
Teperi tunnetaan parhaiten A.T. etuliitteen saaneista suo-
menhevosista, joista kuuluisimmat ovat vuoden 2010 ra-
vikuningas A.T.Eko sekä sen emä A.T.Viksu, joka sijoittui 

Ylivieskan kuningatarkisassa vuonna 1997 toiseksi.
Teperin tallissa on syntynyt 27 A.T.-varsaa. Määrä sinällään 

ei ole suuren suuri, mutta määrään suhteutettuna menestys on 
ollut vaikuttavaa. Teperin kasvateista on tullut neljä valiojuok-
sijaa (A.T.Eko, A.T.Visku, A.T.Viksu ja A.T.Veli) sekä kymmenen 
tähtijuoksijaa (A.T.-alkuiset Veeti, Ilo, Tähti, Väre, Hymy, Vek-
kuli, Lento, Ilori, Veitikka ja Husaari). Eivätkä Teperin kasvatta-
mien hevosten rahalliset ansiotkaan ole vähäiset, sillä ne ovat 
juosseet omistajilleen yhteensä runsaat 600 000 euroa. Raha-
tilaston kärjessä komeilee äskettäin kilpailu-uransa päättänyt 
A.T.Eko 362 940 euron tienasteilla. Emä A.T.Viksun ansiot olivat 
runsaat 90 000 euroa.

Valioiden tekijä
Köyliöläinen Aapo Teperi on kasvattanut
neljä valio- ja kymmenen tähtijuoksijaa

Köyliön keskustassa, kuuluisan Köyliöjärven tuntumassa, on lähes 30 vuoden ajan kasvattanut suomenhe-
vosia ravikansan tuntema ja 75 vuotta sitten rajan takana Räisälässä syntynyt Aapo Teperi.

Hevoskasvatus Teperille tuli verenperintönä kotoa. 
– Meillä oli aina hevosia, joten olen niiden parissa ollut ihan 

pikkupojasta. Isä-Veikko piti työhevosista ja setä-Mikko ravi-
hevosista.

Kasvatustoiminnan Teperi koki alusta lähtien omakseen. 
– Se ei ole helppoa. Työ alkaa jo ennen hevosen syntymää. 
– Koska tammat ovat omiani, on löydettävä oikea ori. Jos 

näen emässä jotain vikaa, koetan hakea oriista vastakohtaa. 
Sillä pyrin korjaamaan tamman huonoja ominaisuuksia, Teperi 
valottaa.

Suosikkiori

Teperi on vuosien saatossa käyttänyt kymmentä isäoria. 
Turo on seitsemän varsan isä, Vokker ja Suikun Ero neljän, 
Fannin Muisto ja Liising kolmen ja Jäävin Poika kahden. Kerran 
on käytetty Johto-Tähteä, Kirmoria, Siruluontoa ja Erikassonia. 

– Vokker oli suosikkini. Siitä halusin aikoinaan varsan, vaik-
ka joku sanoi, ettei astuttaisi sillä edes pässiään. Onneksi pidin 
pääni ja sain pienestä oriista komean tammavarsan. Sen ni-
meksi tuli A.T.Viksu. 

– Viksu oli heti varsana miellyttävä. Pappa sanoi, että pidä 
tämä varsa itselläsi, äläkä myy, Teperi muistelee. 

Suurimman osan kasvateistaan Teperi on myynyt vuoden tai 
kahden ikäisenä. 

– Niiden menestystä olen seurannut tarkasti. Vain muuta-
man hevosen, lähinnä tamman, olen jättänyt itselle. 

– Köyhä ei milloinkaan pysty ostamaan hyvää hevosta, vaan 
se on hankittava oman jalostuksen kautta. Kasvatustyön talou-
dellinen kannattavuus on kiinni monista seikoista. Oman työn 
osuuden hinnoittelu on mahdotonta, ja mieluisasta harrastuk-
sestahan tässä on kysymys, Aapo toteaa.

Tähtihetkiä

Kasvattajauraan mahtuu monta tähtihetkeä. 
– Mieleenpainuvin on ilman muuta Ylivieskan vuoden 1997 

kuninkuusravit. Siellä Viksu voitti kaksi avausmatkaa, mutta jäi 
harmittavasti päätösmatkalla pussiin. Se hävisi Vintarille koko-
naisajassa ainoastaan 0,6 sekuntia. 

Aapo Teperi ja 14-vuotias emätamma A.T. Ilo (i: Turo).
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Aapo Teperi pitelee A.T. Iloa. Taustalla tyttären tytär Anna Saaren 
omistama 18-vuotias tamma A.T. Tyttö (i: Johto-Tähti).

Kuka
Aapo Teperi
Köyliöläinen suomenhevoskasvattaja
synt. Karjalan Räisälässä 1937
Kasvattanut 27 suomenhevosta 
- 4 valiojuoksijaa
- 10 tähtijuoksijaa
- A.T.Eko vuoden 2010 ravikuningas
- A.T.Viksu kuningatarkisan kakkonen vuonna 1997
Omistaa nykyisin 3 suomenhevosta

Eläinlääkäri Lassi Kauko tarkis-
tamassa Aapo Teperin tamman 

A.T. Ilon kiimatilannetta.

– Ekon kuninkuuden jouduin ikäväkseni katsomaan kotona 
toto tv:stä. Katkaisin heinähommissa jalkani hieman ennen 
kuninkuusraveja. Paaleja heinäkuivuriin ajaessa jalka jäi riti-
län väliin ja lensin selälleni. Kuului ikävä paukahdus, ja jalka 
katkesi. Ei siinä auttanut muu kuin hankkia TotoTv. Harmitti 
vietävästi, kun en päässyt voittajakehään juhlistamaan yhtä 
uran tähtihetkeä. Kotona ilo oli toki ylimmillään ja porukkaa 
kävi onnittelukäynneillä, Teperi muistelee.

Laajan ystäväpiirin Teperi mainitseekin yhtenä tärkeimmistä 
hevosharrastuksen tuomista iloista.

– Eri puolille maata on tullut tuttuja, joiden tapaaminen on 
aina mukavaa. 

– Alan järjestötoiminta on myös tullut osaksi elämääni, mai-
nittakoon valtakunnallinen Viipurin Läänin Hevosystäväin Seura 
ja luonnollisesti Karjalasta lähtöisin oleva Räisälän Hevosjalos-
tusyhdistys, Aapo Teperi toteaa lopuksi.

Pentti Anttila
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