. Siitosuran aloitus ollut huikea,
täyteen varattu Ruotsissa jo viidettä vuotta peräkkäin.
Suku aivan parasta, tammaperhe yksi Amerikan arvostetuimmista. Pienistä määristä tuli Suomeenkin ME-tamma Massive Babe. Vuonna 2018 3-vuotistilaston
ykkönen Kanadassa ja 2. Usassa. Suomessa tähti Mascate Match!
Uskomattoman lahjakas yksilö, joka oli heti 2-vuotiaana ikäluokan kärkivarsoja. Kahden kivenkovan Usa-vuoden jälkeen ori jatkoi vielä menestyksekkäästi
Euroopassa 4- ja 5-vuotiskauden voittaen mm Elitloppetin 5-vuotiaana.
Credit Winnerin jalo poika, voitti Elitloppet-karsinnan ajalla 1.08,7. Ensimmäinen 10 varsan ikäluokka syntyi 2016 ja niistä starttasi heti 2-vuotiaana 3 kpl.
Hall Of Fameenkin valittu aikansa ME-ori, joka oli myös mahtava perittäjä; jälkeläiset ovat tienanneet yli 20 milj dollaria. Kuoli viime syksynä, viimeiset
pakastesperma-annokset käytössä tänä vuonna.
Andover Hallin poika todella tuottavasta tammaperheestä. Jättänyt huippuja joka puolella Eurooppaa; Moving On, Deimos Racing, Poet Broline, Venice, Quite
An Avenger, Callela Lisbeth sekä Elitloppet-kutsuttu Cokstile
Love Youn täysveli, josta J-P Dubois sanoo: ”Sama kapasiteetti kuin Love Youlla!” Ranskassa Cresta Rossa 1.11,9 201 403€, Croix du Buisson 1.12,3 231 510€.

10 000 12 400

3 500

Kaksivuotiaana alkanut menestyksekäs kilpailu-ura teki Timokosta Ranskan voitokkaimman ravurin kautta aikojen. Siitosura on alkanut hienosti: Timokolaiset
ovat voittajia, kirkkaimpana tähtenä Dreammoko 1.09,4 € 551.854
Elegantti Prix’d Amerique-voittaja, joka oli sekä nopea että vahva; todisteena mm 3000 m ME 11,5.Buvitier d’Aunoun poika loistavasta periyttäjäemästä

5 580

Huippusuositun Ready Cashin poika kovasta emästä joka oli mahtava kilpatamma itsekin ja jonka kaksi aikaisempaa varsaa ovat ikäluokkatähti Tony Gio 468
765€ ja Unica Gio 717.944 sek. Varhainen, uskomattomat vauhtivarat jo 2 V.
Erittäin kova kilpahevonen itse. Ikäluokkatähti 3- ja 4-vuotiaana. Jättänyt jo Gr1-voittajat Eye Of the Storm 1.13, € 366 450 ja Epatante 1.13, € 172 570. Varsat
isoja ja hienoja. Arvio Ruotsissa: ”korkea jalostusarvo.”
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.
Isänsä jalanjälkiä seuraava Maharajahin poika kovalta emälinjalta; ee Euroopan parhaimpiin tammoihin kuulunut Elitloppa, josta Who is Whon emä Reality
Pride 11,6, yli 1 milj kr. Voitti Ruotsin Derbyn kilpailun ennätysajalla ja jatkaa edelleen kilpailemista. Saatavan pakasteena, jonka toimivuus hyvä.

4 340

Ulkomaan tuoresperma
35 000
29 000
25 000
85 000
75 000
40 000
22 000

43 400
35 960
31 000
105 400
93 000
49 600
27 280

350
350
350
450
450
450

434
434
434
558
558
558
Andover Hallin poika todella tuottavasta tammaperheestä. Jättänyt huippuja joka puolella Eurooppaa; Moving On, Deimos Racing, Poet Broline, Venice, Quite
An Avenger, Callela Lisbeth sekä Elitloppet-kutsuttu Cokstile
558
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KASVATTAJAN HUONEENTAULU

WWW.CALLELA.NET

1. Ruoki ja hoida tamma oikein

6. Seuraa jälkeisten
tuleminen tarkasti

2. Rokota tamma
kantoaikana

Tiineyden kaksi ensimmäistä kolmannesta kantavaa
tammaa ruokitaan normaalisti niin kuin tyhjääkin
tammaa liikunnan ja käytön mukaan. Vasta viimeisellä
kolmanneksella sikiön kasvusta johtuva valkuaisen tarve
lisääntyy ja kivennäis- ja hivenainelisään voi olla tarvetta
tehdä muutoksia. Myös kaikenlaisen stressin välttäminen
kantoaikana on tärkeää.

Kantavalle tammalle olisi hyvä
antaa aina rokotus virusaborttia
vastaan (3), 5, 7 ja 9 kuukautta
kantavana sekä influenssa- ja
tetanustehoste noin kuukautta
ennen varsomista.

7. Seuraa varsan jalka-asentoja
tarkasti koko ensimmäisen
puolen vuoden ajan

3. Eristä kantava tamma
nuorista ja kilpahevosista

4. Vahdi varsominen
Eläinsuojelullisista syistä varsominen tulee aina
valvoa ainakin kohtuullisella tarkastusvälillä.
Myös varsan henkiinjäämisen kannalta
ongelmatilanteissa apu pitää saada hyvin nopeasti.

I Kallelan Oriasema

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.

Tarttuvien tautien, kuten virusabortin ehkäisyssä
tärkeää on pitää kantava tamma erillään sekä
nuorista varsoista että kotitallin ulkopuolella käyvistä
muista hevosista, kuten kilpailevista tallikavereista.
Eri tallirakennus on riittävä eristys, kunhan muistaa,
että hoitajan vaatteissa ja käsissä voi myös
taudinaiheuttajat siirtyä hevosesta toiseen.

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 ahdingosta.
Mikäli kahden viikon iässä varsan jalat ovat vielä
kovasti vinot, kannattaa paikalle kutsua asiantunteva
seppä tekemään tarvittavat toimenpiteet.

5. Varmista vasta-aineiden saanti ja
seuraa varsan kehitystä

9. Älä vieroita varsaa liian aikaisin

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
vuorokauden iässä sulkeutuu. Tämän jälkeen vastaaineita saadaan varsaan vain plasmaa suoneen
tiputtamalla. Varsan vasta-ainepitoisuus onkin
hyvä tarkistaa verinäytteellä varsan ollessa 1-3
vrk:n ikäinen ainakin aina silloin, jos yhtään epäilee
maidon laatua tai varsan juoman maidon määrää.

I Hannu Nivola puh. 0500 717 442 I

Kaisa Nivola puh. 0500 788 977

I

Hyvä varsan vieroittamisikä on noin puoli vuotta
ja hyvin voi pitää varsan emänsä alla tästäkin
pidempään, 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
vierotuksen yhteydessä, esim toinen saman
ikäinen varsa yms.)

				

I

Kallelan Oriasema

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 suolinkainen.
Sen häätäminen varsasta kannattaa aloittaa noin 10
viikon iässä. Lisäksi ympäristön suolinkaispainetta
kannattaa vähentää säännöllisesti tallien pesujen ja
tarha- ja laidunhygienian avulla.

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.

I
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Vierotuksessa vatsahaavan riski

Tammat ja kasvavat varsat tarvitsevat
kivennäistä myös hyvällä laitumella

Varsan vierotusvaihe sisältää merkittävän vatsahaavan riskin,
jota kasvattajan kannattaa välttää. On tärkeää, että rehun
koostumus on varsalle sopivaa ja varsa oppii hyvissä ajoin
ennen vierotusta syömään kunnolla.
–Pientä mahaa ei kannatta täyttää pelkällä korrella. Varsalle
sopiva heinä on aikaisin korjattua, lehtevää ja valkuaispitoista. Myös väkirehun osalta pitää ottaa huomioon varsan
erityistarpeet: kivennäisten ja valkuaisen tarve sekä hyvä
sulavuus. Vatsahaavan riski pitää huomioida rehun annostelussa. Varsa pitäisi saada pieniä määriä ruokaa tiheästi.
Siitostamman ja varsan ruokinnan tavoite on hevosten hyvinvointi ja varsan tasainen kasvu.
–Kasvun kannalta suunnitelmallinen ja tasainen ruokinta on
tärkeää, vuodenaikojen ja ikävaiheiden vaihtelusta huolimatta. Epätasainen ravinnonsaanti ja kivennäisten puuttuminen
aiheuttavat epätasaista kasvua, joka altistaa irtopaloille ja
muille kasvuhäiriöille.

Siitostammojen ja varsojen hyvä ruokinta on laadukkaan
hevoskasvatuksen perustaa. Kallelassa ruokinnan osalta
luotetaan hyvälaatuisiin perusrehuihin, rehuanalyysiin ja sen
mukaiseen lisäruokintaan teollisilla rehuilla. Kallelan yhteistyökumppani teollisten rehujen osalta on Hankkija.
Hankkijan tuotekehityspäällikkö Satu Yrjänen toteaa tamman
ja varsan ruokinnan vaativan muihin hevosiin nähden erityishuomiota: tamma tarvitsee lisäenergiaa, kivennäisaineita sekä
vitamiineja varsan kasvattamiseen mahassaan ja imettämiseen.
Varsan erityistarpeet liittyvät kasvamiseen.

Imetyksen alkuvaiheessa tamman energian ja ravintoaineiden
tarve on korkea, verrattavissa aktiivisesti kilpailevaan hevoseen.
–Ennen laidunkautta vapaa hyvälaatuinen heinä ja tamman
tarpeisiin annosteltu väkirehu jaettuna useaan annokseen.
Kasviöljylisällä voidaan antaa lisäenergiaa.
Siitostamman ja varsan sopivan energiansaannin hyvänä mittarina toimii hevosen olemus: sopiva lihavuuskunto, kiiltävä karva
ja varsalla tasainen kasvu.

Ennen varsomista tammalle erityishuomiota

Laidunruoho on sekä tammoille että varsoille erinomaista ravintoa. Laidunkaudella kivennäiset ovat asia, josta Satu Yrjänen
muistuttaa.
–Kivennäisaineet ovat erityisen tärkeitä luuston kehittymisen
kannalta. Tammoilla se on ajankohtaista imettäessä ja tiineyden
viimeisellä kolmanneksella ja varsoilla koko kasvuiän ajan.
¬Tavallisen aikuisen hevosen kohdalla hyvällä laitumella riittää kivennäiskivi, mutta tammojen ja varsojen osalta Yrjänen
suosittelee yksilöllistä kivennäisruokintaa, jossa varmistuu, että
kivennäistä myös syödään.
–Tähän sopii ihan peruskivennäiset, niissä on mukana sen verran makuaineita, että suurin osa hevosista syö niitä sellaisenaan
tai ainakin pienen väkirehumäärän kanssa. Tosin suurin osa
imettävistä tammoista tarvitsee väkirehua myös laitumella.

Tiineyden alkukuukausina tammaa tulee ruokkia sen käytön
mukaan. Sen ei ole tarkoitus lihoa. Tiineyden viimeisellä kolmanneksella varsa kasvaa huomattavan osan elopainostaan ja
silloin tamma tarvitsee erityishuomiota ruokinnassa.
–Silloin tamma tarvitsee runsaasti kivennäis- ja hivenaineita ja
vitamiineja sekä proteiinia varsan luuston ja kudosten kasvattamiseen. Viimeisellä kolmanneksella kannattaa myös antaa
ADE-vitamiinilisä, seleeniä sekä foolihappoa, jotka auttavat
myös hedelmällisyteen, jos tamma on tarkoitus astuttaa heti
uudelleen. Progut edistää ternimaidon vasta-ainepitoisuutta ja
varsan vastustuskyvyn kehittymistä. Myös k-vitamiini on eduksi
lopputiineydessä.

I Kallelan Oriasema

Rehupussien annosteluohjeet ja rehuanalyysi
ohjenuorana
Sekä täysrehujen että vaihtoehtoisesti kauran ohella annettavien rehujen pusseissa on kattavat annosteluohjeet, joita
kannattaa lähtökohtaisesti noudattaa.
– Täysrehuun on laskettu, että pussiin kirjatulla annostelulla
se sisältää riittävän määrän tarvittavia kivennäis- ja hivenaineita ja vitamiineja. Jos jostain syystä, esimerkiksi lihavuuden
vuoksi, rehua annetaan vähemmän pitäisi huomioida, että
myös kivennäis- ja hivenaineiden määrä vähenee ja korvata
se sitten kivennäisvalmisteella. Ja sama toimii myös toisinpäin, jos määrää nostetaan niin määrät ylittyvät. Lisäenergiaa
onkin suositeltavaa antaa tarvittaessa esimerkiksi kasviöljyn
muodossa.
Tamman ja varsan ravinnon pitää lähtökohtaisesti sisältää
valkuaislisä, kivennäistä ja sopivia vitamiineja, joko valmiina
täysrehuna tai eri lisärehuista koostettuna. Eri hevosryhmille
suunnitellut valmiit tuotteet helpottavat kasvattajan työtä.
Sisäruokintakauden alkaessa Satu Yrjänen suosittelee rehuanalyysin tekemistä ja ruokinnan suunnittelua sen perusteella.

"Lähetin hevosten ulostenäytteitä
madonmunien tutkimusta varten.
Palvelu oli helppoa ja nopeaa, olen
hyvin tyytyväinen ja käytän palvelua
jatkossakin."

Tiedätkö mitä hevosellesi kuuluu?

Kivennäistä kullekin erikseen myös laidunkaudella

I Hannu Nivola puh. 0500 717 442 I

Kaisa Nivola puh. 0500 788 977
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Palautumisen

• Lihasarvot, rauta: ASAT, CK, Fe

15,99 €

Tulehdukset

• Tulehduspaketti: PVK, Fib, SAA
39,03 €
• Tulehduspaketti, laaja: TVK, Fib, SAA 44,16 €

Sisäloiset

• Madon munat (McMaster, kpl/g)

13,90 €

Eläindiagnostiikkalaboratorio Movet Oy
Bioteknia 1, Neulaniementie 2 | 70210 KUOPIO | info@movet.fi | 050 502 0770
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Huutokauppa on paras paikka ostaa varsa
Syksyinen varsahuutokauppa saattaa selvitä korona-ajasta
ilman muutoksia. Kalenterin mukaan se pidetään 11.9.
Ypäjällä. Kasvattajien ja valmentajien kannalta se on helpotus.
Myös Kallelan varsat myydään tänä vuonna, kuten useina
aikaisempinakin, huutokaupassa.
– Huutokauppa on kasvattajalle helppo ja nopea tapa myydä
varsa. Ostajat ovat kerralla paikalla ja varsaa voi verrata
reilusti muihin. Kaikki hevoset pitäisi myydä huutokaupoissa,
Hannu Nivola sanoo.

aika paljon aikaa. Siellä ne ovat kerralla nähtävissä. Toki
jostain varsasta voi sitten tulla kilpailua ja hinta nousta ulottumattomiin. Se, että hintaa ei voi etukäteen tietää, tuo tapahtumaan ja suunnitteluun oman jännityksensä.
Tavallisesti omistajien kanssa keskustellaan etukäteen kiinnostuksesta uuden hevosen hankintaan. Valintaa lähdetään
tekemään yhdessä, ensin paperilla ja sitten
paikan päällä huutokaupassa varsoihin tutustuen.
– Keskusteluissa sovitaan budjetista ja kuunnellaan
omistajien ajatuksia. Toisaalta joskus voi olla niin, että
omistaja antaa tietyllä budjetilla valintaan vapaat kädet. Sekin
tietysti sopii.

Vetcare E-vitamiini

HUIPPUVALIKOIMA
HEVOSTARVIKKEITA
Luonnollinen suoja soluille
YHTÄ LÄHELLÄ KUIN
PUHELIMESI
Hevonen
saa E-vitamiinia luonnollisesta ruoastaan
tuoreesta laidunruohosta.
Sisäruokintakaudella E-vitamiinin säilyvyys kuivassa
heinässä on heikkoa ja sitä tulisi lisätä jokaisen
hevosen ravintoon.

Suomalaisessa huutokaupassa ostaja voi tavata ennen ostotilannetta kasvattajan. Hevoseen tutustumisen lisäksi on mahdollista kysyä lisätietoja. Huutokauppaluetteloon on asiantuntevasti kerätty paljon vertailukelpoista tietoa hevosesta
ja sen taustoista. Nivola suosittelee
Huutokaupassa myytävät Callela- varsat
pyytämään
vielä rohkeasti asiantuntija-apua muo/t Varsa
Isä - Emä - Emänisä
kaan varsaa valitsemaan.
– Varsan tuleva valmentaja on usein
o
Callela Neptune
Classic Photo - Noctuelle Font - Yankee Glide
sopiva asiantuntija ja useimmat valHyvän kokoinen rautias classicphotolainen Armbron tammalijoilta.
mentajat ovat paikalla huutokaupassa
tai ainakin lähtevät,
t
Callela Beta
Explosive Matter - Binjamy Savage - Love You
jos potentiaalinen omistaja sitä
Hyvärakenteinen ja iso, tuottoisalta emälinjalta, josta mm Brad de Veluwe
pyytää.
Nivola muistuttaa, että vaikka asiano
Callela Alfa
Classic Photo - Arctic Luxury - Ken Warkentin
tuntijuudesta on apua, niin ravurivarTodella hienopaikkainen varsa, emän siskoja mm Arctic America, Emma ja Elsa
saa ostettaessa ostetaan joka tapaukCallela King Eric
Andover Hall - Kiss My Turku - Express It
sessa arpa, jonka voittamisesta ei ole o
kenelläkään takeita.
Kevyt, urheilullinen andoverilainen, myös Bradin tammaperheestä
– Ja jos arpa ei voita, niin seuraavana
vuonna voi ostaa uuden, Nivola virn- o
Callela Vipdeal
Quite Easy - Vienna - Sierra Kosmos
istää.
Superhieno kevyt Venicen lähisukulainen
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Tellu

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

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

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

Saatavana eläinlääkäreiltä ja jälleenmyyjiltä;
kts. hevosesihyvaksi.fi

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

UUSI RIITTOISA
PAKKAUSKOKO!
500 ml

- Viimeisen tiineyskuukauden ajan
5 pumpun painallusta (1200 IU) vrk
Nuoret alle 1-vuotiaat
- 4 pumpun painallusta (960 IU) vrk

Costello- Tarjatar - Turo
vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
hevosesihyvaksi.fi
facebook.com/Vetcarefinland

Ravikuninkaasta ja Fiilingin emästä, virheetön rakenne
o

Callela Kevin

Ken Warkentin - Kicks And Giggles - Kadabra

Nopean Ken Warkentinin ja vahvan Kadabran yhdistelmä
t

Callela Xania

Canepa Hanover - Xanadu Hoss - SJ's Photo

Kevyt korkeajalkainen sporttinen tamma, emä Villiamin emän sisko
t

Callela Elegia

Diamond Duo - El Miss Order - Yankee Glide

5.2017

Tapio Mäkitulokas on yksi monista
valmentajista, joka tutustuvat tarjolla oleviin varsoihin huolellisesti
etukäteen.
– Kyllä ne tulee aina heti katsottua,
kun lista on julkaistu. Erityisesti odotan
luettelon paperiversion ilmestymistä,
olen niin vanhanaikainen.
Mäkitulokas suosittelee huutokauppa
omistajille parhaana tilaisuutena ostaa
varsa.
– Jos tästä lähtisi ajelemaan ympäriinsä ja katsomaan varsoja niin menisi

ANNOSTELU

Todella elegantti musta tammavarsa, emän täyssiskosta Moonlight Love
t

Callela Ursula

Maharajah - Ula Belle Hoss - Windsongs Legacy

Hyväpaikkainen tammavarsa, muodikkaasti Maharajahista. Kova emälinja
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Esa Lahtinen seuraa Pohjois-Amerikan
orimarkkinoita ajan hermolla

Nyt astutetaan
Muscle Hillin
parhailla pojilla
Kanadassa vaikuttava Esa Lahtinen seuraa aktiivisesti erityisesti
Pohjois-Amerikan raviurheilua ja hevoskasvatusta, kasvattaa
itsekin ja harjoittaa varsinaista ammattiaan, hevoskauppaa.
Koronakevät on vaikuttanut raskaasti myös Pohjois-Amerikassa.
Rajat ovat tiiviisti kiinni ja ravitoiminta pysähtynyt. Kanadassa
tilanne on kuitenkin paljon helpompi kuin Yhdysvalloissa.
Lahtinen toteaakin, että “talliarki” pyörii aika tavallisesti, kun
oman tilan 28 hevosesta suurin osa on tammoja ja varsoja.
– Kevät on täällä myöhässä, oman arvioni mukaan jopa kuukauden. Lunta on tullut vielä ihan viime aikoinakin. Lähes kaikki
varsat ovat jo syntyneet, yhtä vielä odotetaan. Tänä vuonna
meillä on ollut huonoa tuuria. Christiana Hanover loi varsansa
Hanoverilla ja yksi tamma täällä meillä kuoli.
Kävimme Esa Lahtisen kanssa läpi Kallelan tuontioriiden listaa.
Kaikki Pohjois-Amerikassa vaikuttaneet oriit ovat hänelle tuttuja
sekä kilpahevosina että siitosoriina. Hän on myös nähnyt kaikkien varsoja.

Muscle Hill on kaikkien suosikki
Bar Hopping oli tänä vuonna varattu täyteen. Se on erikoista,
kun oriin ensimmäiset varsat tulevat vasta tänä vuonna radalle.
Esa Lahtinen on käyttänyt oritta itsekin.
– Se on ollut täällä suosittu. Vanhimmat varsat ovat nyt 2-vuotiaita ja niitä kehutaan todella paljon. Tämä kausi tietysti näyttää
onko se hyvä ori - ja miksei olisi, isäkin on Muscle Hill. Muscle
Hillistä tykkään todella paljon ja tuntuu, että siitä tykkää kaikki.
Sen varsat ovat eloisia mutta rauhallisia hevosia.
Canepa Hanoverin Lahtinen toteaa olleen todella lahjakas
hevonen ja ennen kaikkea huippusprintteri. Se on myös hienon
näköinen hevonen.
EL Titan on Lahtiselle läheinen hevonen, se asui hänen
tallissaan olleesaan Riina Rekilän valmennuksessa.
– Sitä ei voi kuin kehua ja sitä kehuvat kaikki jotka ovat sen
kanssa tekemisissä. On harmillista, että se ei ole täällä

I Kallelan Oriasema

Esa Lahtisen tänä
keväänä käyttämät
oriit
Muscle Mass 3 tammaa
Green
Shoe

Alarm Detector, uusi Chapter
Seven ori, jolla on Kanadan
ennatys 2v 1.52,4
2 tammaa

Kanadassa, vaan Yhdysvalloissa. Meitä olisi täällä paljon, jotka
käyttäisimme sitä.
Tactical Landingissa Lahtista puhuttelee suku: isä on Muscle Hill
ja emänisä Varenne, joka on Lahtisen mielestä hyvä nimi mihin
kohtaan sukutaulua tahansa.
–Varennesta tulee kestävyyttä. Tactical Landing oli tosi lahjakas
hevonen, jonka alku kilpahevoseksi ei sujunut parhaalla mahdollisella tavalla ja siksi se oli parhaimmillaan täkäläisittäin aika
myöhään, kolmivuotiskauden lopulla. Silloin se oli niin hyvä,
että sitä ei olisi kovin moni pystynyt lyömään. Jimmy Takter
on sanonut, että sen lahjat olivat samaa luokkaa kuin Moni
Makerilla. Meillä on kummipoikani Janne Korven kanssa Tactical
Landingista nätti tänä keväänä syntynyt tammavarsa.

McWicked, 5 milj dollaria
tienannut uusi peitsariori
2 tammaa
My MVP 1 tamma
Royalty for Life 1 tamma
Greenshoe 1 tamma, Christiana
Hanover on Hanoverilla
kantavana siita
Atagirl Hanover 1 tamma,
Donato Hanoverin eman SJ’s
Caviarilaimnen puolisisko
radalla.

Tänä vuonna siitokseen siirtynyt Green Shoe sai heti huikean
määrän varauksia. Lahtinen muistelee että booking-lista
laitettiin kiinni 400 varauksen kohdalla.
– Se oli loistava, lahjakas kilpahevonen. Luonteeltaan aika
orimainen. Sukukin on kiinnostava, isänä Fader Patrick ja
emänisänä Donato Hanover.

Andover Hall puhuttelee aina
Vaikka Lahtinen käyttää jenkkien tapaan mielellään uusia oriita,
myös vanhemmat oriit nauttivat hänen arvostuksestaan.
– Andover Hall on suosikkini. Aina kun kuulen, että jollekin on
syntynyt siitä varsa niin menen katsomaan. Minulla alkaa olla
pikkuhiljaa suurin osa tammoistakin sen tyttäriä. Se on todella
hyvä ori ja myös sen pojat vaikuttavat olevan periyttäjiä. Sen
alku ei siitosoriina ollut oriista johtumattomista syistä mikään
helpoin. Siitä huolimatta se on tuottanut huippuhevosia lähes
kaikkiin maihin.
Credit Winnerin Lahtinen toteaa tuovan sukuun nopeutta ja
hienoa ulkonäköä.
– Ne ovat kuitenkin herkkiä hevosia, joka pitää ottaa huomioon.
Ulkonäkö on niille plussaa: mustat raamikkaat hevoset ovat
aina kaupallisia.
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Esa Lahtisen ja hänen kummipoikansa Janne Korven yhteinen tamma Classic
Belle varsoi tänä vuonna hienon tammavarsan Tactical Landingista.
– Kun lähetin kuvan Jannelle niin hän vastasi, että ei myydä tätä kun on
tammakin, Lahtinen kertoo.

Suomalaisille tutusta Classic Photosta Esa Lahtinen tykkää
myös.
– Se ansaitsi enemmän arvostusta. Siitä kun saa ison
holjakan varsan niin siitä voi tulla vaikka kuinka hyvä. Sille
on tärkeää että tamma on hyvän kokoinen.

Lahtinen on asunut Kanadassa pian 10 vuotta. Ajatuksena
on jäädä, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Kanada saa
asuinpaikkana kosmopoliitilta korkeat pisteet: ihmisistä
pidetään nyt kriisinkin aikana hyvää huolta. Ja toisaalta
Kanadassa sellainen, joka haluaa jotain tehdä yleensä
myös menestyy.

Muscle Massin jälkeläisistä Lahtinen sanoo, että niillä
käy ravi erityisen hyvin ja meno maittaa. Muscle Massin
jälkeläisistä erityisesti tammat ovat hänen mielestään
hyviä.
Ken Warketinin kohdalla Lahtinen ihmettelee, ettei siitä
pidetä sen enempää Ruotsissa.
– Ihmettelin sitäkin miksi se lähti. Tykkään sen jälkeläisistä,
ne ovat nopeita hevosia.
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YHTEISTYÖSSÄ KANSSAMME KAUDELLA 2020
Tuorespermaa Kallelassa astuvista oriista lähetämme kaikille
hyväksytyille siemennysasemille sekä siementäville eläinlääkäreille 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 Ylivieskan Oriasema, Ylivieska
l Varsakujan Tila, Rautalampi
l Ordenojan Oriasema, Pöytyä
l Ell Anne Niemi, Vöyri
l Oriasema Lohilahti
l Ell Marjaana Konttinen,Joensuu
l Oriasema Kotalan talli, Kiuruvesi
l Muut hyväksymämme pakastesiemennysasemat

sopimuksen mukaan.

Oriasema Lohilahti
Ii

PORI

ti
Valta

Varsakuja tila
Rautalampi

Ell Anne Niemi, Vöyri
Ordenojan Oriasema
Pöytyä

Kallelan Oriasema
Isonummentie 212,
23600 Kalanti, Uusikaupunki

7 km

LAITILA

3,5 km
65 km
KALLELA

Leena Väihkönen
Orimattila

KALLELAN ORIASEMA
UUSIKAUPUNKI

40 km

e8

UUSIKAUPUNKI

Ylivieskan Oriasema

EURA

80 km

Ell Marjaana Konttinen
Joensuu

TURKU

Oriasema Kotalan talli
Kiuruvesi
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