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Jatta Pöyhönen-Wiik

Ei arvannut valkeakoskelainen 
hammaslääkäri Tapio Pajuo-
ja millaisen hevosdynastian 
perusti, kun hän 1980-luvun 
alussa vieraili Airi-vaimonsa 
kanssa Hippoksen puheen-
johtajan Mauri Tuuran ravi-
tallilla. Vierailun seurauksena 
pariskunta päätti ostaa per-
heelle hevosen. Hevosta ja rat-
sastusharrastusta varten han-
kittiin Kalvolan Lintumaan 
kylästä maatila.

Lapset eivät kuitenkaan in-
nostuneet ratsastuksesta. Sen 
sijaan hevosista on sukeutu-
nut vuosien varrella laajah-
ko liiketoiminta. Entinen ke-
säpaikka Lintumaalla on tä-
nään menestyksekäs hevostalli 
Birdland Team. Se oli vuoden 
2009 kasvattajalistalla kym-
menentenä Suomen noin kol-
mentuhannen hevoskasvatta-
jan joukossa.

Lullaby of 
Birdland
Vuonna 1983 Pajuojan tallil-
la syntyi varsa, jonka kunni-
aksi päätettiin pitää kyläjuhlat 
ja varsan ristiäiset. Juhliin tu-
li viitisenkymmentä vierasta, 
heistä jokainen toi tullessaan 
nimiehdotuksen. Pudotuskil-
pailun voittaneen ehdotuk-
sen teki presidentti Kekkosen 
linnanvouti Arimo Raeste ja 
niin sai nuori tamma Lullaby 
of Birdland nimen kuuluisan 
jazzkappaleen mukaan.

Birdlandista tuli sukunimi 
sen jälkeenkin syntyneille he-
vosille ja se on myös kasvatta-
jatallin nimi.

Tuohon aikaan Lintumaan 
kylässä ei ollut muita lämmin-
verihevosia, nyt Lintumaantie-
tä ajaessaan voi nähdä ratsuja 
monen talon aitauksessa. Ky-
lää lähestyttäessä tien laidassa 
onkin pegasos-aiheinen kyltti 
symboloimassa kylän useita 
hevostiloja.

Pajuojan tallissa on tällä het-
kellä 8 siitostammaa ja viisi tä-
nä vuonna syntynyttä varsaa.

Menestyksekkäitä  
hevosia
–  Lintumaan legenda Minibet-
te kuoli tänä vuonna 30-vuo-
tiaana. Se oli Suomessa synty-
nyt tamma, joka on synnyttä-
nyt eniten haamumailereita eli 
kuusi kappaletta. Haamumai-

leri on hevonen, joka juoksee 
mailin alle 2 minuuttiin. Meil-
lä näitä haamumailereita on 8, 
kertoilee Tapio Pajuoja.

Minibette varsoi vielä 
25-vuotiaana, hevosen varso-
misikä on yleensä noin pari-
kymmentä vuotta. Minibet-
ten jälkeläiset ovat saavutta-
neet 124 voittoa ja tienanneet 
omistajalleen 480.000 euroa.

Tuloksekkain Lintumaalta 
lähtenyt hevonen on Mayday 

Birdland, joka tienasi vuosi-
tuhannen vaihteessa 40-hen-
kiselle omistajaporukalleen n. 
245.000 euroa.

Nopein on viime vuonna 
Suomen parhaaksi 4-vuotiaak-
si oriiksi rankattu Willy Bird-
land, jonka ennätys on 12,3.

Hyvin valvottu  
varsominen
Tamma kantaa 11 kuukautta. 

Neljä viidestä varsasta on ti-
lattu jo ennen syntymää.

–  Luottoeläinlääkärimme 
on Jaana Eskola Toijalas-
ta. Hän käy tilalla, täällä ta-
pahtuu siemennys ja ultraus. 
Tuoresperma tilataan maail-
malta, Ruotsista, Italiasta tai 
Ranskasta ja haetaan lento-
kentältä. 

–  Riskien minimoimiseksi 
teemme kaiken mieluummin 
kotona, Jos tamma lähtee ori-

asemalle, hevoset joutuvat 
turhan bakteerihyökkäyksen 
kohteeksi, Pajuoja selvittää.

–  Meillä on syntynyt 85 
varsaa eikä yhtään ole me-
nehtynyt varsomisessa, Ta-
pio Pajuoja mainitsee.

–  Varsomisyöt valvomme 
hevostenhoitaja Henna Tan-
nerin kanssa vuorotellen. 
Tallin yhteydessä on tark-
kailuhuone, jonka monito-
reista seurataan varsomista 
valvontakameroiden kaut-
ta. Hevonen ei varso, jos sitä 
kyttää, se pystyy siirtämään 
varsomisen alkua siihen asti 
kun lapsivesi tulee. Ensin nä-
kyviin tulevat kaviot, toinen 
vähän edellä, pää niitten vä-
lissä ja kun ne ovat riittävästi 
ulkona, vedetään varsa esiin. 
Takajalat ja napanuora jäävät 
sisään. Tamma makailee kyl-
jellään. Tässä vaiheessa lypse-

tään jo ternimaitoa ja juote-
taan sitä varsalle, sillä terni-
maito sisältää tärkeitä vasta-
aineita.

Varsat viettävät emän luo-
na puolisen vuotta, sen jäl-
keen ne viedään pihattoon, 
jossa ne pääsevät kulkemaan 
sisään ja ulos vaikka koko 
talven. Vuoden ikäisinä var-
sat viedään ammattimiehen 
opetukseen kuukaudeksi. Sit-
ten kutsuvatkin kesälaitumet, 
joilta varsat palaavat syksyl-
lä aloittaakseen treenauksen.

–  Syyskuun alussa oli pa-
ras viikko, mitä ravureillam-
me on sijoituksellisesti kos-
kaan ollut maan pääradalla. 
1.9. Baker Birdland voitti Ver-
mossa, 3.9. Like a Birdland 
tuli toiseksi Vermon lounais-
sa ja 4.9. Born in Birdland oli 
Derby-päivän Troikan voit-
taja, Tapio Pajuoja myhäilee.

Birdland Teamin hevosaitauksessa riittää vilskettä. Tapio ja Airi Pajuoja ja hevosten hoitaja Henna Tanner (keskellä) tervehtimässä hevosia.

Birdland Teamin hyväsukuiset hevoset ovat menestyneet vuosien varrella. Kuvagalleria tallin 
seinällä tuo muistoja mieleen omistaja Tapio Pajuojalle.

Hevosen ja hoitajan halaus.
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