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Heipähei hevosenomistajat !
Mitä mainioin ulkoilusää helli meitä Poriin ja Ypäjälle viikonloppuna retkeilleitä
kimppalaisia.
Perjantaina Porin raveissa saimme esimakua ikäluokkakilpailuista, kun 4‐vuotiaat
suomenhevoset karsivat pääsystä Satakunta‐ajon finaaliin 1. marraskuuta.
Tapasimme Ilkan varikolla ja kuulimme, että R. R. Nykäisyn peruskuntokausi jatkuu
tuttujen hölkkälenkkien merkeissä. Kaikki on kunnossa. Ja saimmepa Ilkalta pari
pelivihjettäkin illan totolapuille.
Lauantaina Ypäjällä kolmisenkymmentä kimppamme jäsentä aloitti kierroksensa
historiallisella Siittolanmäellä tutustumalla Hevosurheilumuseon kokoelmaan.
Oppaamme Päivi Laine kertoi myös hevosurheilun historiasta Suomessa.
Kierroksen kokokohta oli varsamme tapaaminen. Se vietti aurinkoista aamupäivää
tarhassa toppaloimi päällään ja riemastui saadessaan koko joukon omistajiaan
nuuskittavakseen. Se pörräsi aidan varressa ja tervehtii kaikkia moneen kertaan.
Kun R. R. Nykäisy siirtyi tarhasta karsinaan ruokatunnille, me jatkoimme
tallikierroksella. Tutustuimme varsamme elinympäristöön Ilkka Korven
valmennustallissa ja Hevosopiston siittolaan ja MTT:n tutkimustoimintaan sen
vieressä sijaitsevassa II‐tallissa.
Tapasimme myös tallien julkkiksia, mm. presidentti Tarja Halosen kantakirjatamman
Ypäjä Tarjan ja presidentti Sauli Niinistön 2‐vuotiaan Ypäjä Juulian.
Päätimme onnistuneen aamupäivän lounaaseen Hevosopiston ravintola
Ratsumestarissa.
Kiva kun kävitte – nähdään taas!

Pauliina Raento
SRL‐kimpan vetäjä
srl.raviliiga14@gmail.com

Nuuskis‐nuuskis, kukas sinä olet ?

Lisää kuvia viikonlopulta löydät osoitteesta
http://www.raviliiga.fi/albumi/srl2014/lokakuu/
Huomaathan, että kuvia voi kommentoida!
TV6‐kanavan ravilähetykseen tehty filmi:
http://www.youtube.com/watch?v=wFp1o6R90jA
Em. filmiin perustuva SRL‐kimpan mainos nähdään
Helsinki International Horse Show’ssa. Tapahtuma
järjestetään 23.–26.10.2014 Helsingin Jäähallissa.
Tietoa tästä hienosta kansainvälisestä
ratsastustapahtumasta löydät täältä:
http://www.helsinkihorseshow.fi/

Irja, Ilkka ja Irene pohtivat päivän lähtöjen kulkua
Porin raviradan tallialueella.

Tallikierroksella tutustuttiin Hevosopiston ja MTT:n
kasvattamiin suomenhevosiin.

R. R. Nykäisy tervehtii omistajiaan kotitallinsa pihassa.

Ilkan valmennustallissa päästiin seuraamaan kengitystä.

HEVOSAIHEISTA LUETTAVAA
Kylmenevien ja pimenevien iltojen iloksi saatavilla on kiinnostavaa
kotimaista tietokirjallisuutta suomenhevosista. Kirjakaupan
uutuushyllyn lisäksi kannattaa selata nettidivarien valikoimia.
Suomenhevosista kertovat yleistajuiset teokset valottavat muun
muassa rodun alkuvaiheita, jalostusta ja monipuolista käyttöä
dramaattisine vaiheineen.
Tutustu esimerkiksi seuraaviin teoksiin:
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1945. Karisto, Hämeenlinna.
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Liinaharja. Suomenhevosen taival. Otava, Helsinki.
Saastamoinen, M. (toim.) (2007). Suomenhevonen. Suomen
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Miksi Suomen presidenteillä on
hevosia ja miksi ne asuvat juuri
Ypäjällä? Millaisista hevosista on
kyse?
Vastauksia saat kirjasta
Presidenttien hevoset Ypäjällä,
jonka ovat kirjoittaneet Juha Erola,
Kyösti Saranpää, Päivi Laine ja Kirsti
Piminäinen.
Kirjan kustantaja on Suomen
Hevosurheilumuseo (2012).

PS. Lahden Raviliigan suomenhevoskimppa on nyt täynnä, eli kaikki
ori Piskon Merkin 800 osuutta on myyty. Onnittelut Lahteen!

