
Kahden kilpailukelpoisen ravihevosen 
lisäksi tallia asuttaa vaimon sekä tyt-
tären kouluratsut. Hevoskärpänen 

puraisikin Harria juuri perheen naisten an-
siosta. 

- Tein siihen aikaan paljon reissuhom-
mia ja jos vapaa-ajalla halusi olla perheen 
kanssa, tallilla mukana oleminen oli siihen 
luonteva tapa, Jaskari muistelee ja kertoo 
päätyneensä joskus tuomaroimaan estekil-
pailujakin.

Pelkkä tallilla hengaileminen ei Harrille 
kuitenkaan kauaa riittänyt, vaan hän heitti 
ilmaan ajatuksen ravihevosen hankkimises-
ta. Tallilla käynyt Antti Jauhiainen oli siihen 
tokaissut, että ”opettele nyt ensin edes val-
jastamaan”. Tämä sai Jaskarin pohjalaisen 
veren kiehahtamaan siinä määrin, että sii-
hen oli pakko todeta että ”katotahan” - ja 
hevosen hankkimiseen piti laittaa vauhtia. 
Kahden viikon kuluttua Jaskari oli vieskeri-
läisen Viestarin omistaja. 

Jaskari harmittelee, että Viestar sattui 
juuri ensimmäiseksi hevoseksi. 

- Se oli hyvä hevonen ja omasi kapasi-
teettia. Sen kanssa olisi vaan pitänyt olla 

riittävän herkkä ja riittävän tarkka. Se oli 
kyllä opettavainen tapaus.

Valmennusfysiologia kiinnostaa
Vaikka ensimmäisen ravihevosen ura ra-
doilla jäi kovin vaatimattomaksi, tuoreen 
hevosenomistajan raviharrastuskipinä ei 
sammunut. Jaskari kuvailee itseään ”sisä-
syntyisesti uteliaaksi,” joten hän alkoi tutus-
tua aiheeseen valmennusfysiologia. 

Nykyään Jaskari on suorittanut ravival-
mennuksen A-seminaarin ja on mukana 
kouluttamassa uusia ravivalmentajia. 

- Pohjalaiseen tyyliin henkseleitä pauku-
tellen voin sanoa, että valmennusfysiologi-
asta minulla on keskimääräistä parempi tie-
tämys. Pelkkä tieto ei kuitenkaan riitä, vaan 
valmennuslenkeille lähtemisen suhteen 
ei auta laiskotella, Jaskari toteaa ja valitte-
lee itse kuuluvansa laiskojen treenareiden 
joukkoon. Lenkille lähtemiseen ei intoa li-
sää kotitallin ympäristön huononpuoleiset 
valmennusmahdollisuudet. 

- Jarrukärryjen kanssa hevosta pääsee 
kävelyttämään, muttei juurikaan muuta. 

Aika usein pitäisi jaksaa lastata hevonen 
autoon ja lähteä jollekin harjoitusradalle.

Jaskari ajaa kilpaa itse, koska pitää ohjas-
tamista harrastuksen suolana. Startteja on 
takana tätä kirjoittaessa 88, joista voittoon 
päätynyt kaksi. Jaskarin tämänhetkiset ra-
vurit ovat itse kasvatettuja lämminverisiä, 
muttei hän katso hevosen rotua. Hyvä he-
vonen kelpaa aina.

Jaskari kehottaa hevosharrastajia tutus-
tumaan uusiin asioihin uteliaasti, mutta 
olemaan kriittinen uusien ilmiöiden suh-
teen. Osa villityksistä osoittautuu turhiksi, 
eivätkä ole sen enempää hyödyksi kuin hai-
taksikaan. Joistakin voi taas olla jopa selke-
ästi haittaa. Siksi on tärkeää pohtia asioita 
kriittisesti, eikä vain mennä virran mukana.

Kilpailumahdollisuudet tasapuolisiksi 
koko maassa ja sarjoja myös 
aloitteleville
Jaskarit asuvat 12 km päässä Vaasan torilta. 
Lähin kilpailuja järjestävä rata on ollut Vaa-
sa, mutta siellä viimeiset ravit ajettiin heinä-
kuussa ja alueelle rakennetaan kerrostaloja. 

Sisäsyntyistä uteliaisuutta ja tervettä kriittisyyttä
Harri Jaskari tarttui Pohjanmaan Hevosenomistajien ohjaksiin viime keväänä ja päätyi luonnollisena 
jatkumona myös SHKL:n hallitukseen. Pohjanmaalle paluumuuttaneella raviharrastajalla on oman käden 
kokemusta hevosten omistamisesta, löytyyhän kotipihasta myös kuuden hevosen talli. 
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Tämä on huono uutinen alueen hevosen-
omistajille. Toki tästä kärsivät alueen kilpai-
lumahdollisuudetkin, mutta ennen kaikkea 
Vaasan rata oli tärkeä paikka harjoitusajoon. 

- Vaasan rata oli monelle kaupunkilaisel-
le ja kaupungin lähellä asuvalle se ainoa asi-
allinen valmennuspaikka. Sellaisia ei nyt ole 
oikein tarjolla, Jaskari harmittelee ja kertoo 
lähistölle suunnitellun hevosurheilukeskus-
hankkeen kariutuneen erinäisiin ongelmiin.

Raviurheilun nykytilaa pohtiessaan hän 
käyttää luonnollisesti esimerkkinä lähialu-
eensa eli Pohjanmaan tilannetta, mutta 
sanoo kilpailumahdollisuuksien vähyyden 
koskevan koko Suomea poislukien eteläi-
simmän alueen. Jaskarin mukaan ravipäivät 
pitäisi suhteuttaa alueiden hevosmäärien 
mukaan. 

- Kaikki hevosenomistajat ja hevoset ei-
vät asu Helsinki-Tampere-akselilla. Esimer-
kiksi Oulu-Joensuu-linjan alapuolella asuu 
paljon hevosia. Sielläkin asuvilla pitäisi olla 
kohtuulliset matkat käydä raveissa. Ei ole 
päivätyössä käyvällä oikein järkeä lähteä 
300 kilometrin päähän iltaraveihin, kyllä 
siinä on silloin harrastuksen lopettaminen 
monen kohdalla mielessä, hän toteaa.

Kilpailukalenteri ei saa Jaskarilta kiitos-
ta, etenkään aloittelevien hevosten näkö-
kulmasta. Alasarjojen puute tulee hänen 
mukaansa näkymään suurena ongelmana 
raviurheilun tulevaisuudessa. Uran aloitta-
minen pitäisi tehdä helpommaksi.

- Hevosen pitäisi voida aloittaa kilpailu-
uransa talvellakin, jos se on siinä kunnossa, 
eikä vain kesäisin paikallisraveissa. Täällä 
päin on saattanut olla jopa kahden kuukau-
den tauko niin, ettei nollasarjoja ole ollut 
kilpalukutsuissa yhtään! Ei sellaista tilannet-
ta saa tulla, ettei kunnossa olevalla hevosel-
la ole kilpailumahdollisuutta, Jaskari lataa. 

Suuremmilta talleilta starttiin tulevat 
aloittelijat ovat saaneet harjoitella porukas-
sa juoksemista jo treeneissä, mutta harras-
tajavalmentajien tilanne on Jaskarin mu-
kaan huonompi. Ryhmässä treenaaminen 
tuo valmiutta kilpauran aloittamiseen, mut-
ta yksittäisille harrastajille tämän toteutta-
minen on vaikeampaa. Aloittelevia hevo-
sia pitäisi olla puolestaan riittävästi, että 
lähdöt saadaan järjestettyä. Raviurheilun 
tulevaisuus ei näytä valoisalta, ellei uutta 
verta radoille saada. Aloittelevien hevosten 
joukosta tulevat ne tulevaisuuden tähdet.

-Voidaanhan sitä kehitellä vaikka mitä 
kilpailutukijärjestelmiä, mutta jos starttiin 
ei pääse, ei omistaja jatka harrastusta. Tai 
ei hän ainakaan osta enää uutta ravihe-
vosta. Nyt päätöksenteko radoilla on ollut 
aika lailla poliittista. En syytä tästä mitään 
yksittäistä tahoa, tähän on vaan ajauduttu, 
eikä vähiten vallitsevan taloustilanteen joh-
dosta, Jaskari pahoittelee. Hänen mukaan-
sa raviradat eivät oikein uskalla profiloitua, 
vaan sarjamääritykset ovat lähinnä kopioita 
toisistaan. 

Ei varaa menettää yhtään 
hevosenomistajaa tai ravirataa
Jaskarin mielestä ravien tulisi tavoittaa 
mahdollisimman laaja väkimäärä. Ei ole 
varaa menettää sen suuremmin yhtään ra-
virataa kuin yhtään hevosenomistajaakaan. 
Myös pelaajia ja muuta yleisöä pitää saada 
lajin pariin takaisin. Jaskari pitää erityisesti 
pienten kesäratojen tunnelmasta. 

- Mikään ei ole hienompi ravielämys, 
kuin mennä jonnekin Riksun katsomoon 
kaveriporukalla täyttämään totolappuja. 
Siellä pääsee jotenkin niin lähelle hevosia.

Jaskari pitää monté-lähtöjä tärkeänä 
linkkinä saada lajin pariin uutta verta myös 
ratsastusharrastajien joukosta. Kukaan ei 
estä samaa henkilöä harrastamasta mo-
lempia lajeja.

Bisnesmaailmassa uraa tehnyt ja ammat-
tikorkeakoulussa sekä yliopistossa myyntiä 
ja tuotannon johtamista opettanut Jaskari 
omaa paljon mielipiteitä myös ravimaail-
massa näitä aiheita sivuten. Jämerät otteet 
ovatkin tarpeen, kun pidetään hevosen-
omistajien puolta taloudellisesti haastavina 
aikoina.

Minna Svartsjö

Kuva Minna Svartsjö
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