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Mikä sopisi vokkerilaiselle tammalle?
Vokker on yksi mainekkaimpia siitoshevosia Eri-Aaronin jälkeisinä aikoina. Kilpahevosena ori jäi ikuisek-
si kakkoseksi ensin Vieterin ja sitten tämän puoliveljen Vekselin varjoon, mutta pikkuori oli useimmiten 
se, joka teki kilpailuista ikimuistoisia. Eikä tietenkään pidä unohtaa, että voittihan Suomi-derbyn san-
kari Vokker lukuisia muitakin suurkilpailuja, esimerkiksi Erilo-juoksun kolme kertaa. Se oli myös kolmas 
suomenhevonen, joka ylitti miljoonan markan voittosumman.

Siitoksessa Vokker aloitti pienillä 
ikäluokilla, kunnes onnistuminen 
lähes kaikensukuisten tammojen 

kanssa nosti oriin huippusuosituksi. 

Suvultaan Vokkeria voi pitää sen 
aikaiseen tammakantaan erisukuisena. 
Sen isä, kaksinkertainen ravikuningas 
Forte, kuoli valitettavasti jo 10-vuoti-
aana. Forten emä Kiito oli 2+2 linja-
siitetty Vihuun. Toinen voimakkaasti 
Vokkerin suvussa näkyvä nimi on 
Murron poika Murti, joka niin kolmas 
isä kuin toisen emän isäkin. Erikoisinta 
Vokkerin suvussa on, että Eri-Aaroni 
puuttuu siitä kokonaan.

Vokker on emänisänä 641:lle vuo-
sien 1983 ja 2002 välillä syntyneelle 
hevoselle. Vuoteen 1988 asti ikäluokat 
emänisänä olivat kolmesta varsasta 
vajaaseen kymmeneen. Siitä eteenpäin 
ikäluokat kasvoivat niin, että tämän 
vuosituhannen alussa Vokkerin tyt-
tärille on syntynyt vuosittain noin 80 
varsaa. 

Tätä kirjoitusta varten tutkin vok-
kerilaisten tammojen jälkeläisten kil-
pailumenestystä ja katsoin, löytyykö 
varsojen isien kolmen polven suku-
taulusta mitään menestyjiä yhdistäviä 
nimiä. 

Suikun linja
Suikku on perillisineen vallannut itsel-

leen johtavan isälinjan aseman. Sen yli-
vallasta ollaan huolisaan samanlailla kuin 
aikanaan Vieteristä, Hilusta ja Vokkerista. 
Itse näen, että Suikku jakaa hyviä ominai-
suuksian rodulle, kunnes löytyy taas uusi 
parhaille tammoille sopiva orinimi, joka 
ottaa vuorostaan johtoaseman. Kunhan 
riittävä kirjo uusia oriita saa tilaisuuden 
näyttää kykynsä, ei sukulinjojen kapene-
minen ole todellinen ongelma. 

Suikku itse ei ole suurimpia onnistujia 
Vokkerin kanssa. 1999 syntyneet Voito-
kas (32 000€) ja Suikun Tykky (20 600€) 

ova tähän asti selvästi parhaat lähes 
30-päisessä 2002 tai aikaisemmin 
syntyneiden joukossa. Mutta Suikku 
on sittenkin onnistuja, nimittäin poi-
kiensa kautta. 

Suikun-Erolla on vokkerilaisten 
kanssa pääasiassa nuoria jälkeläi-
siä. 2001 ja 2002 syntyneissä on 
monia lupaavasti aloittaneita, aika 
sitten näyttää mihin ne nousevat. 
2001 syntynyt A.T. Eko (84 400) on 
kuitenkin jo näyttänyt kuuluvansa 
rotunsa lahjakkaimpiin yksilöihin ja 
saanyt myös hyvän mahdollisuuden 
siirtää ominaisuuksiaan seuraaviin 
sukupolviin.

Olin viime vuonna kriittinen vokkeri-
laisten tamoojen sopivuudesta Turolle. 
Näin sitä saa pyörtää sanojaan nopeas-
tikin. Jo 16 vuotta sitten syntynyt Vara-
Onni (91 179€) oli yhdistelmän ensim-
mäinen tähti. Myrskynetti (46 770) tekee 
vahvaa nousua samalle tasolle, tamma 
Tessiina (30 615€) juoksi valioksi ja 
myös Pesteri (16 940€) osoitti nelivuoti-
aana lahjoja, toivottamasti nostamaan sen 
tulevaisuudessa isänsä eniten ansainnei-
siin varsoihin.

Turo on antanut viitteitä onnistuvansa 
vokkerilaisten kanssa myös seuraavassa 

polvessa. Juli Patin 2000 syntynyt tam-
mavarsa Maijuli (18 490€) kilpailee jo 
kovimpia tammoja vastaan, tosin toistai-
seksi tasoituksen turvin.  

Soviiri on viidellä varsallaan onnistu-
nut Vokkerin kanssa paremmin kuin mitä 
sen yleisjälki isäoriina olisi antanut odot-
taa. Kaksi tähtijuoksijaa, joista Pooki (59 
156€) alitti valiorajankin. Taikuri taas on 
ollut kuudella varsalla toistaiseksi lievä 
pettymys.

Hilun linja
Jos olisi pakko nimetä vokkerilaisille 

sopivin isälinja, niin valinta kallistuisi 
Hiluun. Hyöty näyttää vieläpä molem-
minpuoleiselta, sillä jotkut Hilun linjan 
pettymyksenä pidetyt oriit ovat jättäneet 
hyviä varsoja nimenomaan vokkerilai-
sista tammoista.

Hiluri oli aikansa suosituimpia oriita. 
Jälkeenpäin se arvostus on tippunut, 
mutta hyvin sen veri on sopinut vokke-
rilaisille tammoille. Hilurin-Lento jätti 
Vokkerin kanssa kolme tammaa, joista 
Kitron Lento kolkutteli valiorajaa, mutta 
kyvyiltään avointa tammahuippua ollut 
Lento-Pusu (37 539) oli se varsinainen 
tähti tästä yhdistelmästä.

Hiluri – Heluri - Etu-Helu -reittiä tulee 
valiojuoksija Etu-Shekki (39 207€).

Fabian sai olla isänä neljälle vokke-
rilaisen emän varsalle. Julius Lax (12 
412€), Kevättömän Vili (21 770€) sekä 
Fobrik (50 584€) ovat kaikki isänsä par-
haimmistoa.

Pysterin varsat ovat tulleet mukavalla 
prosentilla starttiin. Viidentoista Pysteri-
Vokker -varsan parhaimmistoa edusta-
vat R.R. Pysti (37 545€) ja Huituli (96 
388€).

Hilun pojista Pajatso sai kahteen var-
saansa Passerin (129 389€).

Vokker 22,3a 1.013.225mk
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Kihin-Muisto on vahvin ehdokas 

Hilun linjan jatkuvaksi haaraksi. Kihin-
Muisto onnistui erinomaisesti Vokkerin 
kanssa. Tusinaan mahtui kolme tähteä ja 
vielä kolme tähtijuoksijaa päälle. Fannin 
Muisto (119 198€), Kihin Tiina (80 936€) 
ja Romeo Lax (100 786€) ovat kaikki 
olleet parhaimmillaan avoimiin lähtöihin 
kuuluvia.

Kihin-Hiski on saanut Vokkerin kanssa 
Kalevasta (92 290) jälkeläisen avointen 
sarjojen tuntumaan, mutta kokonaiskuva 
varsoista jää aavistuksen kalpeaksi. Kihi 
T:llä on vokkerilaisesta tammasta Vara-
Veli (29 425€).

K.M. Nopsa tuntuu sopivan vokkeri-
laisille. Kilpailuikäisissä on kuusi varsaa, 
jotka ovat kaikki tammoja ja vielä star-
tanneita sellaisia. Näistä viisi parasta on 
ansainnut kolmestatuhannesta kahteen-
kymmeneen tuhanteen euroa. Uskon vah-
vasti, että K.M. Nopsa voisi tuottaa Vok-
kerin kanssa vielä kirkkaankin tähden.

Saran Salamalaisia on aikaista arvioida. 
Kilpailuissa niitä neljää viisivuotiasta 
ei ole vielä näkynyt, kuten ei liiemmälti 
sen varsoja muistakaan emänisistä. Myös 
Tähen Muiston avaus Vokkerin kanssa on 
vaisu.

Vieterin linja
Vieteri on jonkinlainen pettymys kat-

sottaessa vokkerilaisten tammojen var-
soja. Vieteri näkyy 150 varsan suvussa, 
mutta vain A.T. Eko on toistaiseksi näyt-
tänyt avointen sarjojen vauhteja. A.T. 
Ekollakin Vieteri tulee sukuun Suikun-
Eron emänisänä eli ainakin osa on annet-
tava Suikun meriitiksi.

Suoraan Vieterin linjasta paras vokke-
rilaisten tammoista tehty on toistaiseksi 
Patrikin poika Timmerman (56 540€). 
Patrik on muutenkin jättänyt joukon 
lahjakkaita menijöitä: Ulrik (43 311€), 
Pilarik (29 320€) ja toinen nuoremman 
polven juoksija Piideri (37 945€) etune-
nässä. Toinen V.T. Ajatuksen poika Teme 
on ollut isänsä tapaan pikku pettymys 
vokkerilaisiin tammoihin yhdistettynä. 

Viltterin poika Viltterin Lahjus sai Vok-
kerin kanssa Vilman Vilikosta (21 420€) 
ikäluokkamenestyjän. Muuten Viltterin 
ja Vinkauksen suunnalla on ollut melko 
hiljaista.

Poika-Siron vokkerilaiset varsat ovat 
tulleet hyvin starttiin, varsinaiset tähdet 
vain puuttuvat.

Ero-Lohkon linja
Vokkerilaiset tammat ovat sopineet Ero-

Lohkolaisille oriille, kenties jopa pelasta-
vat Ero-Lohkon linjan. Heti ensimmäisiin 
varsoihin osui lähes valiojuoksijatamma 
Piuha (37 901€). Ero-Ralli jatkoi Piuhan 
jälkeen hienosti, sillä 80-luvun lopulla 
syntyivät vielä Rallaus (65 136€) ja Sikko 
(81 352€). Nämä kaksi melko lupaavilla 
otteilla siitoksessa aloittanutta oritta ovat 
tällä hetkellä Ero-Lohkon linjan tärkeim-
mät elossapitäjät.

Ero-Ponsi jätti vokkerilaisesta tam-
masta Etterin (24 959€), joka olisi oman-

nut eväitä huomattavasti suurempaankin 
voittosummaan. Ero-Ponsin Vokkerin 
kanssa tehdyt varsat tulivat radoille kor-
kealla prosentilla. Ero-Ponsin poika Ari-
Ponsi on isänä samoissa rahoissa olevalle 
valiojuoksija A.P. Vilille. Ponserin kuva 
vokkerilaisten kanssa vastaa melko hyvin 
yleiskuvaa siitä periyttäjänä.

Luonnoksen linja
Luonnos ei ole kokonaisuutena toimi-

nut Vokkerin kanssa. Se näkyy 36 varsan 
isänsuvun puolella, mutta parhaaksi on 
jäänyt Derby-finalisti Jaguaari (13 160€). 
Jaguaarin isä Tiikeri on kyllä erittäin mie-
lenkiintoinen erisukuinen vaihtoehto, jos 
vielä vanhoilla päivillään ottaa tammoja 
vastaan.

Erilon linja
Erilo on isälinjana suuressa vaarassa. 

Ruutu-Poika kuoli valitettavan nuorena 
ja muuten linja on tuottanut siitosoriina 
lähinnä satunnaisia menestyjiä. Ruutu-
Poika ehti tehdä vokkerilaisesta tam-
masta Ruutuliinan (72 287€), joka kuului 
aikansa tammaeliittiin.

Erilo on kuitenkin noussut esille tois-
takin kautta. Loistava emänisänä se on 
myös monen siitosoriin kuten Pajat-
son ja Kihin-Muiston emänisä ja tulee 
sitä kautta esimerkiksi Passerin, Fannin 
Muiston Romeo Laxin sekä Kihin Tiinan 
sukuun.

Muut
Näin pitkälle päästiin ennen kuin 

mukaan saatiin tähän asti paras hevonen, 
jonka emänisä on Vokker. Matukka (334 
144) on A.T. Vinskistä, joka on Suikun 
tavoin Vekkulin isälinjaa. 

Vielä pitää mainita kuusivuotiaaksi 
kääntynyt Apostoli (4 923), joka on Ape-
lin poikia ja edustaa hyvin harvinaisia 
ravurisukuja. Apeli on toistaiseksi ainoa 
jatkaja Vokkerin isänemän lähisuvussa 
kahteen kertaan näkyvän Vihun isälin-
jalle.

Mietteitä
Vokker tuntuu sopivan laajalle joukolle 

sukuja. Hilu, Suikku, Erilo ja Ero-Lohko 
nousevat tällä hetkellä esille sekä isälin-
joina että myös siitosoriiden emänisinä. 
Nuorissa oriissa on vastaavista suvuista 
todella mielenkiintoisia tulokkaita, toi-
vottavasti nekin saavat tulevaisuudessa 
mahdollisuuden jälkeläisarvosteluun.

Kirjoittaja vaihtaa mielellään oriajatuk-
sia sähköpostiosoitteessa anttikarhila@
hotmail.com. Samasta osoitteesta on saa-
tavissa ilmainen tietokonepohjainen ana-
lyysi hänen edustamiensa jälkeläisnäyt-
töisten lämminverioriiden sopivuudesta 
tamman suvulle.

Antti	Karhila

Parhaita varsoja, joilla Vokker on emänisä
Vuosi Nimi Voittosumma Isä Isänisä Isänisänisä Isänemänisä
1989	 Matukka	 334144	 	 A.T.	Vinski	 J.	Virtanen	 Vekkuli	 Riuska
2001	 A.T.	Eko	 84400	 	 Suikun-Ero	 Suikku	 Vekku-Lento	Vieteri
1992	 Passeri	 129389	 	 Pajatso	 Hilu	 Vihi	 Erilo
1992	 Fannin	Muisto	119198	 	 Kihin-Muisto	Hilu	 Vihi	 Erilo
2001	 Myrskynetti	46770	 	 Turo	 Suikku	 Vekku-Lento	Hilu
1993	 Romeo	Lax	 100786	 	 Kihin-Muisto	Hilu	 Vihi	 Erilo
1996	 Huituli	 96388	 	 Pysteri	 Hiluri	 Hilu	 Uskoton
1998	 Kaleva	 92290	 	 Kihin-Hiski	 Kihin-Muisto	Hilu	 Hulina
1992	 Vara-Onni	 91179	 	 Turo	 Suikku	 Vekku-Lento	Hilu
2002	 Pesteri	 16940	 	 Turo	 Suikku	 Vekku-Lento	Hilu
1989	 Sikko	 81352	 	 Ero-Ralli	 Ero-Lohko	 Lohko	 Kimara
1995	 Kihin	Tiina	 80936	 	 Kihin-Muisto	Hilu	 Vihi	 Erilo
1990	 Ruutuliina	 72287	 	 Ruutu-Poika	Puhemies	 Erilo	 Merkki
1988	 Rallaus	 65136	 	 Ero-Ralli	 Ero-Lohko	 Lohko	 Kimara


