
Valtiolle hevonen  elinkeinoelämän  
vetoeläimenä oli vielä tärkeä, joten  
valtio tavallaan halusi sysätä  hevo-

sen rekisteröinteineen, jalostuksineen, 
ravikilpailuineen jonkin isomman hevos-
järjestön vastuulle. Palkkana oli  ravikilpai-
lujen totalisaattoriluvan saaminen.

Näin Suomen Hippos ry:lle  sälytettiin 
iso työsarka, vaikka hevosten  lukumäärä 
maa- ja metsätalouden koneellistumisen 
myötä  oli huimassa laskussa.  Noin 400 
000 hevosen määrästä oli vajottu  jo 50 
000 hevosen  tasolle.

Samalla  lähestyttiin mielenkiintoista  
vuotta 1975, jolloin saavutettiin 40 000 
hevosen taso. Samasta vuodesta lähti 
suomenhevosten  tähtijuoksijoiden mää-
rän huima nousu.

Vuotta 1975 voidaan pitää vuotena, jol-
loin  ”syntyi” suomalainen ravuri. Silloin oli 
jäljellä suomenhevosesta pääasiassa vain 
nopeat  hevoset  ja hitaampien kohtalona 
oli tulla suomalaisten elintarvikkeeksi, ta-

vallaan tarpeettomana.
Hevosenomistajien tarve yhdistää voi-

mansa  hevosen ja toki samalla omistajien 
etuja ajamaan tapahtui samaan aikaan, siis 
suomenravurin  syntymän aikaan. Mielen-
kiintoinen yhteensattuma näin jälkeenpäin  
ajateltuna. Hevosenomistajien perustajat 
ja ideanikkarit olivat  intohimoisia ravi-ih-
misiä, ennen muuta suomenhevosmiehiä, 
mutta myös asemansa vakiinnuttaneiden 
lämminverihevosten omistajiakin.

Hevosenomistajien järjestäydyttyä into 
toimintaan oli kova, mutta kuten elämäs-
sä usein käy, alkuinnostuksen jälkeen tuli 
taantuma  ja koko keskusliitto  vajosi  tie-
tyssä mielessä toimettomuuden  alhoon.  

Hiljaiseloa  riitti aina 1980-luvulle saak-
ka, kunnes  kilpailutoiminta oli jo kansain-
välistynyt varsinkin lämminverihevosten  
osalta, mutta toki kylmäverihevostenkin 
ja samalla jouduttiin kilpailutilanteeseen 
ennen muuta länsinaapurin  kilpureiden 
kanssa.

Osoittautui, että 1970-luvun huikeat 
menestykset,  kärkenään Charme Asserdal, 
alkoivat kääntyä  laskuun ja naapurit  kävi-
vät kuittaamassa  suurimmat setelit isoista 
kilpailuistamme. 

Silloin tapahtui  hevosenomistajien kes-
kusjärjestössä  uusi toiminnan  aktivoitumi-
nen. Jäsenrekisteri siirrettiin tietokantaan 
ja jäsenhankinta aktivoitiin. Syynä oli en-
nen muuta menestymättömyys raviradoil-
la. Jotain oli tehtävä. 

Suomen Hippos ry:ssä oli tajuttu sama 
ilmiö ja nousevien ravipelien tuottokäyrän 
myötä vähän  rahaa ohjattiin myös omis-
tajajärjestölle, jossa tyytymättömyys me-
nestykseen merkitsi myös  palkintorahojen 
vähenemistä. 

Valmennustutkimuksen uusi aalto
Innokkaimmat  ravi-ihmiset  ryhtyivät ky-
selemään, miksi  hyvin alkanut 1970-luvun 
loppupuoli ei jatkukaan. Onko vikaa val-
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mennuksessa vai jossain muussa?
Samaan aikaan ravureiden, niin kylmien 

kuin lämpimienkin,  jalkavaivat lisääntyivät 
huolestuttavasti, vaikka  1970-luvulla aloi-
tetut rataremontit  toteutettiin silloisen 
huipputiedon  mukaisesti ja  juoksualusto-
jen piti täyttää  korkeat vaatimukset.

Ravureiden  jalkaongelmat, erikoisesti  
vaikeasti ja hitaasti paranevat jännevauri-
ot, tulivat  eläinlääkäreiden  hoidettavaksi.

Näistä ongelmista  lähti myös käyntiin 
muutaman tutkijaeläinlääkärin  tutkimus 
menestymättömyyden ja vammautumis-
ten syistä.

Tutkimus osoitti selkeästi, että  syitä oli 
useita.  Suomenhevosten ravinopeudet 
olivat juoksijalinjojen  jalostuksen myötä 
nousseet  varsin paljon, mutta hevosen 
valmiudet eivät olleet  nopeuden tasolla. 
Voimaa valmennettiin liian suurilla veto-
vastuksilla ja hevosia käytettiin vielä har-
joitusmielessä  raskaisiin vetotöihinkin.  
Erikoisesti rataravi  kaarteissa  muodostui  
ongelmaksi.  Lisäksi  selvisi se, että suo-
menhevosten kohdalla  varsinainen ravi-
harjoittelu  aloitettiin vasta 4-5  vuoden 
iässä, jolloin lihasten ja luuston kasvu on 
pysähtynyt, mutta samalla on menetetty  
kyky tuottaa lihashuolto   huippusuoritus-
ta  kestäväksi.  Kasvuiän jälkeen  lihasten 
hiussuoniverkon, mikroverenkierron,  ke-
hittäminen on tutkimusten mukaan lähes 
olematonta.

Lämminverihevosille  alettiin valmen-
nuksessa matkia amerikkalaista pika-

menetelmää, joka USA:ssa tähtäsi  hevosen  
huippusuorituksiin jo 2-3 vuotiaina.  Täl-
lainen pikamenetelmä soveltui  Suomen 
oloihin  varsin huonosti.  Varsojen kasvu 
hidastuu  talvikaudella, samoin liikunta  
jää vähäiseksi,  luiden ja jänteiden vahvis-
tuminen viivästyy.  Lisäksi  varsojen  aikai-
nen  vetoharjoittelu, hiittaaminen,  ilman 
hyvin luotua pohjakuntoa, tuottaa  suuren 
vammautumisriskin. Näin meillä  toimittiin 
1980-luvulla.

Tähän valmennustutkimuksen  uuteen 
aaltoon toivottiin apua ja sellaisen alkuun-
panijana olivat  hevosenomistajat  keskus-
järjestönsä  kautta. Vuosina  1989-1991  
tutkijaryhmä kiersi  Suomea  pitämässä 
yleisluentoja siitä, miten menestyksen tie 
olisi saavutettavissa.

Näissä yleisluentotilaisuuksissa  oli  yli 
1500 osallistujaa. Samalla  tutkijoille esitet-
tiin vaade jatkaa  toimintaa  koulutuksen 
luomiseksi.

Suomen Hippos ry hyväksyi  tutkija-
ryhmän  esittämän kolmiportaisen koulu-
tusmallin 1990  ja ensimmäinen  ravival-
mennuksen peruskurssi, C-taso, pidettiin 
Kaustisella  1992. Vuonna 1996  voitiin pitää 
Suomen Hippos ry:n myötävaikutuksella  
ensimmäinen B-koulu. 

Nyt koulutuksen saavuttaessa neljän-
nesvuosisadan  iän on  peruskursseja pi-
detty 76 ja niihin on osallistunut  noin 2000  
valmennuksesta kiinnostunutta. Seuraa-
van tason B-kouluja on pidetty kolmetois-
ta ja niissä on ollut yli 300 valmentajaa  ja 

kolmannen tason A-seminaareja on pidet-
ty kolme ja niissä toista sataa valmentajaa.

Koulutus perustuu  tieteellisen ja tut-
kitun tiedon varaan ja kokemuspohjaista 
tietoa arvostetaan.

Suomen Hevosenomistajien Keskusliit-
to ry:n juhlavuonna on tarkoitus valaista 
ravihevosen valmennusta usean artikke-
lin  avulla  Viivi Huuskosen toimesta. Viivi 
Huuskonen osallistui vuoden 2015 huhti-
kuussa  Ravivalmennuksen XIII B-kouluun 
Ypäjän Hevosopistossa.

Koulutuksesta vastaavana  esitän koko 
kouluttajatiimin puolesta lämpimät kiitok-
set Suomen Hevosenomistajien Keskusliit-
to ry:lle sen  40- vuotisjuhlavuonna.

Ilman liiton merkittävää alkuunpanoa 
ja tukea tällaista ainutlaatuista koulutusta 
tuskin  koskaan olisi saatu  käyntiin. Tämä 
koulutus- ja opetustyö  on tehty  suurella 
sydämellä hevosen parhaaksi.

Kiitos!

Pertti Hartikka

Pohjalainen-lehti uutisoi Kauhajoella järjestetyistä Hevospäivistä 4.2.1990. Luentotilaisuuden järjesti Vaasan läänin Hevosenomistajayhdistys 
(nykyinen Pohjanmaan Hevosenomistajat ry). Koulutustilaisuudessa keskusteltiin valmennuksesta, saatiin oppia tutkimukseen perustuvista 
menetelmistä sekä teetettiin hevosilla kuntotestejä.
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