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Amateur Rookie of the year 2012:

Paula Suomalainen ja Check Out My Daddy

Kuva: Jonna Keränen
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Hallituksen uusi sihteeri esittäytyy
Hei kaikki,

len Marika Almgren, toimin SQHY:n

sihteerinä ja netisivujen päivittäjänä.

Asustelen Turussa ja hevosia olen

harrastanut pienestä pitäen vaikka teini-

ja opiskeluvuosina pidin aika pitkän tauon. Tauon

jälkeen päätin palata takaisin satulaan ja samalla

halusin kokeilla lännenratsastusta. West Rock Ranch

Sauvossa oli silloin lähin lännenratsastustalli ja

ilmoittauduin heille western alkeiskurssille. Siitä se

sitten lähtikin..

Lännenratsastusta olen harrastanut nyt kohta viisi

vuotta ja olen saanut avomiehenikin mukaan

harrastamaan. Kilpailuissa olen ollut mukana sekä

kilpailijana että toimihenkilönä. Olen kilpailut

seuratasolla ja tarkoitus oli aloittaa kilpaileminen

aluetasolla tänä vuonna. Kohtalo puuttui peliin ja

suunnitelmat menivät uusiksi kun itsenäisyyspäivänä

tammamme menehtyi äkillisesti. Vaikka hevosys-tävän

menetys on rankkaa niin minulla on tapana ajatella

että kaikki tapahtuu syystä, joten odotan nyt mitä

tulevaisuus tuo tullessaan. Sitä odotellessa yritän nyt

parantaa hevos- ja ratsastustaitojani käymällä

tunneilla Wallan tallilla ja Vuorenrinteen tilalla.

SQHY:n hallitukseen päädyin kun kuulin Meeriltä että

yhdistys tarvitsee nettisivupäivittäjän. Tarjosin apuani

ja yritän nyt pistää nörttitaitoni hyötykäyttöön ja pitää

yhdistyksen nettisivut ajan tasalla.

Marika

Kuva: Jon Haikarainen
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ervehdys kaikille jäsenille pitkän hiljaiselon
jälkeen!

Edellistenkin hallitusten puolesta
pahoittelen yhdistyksen parin viimeisen

vuoden lehtien puutosta ja toiminnan hiljaisuutta.
Näkyvin asia jäsenille on jäsenlehti, joka on edellisinä
vuosina kärsinyt huomattavasti materiaalin ja
tekijöiden puutteesta. Vaikka jäsenlehteä ei olekaan
ilmestynyt, on jäsenille näkymätöntä työtä (AQHA:n
velvoitteet ym.) tehty kuten ennenkin, eli yhdistystä
ei ole kuopattu. Viime vuonna ainoana
voimanponnistuksena saimme järjestettyä
yhteistyössä WRF:n kanssa quartermestaruudet
Pyhtäällä, eli jotain näkyvää toimintaa Suomen
kamarallakin.

SQHY sai hallitukseen alkaneeksi vuodeksi uusia
jäseniä ja jo nyt olemme hyvillä mielin
suunnittelemassa uusia juttuja yhdistyksen
toimintaan! Tätä piristysruisketta ja tietokoneen
käytön ammattitaitoa tarvittiinkin! Kiitokset Marika ja
Maija, sekä Eve hallituksen ulkopuolelta mukaan
tulemisesta!

Edelleen peräänkuulutan myös jäsenten omaa
aktiivisutta! Eli et tarvitse Runebergin lahjoja
kirjoittaaksesi jutun lehteen, meitä kaikkia kiinnostaa
omin sanoin kirjoitettu oma polku quarterien
maailmaan ja kuvitettu kertomus omasta mailerista.

Quartermestaruuksien järjestämiseen tarvitsemme
vapaaehtoisia mm. palkintojen jakajiksi ja messuilla

esilläoloon esittelijöitä, joten ilmoittaudu yhdistyksen
sähköpostiin jos olet käytettävissä!

Yhdistyksen yhteydenpitoon on otettu käyttöön yksi
yhteinen sähköposti, johon voitte lähettää mieltä
askarruttavat kysymykset ja avunpyynnöt. Tämä
helpottaa yhdistyksen hallituksen jäsenten työtaakan
jakamista; jokainen saa vastata omaan
osaamisalueeseensa kohdistuvaan kysymykseen,
jolloin vastailu ei jää yhden vapaaehtoisen vastuulle
ja kohtuuttomaksi rasitteeksi. Edelleen muistutan
kaikkia jäseniä, että kukaan yhdistyksessä ei ole
palkattua henkilökuntaa, tai saisi muutenkaan mitään
etuuksia. Kaikki toimivat vapaaehtoisena
harrastuspohjalta, joten mitä enemmän meitä
aktiiveja on, sitä enemmän saamme yhdistyksen
toimintaa aikaiseksi! Eihän moitita jo harvalukuisia
aktiiveja siitä mitä ”meillä ei ole”, vaan ollaan iloisia
siitä mitä saadaan aikaan ja jos on ideoita ja halua
saada lisää aikaan, tervetuloa kaikki mukaan
toimintaan!

Kevät on jonkin verran myöhässä, pessimismiin
säiden suhteen taipuvaisena olisin jo valmis
sanomaan että kevät on peruutettu, mutta varmaa
kuitenkin lienee että kesä tulee kuitenkin jossain
vaiheessa! Kesä tietää yleensä varsoja, kisoja,
kärpäsiä ja toivottavasti lämmintä! Lämmintä kesän
odotusta kaikille!

Meeri

Puheenjohtajalta

Zecate paistattelee kevätauringossa.

kuva: Ella-Maria Kallio
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Seminaari Euroopassa kahden vuoden välein.

merican Quarter Horse Association

(AQHA) järjestää kahden vuoden välein

European Qualifying –seminaariin, jossa

voi yrittää saada itselleen AQHA:n

’Eurooppa-tason’ tuomarointioikeudet. Viime vuonna

seminaari järjestettiin 29.3.–1.4.2012 Saksan

Niedernbergissä. Ensimmäistä kertaa saman

tilaisuuden yhteydessä järjestettiin sekä APHA:n että

ApHC:n seminaarit testitilaisuuksineen. Mahdollista

olisi siis tavoitella samana viikonloppuna kolmen eri

järjestön tuomarointioikeuksia. Seminaari on

tuomarointioikeuksia tavoittelevien ohella avoinna

kaikille tuomaroinnista kiinnostuneille. Pääkouluttajina

tällä kertaa kuten usein aiemminkin - olivat Joe Carter

(Equine judging professional) Kanadasta ja Alex Ross

(AQHA Senior Director of Judges) USA:sta. Heidän

ohellaan kouluttamiseen ja testien vastaanottoon

osallistuivat tällä kertaa myös APHA: Executive Direc-

tor Lex Smurthwaite, APHAN Director of European

Affairs Markus Rensing ja ApHC:n CEO Steve Taylor.

Pääsyvaatimukset.

Seminaarin voi osallistua kuka tahansa. Testeihin

osallistuminen edellyttää AQHA:n jäsenyyttä ja oman

maan quarter-hevosyhdistyksen lausuntoa. Sen ohella

hakijat joutuvat tarkkaan selvittämään hevos-, kilpailu

- ja tuomarointitaustaan sekä dokumentoimaan niitä.

Myös ”siviilipuolen” asioita selvitetään.

Oma polkuni.

Osallistuin vuonna 2012 toista kertaa AQHA:n

seminaari in tavoitteenani saada AQHA:n

tuomarointioikeudet. Vuonna 2010 en läpäissyt

testejä, vaikka tuomarointiosuudet ja kirjallinen koe

menivät hyvin. Mietin pitkään, osallistunko vuoden

2012 testeihin, koska omasta mielestäni olisin voinut

harjoitella vielä lisää. Kun yrityskertoja on vain kolme,

e i t ie tenkään kannata mennä ´huv in

vuoksi´kokeilemaan. Ennen seminaaria minulla oli

paljon työkiireitä, mutta luin, katselin videoita ja

harjoittelin niiden avulla arvostelua ja tuomarointia

sen ajan, joka vapaaksi jäi. Päätin lähteä ja osallistua

samalla myös APHA:n testeihin.

Onneksi matkustin Saksaan, sillä sekä AQHA että

APHA hyväksyivät minut tuomarikseen. NRHA:n

worldwide-oikeudet sain jo vuonna 2010 ja sen

jälkeen myös FEI:n oikeudet. Suomen ja Ruotsin

WRAS-tuomarointioikeudet minulla ovat olleet jo

vuodesta 2005/2006 lukien.

Vuonna 2012 AQHA ja APHA hyväksyivät viisi hakijaa

– kysymys ei kuitenkaan ollut samasta viidestä

hakijasta. Osallistujia oli eri puolelta Eurooppaa. Tällä

kertaa useampi osallistuja oli Saksasta.

Seminaarin sisällöstä ja testeistä.

Seminaari koostui kahdesta luokkahuone-

opetuspäivästä, kolmantena päivänä suoritettiin live-

tuomarointiosuus ja haastattelut läheisellä Jomm

Ranchi l la ja nel jäntenä päivänä ol ivat

videotuomaroinnit sekä kirjalliset testit. Seminaarin

luokkahuonepäivinä vaatetus sai olla ”casual”, mutta

liveosuudessa tuli pukeutua tuomarin tavoin.

Suosittelen luokkahuoneopetuksiin ”business like” –

vaatetusta. Kysymyksiä esitettiin laidasta laitaan ja

muutamalla osallistujalla näytti niiden perusteella

arvioituna olleen puutteita perustiedoissa. Parilla

osallistujalla oli selvästi vaikeuksia myös englannin

kielen kanssa. Ilmapiiri oli asiallinen, mutta omalla

tavallaan erikoinen. Oltiin yhdessä oppimassa, mutta

oman oppimisen jakaminen toiselle saattoi johtaa

siihen, ettei itse menestynytkään.

Opetettavia lajeja oli 11: halter, western horseman-

ship, western pleasure, cutting, showmanship at hal-

ter, hunter under saddle, hunt seat equitation, work-

ing cow horse, reining, trail ja western riding. Live-

osuudessa arvosteltiin neljä halter-luokkaa, trail-,

western riding-, western horsemanship-, reining-,

hunter under saddle- ja hunt seat equitation -luokat.

Tuomarointi oli autenttista, ja heti luokan päättymisen

jälkeen jokaisen oli luovutettava sijoituskorttinsa pois.

Liveosuuden jälkeen seurasi testauksen ehkä vaativin

ja ennalta-arvaamattomin osuus eli haastattelut. Haki-

jat haastateltiin Jomm ranchilla siten, että haastat-

teluhuoneisiin mentiin yksitellen, vastattiin kysymyksi-

in ja siirryttiin odottamaan vuoroa seuraavaan hu-

oneeseen. Haastatteluteemat oli ilmoitettu etukäteen

ja ne olivat: halter emphasis, western & english em-

phasis, reining, cutting & working cow horse emphasis

sekä judging emphasis.

Tie tuomariksi / Jaana Paanetoja
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Otsikoista ei kuitenkaan voinut mitenkään päätellä,

mitä, mistä ja millä tavoin kysytään. Totuus selvisi

pian sen jälkeen, kun oli istuutunut kyseisen haastat-

teluhuoneen tuoliin. Kysymyksiä tuli nopealla tahdilla,

miettimisaikaa ei ollut, vaan vastauksen oli oltava heti

valmiina, tai jos ei ollut, haastattelija siirtyi seuraa-

vaan kysymykseen. Haastatteluissa kysyttiin muun

muassa yksittäisiä sääntöjä; virhepisteitä, ar-

vosteluperusteita, merkkien sijoittamista jne., näke-

myksiä tuomaritoimintaan liittyvistä asioista, joista ei

välttämättä löydy säännöistä vastausta, live-

tuomaroinnin luokkien hevosista ja niiden liikkeistä,

rakenteesta ja suorituksista; miksi oli halterissa sijoit-

tanut palomino-hevosen sijalle 3. eikä 4., minkä he-

vosen lihaksisto oli parhaiten kehittynyt orien halter-

luokassa, montako virhepistettä annoit hevoselle X

luokassa Y, montako virhepistettä annoit hevoselle B,

ja jos, niin miksi, tekikö kukaan vakavaa virhettä luo-

kassa D jne. Haastateltavan edellytettiin osaavan

kaikki säännöt ulkoa ja myös yksityiskohtaisesti kertoa

arvostelemiensa luokkien hevosista, ratsukoista ja

tekemistään päätöksistä. Haastattelija ei tietenkään

kertonut oikeita vastauksia tai millään tavalla antanut

ymmärtää, onnistuiko haastateltava vai ei. Tulos

selvisi vasta viikkojen jälkeen AQHA:n lähettämästä

kirjeestä. Koulutuskokonaisuuden viimeisenä päivänä

video-tuomaroitiin neljää lajia: western riding, reining,

cutting ja trail. Jokaisesta lajista arvosteltiin 10 ratsu-

kon suoritukset. Kaikki merkinnät tuli tehdä itse, kir-

juriapua ei ollut saatavilla ei live- eikä video-

osuudessa. Suoritukset olivat ammattilaistasoa ja

pääosa arvostelusta keskittyi nimenomaan suori-

tuspisteisiin. Virheitä videoilla oli äärimmäisen vähän.

Lopuksi oli edessä vielä kirjallinen, suljettu sääntökoe.

Ennen kotiin lähtöä saimme tietää oikeat sijoitukset

sekä live- että video-testeissä. Kaikki muu jäi vielä

arvailujen varaan.

Mitä kaikki maksaa?

Tuomarioikeuksien hankkiminen ei ole ilmaista, eikä

myöskään niiden ylläpito. Jokainen kansainvälinen

järjestö näet edellyttää jatkokouluttautumista joka

toinen vuosi. Jokaisen kansainvälisen tuomarikortin

uudistamiseen menee näin ollen vähintään 800 euroa

kerta kahden vuoden välein. NRHA:n oikeuksien

uudistaminen on yleensä kalliimpaa kuin AQHA:n ja

APHA:n, koska NRHA:n tilaisuus kestää aina kolme

päivää tarkoittaen kolmea tai neljää hotelliyötä

ulkomailla muiden kulujen ohella.

AQHA:n European Qualifying –seminaarin

osallistumismaksu oli 250 euroa, jokaisen järjestön

testeistä tuli maksaa 100 euroa / testi. Hotelliyö

Seehotel Niedernbergissä maksoi 125 euroa; majoitus

maksoi yhteensä keskiviikosta sunnuntaihin 500

euroa. Lento Frankfurtiin ja takaisin maksoi hieman

alle 300 euroa, ja meno taksilla julkisten

kulkuväl ineiden puuttuessa lentokentäl tä

seminaaripaikkaan 80 euroa. Paluumatka

lentokentälle oli hieman edullisempi eli 20 euroa, kun

pääsin kimppakyydillä. Kun tähän lisään vielä

ruokailukulut hotellissa ja matkakulut kotimaassa, on

lopputuloksena se, että AQHAn seminaari maksoi

minulle noin 1500 euroa. Osallistuin samalla myös

APHA:n testeihin, mikä nosti kustannuksia. Ja

tietenkin jäsenmaksut tulee olla maksettuna ennen

kuin edes pääsee osallistumaan testeihin.

Yksinkertaistaen tuomarointioikeuksien hankkiminen

ja niiden ylläpito maksaa niin paljon, että kuluja ei

välttämättä saa katetuksi kovin nopeasti

tuomariuransa aikana.

Loppumietteitä.

Seminaari oli – ainakin minulle - henkisesti ja

fyysisesti rasittava. Vaikka seminaari on avoinna

kaikille, hyötyy siitä eniten, jos on jo tuomaroinut

jonkin aikaa tai muutoin tutustunut hyvin

arvosteluperusteisiin. Perusteita ei selvitetty, vaan

mentiin ”suoraan asiaan”. Ehdoton edellytys

osallistumiselle on myös hyvä englanninkielen taito:

kaikki on ymmärrettävä, jos aikoo pärjätä testeissä.

Lisäksi on uskallettava kysyä tai tehtävä ratkaisu siitä,

että asiaa ei kannata kysyä, vaan vastaus on

selvitettävä muulla tavoin ennen testejä….Neljä täyttä

päivää vieraalla kielellä ilman mahdollisuutta levätä tai

virkistäytyä ottavat veronsa. Mitään sosiaalista

osuutta seminaariin ei sisältynyt eikä siihen olisi ollut

edes ajallisesti tai voimavarojen puitteissa

mahdollisuutta. Kaikki ”vapaa” aika oli käytettävä

iltaisin sääntökirjojen ja muun aineiston lukemiseen.

Lyhyillä kahvitauoilla ja lounaalla oli mahdollista

vaihtaa pari sanaa kurssikavereiden kanssa. Vuonna

2010 ehdin kiertämään hotellia ympäröidän järven –

tällä kertaa ihailin sitä vain huoneen ikkunasta.

Seminaarihuoneessa oli mahdollista katsella myös

itsenäisesti iltaisin muun muassa cutting- ja working

cow horse- videoita, jos jaksoi.

Suosittelen seminaaria testeineen kaikille valmentajille

ja tuomareille sekä niille, jotka haluavat kokeilla

rajojansa. Samalla saa vastauksen siihen, onko

persoonana ja osaamiseltaan sellainen, jonka

amerikkalainen rotujärjestö haluaa ”riveihinsä” itseään

edustamaan. Seuraava testausmahdollisuus on

keväällä 2014. Kotimaiset tuomarit voivat saada SRL:n

kansalliset tuomarointioikeudet siihen osallistuttuaan.
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QHA:n vuotuinen kokous pidettiin tällä
kertaa aurinkoisessa ja vihreyttään
herättelevässä Houstonissa. Keskustan
korttelit tarjoavat vain pilvenpiirtäjiä

liikehuoneistoineen, mutta kiireinen kokousaikataulu
ei juurikaan jättäisi edes aikaa kaupungilla kiertelyyn,
vaikka sitä haluaisikin.

”We can judge the heart of a man (AQHA) by
his (members) treatment of animals”

Perjantain jäsen foorumissa aiheena oli eläinten
hyvinvointi lääkinnän, dopingin ja erilaisten
treenimetodien keskellä. Aiheesta esitelmöimässä oli
mm. Dr Jim Heird, Russel Harris (Racing), Stephanie
Lynn ja Tom R. Lenz. AQHA:n huolenaiheena on, että
lännenratsastuksesta (ja laukkaurheilusta!!) tulee
epämuodikasta nykymaailmassa alati kasvavan
eläinten hyvinvoinnista huolehtivan trendin
kasvaessa, jos mm. eläinten treenausmetodeihin ei
aleta kiinnittää enemmän huomiota ja kitketä
epäoikeudenmukaisuuksia pois. Jos hevosalalta
saadaan kitkettyä pois se 5% kaikesta tekemisestä,
joka on epäedullista lajimme imagolle, lopetamme
sen osan lajista, jota 95% eläinaktivisteista kritisoi.

AQHA:lla on tähän tällä hetkellä lääkkeenä kolme
painotettavaa osa-aluetta: tarkennetaan sallittujen/
laittomien välineiden ja varusteiden listaa,
parannetaan ja laajennetaan steward-ohjelmaa ja
otetaan käyttöön uudet ja tarkemmat
rangaistuskäytännöt eläinten hyvinvoinnin
laiminlyöntien kohdalla. Hevosen pahoinpitely on
määritelty seuraavasti: mikä tahansa liioiteltu tai
toistuva teko joka aiheuttaa huomattavaa ja selvää
stressiä ja/tai epämukavuutta hevoselle. AQHA:n
vuoden 2013 uusitussa sääntökirjassa on jo sakko ja/
tai rangaistukäytännöt jatkuvasti sääntöjä rikkoville
jäsenille. Tällä hetkellä rangaistuksista vastaa
valmentaja ja hevonen. Jatkossa olisi huomioitava
myös hevosen omistajan vastuu!

Ongelmat jakautuvat lajeittain selkeästi kahtia:
laukkaurheilussa suurin ongelma on kielletyt aineet ja
jopa aineet joita ei edes käytetä eläinlääkinnässä
(mm. morfiinin tavoin vaikuttava ”sammakkomehu”),
kun taas lännenratsastuksen suurempana ongelmana
ovat kyseenalaiset valmennus- ja koulutusmetodit.
Laukkaurheilussa kiellettyjen aineiden käyttäjät ovat
erittäin osaavia aineiden käytön riittävän aikaisessa
lopettamisessa, jolloin eivät jää kilpailutesteissä
kiinni , joten pyrkimyksenä on laajentaa
dopingtestausta kilpailuiden väleihin treenijaksoille.
Erityisesti lännenratsastuksen parissa taas
nykymaailmassa lapset kasvavat pääsääntöisesti
maatilojen sijaan enemmän kilpailutavoitteiden
keskellä. Tämä luo aiempaa enemmän painetta sekä
hevosten että lasten ja nuorten kilpailumenestykselle
ja tämä ”menestyksen tarve” vaikuttaa hevosten

treenaukseen ja treenimetodeihin. Tästä on ollut
seuraksena se että hevosen lunnolliselle tavalle
liikkua ja reagoida ei ole enää tilaa, vaan nämä
hevoset häviävät kisoissa kärkisijat vieville
”robottihevosille”. Nuorien hevosten liiallisen/liian
väkivaltaisen/paineistetun treenaamisen yhtenä
vähentämiskeinona voisi olla mm. rahakkaiden
palkintojen siirtäminen vanhemmille hevosille. Tällöin
nuorien hevosten kouluttaminen ei olisi enää niin
paineistettua valmentajan/omistajan taholta.

Tosi urheilussa dopingista ei koskaan olisi pitänyt
tulla ongelmaa. Tämän ongelman takana on kuitenkin
ihmisluonto; tutkimuksen mukaan 195 ihmistä
198:sta vastaisi että käyttäisivät kiellettyä ainetta, jos
se auttaisi voittamaan kaiken jäämättä kiinni. 50%
vastaisi edelleen kyllä, vaikka kyseisen aineen käyttö
aiheuttaisi kuoleman viiden vuoden päästä. Hevosten
kohdalla tulee kysymykseen lääkinnän lähtökohdat:
kaikki lääkintä ei ole pahasta. Tulisi pyrkiä
eliminoimaan lääkintää joka ”parantaa” sairaan
hevosen kisasuoritusta varten, mutta sallia hevosen
hoidon kannalta välttämätön ja järkevä lääkintä.
Rajanveto näiden kahden välillä on kuitenkin vaikeaa.
Myös hevosille vuosien päähän ongelmia aiheuttava
lääkintä tulisi minimoida. = FIT TO COMPETE. Ei
lääkinnällä vaan asiallisella treenauksella ja riittävän,
mutta sallittujen hoitokeinojen tukemana.

Kun tunne ja tiede törmäävät

Eläinten hyvinvointi on hyvin nopeasti kasvamassa
yhdeksi lääkäreiden pääkohteeksi. Keskustelua
eläinten hyvinvoinnista aiheuttaa erityisesti tennessee
walking-hevoset ja niiden kilpailut (lajin vaatimuksiin
pyrittäessä tahallaan kipeytetään (=soring) hevosta,
mm. tätä lajia ollaan tämän takia kokonaan lailla
kieltämässä USA:ssa), rodeo, kaupunkien
kärryajelutushevoset ja laukkahevoset.

Hevosen (eläinten) tarpeita ovat toiminnot, tunteet ja
luonnollinen käyttäytyminen. Sankarihevoset ja
hevosilla ratsastavat sankarit taas aiheuttavat
ongelmia yhteiskunnan ja ”yleisen mielipiteen”
kanssa. Tämä on mm. iso ongelma USA:ssa hevosten
teurastusten kanssa. (Lihaa saa ostaa kaupasta, ei
sitä varten saa tappaa eläimiä......)

Tom R. Lenx käytti esitelmässään esimerkkinä
munakanoja kolmessa eri tuotantovaihtoehdossa:
häkkikanala, vapaat ”lattiakanalat” ja vapaat kanat
ulkoiluvaihtoehdolla.

AQHA CONVENTION 7.-12.3.2013 HOUSTON, TEXAS/Meeri Simula

Kuvat: Meeri Simula
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toiminnot tunteet

Luonnollinen

ŬćǇƩ ćǇƚǇŵŝŶĞŶ

häkkikanala vapaat ”lattiakanat”

vapaat kanat

Jokaisen ihmisen omat elämänkokemukset
vaikuttavat siihen minkä koemme ”parhaimmaksi”
elintavaksi eläimelle (vrt. hevosen kohdalla: vapaan
laitumella/tallissa sisällä).

Tieteellisesti tutkittuna jokaisessa munakanojen
pitovaihtoehdossa on hyvät ja huonot puolensa.
Häkkikanala tuottaa puhtaimpia munia, toiset kanat
ja petoeläimet eivät ole uhkana kanoille ja kaikkien
kanojen yksillölliset toimintotarpeet tulee täytettyä.
Luonnolliseen käyttäytymiseen ja liikkumiseen tilaa
on vähän. Lattiakanalassa on tilaa liikkua ja
häkkikanalaa enemmän mahdollista luonnolliseen
käyttäytymiseen. Kannibalismia esiintyy kuitenkin
jonkun verran ja munat ovat likaisempia (sairauksien
mahdollisuus lisääntyy), sekä yksilölliset toiminnot
(ruoka ja juoma) enemmän kanan itsensä
huolehdittavana. Ulkoilumahdollisuudessa elävät
vapaat kanat taas ovat likaisimpien munien tuottajia,
joissa mahdollisuus myös ”villieläinten” mukanaan
tuomiin sairauksiin. Villieläimet ovat uhkana kanoille,
kannibalismia esiintyy jonkin verran ja toiminnot
kanan i t sensä varassa . Luonno l l i seen
käyttäytymiseen eniten mahdollisuuksia, huonoine
puolineenkin. Lyhyesti: Tutkimuksen mukaan
häkkikanalat ovat kanoille plussat ja miinukset
yhteen laskettuna se yksilön kannalta ”paras”/
turvallisin vaihtoehto. Yhteiskunnassa vallitsevan
yleisen mielipiteen mukaan kuitenkin vapaita kanoja
”luonnontilassa” pidetään onnellisimpina kanoina.
Kannibalismista huolimatta. Oikeaa vastausta ei siis
ole.

Täydellisessä maailmassa tiede ratkaisee parhaan
vaihtoehdon. Todellisuudessa yhteiskunnan yleinen
mielipide päättää mikä riski on hyväksyttävissä ja
mikä ei. Eli jos yhteiskunnan yleinen mielipide
päättää että joku asia on ”väärin”, tiede ja järki voi
tämän jälkeen vaikkuttaa asiaan vain vähän. Usein
asiat ovat moraalisia kysymyksiä, eivät tieteellisiä. →
tiede informoi, mutta mieli päättää! Valitettavasti

hyvin usein tunteet ja tiedon puute ajavat tieteen ja
faktojen yli. Tähän yhtenä suurena syypäänä ovat
sensaationhakuiset toimittajat. Yleisen mielipiteen
muuttamiseksi pitää jaksaa keskustella myös
epämiellyttävienkin ihmisten kanssa.

”Everybody is ignorant, only on different sub-
jects.” - Will Rogers

Perjantain komiteatyön ainoa ohjelma on jakautua
maanosittain ryhmiin ja äänestää ryhmästä
äänestystilaisuuksissa äänioikeutetut jäsenet.
Euroopalla on 6 ääntä. Paikalla olevat ehdottavat
äänioikeutettuja ja tästä äänestetään. Tänä vuonna
äänioikeuden saivat Slovenian, Sveitsin, Tanskan,
Saksan, Itävallan ja Suomen edustajat.

Illan ohjelmassa oli Presidentin vastaanottotilaisuus
Houstonin Rodeossa. Eli bussit kuljettivat osallistujat
rodeoareenalle, pitkän kävelymatkan ja loputtoman
hissinetsintäseikkailun jälkeen tarjolla oli
meksikolaistyylistä ruokaa ja televisioruudusta rodeon
seuraamista. Tai mitä siitä enää siinä vaiheessa oli
jäljellä. Itse areena oli ylimmästä kerroksesta
katsottuna niin kaukana, että ihmiset näyttivät
hobbiteilta ja hevoset miniatyyreiltä, jos ne sattuivat
liikkumaan siinä päädyssä areenaa jonka näki.

Kokouksia

Lauantaina kokousruuhkan aloittaa yleiskokous, jossa
on esitellään mm. rahastonhoitajan raportti. Lounaan
jälkeen seurasi kansainvälisen komitean kokous.

Tänä vuonna käsiteltävät asiat eivät juurikaan
koskettaneet Suomea:

-Kokouksen aluksi esiteltiin vuoden 2012
Horsemanship Camp-leirejä Euroopassa. Muutaman
vuoden esityksiä seuranneena, on pakko todeta että
viime vuoden leirien taso on noussut paljon
edellisistä vuosista!
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Dr Jim Heird valittiin seuraavaksi komitean
puheenjohtajaksi.

-Kiinassa quarterhevosia ja AQHA:aa eteenpäin vievä
taho oli esittelemässä mitä Kiinaan asian tiimoilta
kuuluu.

- Ä ä n e s t e t t i i n y k s i m i e l i s e s t i k o l m e s t a
sääntömuutosehdotuksesta. Kaksi näistä hylättiin heti
ja kolmas (koskien world show:hun kvaalanneiden
hevosten liisausta ulkomaalaisille kilpailijoille)
hyväksyttiin, mutta päätettiin tarkistaa sanamuotoa
ennen esittämistä eteenpäin.

-2012 vuoden European Summitissa esitettiin toive
saada AQHA:n USA:n kansainvälisiä sponsoreita
sponsoroimaan myös ulkomaisten yhdistysten
tapahtumissa. Tämä oli edennyt kyselyn tasolle
AQHA:ssa ja sponsoreille olikin lähetetty
tiedustelukirje tästä mahdollisuudesta. Laihoin
tuloksin: vain Markel-niminen vakuutusyhtiö oli
vastannut kyselyyn. Eli suositus on edelleen sama:
kerjätkää itse!

-Belgian quarterhevosyhdistyksen edellisen
puheenjohtajan rahakavallusten ja vankilatuomion
takia Belgian yhdistyksen tämän hetkistä tilannetta ja
toimia yhdistyksen suhteen pohdittiin.

-Chilen, Paraquayn ja Uruguayn yhdistysten
jäsenmäärät ovat laskeneet niin alas, että toimia
yhdistysten kohdalla pohdittiin. Päädyttiin
pidättämään Chileltä alayhdistysoikeudet, mutta

jäätiin seuraamaan kahden muun maan tilanteen
kehitystä.

Uudet kilpailutasot ja Hall of Fame

Sunnnuntaille ei kansainvälisen komitean asioista
jäänyt keskusteltavaksi monikaan asia, mutta Patti
Carter-Pratt kävi esittelemässä ensi vuoden alusta
voimaan tulevat uudet kilpailutasot, eli leveling
systemin. Tästä leveling-ohjelmasta kirjoitan kuitenkin
oman artikkelin myöhemmin.

Illalla ohjelmassa oli AQHA Hall Of Fame:in nimetyt
uudet hevoset ja ihmiset. Hevosista kunnian saivat
tänä vuonna Miss Olene (racing), Fillinic, Freckles
Playboy, Lady Bug's Moon (racing) ja Poco Tivio.
Ihmisistä nimettiin Bill Brewer, Guy Ray Ruthland,
Kenny Hart, Greg Whalen ja Frank Merrill.

Maanantain ohjelmassa oli ainoastaan päätöskokous,
jossa jokainen komitea esittelee toimenpide- ja
sääntömuutosehdotuksensa ja näistä äänestetään.
Äänestykset eivät herättäneet tällä kertaa
lisäkeskustelua ja äänestykset olivat yksimielisiä.
Seuraavilla tasoilla läpi menevät ehdotukset ja
sääntömuutokset tulevat esille ensi vuoden
sääntökirjassa.

Kevät oli jo Suomea pidemmällä Houstonissa.
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Energiayhtiöt ovat erittäin yleisiä liikehuoneistojen

omistajia.

Houstonin keskusta on pelkkiä

valtavia liikerakennuksia

Yleiskokouksen kokoustila
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n varhainen ja aurinkoinen lauantaiaamu

KV-Stablella Karkkilassa. Hevoset ovat

juuri saaneet aamuheinät, jonka jälkeen

ne menevät hetkeksi kävelykoneeseen.

On hyvä kävelyttää hevosia ennen pitkää laivamatkaa.

Pakkaamme vauhdilla autoa ja olen tehnyt itselleni

muistilapun, jotta muistan mitä kaikkea tulee ottaa

mukaan kahden viikon kisareissulle Saksaan.

Mukaamme lähtee viisi hevosta, siitä voimmekin

päätellä, että tavaran määrä on suuri. Täytyy muistaa

ottaa mukaan treeni- sekä kisavarusteet. Kello alkaa

lähestyä kahta, jolloin pakkaamme loput tavarat

kuorma autoon ja viimeiseksi lastaamme hevoset

kyytiin. Mukaan lähtee 3 hevosta, koska menemme

hakemaan Maijan Goofyn ja Magicin Belgiasta Christel

Poelsin luota, josta jatkamme matkaa viikon päästä

Kreuthiin Saksaan. Kari, Maija, Siri, Rebecca ja Mirka

kuuluisalla Frankie- matkailuautolla sekä Kidi ovat

valmiina lähtöön.

Matkamme alkaa ja reilun tunnin päästä saavumme

Vuosaaren rahtisatamaan. Käymme näyttämässä

hevosten passit sekä eläinlääkärin allekirjoitettu

todistuksen siitä, että hevoset ovat terveitä. Laivamme

lähtee kuuden aikaan, mutta joudumme olemaan

satamassa kahta tuntia aikaisemmin. Yleensä laiva-

yhtiöillä on tapana lastata hevosautot viimeisenä,

jolloin pääsemme laivan perään, jossa on avonaiset

ikkunat ja ilma kiertää hyvin. Olemme ajaneet auton

laivan sisään ja ensimmäisenä aukaisemme sillat ja

annamme hevosille heinää ja vettä. Väkirehua emme

anna laivamatkan aikana, koska yritämme estää ähkyn

vaaran. Käymme katsomassa hevosia kahden tunnin

välein ja tarvittaessa annamme hevosille heinää ja

vettä. Syötämme hevosille myös elektrolyyttejä ja

yskänlääkettä, koska matkan aikana hevoset eivät saa

päätään luonnollisesti alas, jonka vuoksi limaa alkaa

helposti kertyä hevosen keuhkoihin. Laivamatkamme

kestää 26h. Määränpäämme on Travemünden satama

Saksassa. Seuraavana iltana olemme perillä Saksassa

kello yhdeksän. Ajamme kolme tuntia Nico Hörmannin

tallille, jossa otamme hevoset alas ja ne saavat levätä

yön yli karsinassa.

Lähdemme aamulla varhain ajamaan kohti Belgiaa

Christel Poelsin tallille. Matkaa meillä on sinne 300 km.

Matkan aikana teemme nopeita pysähdyksiä pienillä

huoltoasemilla. Meillä on koko ajan kamerat

hevostilaan jotta näemme, jos siellä tapahtuisi jotain

erikoista. Ranchilla annamme hevosten levätä loppu

päivän ja seuraavan päivän. Lepopäivien aikana

juoksutamme ja kävelytämme hevosia pelkästään. On

ainoastaan viisi päivää jäljellä kisoihin. Belgiassa

ratsastamme hevosia kaksi kertaa päivässä, mutta

emme ratsasta pitkiä aikoja, jos hevonen on hyvä niin

ratsastuskerrat saattavat kestää vain kaksikymmentä

minuuttia. On mukavaa ratsastaa Christelin

ohjauksessa, jolloin hän näkee ja korjaa virheesi heti

mitä et välttämättä itse huomaa. Päivät kuluvat

Rawhide Ranchilla nopeasti ja huomenna on aamulla

jo lähtö kohti Saksan Kreuthia. Olemme ajaneet

yhdeksän tuntia ja perillä jo pimeää. Tien vasemmalla

puolella alkaa näkyä Ostbayern- hallin valot. Tuttuun

tapaan tiedämme missä karsinamme sijaitsee, koska

varaamme joka vuosi samat karsinat. Viemme hevoset

karsinoihin kävelytyksen jälkeen ja puramme auton.

Viemme hevosauton sähköpaikalle ja pistämme leirin

pystyyn.

Aamulla menen antamaan hevosille aamuruuat.

Väkirehua annamme pieniä määri kerrallaan. Kävelen

kohti Ostbayern-hallia ja kisatunnelma alkaa

kasvamaan pikkuhiljaa. Areenalla on jo täysi tunnelma

aamulla kello kahdeksalta. Kaikki ammattilaiset ovat

ratsastamassa asiakkaittensa hevosia. En malta

odottaa, että pääsen itse ratsastamaan areenalle.

Satuloin ja juoksutan Goofyn. Tuon Goofyn takaisin

talliin ja otan satulan pois ja annan sille heinää.

Kisojen aikana ruokimme hevoset kolmesti päivässä

väkirehulla.

Ilta tulee nopeasti ja minun täytyy mennä satuloimaan

Goofy uudestaan. Goofy odottaa satula selässään

Kisamatkalla Saksassa kesällä 2012/Eveliina Välikoski

Kuva: Asta Leino



13

karsinassa kiinni hetken. Pistän bootsit jalkaani, otan

Goofyn karsinasta ja lähden kävelemään kohti

areenaa. Kaikki ihmiset ovat todella ystävällisiä ja

tervehtivät meitä. Areenalla ratsastaa yhtä aikaa

reining -ja allroundratsastajat. Ratsastan Goofylla

vähän hunteria ja taivuttelen, jotta se liikkuisi

mahdollisimman hyvin.

Ylihuomenna minulla on ensimmäinen starttini, joka

on Showmanship At Halter. Onneksi minulla on vielä

kaksi päivää aikaa treenata Goofya ensimmäistä

ratsastusluokkaa varten. On seuraava ilta ja olen

ratsastanut Goofyn kaksi kertaa ja harjoitellut

Showmanship At Halteria. Illalla pesen Goofyn

kokonaan ja kiinnitän harjan. Harjaan tulee yli sata

pientä ns.lyijykynän paksuista nippua. Aikaa siihen ei

mene enää kuin kaksikymmentä minuuttia, sillä

ensimmäisellä kerralla meni melkein kolme tuntia.

Goofyn päälle pistän koko sleezyn, jotta hän ei sotke

harjaa yön aikana ja karva pysyy siistinä. Aamulla

siistin hevoselta karva tupsut pois ja kiinnitän

tekohännän. Tekohäntä tulee kiinni kahdella letillä ja

nippusiteillä. Starttiin on aikaa enää puoli tuntia.

Menen itse valmistumaan pistän turkoosin kisapaidan,

mustat suorat housut ja mustat kisabootsit.

Numerolapun kiinnitän kristallimagneeteilla selkään.

Hattuani säilytän aina hattuboksissa ja sen otan

mukaan kisa-areenan reunalle ja laitan sen päähäni

juuri ennen starttia. Alan lämmittämään hevosta.

Showmanship luokkaan lämmittelen Goofya niin, että

teen paljon siirtymiä ja, jotta hevonen on kuulolla

100%. Radan olen saanut etukäteen ja olen

harjoitellut sen ulkoa. Kisasuorituksen jälkeen vien

hevosen talliin ja annan sen levätä ennen illan

ratsastusta.

Päivät menevät nopeasti ja startit alkavat olla vähissä,

mutta huomenna minulla on jäljellä NSBA:n EM Youth

Pleasure luokka. Se on minun pääluokkani.

Valmistelen hevosen samalla tavalla miten

Showmanship luokkaan. Saamme ennen luokkaa viisi

minuuttia verryttely aikaa areenalla, jotta voimme

käydä näyttämässä areenan hevosille. Jokainen

ratsukko siirtyy line-upiin toiselle lyhyelle sivulle. Josta

jokainen lähtee omalla vuorolla jogia keskiilinjaa pitkin

kohti areenan päätyä. Minun lähtönumeroni on

toisena. Ensimmäinen on mennyt ja seuraavaksi
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kuulutetaan minun nimeni ja Goofyn nimi. Nostan

Goofylla jogin ja alan ratsastamaan kohti päätyä ja

yritän pitää hevosen mahdollisimman suorana.

Molemmin puolin seisoo kaksi tuomaria eli yhteensä

neljä tuomaria on arvostamassa. Goofyn tuntuu

hyvältä ja meidät ohjataan oikealle puolelle pitkää

sivua ja pysäytän Goofyn siihen. Odotan, että kaikki

hevoset ovat tulleet keskilinjan. Sen jälkeen tuomarit

kuuluttavat vasemman kierroksen ja näytämme

askellajit tuomarin pyydettäessä. Tuomari pyytää

keskelle line-upiin ja haluaa nähdä jokaisen hevosen

peruutuksen, tämän jälkeen meidät pyydetään

siirtymään pääty lyhyelle sivulle odottamaan tuloksia.

Kuuluttaja lukee tulokset järjestyksessä, ensin

sijoittuneet ja viimeisenä voittajan. Muutama ratsukko

on kuulutettu jo, seitsemännen kohdalla kuulutetaan

minun nimi. Olen innoissani, koska sain ensimmäisen

ison arvoruusukkeen. Ratsastan jogia kohti

palkintojen jakajaa. Tulemme ulos ja vien Goofyn

talliin hyvin mielin. Puran harjasta letit, irrotan

tekohännän ja laitan Goofyn karsinaan syömään

heinää. Olen tosi iloinen ensimmäisestä EM-tittelistäni.

Aamulla pakkaamme kuorma auton ja lähdemme

ajamaan kohti Travemunden satamaa. Pysähdymme

Circle L Rancilla Hannoverissa, jossa otamme hevoset

alas ja annamme niiden levätä neljä tuntia. Illan

pimetessä lähdemme ajamaan kohti Travemunden

satamaan. Olemme siellä puolenyön aikaan ja laiva

lähtee 03.00 aamuyöllä. Laiva lastataan ja pääsemme

nukkumaan. Seuraavan päivän ja yön vietämme

laivasssa. Vuorokauden jälkeen olemme aamulla

taka i s in Vuosaaressa . K isamatka su ju i

menestyksekkäästi ja seuraava kisareissu on

toukokuussa Ruotsissa. Sitä odotellessa.

Hyvää kevättä kaikille.

Eveliina Välikoski / KV-Stable

Kuva: Asta Leino
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AQHA:n seinätauluilla vuodelta 2012 palkittavat suomalaishevoset.

AQHA:n kunniakirjoilla vuodelta 2012 palkittavat suomalaishevoset.

2012 AQHA -palkitut hevoset

2012 OPEN HALTER HIGH POINT
MR SKIPPIN DANDY – ILKKA RYHANEN
2012 OPEN PERFORMANCE HIGH POINT
BA SHINING HICKORY – SIRI VEPSALAINEN
2012 AMATEUR HIGH POINT
CHECK OUT MY DADDY – PAULA SUOMALAINEN
2012 YOUTH HIGH POINT
BROWN SUGAR PRESENCE – REBEKKA YLITALO
2012 AMATEUR ROOKIE OF THE YEAR
CHECK OUT MY DADDY - PAULA SUOMALAINEN

OPEN HALTER STALLIONS
CINIMER – Aged
HH BIG JACK TO CASH – Yearling
OPEN HALTER MARES
KALIZGOLDENBALLERINA – Aged
OPEN HALTER GELDINGS
MR SKIPPIN DANDY – Aged
OPEN PERFORMANCE HALTER MARES
SLOW MOVIN ZIPPER
OPEN REINING
BA SHINING HICKORY – Senior
KV STORMLOST CHARLEY - Junior
OPEN WESTERN RIDING
SHEZDUNITTHEHARDWAY – Senior
OPEN TRAIL
SLOW MOVIN CHOCOLATE – Senior

OPEN WESTERN PLEASURE
MONSIEURS ZIPPO – Senior
KALIZGOLDENBALLERINA – Junior
OPEN HUNTER UNDER SADDLE
SLOW MOVIN ZIPPER – Senior
CHECKMATEYOUMAGIC – Junior
AMATEUR TRAIL
CHECK OUT MY DADDY – PAULA SUOMALAINEN
AMATEUR WESTERN PLEASURE
CHECK OUT MY DADDY – PAULA SUOMALAINEN
YOUTH REINING
BROWN SUGAR PRESENCE – REBEKKA YLITALO

SQHY onnittelee!

Cinimer kuva: Meeri Simula
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ämä on tositarina quarter tamma KayCees

Highheelsin elämän ensimmäisistä

vuosista. Kirjoittaja on Pirkon omistaja

Maija Vepsäläinen, jutussa mainitut

henkilöt ovat omilla nimillään todellisia.

28.02.10 Harvinaisen lämmin ja sumuinen helmikuun

sunnuntai kääntyi illaksi. Oli ollut todella vauhdikas

vi ikonloppu. Karkki lassa KV-Stablel la ol i

Lännenratsastuksen Reiningin valmennus, joka vaihtui

lauantaina puolilta päivin toiseen lajiin, Western

Pleasureen. Italialainen Nic Brunelli lähti

kotimaahansa ja Christel Poels saapui Belgiasta, he

ehtivät moikaamaan toisiansa ja poseeraaman

yhteiskuvassa.

Abby (With Highheels) osallistui myös Christelin

valmennukseen, vatsa oli jo iso ja haittasi liikkumista.

Olihan se kantavana viimeisillään oriista KayCees

Checkmate, joka oli tuotu USA:sta Belgiaan muutama

vuosi aiemmin. Asta ratsasti Abbylla lähinnä

taivutuksia ja siirtymiä, kunto oli kuitenkin hyvä ja

ylimääräisiä kiloja ei oikeastaan ollut, kiitos jatkuvan

liikunnan. Abby liikkui halukkaasti, mutta hikoili

kylläkin kosteassa helmikuisessa säässä. Olin

päättänyt jo aiemmin, että Abby jatkaa harjoituksia

ihan synnytykseen saakka, voinnista riippuen. Tunnin

jälkeen se meni loimitettuna tarhaan. Pian huomasin,

että Abby on hyvin levoton, se juoksee ja kiljuu.

Normaalisti se on hyvin rauhallinen tarhassa ja syö

heiniään, nyt se hikoili voimakkaasti ja oli todella

levoton. Siirsimme sen sisälle talliin, jossa

varsomiskarsina oli valmiina. Internet-kamera oli

asennettu jo aiemmin, josta voi seurata karsinan

tapahtumia reaaliajassa netin välityksellä. Näin

säästyy monta turhaa reissua talliin, ja tamma saa

rauhassa valmistautua synnytykseen.

Vietyäni Christelin lentokentälle, menin suoraan talliin

katsomaan Abbya. Se oli hyvin levollinen ja söi

edelleen. Mutta.vahatipat olivat tulleet. Se on merkki

alkavasta synnytyksestä piakkoin. Tallissa oli kuitenkin

elämää, valmennuksessa olleet hevoset oli

lähtöpuuhissa kotitalleilleen ja tallin omat hevoset

lähtivät ratsutukseen. Abby oli rauhallinen, oikeastaan

yllättävän sellainen ollakseen ensikertalainen. Iltatallin

jälkeen jätettiin ns. yövalo palamaan, että

nettikamera saisi vähän valoa. En osannut mennä

nukkumaan. Vaikka minunkin elämässäni on monta

varsaa syntynyt niin aina se vaan on jotenkin yhtä

jännittävää. Tiesin sisimmässäni, että varsa syntyy

tänä yönä. Menin katsomaan kameraa .mitä ihmettä ?

Abby oli laskeutunut makuulle ja näytti työntävän ???

Synnytys oli alkamassa. Minä, Kari ja molemmat

koirat Kidi ja Dima sännättiin jonossa talliin. Juuri kun

talvi vaihtui kevääksi, 01.03.10 muutama minuutti yli

puolen yön tamma varsa syntyi. Bay- värinen ja pieni

valkoinen tähti merkkinä, joka on aivan samassa

kohdassa emällään ja hänen enollaan Champilla. With

Highteck (Abbyn täysiveli) aka. Champ oli Euroopan

voitokkain all-round quarter, sen omisti ystäväni Tanja

Horak Sveitsistä. Syyskuussa sain murheellisen viestin

Tanjalta, että Champ oli jouduttu lopettamaan pahan

jalkavamman takia vain 12v. iässä.

Varsa olikin sitten itse pirteys, 20 min. ikäisenä se

lähti kävelylle tallin käytävälle ja kävi esittelemässä

itsensä muille 9:lle hevoselle. Kaikki sekosivat täysin,

Abby-parka oli karsinassaan aivan hädissään, mutta

jälkeiset kyllä tulivatkin sitten vauhdilla.

Syntymästä ensimmäiseen valmennukseen/Maija Vepsäläinen
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Pikkupirkkopirkkalainen sai nimensä, en ollut ikinä

nähnyt niin reipasta varsaa kuin tämä pieni hevosen

lapsi oli. Abby ei oikein ensin näyttänyt ymmärtäneen

mikä sieltä tulla tupsahti. Kidi (Jackrussellterrieri)

hääräsi karsinassa, jonka seurauksena Pirkosta ja

Kidistä on tullut ylimmät ystävät. Abby alkoi vahtia

Pirkkoa hieman liikaakin, kun vieraita tuli se piilotti

varsansa taakseen ja näytti oikein hapanta naamaa

luimistellen ja irvistellen. Seurauksena oli, että Abby

joutui Karin käytöskouluun. Yhden koulutuskerran

jälkeen Abbysta tuli ylpeä äiti, jonka varsaa kaikki

saivat ihastella. Olin ostanut Pirkolle vastasyntyneen

loimen, jonka se antoi pukea päälleen loistavasti. Kun

nyt muistelen, kaikki asiat ovat olleet Pirkolle itsestään

selvyyksiä. Varmaankin johtuu siitä, että se syntyi

oikeastaan Karin syliin. Pirkon kanssa on aina ihminen

puuhannut paljon, sen luottamus ihmiseen oli pienestä

pitäen valtavan suuri ja on edelleen.

Pirkko lähti ensimmäiselle ulkoilulle maneesiin viikon

ikäisenä äitinsä kanssa. Hieman hirvitti kun maaliskui-

set liukkaat olivat jo käsillä. Pirkolla oli varsariimu,

joka oli yllättäen punainen, ollut jo tovin päässä. Se

osasi myös jo peruuttaa riimunnarun heiluessa ja

talutus sujui jotenkin. Voi kuinka oppivainen varsa

olikaan.

Maneesissa Pirkko hieman pyrähteli, mutta se ei

koskaan ole ollut rasavilli, enemmän rohkea ja utelias.

Abby piti hyvää huolta siitä, mutta ei myöskään

panikoinut. Parin viikon kuluttua ilmat lämpenivät ja

tamma ja varsa pääsivät nauttimaan keväästä ja

auringosta. Minulla oli vaikea keksiä Pirkolle virallista

nimeä, liian monta vaihtoehtoa. Lopulta saksalainen

kasvattaja (siitosori Only Invitationalin omistaja) ja

ystäväni Monica V. Osten-Sacken keksi nimen KayCees

Highheels, Pirkko sai nimen, joka AQHA:ssa myös

hyväksyt-tiin. Abbyhan itse on erittäin hyväsukuinen,

sen emä on Hubertus Jaqfeltin Mercedes McReynolds,

josta tänäkin vuonna on erittäin upeasti menestynyt

ruuna Nite Fever (Nite Chip).muuten Pirkon eno myös!

Kesä tuli ja meni, Abby ja Pirkko olivat laitumella

Liljegrenin Irinan ja Ollin luona Karkkilan toisella

puolella. Siellä Pirkolla oli leikkikaverina Irinan

samanikäinen varsa Tessi. Aloin myös tuohon aikaan

kyselemään pihattopaikkaa Pirkolle. Uskin Liisillä oli

vapaata ja Pirkko siirtyi vieroituksen jälkeen

joulukuussa 2010 Vihtiin pikkutyttöpihattoon. Liisi

kertoi moneen kertaan olevansa niin ihastunut

Pirkkoon, koska se on todella kiltti ja fiksu varsa, se

lämmitti kovasti meitä Karin kanssa. Vuolut ja

madotukset sujuivat helposti. Muuten kuljettamisessa

meillä on semmoinen tapa, että Kari totuttaa varsat

traileriin etukäteen. Sitten kun tulee hetki, että

oikeasti lähdetään jonnekin, otamme aina vanhemman

hevosen varsan kaveriksi ja niin tehtiin Pirkonkin

kanssa. Jyminä on ollut hyvä opettaja jo monelle

rauhallisuutensa vuoksi. Pihattoaikaa kesti aina sinne

kesään saakka, Pirkko palasi kesäkuussa taas

Liljegrenille laitumelle ja vasta syksyllä takaisin kotiin.

Alkoi Pirkon elämän toinen vuosi. Se kasvoi hyvin ja

näytti koko ajan lupaavalle, keväällä kuitenkin se oli

merkittävän takakorkea. Halusin säästää sen niveliä ja

odottaa vielä varsinaisen ratsun elämän alkua.

Ympyrätarha koulutus alkoi kuitenkin ja selkään

laitettiin pikku satula. Pirkko osallistui tallillamme

pidetyille käsittelykursseille, joilla halukkaat saivat

käsitellä maasta joko meiltä lainattuja hevosia tai

omiaan.Pirkko suoriutui aivan uskomattomasti

tehtävistä toisensa jälkeen yleensä Katilan Tertun

kanssa. Heinäkuun lopussa meillä oli KV-Appletree

Show, ilmoitin Pirkon halter-luokkaan harjoituksen

vuoksi. Eveliina laittoi Pirkon harjan kiinni ja sille

kiinnitettiin häntälisäke, joita quartereilla käytetään.

Se oli pesty ja kiilloitettu, voi kuinka aikuiselta se

näytti hopeoidussa halter-riimussa. Ei Pirkko aikuisille

tammoille pärjännyt, mutta kokemusta tuli ja se on

tärkeää nuorelle hevoselle. Pirkko käyttäytyi niin kuin

aina olisi esiintynyt, se antoi asetella jalkansa ja seisoi

kiltisti paikoillaan arvostelun aikana, hieno tyttö.

Kävimme myös elokuussa Heinlahdessa Ursulan luona

kilpailumatkalla. Lähdimme isolla 6 hevosen autolla ja

palasimme vasta sunnuntai-iltana takaisin. Pirkko

osallistui taas halterluokkaan ja voittikin pikkutyttöjen

luokan. Nyt oltiin vieraassa paikassa ja paljon hulinaa

enemmän ympärillä kuin kotona. Kaikki meni taas kuin

oppikirjassa, USA- tuomari huikkasi minulle arvostelun

jälkeen, että oikein lupaava ja erittäin hyvin

käyttäytyvä 2-vuotias, tuntuipa kivalle.

Syksy tuli ja koulutukset ympyrätarhassa jatkuivat.

Oikea satula laitettiin selkään ja juoksutus yhdellä

ohjalla molempiin suuntiin sekä roikkuminen satulassa

oli arkipäivää. Samoin hiekkasäkit, veneen lepuuttajat,
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valtava määrä muovisuikaleita ja lopulta nukke

kyytiin. Eivät nämä paljoakaan Pirkkoa hetkauttaneet,

muutamia pukkeja ja sitten se totesi okay nämä

kuuluu elämään. Syyskuun lopussa saimme Mark

Shafferin Usa:sta meille pitämään klinikkaa. Hän on

erikoistunut nuorten hevosen kouluttamiseen, metodi

perustuu ajamiseen maasta takaa. Ostimme Markin

driving-kitin, ja sillä mentiin 8 viikkoa. Pirkolle

opetettiin maasta pohkeiden merkitys, siirtymät,

laukan nostot, väistöt, pysäytys jne. Eli kaikki se mitä

ratsastukseen kuuluu. Mark otti Pirkon demo-

hevoseksi kurssillaan ja hop kiipesi selkään. Siinä se

sitten oli , yli 200 MM-titteliä omaava tyyppi istuu

minun Pirkon selässä, silmät kostuivat. Oli upeaa taas

kuulla, että Kari oli tehnyt hienon työn valmistellessa

Pirkon tähän.

Karin mielestä Pirkko ei kuitenkaan ollut vielä valmis

varsinaiseen ratsutukseen, Varsinaiset ajotreenit

alkoivat vasta tuosta klinikasta. Eveliina ajoi Pirkkoa

säännöllisesti ja opetti em. asiat 1,5 kk:n aikana.

Kaikki harjoitteet tähtäsivät ensimmäiseen

varsinaiseen ratsastukseen. Marraskuisena lauantaina

24. pvä Kari sanoi, että Eveliina voisi kiivetä Pirkon

kyytiin ympyrätarhassa. Näin sitten tapahtui ja kaikki

meni todella hyvin, ja arvatenkin Pirkko ei ollut

millänsäkään kuormasta satulassa. Seuraava

ratsastus oli heti sitten maanantaina ja vaihdettiin

ratsastajaa. Hanni ravasi Pirkolla ja seurattiin sen

reaktioita, kun ratsastajan paino siirtyy puolelta

toiselle. Samoin yhden ohjan pysäytys pitää toimia,

ennen kuin ympyrätarhasta tullaan pois. Pirkko oli

valmis.

30.11.12 Christel Poels saapui pitämään valmennusta

jo 27. kerran meille, hän muuten osaa jo muutamia

sanoja suomea. Hän odotti kovasti Pirkon näkemistä

ja ilahtui todella paljon kuullessaan, Eveliinan ja

Pirkon osallistumisesta valmennukseen. Niin siinä

sitten kävi, molempina päivinä Pirkko oli

valmennuksessa. Ensin se näytti ihmettelevän, että

missä aidat on ympäriltä, mutta jatkoi sitten

harjoituksia muina tyttöinä. Harjoitukset jatkuvat nyt

4-5 krt. viikossa ja eihän sitä tiedä vaikka Saksaan

kesällä mentäisiin Pirkon kanssa.

Nyt näyttää hyvälle,

Maija Vepsäläinen
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Helsinki Horse Fair 2013/Marika Almgren

Tänä vuonna Suomen Quarterhevosyhdistys osallistui

Helsinki Horse Fair -messutapahtumaan.

Messut pidettiin Helsingin messukeskuksessa

9-10.3.2013, GoExpon yhteydessä.

Quarter hevosrodun edustaja messuilla oli Maria

Astikaisen omistama ruuna, Lotsa Stylish Class

“Staili”. Stailin lisäksi lauantaina rotuedustukseen

osallistui myös Anne-Mari Hendolinin omistama ruuna

Chic Ruf Enterprise. Maria ja Staili osallistuivat

lauantaina rotukavalkaadiin. Staili ja Maria edustivat

staililla sekä rotua että lännenratsastusta,

pukeutumalla lännentyyliin. Quartereille tuli paljon

kehuja siitä miten rauhallisesti käyttäytyivät

rotukavallkaadissa hälinästä huolimatta.

SQHY:n messuosastolla pääsi tutustumaan

quartereihin ja SQHY:n/AQHA:n toimintaan.

Järjestimme kyselyn johon osallistumalla oli

mahdollista voittaa lännenratsastustunti Wallan tallilla.

Messukävijät osallistuivat ahkerasti kyselyyn ja

messujen aikana saimme yhteensä 181 vastausta.

Vastanneiden kesken arvomme voittajan ja voitto

meni Helsinkiin.

Messuilla sai huomata että yllättävän monelle

lännenratsastus on jotain erittäin eksoottista,

puhumattakaan Quarter hevosista. Lännenratsastus

luultiin mm. rodeo -ratsastukseksi ja moni kyseli että

eroaako lännenratsastus englant i la isesta

ratsastustyylistä muulla tavoin kuin varusteissa.

Quarterit, varsinkin Staili, hurmasi kaikki ihanalla

olemuksella. Luulen että monen tytön (ja pojan)

unelmahevoslistan kärkeen kiipesi quarteri Stailin

ansiosta. Staili kerjäsi rapsutuksia ja seisoi silmät

kiinni ja nautiskeli saamastaan huomiosta. Moni

pikkutyttö tuli monta kertaa moikkaamaan ja

rapsuttamaan Stailia.

Sunnunta ina messu i l l a o l i va r s ina inen

lännenratsastuspäivä, kun käynnistettiin tämän

vuoden kilpailukausi Western Riders Finlandin

järjestämällä Helsinki Reining -kilpailulla. Kilpailuun

osallistui Suomen parhaat reining-ratsastajat ja

palkintoina jaettiin yhteensä 3000 euroa Suomen

Messusäätiön stipendeinä.

Suomen Messusäätiön kilpailuille myöntämä 3000

euron tuki palkintorahoina jaettiin kilpailun kolmelle

parhaalle ratsukolle: voittajalle 1400 euroa, toiseksi

sijoittuneelle 1000 euroa ja kolmannelle 600 euroa.

Palkintosumma 3000 euroa on suurin vuonna 2013

Suomessa reining-kilpailuissa jaettava palkinto.

Kilpailu oli erittäin tiukka ja yleisö sai jännityksellä

odottaa miten käy ja kuka voittaa. Siri Haanpää ja BA

Shining Hickory aloitti hyvällä suorituksella ja sai 67

pistettä. Ratsukko pysyi johdossa kunnes Sirin ohi

kirisi Maria Astikainen hevosella Chic Ruf Enterprise

pistein 68. Marian jälkeen starttasi Pete Perkiö

hevosella Mandys Little Magnum. Pete teki tyylikkään

suorituksen ja sai 69 pistettä ja siirtyi voittoon.

Hallitseva Suomen mestari Maria Mustonen, hevosella

Shezdunitthehardway teki hyvän suorituksen ja

haastoi Peten ja Marian kärkipaikoista, mutta päätyii

kolmannelle sijalle pistein 67,5.

Kuva Marika Almgren

Kuva; Seppo Perkiö
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Helsinki Horse Fairilla tehdyn markkinatutkimuksen kysymykset ja
vastaukset.

Omistatko hevosen?
Kyllä 38% Ei 62%

Suosituimmat hevosenrodut olivat: Lämminverinen ravuri, islanninhevonen, suomenhevonen ja quarteri.

Oletko kiinnostunut lännenratsastuksesta?
Kyllä 96% Ei 4%

Oletko halukas hankkimaan quarterhevosen?
Kyllä 40% Ei 60%

Oletko halukas auttamaan vapaaehtoisena kilpailuissa ja tapahtumissa?
Kyllä 47% Ei 53%

Oletko halukas sponsoroimaan SQHY:ta esim. kannatusjäsenenä tai luokkasponsorina kilpailuissa ?
Kyllä 9% Ei 91%

Tulokset Helsinki Reining 2013-kilpailusta:

1.Pete Perkiö / Mandys Little Magnum WRF 69

2.Maria Astikainen / Chic Ruf Enterprise WRS 68

3.Maria Mustonen / Shezdunitthehardway KRt 67.5

4.Siri Haanpää / BA Shining Hickory WRF 67

5.Teija Pietilä / Remidoc WRF 66.5

6.Mari Rapola / Little Jacki Junior KRt 64

99. Kristiina Pirinen / BH Broady Bar WRF 0

99. Kari Vepsä / KV Stormlost Charley WRF 0

Kuva Seppo Perkiö
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Suomen Quarterhevosyhdistys Ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sääntömääräinen kevätkokous

Sunnuntai 30.12.2012 klo 13:00 alkaen Salossa, Sokos Hotel Rikalassa

Läsnä: Martti Luoto, Meeri Simula, Marika Almgren ja Eeva Mannila (puhelimen välityksellä).

1. Kokous avattiin klo. 13:14

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meeri Simula, sihteeriksi Marika Almgren ja
pöytäkirjantarkastajiksi Martti Luoto ja Eeva Mannila sekä ääntenlaskijoiksi Martti Luoto ja Marika Almgren.

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5. Käytiin läpi vuoden 2011 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.

6. Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2011 hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Ei muita asioita ja aloitteita.

Suomen Quarterhevosyhdistys Ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Sääntömääräinen syyskokous

Sunnuntai 30.12.2012 klo 15:00 alkaen Salossa, Sokos Hotel Rikalassa

Läsnä: Martti Luoto, Meeri Simula, Marika Almgren ja Eeva Mannila (puhelimen välityksellä).

1. Kokous avattiin klo. 15:14

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meeri Simula, sihteeriksi Marika Almgren,
pöytäkirjantarkastajiksi Martti Luoto ja Eeva Mannila sekä ääntenlaskijoiksi Martti Luoto ja Marika Almgren.

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5. Vahvistettiin vuoden 2013 toimintakertomus, tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksut pysyvät samoina: Jäsen 30 €, Perhejäsen 10 €, Ulkomainen
jäsen 40 €.

6. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Meeri Simulaa ja Ursula Turtiaista. Äänestyksen perusteella valittiin Meeri Simula puheenjohtajaksi.
Ääntenlaskenta:
Meeri Simula 4
Ursula Turtiainen 0

Hallituksen jäseniksi ehdotettiin: Martti Luoto, Marika Almgren, Arja Nikkinen, Ursula Turtiainen, Maija Vepsäläinen ja Jaana Paanetoja.
Äänestyksen perusteella hallitukseen valittiin: Martti Luoto, Marika Almgren, Maija Vepsäläinen ja Jaana Paanetoja.
Ääntenlaskenta:
Martti Luoto 3
Marika Almgren 4
Arja Nikkinen 1
Ursula Turtiainen 2
Maija Vepsäläinen 3
Jaana Paanetoja 3

7. Tilintarkastajaksi valittiin Eeva Mannila ja varatilintarkastajaksi valittiin Saila Simula

8. Ei muita asioita ja aloitteita.

9. Kokous päättyi klo 16.20
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5.8.2012 Heinlahti
Tuomarit: Sid Griffith, USA ja Anja Eriksen, Tanska

Halter-mestaruudet: tammat

1. Kalizgoldenballerina

2. Slow Movin Zipper

Halter-mestaruudet: Ruunat

1. Mr Skippin Dandy

2. As Smart As Al

1440 Hunter Under Saddle

1. Eveliina Välikoski-Slow Movin Zipper

2. Pia Leskinen-As Smart As Al

3. Terttu Katila – Monsieurs Zippo

2340 Amateur Reining

1. Teija Pietilä-Remidoc

2. Auli Kuisma-Peca Double Drift

1341 Junior Reining

1. Maria Mustonen-Step Arcletic Jac

2. Asta Leino-Branco Badger Olena

1421 Junior Western Pleasure

1. Mervi Pakola-Kalizgoldenballerina

2. Asta Leino-Branco Badger Olena

1422 Senior Western Pleasure

1. Eveliina Välikoski-Slow Movin Zipper

2. Terttu Katila-Monsieurs Zippo

2. Ilkka Ryhänen-Mr Skippin Dandy

1382 Senior Trail

1. Pia Leskinen-As Smart As Al

2. Ilkka Ryhänen-Mr Skippin Dandy

3. Terttu Katila-Monsieurs Zippo

1342 Senior Reining

1. Pete Perkiö-Mandys Little Magnum

2. Teija Pietilä-Remidoc

3. Auli Kuisma-Peca Double Drift

Suomen Quarterhevosmestaruudet 2012

Mervi Pakola ja Kalizgoldenballerina

Kuva: Suvi Kari
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Arabialainen täysiverinen:

* SCID (varsan kuolemaan johtava immuunijärjestelmän puutos, jota kantaa 17% arabeista)

* CA

* GPT

* JES

* LFS

* OAAM

Amerikan Paint Hevonen:

* OLWS (21,3% paint hevosista ovat tämän varsan
varhaiseen kuolemaan johtavan perinnöllisen sairauden
kantajia.)

* HYPP

* PSSM 1&2

* HERDA

* GBED

Belgialainen työhevonen:

* PSSM 1&2

* JEB (tämä perinnöllinen tauti esiintyy vain tällä rodulla)

* ”Shivers”

Amerikan Quarterhevosen geneettiset sairaudet/Meeri Simula

HYPP = Hyperkalemic Periodic Paralysis

PSSM 1&2 = Polysaccharide Storage Myopathy

GBED = Glycogen Branching Enzyme Disease

HERDA = Hereditary Equine Regional Dermal Asthenia

MH = Malignant Hyperthermia

Ensimmäiseksi huomioitava asia on, että quarterhevosella ei ole enempää perinnöllisiä sairauksia kuin muillakaan
hevosroduilla. Rodun kattojärjestö AQHA vain on ottanut asiakseen tutkia muita rotuyhdistyksiä tarkemmin omaan
rotuunsa kohdistuvia geneettisiä sairauksia ja tiedottaa niistä.

Esimerkkejä muissa hevosroduissa esiintyvistä geneettisistä sairauksista:
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Eri perinnöllisten sairauksien yleisyys quarter hevosilla:

Perinnöllisten sairauksien yleisyys quarterhevosilla eri kilpailulajeihin suuntautuneissa jalostuslinjoissa:

AQHA:n vuoden 2009 Tutkimuskomitean päätöksiä:

HYPP-sääntö pysyy voimassa; Tämä geenimutaatio syntyi Impressive-orin myötä. Kaikki tästä polveutuvat
jälkeläiset tulee testata rekisteröinnin yhteydessä. Testi on tarkka ja saatavilla.

GBED ja HERDA; Testit ovat tarkkoja ja saatavilla. Liian aikaista laajaan testaukseen rodun sisällä tai
sisällyttää testi rekisteröintivaatimuksiin (Ei voida nimetä yhtä ainoaa oria alkulähteeksi, mukana olevien
sukulinjojen määrää ei tiedetä, ryhmä hevosia tiedetään olevan vaikutuksen piirissä, toisia ryhmiä ei voida
sulkea pois).

PSSM-1, PSSM-2, MH; Testit ovat saatavilla ja tarkkoja PSSM-1 ja MH:n kohdalla. Liian aikaista laajaan
testaukseen rodun sisällä tai sisällyttää testi rekisteröintivaatimuksiin (Ikivanha geeni, joka ei ole alunperin
lähtöisin quarterhevosesta, lisäksi useita sukulinjoja vaikutuksen piirissä. PSSM-2 geeniä ei ole vielä
tunnistettu)

OLWS; Testi saatavilla ja tarkka. Tätä geeniä ei ole löydetty quarterhevoselta.

Päätelmiä:

luodaan mahdollisimman nopeasti ”geneettisten sairauksien testipaketin” lähetettäväksi
rekisteripapereiden/rekisteröintilomakkeiden yhteydessä kaikille uusille jäsenille ja
hevosenomistajille

tutkitaan mahdollisuutta luoda AQHA:n nettisivuilla ylläpidettävä vapaaehtoinen, julkinen lista
hevosten geneettisten sairauksien tuloksista, joka on saatavilla kaikille hevosille

pyritään kannustamaan ammattimaisia kasvattajia ja orinomistajia avoimuuteen geneettisten
sairauksien testauksessa ja niiden tulosten julkistamisessa

”On MAHDOTONTA tietää varmuudella onko ”sukulinja” puhdas pelkän sukutaulun perusteella. AINOA keino tietää
varmuudella yksilön taipumus geneettisiin sairauksiin on testata sen vanhemmat. Ajatellaan että kasvattajalla on 50
siitostammaa ja 3 oria. Jos KAIKKIEN hevosten testitulos tautiin X on puhdas, niin yhdelläkään näiden yhdistelmien
varsalla ei ole tautia X, koska sen vanhemmilla ei sitä geeniä ole.” Danika Bannasch DCM PhD

Tauti Mutaatio % kantajia/sairastuneita Testi

HYPP SCN44 1,5% ON

PSSM 1 GYS1 11,3% ON

PSSM 2 Ei tiedetä ? EI

MH RYR1 ? ON

GBED GBE1 11,0% ON

HERDA PPIB 3,5% ON

OLWS Endoth rec-B 0% ON

Kilpailulaji HYPP PSSM GBED HERDA

Halter 56,40% 28,2% 5,1% 0,8%

Western pleasure 1,1% 8,6% 26,3% 12,8%

Cutting 0% 6,7% 13,6% 8,3%

Reining 0% 4,3% 3,1% 9,3%

Working cowhorse 0% 5,7% 9,5% 11,5%

Barrel racing 1,2% 1,4% 1,2% 1,2%

Racing 0% 2,0% 0% 0%
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DOMINOIVA GEENI

Taudeista esimerkkeinä HYPP, PSSM ja MH. Homotsykootti geenin kantaja (HH) ja heterotsykootti geeniin kantaja
(HN) ovat molemmat sairastuneita yksilöitä. Sairauden oireiden määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. Jos
jalostettaessa yhdistetään kaksi kantajaa (HN x HN) on jälkeläisistä tuloksena 25% sairastuneita (HH), 50%
sairastuneita kantajia (HN) ja 25% terveitä (NN). Jos jalostettaessa yhdistetään sairas (HH) yksilö ja sairautta
kantava yksilö (HN), on jälkeläisistä 50% sairastuneita (HH) ja 50% sairastuneita kantajia (HN). Hevosilla
jälkeläisiä syntyy yksi kerrallaan, joten edellä mainitut ovat prosenttuaalisesti todennäköisyyksiä saada jokin edellä
mainituista yksilöistä.

RESESSIIVINEN GEENI

Taudeista esimerkkeinä HERDA, GBED ja OLWS. Homotsykootti geenin kantaja (gg) on sairastunut yksilö.
Heterotsykootti geenin kantaja (gn) on käytännössä terve hevonen. Se kantaa taudin aiheuttavaa geeniä, mutta
geeni ei aiheuta tautia kyseisessä yksilössä. Risteytettäessä kaksi geenin kantajaa (gn) on tuloksena 25%
sairastuneita (gg), 50% geenin kantajia (gn) ja 25% terveitä (nn) yksilöitä.

Taudeista puhuttaessa on syytä ottaa huomioon, että taudit ovat olleet olemassa satoja vuosia, ainoastaan niiden
testaukset ja tutkiminen ovat kehittyneet lähivuosien aikana. Osa taudeista on aiheutunut jalostettaessa haluttuja
ominaisuuksia. Tästä esimerkkinä halter-linjaiset hevoset. HYPP-sairauden kantajilla on enemmän lihasta ja muita
halter-luokissa toivottavia ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia on aikanaan pidetty positiivisina ja tavoiteltavina
ominaisuuksina.

Esimerkiksi vuonna 2010 AQHA rahoitti eri tautien tutkimista rahallisesti seuraavilla määrillä: HYPP $153 664,
HERDA $334 367 ja PSSM & GBED $664 955. Seuraavinakin vuosina rahoitus on ollut samalla tasolla eri
tutkimuksissa. Rotujärjestö tukee tätä kautta merkittävästi hevosten hyvinvointia.

Vuoden 2013 Conventionin sääntömuutosehdotusten mahdollisen hyväksynnän jälkeen, on quarterhevosten
rekisteröintiin ja oriiden siitokseen käyttöön tulossa uusia vaatimuksia eri sairauksien geenitestausten suhteen.

Kuvissa olevat hevoset eivät liity artikkeliin. Kuvat: Meeri Simula
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CHECK OUT MY DADDY ”Joe”/Paula Suomalainen

Joe on syntynyt Belgiassa 29.3.2008, isä Kay Cees

Checkmate, emä Skip Ca Doodle. Joe tuli suomeen

kasvattajaltaan Christel Poelsilta 3-vuotiaana.

Ratsastuskoulutus oli aloitettu samana vuonna. Joe on

oikea unelmahevonen hienon luonteensa vuoksi.

Ystävällisyys, rauhallisuus ja yhteistyöhalukkuus ovat

Joen parhaimpia ominaisuuksia. Se ei stressaa uusista

paikoista ja tilanteista, joten valmennus ja kisareissut

ovat mukavia ja antoisia. Joe on Paula Suomalaisen

omistuksessa ja asustelee pienessä maalaistallissa

Iisalmessa. Sen valmentajan toimii Meeri Simula ja

kotiopettajana Jenni Hakosalo. Viimekausi oli Joen

ensimmäinen kisakausi ja se kilpaili seuraluokissa ja

AQHA Amateur-luokissa. Tällä kaudella sen on tarkoi-

tus kilpailla alueluokissa ja jatkaa AQHA Amateur-

luokissa

Hevosen hankkiminen ulkomailta

Muutaman vuoden lännenratsastusta harrastettuani

päätin hankkia itselleni ensimmäisen Quarter

hevosen. Pohdittuani mitä minä oikeastaan haluan,

tulin siihen tulokseen, että all-around hevonen olisi se

oikea vaihtoehto. Seuraava mietinnän aihe olikin

mistä, miten ja millä kielellä. Soittelin kasvattajille ja

selasin netistä suomessa myynnissä olevia

quartereita, joita oli todella vähän tarjolla Tarvitsin siis

”ammattiapua”.

Otin yhteyttä Meeri Simulaan, kerroin itsestäni ja

hevostoiveistani. Jäin odottelemaan mitä tuleman

pitää. Yllätys olikin suuri, kun sain tiedon, että voin

valita muutamasta vaihtoehdosta. Taas oli mietinnän

paikka. Otin jälleen yhteyttä Meeriin ja kerroin 3-

vuotiaan ruunapojan kiinnostavan. Asia oli siis sovittu

ja päätin lähteä hevosta katsomaan ja

koe ra t sa s t amaan . Va l i t e t t a va s t i m inun

matkasuunnitelmani tyssäsi, mutta onneksi Meeri oli

menossa muissa asioissa saksaan ja hän kävi

ratsastamassa ja tsekkaamassa hevosen. Samalla

tehtiin eläinlääkärintarkastus ja otettiin röntgenkuvat.

Puhelimessa kaupat lyötiin lukkoon.

Pari pitkää viikkoa jouduin vielä odottamaan hevosen

saapumista suomeen. Vihdoinkin se päivä koitti, sain

lähteä hakemaan hevosta kotiin. Meerin kanssa oli

sovittu, että ollaan pari päivää Porin suunnalla

kyläilemässä ja minä pääsen ratsastamaan ihan

opetuksessa uudella hevosellani. Nämä tunnit

olivatkin tarpeeseen. Ihan turhaan pelkäsin hevosen

hankkimista ulkomailta Ammattilaisen avustuksella

kaikki asiat järjestyivät helposti ja ihan suomen

kielellä.

Kuva: Jonna Keränen
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Kuvat: Luontohuolto/Rainer Salo
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Lähettäjä: Martti Luoto, Atomitie 1, 00370 Helsinki


