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Hippola/Kahisaari

Jari Taimela ja Veli-Pekka Mattila suunnittelevat hevoskeskusta Vihtiin.

Vihtiin havitellaan hevoskeskusta
Ratsastusseura Team
FinChevalin hallitukseen
kuuluvat Jari Taimela ja
Veli-Pekka Mattila olivat
tiistaina Vihdin hevosjalostusyhdistyksen kokouksessa keskustelemassa
uuden, sekä ravi- että
ratsuharrastajia palvelevan hevoskeskuksen
rakentamisesta kunnan
alueelle.

Ori Liberty.

Suomen hevosrikkaimpien kuntien

kärkikastiin lukeutuvassa Vihdissä
on sekä paljon hevosharrastajia että
harjualueen ansiosta runsaasti kuivaa, hiekkapohjaista maata. Team
FinChevalin ideana on rakennuttaa
hevoskeskus, jossa olisi harrastajien
vuokrattavissa täysimittainen harjoitusravirata valjastuskatoksineen
ja sen keskellä talli-, maneesi- ym.
tilat isojenkin ratsastuskilpailujen
järjestämiseen.
Taimela ja Mattila ovat vieneet
asiaa eteenpäin hiljaisesti, koska
mahdollisen hevoskeskuksen toteuttamistapa ja -muoto ovat auki. Selvää on, että vaikka kyseessä
olisi osakeyhtiö, alueen hoidosta ja
ylläpidosta vastaamaan tarvittaisiin yrittäjä, joka myös asuisi pai-

kan päällä.
Vihdin kunnalta Team FinChevalin kaksikko on kuitenkin jo saanut positiivisen vastaanoton: kunnalla olisi ehkä jopa tarjota tällaiseen rakentamiseen sopivia omia
maa-alueita. Lainojen takaamiseenkin kunnassa suhtaudutaan periaatteessa myönteisesti.
Taimela ja Mattila ovat sitä mieltä, että ilman riittävän laajaa, yksituumaista taustajoukkoa hanketta ei kannata ryhtyä toteuttamaan.
Seuraava askel onkin koota kaikista
Vihdin ratsastus- ja muuhun hevostoimintaan liittyvistä yhdistyksistä
vastuuhenkilöt yhteiseen keskustelufoorumiin.
MARGIT TICKLEN

Yövalo-ponikasvattajalle syyte
kunnianloukkauksesta
Veteraani Soffy’s Baloo sai uusintaluvat.
Luonne ja käsiteltävyys 9
Rakennearvostelu: Ryhdikäs ja sopusuhtainen ori, jolla on erittäin hyvä - ja orileima. Sillä on kaunis pää, hyvä ylälinja,
hyvä kaula ja lihaksikas runko. Jaloissa
on riittävä luusto ja jalat ovat sivusta hyväasentoiset. Liikkeet ovat melko suorat.
Käynti on akviivista ja siinä on hyvä työntö. Ravi on tahdikasta, saisi olla irtonaisempaa. Laukka on kevyttä, mutta hieman
etupainoista ja siinä on puutteellinen tasapaino (jatkuvaa ristilaukkaa) (6).
Pisteet 9 - 9- 8- 8-7= 41
Ponioriiden käyttökoe, ajokoe, ratsaille
nousu/aisoihin laitto: Aisoihin laitossa
poni oli aluksi levoton, muuten hyvä.
Liikkeet ja tasapaino: Poni liikkuu energisesti ja tarmokkaasti käynnissä ja ravissa.
Pysähdykset: Hyvät pysähdykset, lähti
pehmeästi liikkeelle.
Yleisvaikutelma: Miellyttävä poni, jolla
hyvät tulevaisuuden näkymät kunhan voimaa tulee vielä lisää.
Luonne, yhteistyöhalukkuus ja kuuliaisuus: Kiltti ja kuuliainen poni, joka selvästi
haluaa miellyttää ajajaa. Poni on valmisteltu tehtävään hyvin.
Orilautakunnan päätös:
Ori täyttää jalostusoriille asetettavat vaatimukset. Ori hyväksytään kantakirjaan I
palkinnolla ja sillä myönnetään jalostukseenkäyttöoikeus vuosiksi 2010 - 2014.
Orilautakunta: :
Anna Pajanen pj., Tuula Pyöriä vpj., Kirsi
Lehtonen, Outi Talvi ja Jukka Kilpinen ell.
Lyktans Primus 119 SH P04-1449
shetlanninponi ( Watson v. Bunswaard
Jolly Roger of Marshwood)
Syntymäaika: 28.04.2004
Kasvattaja: Brolund, Hans & Susanne,
Ruotsi
Omistaja: Kristiina Huovinen, Suomi
Aiempi jalostuskäyttö: Oriilla on palkittu
oripäivillä I palkinnolla ja sillä on ollut jalostukseenkäyttöoikeus v. 2009. Oriilla oli
4 astutusta.
Mitat: Sk Lk Ry Esy
101.0 104.0 146.0 16.0
Eläinlääkärin tarkastus I
Yleinen terveydentila 9
Luonne ja käsiteltävyys 9
Rakennearvostelu: Oriilla on erittäin hyvä
- ja orileima ja se on sopusuhtainen. Sillä
on ilmeikäs pää, hyvä ylälinja, hyväasentoinen lapa ja lihaksikas runko. Sääret ovat
supistuneet ja etujalat ovat hajavarpaiset.
Liikkeet ovat suorat, takaa ahtaat. Käynti
on tarmokasta. Ravi on kevyttä, tahdikasta ja siinä on hyvä kintereen työskentely.
Laukka on matkaavoittavaa ja ilmavaa (8).
Pisteet 9- 8-7-8-9= 41
Ponioriiden käyttökoe, ajokoe, ratsaille
nousu/aisoihin laitto: Aisoihin laitossa
poni oli alussa jännittynyt, muuten hyvä.
Liikkeet ja tasapaino: Ponilla on tarmokas
käynti, tahdikkaat ja kevyet raviliikkeet.
Pysähdykset: Pysähdykset olivat maltillisia
ja poni lähti sujuvasti liikkeelle.
Yleisvaikutelma: Tarmokas ja energinen
poni, joka liikkuu hyvässä muodossa ja
tasapainossa.
Luonne, yhteistyöhalukkuus ja kuuliaisuus: Ponilla on miellyttävä luonne ja hyvä
yhteistyöhalukkuus. Poni vastaa kuuliaisesti ajajan pyyntöihin. Sillä on hyvät tulevaisuuden näkymät.
Orilautakunnan päätös: Ori täyttää jalostusoriille asetettavat vaatimukset. Ori hyväksytään kantakirjaan I palkinnolla ja sille
myönnetään
jalostukseenkäyttöoikeus
vuosiksi 2010 - 2014.
Orilautakunta:
Anna Pajanen pj., Tuula Pyöriä vpj., Kirsi
Lehtonen, Outi Talvi ja Jukka Kilpinen ell.
Moondelight Idefix 6 WM P94-1163
Walesinvuoristoponi (A-sektio) (Verdre-

fawr Ifor - Revel Siroco )
Syntymäaika: 08.05.1994
Kasvattaja: Oriveden Ratsastuskeskus Ky
Ilona Äikäs, Suomi
Omistaja: Ilona Pykäläinen, Suomi
Aiempi jalostuskäyttö: Oriilla on ollut jalostukseenkäyttöoikeus v. 1997 - 2009. Sillä
on 18 rekisteröityä jälkeläistä. Näistä 12 on
näytetty Suomen Hippoksen näyttelyissä
(nuorten ponien KA 24(n1)/38,7(n10), 1 ei
hyv. ori palk II). Oriilla oli neljä astutusta v.
2009.
Eläinlääkärin tarkastus I
Yleinen terveydentila 8
Kiveksien ihossa ja peräaukossa uudismuodostelmia.
Luonne ja käsiteltävyys 9
Uusintatarkastus.
Orilautakunnan päätös: Laatuori, jonka
näyttelytulokset ovat merkittävät. Sillä
on 12 Suomen Hippoksen näyttelyissä
esitettyä jälkeläistä, joista 7 on palkittu I palkinnolla ja 5 II palkinnolla. Oriille
myönnetään jalostusarvokirjain AB. Ori
täyttää terveydentilansa, rakenteensa ja
jälkeläisten laadun puolesta jalostusoriille
asettavat vaatimukset. Sille myönnetään
jalostukseenkäyttöoikeus edelleen vuosiksi 2010 - 2014.
Anna Pajanen pj., Tuula Pyöriä vpj., Outi
Talvi, Maria Möller ja Jukka Kilpinen ell.
Moondelight Sir Arthur P07-1535
C-sektion walesinponi ( Creigllan Goroeswr - Ilar Robin)
Syntymäaika: 26.05.2007
Kasvattaja: Ilona Pykäläinen, Suomi
Omistaja: Passi Juha Mikael
Mitat: Sk Lk Ry Esy
135.0 137.5 174.0 19.5
Eläinlääkärin tarkastus I
Yleinen terveydentila 9
Luonne ja käsiteltävyys 9
Rakennearvostelu: Oriilla on hyvä - ja orileima, se on ryhdikäs ja hyvinkehittynyt.
Sillä on hyvä kaula, pysty lapa. Jaloisssa
on hyvä luusto ja lyhyet sääriluut. Liikkeet
ovat suorat. Käynti on tarmokasta. Ravi on
kevyttä ja siinä on hyvä kintereen työskentely. Laukka on kiireistä, saisi olla lennokkaampaa ja tasapainoisempaa.
Orilautakunnan päätös: Ori täyttää jalostusoriille asetettavat vaatimukset. Ori
palkitaan nuorten ponien II palkinnolla
ja sille
myönnetään
jalostukseenkäyttöoikeus
vuosiksi 2010 - 2012.
Orilautakunta: Anna Pajanen pj., Tuula
Pyöriä vpj., Kirsi Lehtonen, Outi Talvi ja
Jukka Kilpinen ell.
Promisehill Moon Magic P06-1473
Shetlanninponi (Bolero van Spuitjesdom Dageraad v.d. Zandkamp)
Syntymäaika: 10.06.2006
Kasvattaja: Sarita Poikolainen, Suomi
Omistaja: Poutiainen Eeva & Tikkanen Marita, Suomi
Mitat: Sk Lk Ry Esy
104.0 106.0 155.0 16.5
Eläinlääkärin tarkastus I
Yleinen terveydentila 9
Luonne ja käsiteltävyys 9
Rakennearvostelu: Oriilla on hyvä - ja orileima, se on ryhdikäs ja sopusuhtainen.
Sillä on ilmeikäs pää,
hyvänmuotoinen, lyhyt kaula, hyvä ylälinja ja hyväasentoinen lapa. Reisi on lyhyt.
Jaloissa on riittävä luusto. Etujalat ovat
hajavarpaiset ja vuohiset ovat vennot.
Liikkeet ovat suorat. Käynti on tarmokasta.
Ravi on tahdikasta, lennokasta, aktiivista
ja siinä on hyvä työntö. Laukka on tahdikasta (8). Ori olisi edukseen hoikemmassa
kunnossa.
Pisteet 8- 8- 7-7- 9= 39
Ponioriiden käyttökoe, ajokoe

Ratsaille nousu/aisoihin laitto: Aisoihin laitossa poni on rauhallinen, hyvä suoritus.
Liikkeet ja tasapaino: Ponilla on tarmokas
käynti, ravissa liikkuu kevyesti, mutta hieman jännittyneesti.
Pysähdykset: Ensimmäinen pysähdys
hieman levoton, mutta siirtyi pehmeästi
käyntiin. Toinen pysähdys hyvä ja tasapainoinen.
Yleisvaikutelma: Melko miellyttävä poni,
kuitenkin vielä kokematon ja hieman
säikky.
Luonne, yhteistyöhalukkuus ja kuuliaisuus: Herkkä ja melko yhteistyöhaluinen
poni. Ympyrällä poni toimisi paremmin,
jos ajaja muistaisi säilyttää ulko-ohjan
tuntuman.
Orilautakunnan päätös: Ori täyttää jalostusoriille asetettavat vaatimukset. Oriille
myönnetään
jalostukseenkäyttöoikeus
vuosiksi 2010 - 2011.
Orilautakunta:
Anna Pajanen pj., Tuula Pyöriä vpj., Kirsi
Lehtonen, Outi Talvi ja Jukka Kilpinen ell.
RP-Chocolate Eyes 40 SH P92-1249
Shetlanninponi ( Vincent van Rijswijk 25
SH 6498- Dulex)
Syntymäaika: 29.06.1992
Kasvattaja: Heikki Relander, Suomi
Omistaja: Laiho Asta & Leppänen Laura,
Suomi
Aiempi jalostuskäyttö: Oriilla on ollut siitokseenkäyttöoikeus v. 1995 - 2008. Sillä
on 82 rekisteröityä jälkeläistä. Näistä 22 on
näytetty Suomen Hippoksen näyttelyissä
(1 KTK ori 41 p., 2 KTK tammaa KA 35,5,
nuorten KA 21(n7)/34,6(n10), 2 ei hyv.
oritta KA 34,5). Ori on palkittu B-arvokirjaimella v. 2004.
Eläinlääkärin tarkastus I
Yleinen terveydentila 9
Luonne ja käsiteltävyys 9
Uusintatarkastus
Orilautakunnan päätös: Hyvätyyppinen,
ryhdikäs ori, joka on esitetty hyvässä
kunnossa. Oriin jälkeläisten keskiarvo on
alle maan keskitason. Oriille myönnetään
jalostukseenkäyttöoikeus vuosiksi 2010
- 2011, jona aikana lisää jälkeläisiä tulee
näyttää ja näiden jälkeläisten tulee korottaa oriin jälkeläisten pistekeskiarvoa, jotta
oriille voidaan tämän jälkeen myöntää jalostukseenkäyttöoikeus.
Orilautakunta:
Anna Pajanen pj., Tuula Pyöriä vpj., Kirsi
Lehtonen, Outi Talvi ja Jukka Kilpinen ell.
Soffy’s Baloo 49 SH P94-1041
Shetlanninponi (Opan 21 SH 6092-Hassan
van Bunswaard)
Syntymäaika: 24.04.1994
Kasvattaja: Lehtonen, Tara, Tanita & Terri,
Suomi
Omistaja: Vainio Paula & Pauliina, Suomi
Aiempi jalostuskäyttö: Oriilla on ollut jalostukseenkäyttöoikeus v. 1998 - 2009.
Sillä on 26 rekisteröityä jälkeläistä. Näistä
12 on näytetty Suomen Hippoksen näyttelyissä (1 KTK tamma 39 p., nuorten KA
19(n2)/37,5(n8), 1 ori ei hyväksytty 32 p.).
Ori on palkittu AB-arvokirjaimella v. 2009.
Oriilla on ollut 3 astutusta vuonna 2009.
Uusintatarkastus.
Orilautakunnan päätös: Hyväkuntoinen
ja ryhdikäs ori, jolla on tarmokkaat ja lennokkaat liikkeet. Ori täyttää terveydentilansa, rakenteensa ja jälkeläistensä laadun
puolesta jalostusoriille asetettavat vaatimukset. Sille myönnetään edelleen jalostukseenkäyttöoikeus vuosiksi 2010 - 2014.
Orilautakunta:
Anna Pajanen pj., Tuula Pyöriä vpj., Kirsi
Lehtonen, Outi Talvi ja Jukka Kilpinen ell.

Yövalo-tapauksesta
tunnetuksi tulleen eurajokelaisen ponikasvattaja
Ilona Lahdenrannan
oikeustoimet jatkuvat.
Hän on saanut syytteen
kunnianloukkauksesta ja haasteen käräjille
toimitettuaan kunnaneläinlääkärin toimintaa
käsittelevän adressin
kuntayhtymään.
Asia käsitellään Rauman käräjäoikeudessa 20.5. Syyttäjänä toimii
sama kihlakunnansyyttäjä kuin ponikasvattajan aiemmissakin käsittelyissä: Johanna Saustila. Asianomistajana toimii kunnaneläinlääkäri Minna Laeslahti.
Esitutkintapöytäkirjat on julistettu salaisiksi.
Syyte koskee Lahdenrannan
vuonna 2008 syksyllä Rauman kuntayhtymään toimittamaa adressia,

Kiertävä
eläinlääkäripalvelu pääkaupunkiseudulle
Helsingin Yliopisto aloittaa kesäkuun 1. päivä suurHelsingin alueella palvelun, jossa yrittäjät voivat tilata talleilleen raspauksia, rokotuksia ym. pieniä hoitotoimenpiteitä tekevän eläinlääkäriauton.
Autossa kulkee aina mukana yksi
Hevossairaalan eläinlääkäri ja useampia opiskelijoita.
Kiertävä eläinlääkäriauto tilataan
arkipäivisin, virka-aikana Helsingin
Yliopiston Hevossairaalan ajanvarauksesta.MT

jossa oli 195 allekirjoitusta. Adressissa vaadittiin toimenpiteitä eläinsuojelutarkastuksia viranomaisena
tekevän kunnaneläinlääkärin Minna Laeslahden suhteen. Lahdenrannan ja allekirjoittaneiden mielestä
kyseisen kunnaneläinlääkärin käytöksessä ja asiantuntemuksessa oli
huomauttamista.
Ennen adressia ja adressin jälkeenkin Lahdenranta on useita
kertoja valittanut kyseisen kunnaneläinlääkärin toiminnasta eri
viranomaistahoille, muun muassa
Rauman kansanterveystyön valvontaosastolle. Nämä valitukset eivät
ole johtaneet toimenpiteisiin.
Hevosurheilun seuraamassa tapahtumasarjassa käräjöitiin ponien olosuhteista elokuussa Turun
hovioikeudessa.
Hovioikeudessa pitkän linjan
eläinlääkärit esittivät eriävät näkemyksensä koskien Laeslahden
esittämiä väitteitä Lahdenrannan
huonosta hevosenpidosta. Asiantuntijatodistajien mukaan Lahdenrannan hevosenpito oli asiallista
ja hyvää.
Valtaosa Lahdenrannan saamis-

LEENA ALERINI

Leena Alerini

Kati Niinistö, Michael Hewetson
ja Ninja Karikoski esittelevät syyskuussa Birminghamissa hevosten
hiekansyönnin ehkäisemiseen ja
hiekansyönnin aiheuttamien suolitukosten avaamiseen liittyvät tutkimustuloksensa.
Kyseessä on Niinistön väitöskirjatyö. Siinä hän on selvittänyt, millä
lääkeaineilla hiekka saadaan varmimmin poistumaan hevosen suolistosta ja mitä ihminen voi tehdä
hevosen elinolosuhteille, jotta hiekansyönti loppuu.
Ongelma on akuutti ja hiekkatarhojen edelleen yleistyessä pahenemaan päin: Helsingin Yliopiston
Hevossairaalassa on hoidettu suolitukosten ja ähkyjen takia hevosia,
joiden suolistosta on löytynyt jopa
90 kiloa hiekkaa.MT

Kaviokuumeita
Hiekkaähkyn moneen
hoidosta
lähtöön
lisää tietoa
Helsingin Yliopiston eläinlääkärit

ta syytekohdista hylättiinkin hovioikeudessa.
Jäljelle jäi kolme syytekohtaa ilman rangaistusvaatimusta: eläintenpitoilmoituksen tekemättä jättäminen ajallaan, miljoonakala-akvaarion leväinen vesi sekä jatkojohtojen käyttö hevostallissa. Näihin
liittyen Lahdenranta on hakenut
valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Lupaa ei ole vielä saatu.
Kyseinen ennakkotapaukseksi
muodostumassa oleva tapahtumasarja on herättänyt kuluneen vuoden aikana paljon huomiota sekä
hevosihmisissä että eläinlääkäreiden parissa.
Eläinlääkäreiden oma ammattilehti Eläinlääkärilehti julkaisi vuoden vaihteessa lukijan kirjoituksen,
jossa eläinlääkäri, Laeslahden edeltäjä kunnaneläinlääkärin virassaan,
eläinlääkäri Maarit Koli, pahoitteli kirjoituksessaan sitä, että jotkut
eläinlääkärit ovat asettuneet julkisesti oman ammattikuntansa edustajaa vastaan, kuten Turun hovioikeudessa tapahtui. Ihmislääkärit eivät Kolin mukaan näin toimisi.

Eläinlääkäri Ninja Karikoski on
aloittanut väitöskirjatutkimuksen,
jossa käydään läpi ylipainoisten he-

Kaviokuumekavio.

vosten kaviokuumetapauksia ja niihin soveltuvia hoitoja.
Kun taustalla on metabolinen oireyhtymä eli ylipainon hevoselle
aiheuttama tila, jossa elimistön insuliini ei vaikuta normaalisti, kavion putkirakenne ei kaviokuumeen
aikana irtoa kuten on totuttu. Näin
ollen myös hevosen kuntoutuksen
on oltava erilaista. Karikosken hypoteesi eli oletus on, että ylipainoisten kaviokuumehevosten kuntoutukseen pitäisi karsinalevon sijaan
kuulua liikunta.
Lopullisia tuloksia tästä tutkimuksesta odotetaan saatavan neljän-viiden vuoden kuluttua.MT

