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Abstract
The horse is one of the most important animals both culturally and historically in Finland. During
the last 100 years the use of horses has changed as their roles in agricultural and forestry work and
warfare have changed to companion in sport, therapy and recreation. In the 1960s the number of
horses collapsed with the mechanization and urbanization. And yet their numbers are now rising
with their popularity in recreation and sports. This study seeks to explain how the changing roles
of the horse are displayed in the concepts of it, its handling and human-horse relationship in
Finland. The time span of the research dates from the 1920s to 2000s but some background
knowledge of horses from archaeology, history and ethnology are also used. This PhD study falls
under the fields of cultural anthropology and human-animal studies. The main research material
consists of interviews conducted by the researcher and written horse stories of Finnish people from
the archives of the Finnish Literature Society. The theoretical-methodological framework in this
study employs cognitive anthropology and narrative research. Those narratives which included
personal experiences were analyzed with the interviews in order to find cultural models of humanhorse relationship and to find the most common concepts and meanings given to horses.
Furthermore, in the research the meaning of childhood experiences, different concepts of horses
by different generations and genders, and the differences due to varying horse keeping traditions,
such as trotting and riding, were identified. The analysis according to cultural model theory
produced five cultural models based on the different concepts of horses and the ways they were
handled such as servant, machine, hero, performer and therapist. Of these the servant and machine
models were associated with the working horse, and in the servant model the human-horse
relationship was described by trust, matching temperaments, and human leadership. Machine
model included a mechanical idea of horses and was based on mistrust, disregard and domination
towards the animal. The warhorse was seen as a hero that was anthropomorphized and respected
more than other horses in the narratives. Of contemporary horses the sport horses were seen as
performers and the human-horse relationship was based on practicality, reading the horse and
human ambition. A leisure horse was considered a therapist with which the relationship was based
on understanding, nurture and adventurous experience. The horse appears as a friend and an object
of affection in all other models except the machine model.

Keywords: cognitive anthropology, horse stories, Finland, horse, human-animal studies,
human-horse relationship
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Tiivistelmä
Hevonen on yksi merkittävimpiä eläimiä Suomessa niin kulttuurisesti kuin historiallisesti. Sen
rooli on kuitenkin muuttunut paljon viimeisen sadan vuoden aikana; kun 1960-luvulla hevosten
määrä romahti maatalouden murroksen ja kaupungistumisen myötä, nykyään hevosten määrä
nousee sen suosion kasvaessa harraste- ja urheilueläimenä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten
muutos näkyy suomalaisten hevoseen, hevosen käsittelyyn sekä ihmisen ja hevosen suhteeseen
liittämissä käsityksissä. Ajallisesti tutkimus keskittyi 1920–2000-lukujen väliseen ajanjaksoon,
mutta sitä taustoitettiin arkeologisella, historiallisella ja kansatieteellisellä tiedolla hevosesta.
Kulttuuriantropologian sekä yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen eläintutkimuksen erityisaloihin kuuluvan tutkimuksen pääaineisto koostui tekijän tekemistä haastatteluista sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Hevostarinakeruu-kilpakeruuaineistosta. Tutkimuksen teoreettismetodologinen viitekehys koostui kognitiivisen antropologian ja narratiivitutkimuksen näkökulmista. Tutkimusaineistoon valituista kokemuskertomuksista etsittiin kulttuurisia malleja hevosesta eli niissä yleisemmin esiintyviä käsityksiä ja merkityksiä. Tutkimuksessa kävivät lisäksi
ilmi lapsuuden hevoskokemusten merkityksellisyys, eri sukupolvien ja sukupuolten erilaiset
hevoskäsitykset ja eri hevosenkäsittelyperinteistä juontuvat erot esimerkiksi ravi- ja ratsastuskulttuureissa. Kulttuurimalliteorian mukaisen analyysin tuloksena löytyi viisi kulttuurista mallia
hevosesta ja hevosen käsittelystä; palvelija-, kone-, sankari-, suorittaja- ja terapeuttimallit. Näistä palvelija- ja konemallit liittyivät työhevoseen. Palvelijamallin mukaan ihmisen ja hevosen
suhdetta kuvasivat luottamus, luonteiden yhteen sopiminen ja ihmisen johtajuus. Konemalli
perustui epäluuloon ja välinpitämättömyyteen hevosta kohtaan sekä hevosen alistamiseen. Sankarina näyttäytyi sotahevonen, jota inhimillistettiin ja kunnioitettiin kertomuksissa enemmän
kuin muita hevosia. Nykyhevosista urheiluhevoset näyttäytyvät suorittajina ja suhteessa siihen
korostuivat käytännöllisyys, hevosen lukeminen ja ihmisen kunnianhimo. Harrastehevonen oli
monelle kertojalle terapeutti, jonka kanssa suhde perustui ymmärtämiseen, hoivaamiseen ja elämyksellisyyteen. Ystävänä ja kiintymyksen kohteena hevonen näyttäytyi kaikissa paitsi konemallissa.

Asiasanat: hevonen, hevoskertomukset, ihmisen ja hevosen suhde, kognitiivinen
antropologia, Suomi, yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen eläintutkimus
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1

Johdanto

1.1

Tutkimuksen lähtökohdat
Jalostus on kohta tyttösten varassa, joilla ei ole perinnetietoa. – –
Kasvatushomma on hunningolla, esimerkiksi koirapuolella ei noin vain pääse
kennelin pitäjäksi. Kun tyttöset tuovat varsansa näyttelyyn, varsoilla voi olla
huonot kaviot tai ovat madottamatta. Pinta kiiltää, mutta perusasioita on hoitamatta. (Haastattelumuistiinpanot 2004: Mies s. 1951.)

Olen törmännyt yhä uudestaan tutkimuksessani ja hevosharrastajana kokeneempien hevosihmisten ja ammattilaisten huoleen harrastajien hevostaidon puutteesta.
Ilmiöön liittyy myös sukupuoli- ja sukupolviero, sillä miesvaltaisessa ravikulttuurissa ja naisvaltaisessa ratsastuskulttuurissa1 sekä eri sukupolvilla näyttää olevan
hieman erilaiset käsitykset siitä, minkälainen eläin hevonen on ja miten sitä pitää
käsitellä ja hoitaa. Työ- ja ravihevoskulttuuriin kasvaneet kokevat, että varsinkin
harrastajaratsastajilta ja nuoremmalta sukupolvelta yleensä puuttuu perinnetietoa
– vai liekö kyse vain perinteiden erilaisuudesta näissä lajeissa?
Tutustuminen erilaisiin hevoskulttuureihin niin Suomessa kuin ulkomailla,
sekä niiden erot liittyen hevosen käsittelyyn ja hoitoon herättivät kiinnostukseni
tutkia hevosen käytön, hevosen hoidon ja muuttuvan hevoskulttuurin kysymyksiä.
Keskityn tässä tutkimuksessa suomalaisten käsityksiin hevosista, hevosen käsittelystä sekä ihmisen ja hevosen suhteesta. Erityisesti minua kiinnostavat perinteiset
suomalaiset näkemykset hevosesta, ne ”perinteiset hevostaidot”, mihin monet
tutkimusaineistossani viittaavat ja se, miten uutta hevostaitoa rakennetaan.
Tarkastelen aihetta kerronnan ja kognitiivisen antropologian näkökulmasta.
Tutkimusaineistoni muodostuu tekemistäni haastatteluista ja vuonna 2003 järjestetystä valtakunnallisesta kirjoituskilpailusta, Hevostarinakeruusta, muodostamastani aineistosta. Etsin näistä teksteistä kulttuurisia malleja hevosesta eli yleisemmin esiintyviä käsityksiä ja merkityksiä. Tutkin siis, miten yksityiset kokemukset
heijastelevat kulttuurisia käsityksiä ja miten kulttuuriset käsitykset puolestaan
vaikuttavat yksilön kokemukseen. Tutkin myös hevoskäsityksissä tapahtuneita
muutoksia. Muuttuneet hevosen käyttötavat ja hevoskäsitykset vaikuttavat puoles1

Vuonna 2011 Suomen Ratsastajainliiton jäsenistä oli naisia ja tyttöjä 94 % (Suomen Ratsastajainliitto). Raviurheilun harrastajien sukupuolijakaumasta en ole tilastotietoja löytänyt, mutta raviurheilua
pidetään yleisesti miesten lajina. Esimerkiksi ammattilisenssin omaavista ravivalmentajista 94 % on
miehiä. (Suomen Ravivalmentajat)
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taan käsityksiin siitä, miten hevosta tulisi kohdella ja mikä on sen hyvää hoitoa.
Tämä näkyy konkreettisesti ihmisen ja hevosen vuorovaikutuksessa. Lähestymistapani liittyy myös yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen eläintutkimukseen,
jossa eläimet nähdään ihmisyhteisöjen aktiivisena osana (Kaarlenkaski 2012: 11).
Ajallisesti tutkimukseni keskittyy 1920–2000-lukujen väliseen ajanjaksoon,
joka vastaa tutkimukseen osallistuneiden ihmisten elinaikaa ja kokemusmaailmaa.
Taustoitan kuitenkin tuota ajanjaksoa arkeologisella, historiallisella ja kansatieteellisellä tiedolla hevosesta, jotta tutkimusajankohdan hevoskäsitykset ja hevoskulttuurin muutos avautuvat lukijalle paremmin. Taustana on muuttuva suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri, jotka ovat tekniikan ja talouden kehityksen sekä
poliittisen päätöksenteon aikaansaamien muutosten myötä käyneet läpi useita
rakennemuutoksia. Myös hevospiireissä käyty keskustelu kertoo yhteiskunnallisista muutoksista eläinsuhteessa ja muuttuvista hevoskäsityksistä. (ks. esim. Hevosurheilu 17.6.2011; Wegelius 2003: 22).
1.2

Hevonen Suomessa

Historian ja kulttuurin ymmärtäminen on mahdotonta ilman eläinten roolin huomioimista siinä, sillä eläimet ovat aina olleet tärkeä osa ihmisyhteisöjä (Fudge
2008: 5). Hevoset ovat olleet osa ihmisyhteisöjen elämää tuhansien vuosien ajan.
Kulttuurista ja aikakaudesta riippuen hevosen käyttötarkoitukset, hevoskäsitykset
ja hevoseen liitetyt merkitykset ovat vaihdelleet. Yhteiskunnallisen muutoksen ja
teknologian kehittymisen myötä hevonen on nykyään länsimaissa pääasiassa
vapaa-ajan harrastekaveri ja kilpaurheilija, mutta kehittyvissä maissa se on edelleen maatalouden, paimennuksen ja kuljetuksen välttämätön työväline (Hall 2005:
23).
Varhaisimmat tiedot ihmisen ja hevosen kohtaamisesta ovat peräisin viimeisen jääkauden ajalta, jolloin ihmiset metsästivät hevosia sekä Amerikan että Euraasian aroilla. Suurin osa arkeologisista hevoslöydöistä on myöhäispaleoliittiselta kaudelta 35000–10000 vuotta sitten. (Olsen 1996: 41–42, 50, 52–53.) Hevosen
kesyttäminen tapahtui noin 6000 vuotta sitten joko nykyisen Ukrainan alueella tai
toisen teorian mukaan yhtäaikaisesti eripuolilla Euraasian aroja.2 (Levine 2005:
16; Warmuth et al 2012.)
2

Nykypäivän hevospopulaatioita on DNA-tutkimusten mukaan 17, joten villihevospopulaatioita, joista
nykyhevoset ovat polveutuneet, on hevosen kesyttämisen aikaan ollut suunnilleen sama määrä. Esimerkiksi Pohjois-Euroopan ponit muodostavat yhden tällaisen populaation, kuten myös Iberian niemimaan ja Pohjois-Afrikan hevoset. (Hall 2005: 24.)
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Hevosta käytettiin ensin ratsuina ja taakan vetämisessä, mutta siitä tuli jalostuksen myötä varsin pian arvokkain kotieläin kokonsa, voimiensa, nopeutensa,
hitaan kehittymisensä ja vaativan hoitonsa ja koulutuksensa vuoksi. Tie kotieläimestä sotakäyttöön ja statussymboliksi tapahtui 2000–3000 vuoden kuluessa
sen kesyttämisestä. (Kelekna 2009: 3; DiMarco 2008: 3; Keegan 2005: 182–183;
Chamberlin 2006: 107–109) Hevosen sotakäytössä tärkeää olivat taktiikoiden ja
aseiden lisäksi myös hevoset itse, niiden jalostaminen, koulutus sekä hevosmiesten hevostaidot. (DiMarco 2008: ix, x, 5.) Hevonen on kalleutensa vuoksi ollut
merkki sosiaalisesta asemasta ja sillä on ollut myös poliittista merkitystä (Greene
2008: 5). Euroopan aatelisto on rakentanut valtansa hevosten selästä (Kelekna
2009: 4–5; Keegan 2005: 318). Tästä ovat esimerkkinä lukuisat ratsastajapatsaat
Euroopan kaupungeissa. Suomessakin Mannerheimin ratsastajapatsas on keskeisellä paikalla pääkaupungissa.
Suomalaisessa kulttuurissa suhde hevoseen on historiallisesti merkittävimpiä
eläinsuhteita. Suomalaiseen hevoskulttuuriin kuuluvat tunnetusti suomenhevonen
sekä pelto- ja metsätyöt sen kanssa, hevonen sodassa, raviurheilu ja uudempana
ratsastusharrastus sekä edellisiin liittyvä materiaalinen kulttuuri auroineen, rekineen, raviratoineen ja ratsastuskenttineen. Ehkä vähemmän tunnettuja osa-alueita
suomalaisessa hevossuhteessa on ollut hevosen pitäminen talvisin pirtissä, sen
kuolemaan ja syömiseen liittyneet tabut, naisten aktiivisuus hevosen käsittelijöinä
kautta aikojen sekä runsas ja osin tuhansia vuosia vanha hevoseen liittyvä sanasto
ja muu suullinen perintö.
Nykyisen Suomen alueella on hevosia ollut noin 2000–3000 vuotta. Arkeologisia todisteita on vasta rautakaudelta, mutta hevosia on ollut Skandinaviassa ja
Baltiassa jo kivikauden lopulta lähtien ja Suomessakin luultavasti jo pronssikaudella. (Lehikoinen 2009: 47; Huurre 2003: 57.)3 Hevosilla on esihistoriallisessa
Suomessa ollut uskonnollista merkitystä. Se oli šamaanin ja tietäjän voimahahmo,
yhteydenpitäjä aliseen maailmaan ja kyyditsijä henkien mailla (Haavikko 2003:
286, 290). Hevosia uhrattiin, syötiin ja haudattiin omistajiensa viereen. Hautojen
vierestä on löytynyt hevosen hampaita luultavasti peijaisten jäljiltä ja haudoista
3

Kustaa Vilkuna (1967b: 180) ja Hannu Ahokas (2008: 51) ovat esittäneet, että Karjalassa on ollut
villihevosia tai villiintyneitä hevosia vielä keskiajalla. Ahokkaan mukaan hevonen on tullut Suomeen
Karjalasta, missä oli hevosille sopivia luonnonympäristöjä. Karjalaan liitetään myös Tamma-Karjalanimitys, joka löytyy venäläisestä aikakirjasta. Se on mainittu Ruotsin ja Venäjän sopimuksissa jo
vuonna 1338. Vilkuna arvelee, että alueella on elänyt puolivillejä hevoslaumoja, joista karjalaiset
tarpeen mukaan ottivat hevosia kesytettäväksi. He myivät oriit, koska ne olivat ”kookkaampia ja
huolettomampia hoitaa”. Sen sijaan tammat jätettiin varsomaan uusia jälkeläisiä laumoihin. Virossa ja
Gotlannin saarella oli myös villiintyneitä hevoslaumoja tuohon aikaan. (Haavikko 2003: 111.)
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kuolaimia. (Schvindt 1892: 177, 188.) Ristiretkiajalla ei länsisuomalaisiin hautoihin enää pantu kuolaimia, mutta hevosia edelleen uhrattiin Itä-Suomessa ja Karjalassa (Huurre 2003: 58). Uhrattuja hevosia on myös poltettu ja polttojätteet on
mahdollisesti levitetty kalmistoon (Taavitsainen 1976: 36). Rautakautisten asuntojen pohjista on päätelty, että ihmiset ja karja asuivat saman katon alla, vaikkakin
väliseinän erottamina. (Huurre 2003: 60). Sama yhteisasumisen perinne jatkui
1900-luvun alkuun asti, kun hevoset otettiin pirttiin lämmittelemään talvisin.
Suomalaiseen hevoskulttuuriin tuo ominaispiirteensä Suomen sijainti idän ja
lännen välissä, sillä se on saanut vaikutteita niin paikalliskulttuureista kuin skandinaavisesta, balttilaisesta ja venäläisestä hevoskulttuurista.4 Nykyisen Suomen ja
Karjalan alueella oli paikallisia hevosia, jotka olivat pieniä, mutta niillä oli sitkeän, voimakkaan ja nopean hevosen maine. Erityisesti karjalaisia hevosia arvostettiin. (Vilkuna 1958: 80; Vilkuna 1967b.) Keskiajalla hevonen oli merkittävä vientiartikkeli – Suomesta ja Karjalasta vietiin hevosia muun muassa Saksaan ja Liettuaan niin paljon, että vientiä rajoitettiin ainakin vuosina 1347 ja 1512. Historiallisten lähteiden mukaan hevonen oli myös lainsäädännön tärkein eläin jo 1500luvulla sen sotakäytön vuoksi. Kartanoissa tunnettiin 1500-luvulta lähtien myös
keskieurooppalaista hevoskulttuuria, niissä harrastettiin ratsastusta ja hevoskasvatusta ja hankittiin uusinta tietoa hevoslääkinnästä. (Mäkelä-Alitalo 2003: 585–
586.) Keskiajalta lähtien hevosen rooli oli merkittävin matkustamisessa ja liikenteessä. Kesäisin ajettiin siellä, missä teitä oli, muutoin ratsastettiin ja talvisin ajettiin reellä. (Nenonen 1999: 256, 314.)
Ruotsin armeijassa palvelevat suomalaiset sotilaat ratsastivat sodissa pienillä
suomalaisilla hevosilla. 1600–1700-luvuilla suomalaiset sotilaat muodostivat
oman yksikkönsä ja heitä kutsuttiin hakkapeliitoiksi. He palvelivat muun muassa
30-vuotisessa sodassa. Suomen sodassa 1809 Suomen siirtyessä Venäjälle ratsuväki pysyi omana joukkonaan, mutta Suomeen tuli luonnollisesti myös venäläistä
ratsuväkeä. Ruotuväen tilalle tuli palkka-armeija. (Lyijynen et al 2008.) Suomen
armeijalla oli toisen maailmansodan aikaan hevosia vielä kaikissa aselajeissa,
vaikka ratsuväen aika taistelukentillä oli jo ohi. Hevosia oli eniten tykistössä ja
4
Suomalainen kansankulttuuri kehittyi poliittisista ja maantieteellisistä syistä erilaiseksi Itä- ja LänsiSuomessa jo keskiajalla, kun läntiset ja eteläiset maakunnat edustivat länsi- ja keskieurooppalaista
peltoviljelykulttuuria, mihin tuli vaikutteita Ruotsista ja Baltiasta. (Orrman 2003: 91.) Sieltä on peräisin esimerkiksi ruotsalaisten Suomeen tuoma, viikinkiajalta peräisin oleva lainsäädäntö, jonka mukaan
eläimiä tuli käsitellä rauhallisesti (Mäkelä-Alitalo 2003: 584). Savon ja Karjalan maatalous liittyi
itäeurooppalaiseen kaskikulttuuriin ja sinne vaikutteet tulivat idästä. Suomalaiseen hevoskulttuuriin on
tullut idästä esimerkiksi luokkivaljastus, joka levisi länsisuomalaiselle peltoviljelyalueelle keskiajalla.
(Orrman 2003: 91, 105.)
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huollossa. Tykistössä hevoset vetivät 6–8 hevosen valjakkona tykkejä, ja huollossa hevosten mukana kulki etulinjoille ruokaa, ammuksia ja postia ja sieltä takaisin
haavoittuneita ja kaatuneita. Tiettömässä metsä-, suo- ja tunturimaastossa huolto
toimi hevosten ja purilaiden tai kantosatuloiden varassa. (Waris 1997: 35–36.)
Talvisodassa armeijalla oli käytössään noin 71 800 hevosta, joista kuoli tai katosi
7 200. Jatkosodassa armeija oli jo hieman paremmin moottoroitu ja hevosia otettiin 62 000, joista jopa 14 500 kuoli tai katosi. (Waris 1997: 74.) Suomen ratsuväki jalkautettiin sodan jälkeen vuonna 1947. Hevosia oli vielä upseerikoulussa,
jonka ohjelmaan ratsastus kuului vielä vuoteen 1993 asti, kun hevoset poistettiin
armeijasta. (Ojala 2007: 29–30.)
Hevosen sotakäytöstä on saanut alkunsa myös sen urheilukäyttö. (CluttonBrock 1996: 89, 91.) Suomessa nykyään suosituimpia hevosurheilun ja harrastuksen muotoja ovat este- ja kouluratsastus sekä ravit. Ravikilpailujen alkuperä on kansanomaisissa kilpa-ajoissa. Ensimmäinen maininta Suomessa järjestetyistä ravikilpailuista on vuodelta 1817, jolloin Turussa järjestettiin kilpa-ajot
laskiaismarkkinoiden yhteydessä. Vuodesta 1865 lähtien aloitettiin säännölliset
joka vuosi pidettävät valtionajot, joiden tarkoituksena oli edistää hevoskasvatusta,
eli löytää kilpailujen kautta parhaimmat siitokseen käytettävät yksilöt. Suurin ero
nykyiseen ravikilpailuun oli että hevoset juoksivat radalla vain yksi tai kaksi kerrallaan. (Pesu 2008: 186.) Kilpa-ajot olivat suosittuja, niihin ilmoitettiin paljon
hevosia, niiden aikana tehtiin hevoskauppaa ja lyötiin vetoa (Simonen 1964: 144–
145). Jo 1800-luvulla kilpailevista hevosista tuli tähtiä, joita tultiin katsomaan
pitkien matkojen takaa. Myös hevosten hinnat nousivat ja hyvistä juoksijoista
maksettiin isoja summia. (Vettenniemi 2008: 21.)
Raviurheilun suosio on monella tapaa vaikuttanut suomalaiseen hevoskulttuuriin. Suomenhevosen jalostuksessa juoksunopeus on ollut tärkeä tekijä, ja nykyisten suomenhevosten kantaisät ovat usein valtionajoissa voitokkaasti esiintyneitä juoksijoita. Ravikilpailujen suosio nosti hevosten hintoja ja paransi hevosten
hoitoa, sillä kallista kilpahevosesta pidettiin erityistä huolta. Nykyajan raviurheilu
on osin työhevosperinteen jatkumoa, sillä raviurheilu ja työhevoset kulkivat rinnakkain lähes kaksisataa vuotta. Nykyajan ratsastusharrastus on puolestaan osa
perinnettä, joka on peräisin armeijasta ja hevosten sotakoulutuksesta sekä Euroopan hoveista. (Vasara 1987: 21.) Tämä hevoskulttuurin ero perustuu paitsi erilaiseen perinteeseen myös erilaiseen hevoskäsitykseen ja aiheuttaa jossain määrin
edelleen näkemyseroja ravikulttuurin ja ratsastuskulttuurin edustajien välillä.
Ratsain kulkeminen oli yleistä ennen kunnon tieverkostoa. Sillä ei kuitenkaan
Suomessa kansan keskuudessa ollut mitään tekemistä upseerien ja aatelisten har17

joittaman ratsastustaidon kanssa. Kansalle hevonen oli työ- ja kulkuväline, pelkkä
ratsastaminen ei tehnyt ihmisestä mahtimiestä eikä toiminut yksiselitteisesti symbolina korkeasta statuksesta, kuten joskus väitetään. Merkitys liittyy kontekstiin.
Vanhimmassa 1800-luvun arkistoaineistossa kansa ei puhu ratsastamisesta vaan
selästä ajamisesta. Kaikki eivät edes tunteneet sanaa ratsastus. Hevosen omistava
talonpoika oli yleensä varakkaampi kuin hevoseton, ja hevosen omistaminen toi
statusta, mutta ratsastaminen ei talonpoikien keskuudessa ollut varsinainen statuskysymys. Sotahevosen selässä istuva sotilas ja erityisesti upseeri oli eri asia.
Upseerilla, aatelisella ja virkamiehellä oli varaa suureen ja kauniiseen ratsuhevoseen. Heidän statuksensa näkyi myös vaatetuksesta ja mahdollisesti herrasmiesmäisestä käytöksestä. Hevosen suurella koolla, kauniilla ulkonäöllä ja nopeudella
oli statusarvoa. Myös säätyläisnaiset ratsastivat, sillä ratsastustaito kuului aateliston tapakulttuuriin. 1700-luvulla syntyivät ratsastuksen eri koulukunnat, joista
saksalaisella koulukunnalla on ollut eniten vaikutusta Suomessa ja muissa pohjoismaissa. (Vasara 1987: 21, 23, 25.)
Ratsastuksen yleistymiseen 1800-luvulla vaikuttivat upseerien harrastuksen
lisäksi sirkukset, joiden esityksissä käyminen oli suosittua ajanvietettä. Sirkusten
esiintyjät antoivat myös ratsastustunteja halukkaille. Siviileiden ratsastusharrastusta pidettiin vielä 1870-luvulla ”keikailemisena”. Ratsastus löi kuitenkin itsensä
läpi harrastuksena ja urheilumuotona samaan aikaan nykyaikaisen urheilun kanssa, kun yhteiskunnassa tapahtui muutos ja merkittäviksi yhteiskuntaluokiksi talonpoikien rinnalle tulivat porvaristo ja teollisuustyöväki. Vapaa kansalaistoiminta
ja työväenliike vaikuttivat urheilutoiminnan kasvuun merkittävästi 1800-luvun
lopulla, jolloin perustettiin useita urheiluseuroja. Tuolloin oli tapana perustaa
armeijan joukko-osastoihin omia voimistelu- ja urheiluseuroja ja tämä toiminta
edisti myös ratsastusurheilua. (Vasara 1987: 30–35.) Helsinkiin perustettiin ratsupoliisi vuonna 1882 ja Turkuun samana vuonna. Myös muissa kaupungeissa oli
ratsastavat poliisit muutaman vuosikymmenen, mutta vain Turussa ja Helsingissä
on ratsupoliisi vielä tänä päivänä. (von Essen 2003: 32, 38–39, 43–45.)
Hevosen rooli työjuhtana on paljon huonommin dokumentoitu kuin sen rooli
sotaratsuna tai kilpailijana. Hevosen maatalouskäyttö Euroopassa auran vetäjänä
mahdollistui vasta ensimmäisen vuosituhannen lopulla, kun länget ja hevosenkengät kulkeutuivat Eurooppaan Aasiasta5. (Smil 2000: 125.) Suomen maataloudessa hevonen oli tärkein voimanlähde vain noin sadan vuoden ajan 1800-luvulta
5

Aiempi, härillä käytetty iesvaljastus painoi hevosen henkitorvea, ja rintavaljaat estivät voiman maksimaalisen käytön. Kengät säästivät kavioita ja toivat lisää pitoa.
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1950-luvulle saakka (Niemelä 2004: 193). Tämä johtui maankäytön muuttumisesta, kun peltoala kasvoi ja luonnonniittyjen pinta-ala putosi, sekä teräksisten maatalouskoneiden käyttöönotosta, jotka vaativat hevosvoimaa (Niemelä 2008: 144;
Greene 2008: 189).

Kuva 1. Metsätöissä ennen toista maailmansotaa. Kuva Päätalo-instituutti, Taivalkosken kunta.

1800- ja 1900-lukujen yhteiskuntien muutosta ja teollistumista on vaikea ymmärtää ilman hevosen vaikutusta. Hevosten tuottaman voiman korvautumiseen tarvittiin kolmenlaisia koneita. Höyrykoneiden käyttöönotto korvasi pitkän matkan
kuljetuksissa hevosen, mutta lisäsi niiden käyttöä lähikuljetuksessa. Sähkövoima
korvasi hevoset ihmisten kuljetuksessa ja vasta kolmas kone, auton moottori,
korvasi hevosen lopullisesti. Ann Norton Greene (2008) esittää että hevosten, ei
höyrykoneiden, käyttö loi perusteen materiaaliselle ympäristölle ja kulttuurisille
arvoille, jotka ovat muovanneet energian käyttöä 1900-luvulla. Hevoset näkyvät
ja kuuluvat edelleen suhtautumisessamme liikenteeseen ja liikkuvuuteen, suhteessamme autoihin sekä liikettä ja voimaa kuvaavassa kielessä. (Greene 2008: 7–9.)
Tunnetuin esimerkki tästä on sana hevosvoima, ja suomen kielen sana 'rekka' on
nimitys puutavaran kuljetusta varten tehdylle, parireen päälle laitettavalle irtolavalle (Kulonen 2001: 63).
Hevoskyyti säilyikin pitkään talvisena kyytimuotona autojen yleistyessä vasta
1920–1930-luvuilla talvikunnossapidon parantumisen myötä (Antila 1999: 206).
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Rautatieliikenteen tulo lisäsi hevosliikennettä asemille johtavilla yhdysteillä
1800-luvun lopulla ja luonnollisesti vähensi sitä rautatien kattavilla osuuksilla.
Kärryliikenne lisääntyi 1800-luvun puolivälin jälkeen ja tämä näkyi muun muassa
lisääntyneenä kärryjen ja kiesien valmistuksena myyntiin. 1800-luvun lopulla oli
Etelä-Suomessa jo kattava tieverkosto, kun Lapissa vasta rakennettiin kärryteitä.
(Viertola 1974: 189, 196, 258.)
Toisen maailmansodan jälkeen jälleenrakennukseen tarvittiin paljon hevosia
ja niiden hinnat olivat korkeat. Hevosten lukumäärä oli suurimmillaan vuonna
1950, kun niitä oli 408800. Siihen vaikuttivat sodan jälkeen siirtolaisten eli evakoiden kasvattama tilamäärä, peltopinta-alan kasvu ja metsätöiden määrä. Hevosten määrä alkoi laskea jyrkästi maa- ja metsätalouden koneistumisen vuoksi traktoreiden tuonnin säännöstelyn vapautuessa vuonna 1957 ja erityisesti vuoden
1968 verotusmuutoksen6 jälkeen. Hevostyön osuus maatalouden koko energiankäytöstä oli 1950-luvun alussa noin 60 prosenttia, 1960-luvun puolivälissä noin
30 prosenttia ja kymmenen vuotta myöhemmin enää muutaman prosentin. Pientiloilla vanhat hevostyövälineet olivat käytössä pitkään traktorin rinnalla. Verotuksen muutos oli kuitenkin kirjaimellisesti kuolinisku työhevostyyppiselle suomenhevoselle, sillä suomenhevosten lukumäärä laski vuodesta 1965 vuoteen 1970
mennessä 94 000 yksilöllä (Suomen Hippos 2012). Jäljelle jääneet olivat suurimmaksi osaksi kevyttä juoksijatyyppiä. Maatalouden rakennemuutos huipentui
1960-luvun lopulla, kun koneistuminen vähensi työvoiman tarvetta ja pientiloista
alkoi tulla kannattamattomia. Ylituotanto johti pellonvarausjärjestelmään, eli
valtio maksoi korvausta tuotannosta luopuville viljelijöille ja pellot pantiin niin
sanotusti pakettiin. Suuret ikäluokat tulivat työikään ja muuttoliike kaupunkeihin
ja ulkomaille kasvoi. (Kumpulainen 2007: 42, 44; Granberg 2004: 164; Niemelä
2004: 193, 194.)
Suomalainen hevoskulttuuri heijastelee mielenkiintoisella tavalla yleistä yhteiskunnallista muutosta. Hevosen asema nyky-Suomessa rikkoo rajoja monella
tavalla. Sen merkitys on muuttumassa; se ei ole enää tuotantoeläin eikä täysin
lemmikkikään. Talonpoikainen ravikulttuuri jatkuu miesvaltaisessa raviurheilussa
ja toisaalta uudeksi hevostalouden muodoksi sen rinnalle on tullut naisvaltainen

6

Metsäyhtiöiden maksama hevosmiehen palkka jakautui miehen ja hevosen osaan, joista jälkimmäinen
muodosti 60 % palkasta ja oli verotonta tuloa korvauksena hevosenpitokustannuksista. Valtio halusi
kuitenkin vaihtaa hevoset traktoreihin metsätyömailla ja siirsi vuonna 1968 verohelpotuksen hevoselta
traktorille. Hevosmiehen oli siis maksettava verot myös hevosen osuudesta, mikä teki monilla hevostyön jatkamisen maa- ja metsätaloudessa kannattamattomaksi. (Pesonen 2007c: 169; SKS KRA. HT
270–274. 2003; Haastattelut 1995: mies s. 1931.)
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ratsastusharrastus. Hevonen on rajalla myös maaseudulla ja kaupungissa, sillä
hevosharrastajat asuvat suurimmaksi osaksi kaupungeissa, mutta suurin osa hevosista on maalla. Tosin nykyään maalle muutetaan osin naisten hevosharrastusten perässä. (Eklund et al. 2007: 39; Schuurman 2012: 49.) Nykyinen hevoskiinnostus perustuu ihmisten lisääntyneeseen varallisuuteen ja vapaa-ajan viettoon.
Ennen yläluokkaisina pidetyistä harrastuksista kuten golfista, tenniksestä ja ratsastuksesta on tullut keskiluokkaisten harrastuksia. (Eklund et al. 2007: 38.)
Vaikka työhevosiakin vielä on ja niillä tehdään metsätöitä, ajelutuksia7 ja pienessä määrin maataloustöitä, suurin osa hevosista työskentelee nykyään ratsastuskouluissa opetushevosina sekä kilpaurheilijoina raviradoilla ja ratsastusareenoilla.
Muita hevosten ”ammatteja” ovat terapiahevosen, näytöshevosen ja vaellushevosen tehtävät. Terapiahevonen toimii sosiaali- ja terveysalan ihmisten työparina
henkistä tai fyysistä kuntoutusta tarvitsevien henkilöiden parissa. Hevosten esiintyminen erilaisissa näytöksissä ja sirkuksessa ei ole uutta, mutta se saa uusvanhoja muotoja esimerkiksi keskiaikapäivillä turnajaisten muodossa. Vuonna 2004
Helsingissä esiintyi myös hevosteatteri, ja joka vuosi pääkaupunkiin tulee esiintymään Eurooppaa kiertävä Apassionata-hevosnäytös. Vaellusratsastuksia vedetään eri puolilla Suomea ympäri vuoden. Niiden suosio on kasvattanut erityisesti
varmajalkaisena ja ketteränä pidetyn islanninhevosen suosiota. Vuonna 2011
Suomeen tuotiin 1 500 ratsuhevosta ja 500 ponia (Suomen Hippos 2012). Eniten
hevosia tuotiin Virosta, Saksasta ja Ruotsista ja suosituimmat rodut olivat islanninhevonen, shetlanninponi ja Latvian sport horse (Murtola & Ojala 2011: 16).
Ratsuja ja poneja tuodaan paljon, koska niiden kotimainen kasvatus ei riitä tyydyttämään niiden kysyntää. Sen sijaan lämminverisiä ravureita8 syntyy Suomessa
enemmän kuin suomenhevosia. Nykyisestä 75500 hevosesta 26 prosenttia on
suomenhevosia, 34 prosenttia lämminveriravureita ja 39 prosenttia ratsuja ja poneja. (Suomen Hippos 2012.)
Muiden hevosrotujen mukana Suomeen tulee myös niihin liittyvää kulttuuria.
Esimerkiksi islanninhevosille on omat askellajikilpailut ja niillä käytetään usein
tietynlaista satulaa ja suitsitusta. Espanjasta tulee andalusialaisten hevosten lisäksi
iberialaista hevoskulttuuria ratsastustyyleineen ja varusteineen. Nykyään hevoskauppaa käydään internetissä, minkä kautta yhteyden saa hevosen kasvattajiin ja
myyjiin ympäri maailman. Suomalaiset hevoskauppiaat välittävät hevosia esimer7

Jotkut työhevosharrastajat tarjoavat esimerkiksi hääkuljetuksia. Vossikka-ajureita on vielä Kuopiossa
ja Helsingissä.
8
Lämminverisellä ravurilla tarkoitetaan ravihevoseksi jalostettuja lämminverirotuja, kuten amerikanravuria, ranskalaista ravuria ja venäläistä ravuria.
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kiksi Keski-Euroopasta ja Espanjasta. Kilparatsastus, siihen käytetyt rodut ja
siihen liittyvä kulttuuri ovat varsin standardisoituneita ympäri maailman. Suomalainen hevoskulttuuri on niin juuriltaan kuin nykyisiltä yhteyksiltään kosketuksissa sekä oman paikalliskulttuurin että erilaisten kansainvälisten hevoskulttuurien ja
globaalien trendien kanssa.
1.3

Tutkimusongelmat ja keskeiset käsitteet

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää tutkimusaineiston perusteella, miten ihmisen ja hevosen suhde on muuttunut Suomessa 1900-luvun alusta 2000-luvulle
tultaessa. Tämän selvitän seuraavien kolmen tutkimuskysymyksen avulla:
1.

2.

3.

Millaisia käsityksiä ja merkityksiä aineistosta löytyy hevoselle sekä ihmisen ja hevosen suhteelle? Miten naisten ja miesten tai eri sukupolvia
edustavien suomalaisten hevoskokemukset ja -käsitykset eroavat toisistaan?
Miten nämä kulttuuriset hevoskäsitykset ja merkitykset heijastuvat ajatuksiin hevosen käsittelystä ja hoidosta sekä näissä tapahtuneisiin muutoksiin?
Millaisia kulttuurisia malleja hevosesta sekä ihmisen ja hevosen suhteesta aineistosta on tulkittavissa?

Tutkin kertojien yksittäisistä, henkilökohtaisista käsityksistä lähtien laajempia,
yleisempiä kulttuurisia malleja, joissa kytkeytyvät yhteen hevosen yhteiskunnallinen paikka ja käyttö, ihmisten hevoskäsitykset sekä hevosen ja ihmisen vuorovaikutus. Keskiössä ovat ihmisten kokemukset hevosista sekä se, mitä he hevosesta
kertovat ja mitä hevoset heille merkitsevät. Tarkasteltavia teemoja ovat lapsuuden
hevossuhde sekä hevossuhde työssä, sodassa ja vapaa-aikana. Tutkin tässä yhteydessä myös hevosen käsittelyyn liittyviä sukupuolittuneita käytäntöjä sekä hevosen kuolemaa ja hevosesta luopumista yhtenä ihmisen hevossuhteen ilmiönä.
Olennainen osa hevossuhdetta ovat hevoskäsitykset eli millaisena eläimenä hevonen nähdään, sillä tämä vaikuttaa puolestaan siihen, miten hevosta kohdellaan.
Hevosenpito ja -käsittely ovat muuttuneet tutkimusajankohdan aikana; tarkastelen
niissä tapahtuneita muutoksia Ingoldin taitoontumisen (enskilment) ja tehtävämaiseman (taskscape) -käsitteiden (Ingold 2006/2000: 195) sekä kognitiivisen antropologian skripti-käsitteen avulla. Lopussa kokoan tulkintani eri sukupolvien kokemuksista ja käsitykset hevosista sekä ihmisen ja hevosen suhteesta kulttuurisiksi malleiksi.
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Antropologian näkökulma eläimiin tulee esiin paikallisen tiedon kautta. Tässä
tutkimuksessa se tarkoittaa suomea äidinkielenään puhuvien ihmisten tietoa. Tein
haastattelut suomeksi ja kirjoitusaineisto oli myös kauttaaltaan suomenkielistä.
Suomea äidinkielenään puhuvien maantieteellinen alue ulottuu myös Suomen
nykyisten rajojen ulkopuolelle Pohjois-Ruotsiin ja Karjalaan. Näiltä alueilta on
myös osa tutkimusaineistostani.
Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat hevoskulttuuri, hevoskäsitys, ihmisen
ja hevosen suhde sekä kulttuuriset mallit. Hevoskulttuurista puhuessani tarkoitan
kaikkea paikallista tietoa, taitoa, menetelmiä, välineitä ja suhtautumista, jotka
liittyvät hevoseen ja sen käyttöön toimeentulon hankinnassa tai harrastuksena.
Hevoskäsitykset kertovat siitä, minkälaisena eläimenä ihmiset hevosen näkevät.
Käsitykset eläimistä muotoutuvat sosiaalisessa kanssakäymisessä ihmisten ja
eläinten kanssa, mutta myös taiteen, tieteen ja median kautta. Käsitykset vaikuttavat myös toimintaan, eli tässä tapauksessa hevosen käsittelyyn ja vuorovaikutukseen sen kanssa. Ne määrittävät osin myös ihmisen ja hevosen välistä suhdetta,
millä tarkoitan sekä henkilökohtaista että kulttuurista suhdetta. Tutkin myös eri
aikakausina vaikuttaneita hevosen ja sen käsittelyn kulttuurisia malleja sekä niissä
tapahtuneita muutoksia. Kulttuurinen malli on tutkijan tekemä tulkinta tietyn
ryhmän kulttuurisesta eli sosiaalisesti opitusta tiedosta. (ks. esim. D’Andrade
2005: 84; Shore 1996: 10–11.)
Johtuen tutkimukseni aiheesta ja näkökulmista katson tarpeelliseksi määritellä näkökulmani suhteessa kolmeen ihmistieteissä yleiseen dikotomiaan: luonto–
kulttuuri, ihminen–eläin ja mieli–ruumis. Yritän välttää luonto–kulttuurikaksijakoisuutta ja siihen liittyvää näkemystä ihmisen erityisasemasta ja erilaisuudesta eläimiin verrattuna. En esimerkiksi pidä puhuttua kieltä edellytyksenä
sosiaalisten suhteiden luomiselle tai tietoisuudelle. (ks. Fitzgerald 2007:956–960.)
Luonto–kulttuuri-kaksijakoisuus on teoreettinen jako, jolle ei voi löytää selvää
rajaa todellisuudesta. Rebecca Cassidy (2002a: 9) kritisoi käsitystä siitä, että luonto olisi kaikkialla ja aina sama ja sitä, että se olisi aina vastakkainen kulttuurille.
Ihminen on osa luontoa ja planeetan ekosysteemiä, ei irrallinen olento. Ihminen
toimii kehonsa kautta ja on vuorovaikutuksessa muiden eliöiden kanssa (Laurén
2006: 14) esimerkiksi ajaessaan hevosella. Hilary Toveyn mukaan keskeistä luonto–kulttuuri-dikotomian ylittämisessä on huomioida, että ihmiset muodostavat
eläinten kanssa yhteisiä, vaikkakin epätasa-arvoisia yhteisöjä ja kulttuureja (Tovey 2003: 213). Kulttuurilla tutkimuksessani tarkoitan merkityksiä, jotka opitaan
vuorovaikutuksessa toisten yhteisöön kuuluvien kanssa. Yhteisö voi olla pelkästään ihmisten muodostama ja kooltaan kansallinen, paikallinen tai vaikkapa am23

mattiryhmän muodostama. Se voi olla myös monilajinen kuten ratsastuskoulussa,
jolloin siihen kuuluvat niin ihmiset kuin muutkin eläimet. Kulttuurin voidaan
myös sanoa olevan asioita, jotka täytyy oppia pystyäkseen toimimaan ”oikein”
yhteisössä9. Toisaalta kulttuuri on osin myös tiedostamatonta, sillä sen omaksumisessa on kehollisuudella ja lapsuuden kokemuksilla suuri merkitys. Olen tietoinen
kulttuuri-sanaan liittyneestä kriisistä antropologiassa ja etnologiassa (Anttonen
1999: 196–212), mutta siihen liittyvä ahdistus ei näyttäydy niin suurena ongelmana eläintutkimuksen näkökulmasta. Ironista kulttuuriin liittyvässä keskustelussa
oli, että kulttuuri- ja sosiaaliantropologien kiistellessä kulttuurin määrityksistä ja
jopa poistamisesta tutkimuskäsitteistöstä etologit10 alkoivat kirjoittaa myös muilla
eläimillä olevan kulttuuria, kun kulttuuri määritellään opituksi käyttäytymiseksi.
(Laland & Hoppitt 2003: 150.)
Suhtaudun kriittisesti tiukkaan ihminen–eläin-kahtiajakoon, sillä ihminenkin
on eläin, ja eläinten määrittely yhdeksi kategoriaksi on ongelmallista, sillä lajien
määrä on valtava. Lisäksi tulkitsen ihmisten ja muiden eläinten väliset erot asteeroiksi esimerkiksi tietoisuudessa, tunteissa, kommunikoinnissa ja muissa kognitiivisissa toiminnoissa. Käytän tutkimuksessa käsitteitä ihminen ja eläin esimerkiksi teoreettisessa keskustelussa, sillä ne ovat ainakin vielä vakiintuneita käsitteitä sekä tieteellisissä että maallikkoteksteissä. Muutoin puhun ihmisestä ja muista
eläimistä, lajeista kuten ihmisestä ja hevosesta, tai ihmis- ja hevosyksilöistä. Englanninkielisissä teksteissä monet tutkijat käyttävät eläimistä sanaa non-humananimal. (DeMello 2012: 15.) Suomeksi käännös olisi luontevampi toiseen suuntaan eli ihminen on inhimillinen eläin.
Luontodiskurssiin eli luontokeskusteluun liittyy myös mieli–ruumiskahtiajako, joka on peräisin karteesiolaisen ja kristillisen perinteen sielu–ruumiskahtiajaosta. Se liittyy luontodiskurssiin inhimillisyyden eli järjen ja sielun ja
eläimellisyyden eli halun ja ruumiin määritelmien kautta. Kognitiivinen antropologia sisältää tässä tutkimuksessa käsityksen ihmisestä kokonaisvaltaisena olentona, joka havainnoi maailmaa aistiensa avulla ja oppii myös kehonsa kautta. (Lave
1988: 171) Mieli ja ruumis ovat siis yhtä tutkimukseni ihmis- ja kulttuurikäsityksen mukaan.
Koska tutkin tekstejä, näkökulmani hevosiin on tässä tutkimuksessa vääjäämättä ihmiskeskeinen. Hevonen ja ihmisen suhde siihen ovat kuitenkin tutkimuk9

En tarkoita tällä, että kulttuuri määrittäisi ihmisen toimintaa, vaan että samaan yhteisöön kuuluvat
ihmiset ovat yleensä tietoisia sopivina pidetyistä käyttäytymistavoista ja yleisimmistä ajattelumalleista
ja arvoista yhteisössä. He voivat toimia myös niitä vastaan.
10
Etologia on eläinten käyttäytymistä tutkiva tieteenala.
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sen keskiössä, eivätkä esimerkiksi hevosurheilun ympärille muodostuneet ihmisyhteisöt tai materiaalinen kulttuuri. Tutkimukseni kuuluu hermeneuttiseen tutkimustraditioon (Habermas 1972: 308–311), jonka mukaan tutkimuksen tehtävänä
on ”ihmisen koetun todellisuuden ilmiöiden ja merkitysten tulkinta ja ymmärtäminen”. Työni ihmiskäsitykseen kuuluu ajatus siitä, että ihminen on biologisen
perimän, yhteiskunnan ja kulttuurin muovaama. (Ks. Tuomi 2007: 56.)
1.4

Tutkimuksen rakenne

Väitöskirjani rakenne muodostuu alkuosan aineisto- ja teorialuvuista sekä hevoskokemuksia, hevossuhdetta ja hevosiin liittyviä kulttuurisia malleja käsittelevistä
aineiston analyysiluvuista. Johdannon jälkeen esittelen eläinsuhdetta tutkimuskohteena ja käyn siinä läpi niin antropologista eläintutkimusta kuin ihmisen ja
hevosen tutkimukseen liittyvää aiempaa tutkimusta myös lähitieteenaloilta. Luvussa kolme käsittelen tutkimukseni teoreettisia lähtökohtia sekä oman näkökulmani hevossuhteen tutkimiselle kertomusaineistosta. Luku neljä on omistettu
aineiston ja sen tulkitsemiseen käytettyjen analyysimenetelmien esittelylle.
Luvut 5–9 ovat työni analyysiluvut. Tarkastelen niissä hevossuhdetta pääasiassa kertomusten ja haastattelujen kautta, jotka sisälsivät sekä omaelämäkerrallista kerrontaa että lähisukulaisten kertomuksia. Niissä hevossuhdetta pohdittiin
lapsuuden, hevosen hoidon ja kohtelun, työn, sodan, vapaa-ajan sekä kuoleman
konteksteissa. Olen koostanut tutkimuksen analyysiluvut näiden teemojen ympärille ja olen sisällyttänyt kuhunkin lukuun kertomusten ajallisen kaaren 1900luvun alusta 2000-luvulle. Luvussa 5 analysoin lapsuuden hevoskäsityksiä ja suhdetta, sillä lapsuudenkokemuksistaan kertoivat useimmat kertojat ja kokemuksilla näytti olevan suuri merkitys myös aikuisiän hevossuhteen kannalta. Lapsuuteen liittyen kerron myös hevostaitojen oppimisesta ja hevoskäsitysten muotoutumisesta. Seuraavassa luvussa siirryn aikuisiän kokemuksiin ja aloitan analysoimalla eri sukupolvien hevoselle antamia käsityksiä ja merkityksiä sekä niihin
liittyen hevosen hoitoon ja kohteluun liittyviä kokemuksia ja merkityksiä. Luvussa 7 käsittelen kertomuksia sotahevosista, sillä sota-ajan kokemukset vaikuttivat
sekä ihmisten hevossuhteeseen että hevosen yhteiskunnalliseen merkitykseen.
Samassa pääluvussa tarkastelen ihmisen ja hevosen suhdetta työnteossa niin pelloilla, metsissä kuin nykyajan ravi- ja ratsutalleilla. Seuraavassa pääluvussa analysoin kertomuksia vapaa-ajan vietosta hevosten parissa niin maatalousyhteiskunnassa kuin nykyään. Luvussa 9 tarkastelen hevosen kuolemaa, siihen liittyviä
käsityksiä ja kokemuksia sekä niissä tapahtuneita muutoksia sadan vuoden ajalta.
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Hevosen kuoleman olen ottanut tarkasteluun erikseen, sillä kuolemassa eläimen
merkitys ihmiselle tavallaan ”kirkastuu”, ja juuri menettämisen pelko ja kuoleman
lopullisuus ovat aihe, josta kertojat kirjoittivat yllättävän paljon. Kuljetan mukana
myös sukupuolisuuden teemaa, sillä hevosen kanssa toimiminen on sukupuolittunutta. Erilaisista käsityksistä ja henkilökohtaisista kokemuksista muovautuu edellisten lukujen teemojen konteksteissa kulttuurisia malleja, joita käsittelen kootusti
työn tulosluvussa 10. Luku kokoaa analyysilukujen tulkinnat tarkemman teoreettisen tarkastelun alle, kun muodostan kulttuuriset mallit hevosesta ja hevossuhteesta. Luvussa 11 luon loppuyhteenvedon hevoskulttuurin muutoksista. Tutkimukseni painottuu työhevoskulttuurin kuvaamiseen agraariajan Suomessa, mikä
on tutkimuksen aikarajauksessa ajallisesti pitkäkestoisin hevoskulttuurin muoto –
tämä heijastuu myös hevoskulttuuria kuvaavan aineiston määrään ja sisältöön.
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2

Eläinsuhde tutkimuskohteena

Eläinsuhteen tutkimus on yleistynyt ihmistieteissä 1990-luvulta alkaen. Siihen
asti eläimet olivat lähes yksinomaan biologian, eläinlääketieteen ja maataloustieteen tutkimuskohteita. (Noske 2008: 25; Kainulainen 2009: 11.) Antropologia on
muodostanut tässä poikkeuksen, sillä siinä eläinsuhteen tutkiminen on ollut osa
ihmisyhteisöjen tutkimista jo 1800-luvulta asti (Shanklin 1985: 379). Näkökulma
on kuitenkin ollut ihmiskeskeinen, vaikka myös eläimelle on annettu toimijuutta
(Stammler & Takakura 2012: 2).
Yhteiskuntatieteellisessä ja humanistisessa eläintutkimuksessa halutaan vastauksia muun muassa kysymyksiin millaisia rooleja eläimillä on yhteiskunnassa,
millaisia merkityksiä ihmisten ja eläinten välisille suhteille on muodostunut, miksi kohtelemme eläimiä kuten kohtelemme, millaisille ajattelumalleille eläinsuhteemme perustuvat ja millaisia eläinkuvia eri aikakausina on tuotettu. (DeMello
2012: 4–5.) Eläinten tuominen ihmistutkimuksen piiriin pakottaa myös määrittelemään uudelleen käsitteitä ihminen, eläin, ja kulttuuri, sekä kehittämään uusia
menetelmiä ja teorioita (Mullin 2002: 390).
Ihmisen ja eläimen suhteen tutkiminen on laaja ja monitieteinen tutkimusala,
jossa tehdään tutkimusta esimerkiksi eläinlääketieteen, antropologian, oikeustieteen, sosiologian ja filosofian alalla (Tuomivaara 2003: 7; DeMello 2012: 7). Eri
tieteenalojen sisällä ovat näin kehittyneet muun muassa oikeustieteellinen eläintutkimus, eläinmaantiede ja eläinpolitiikka. Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen eläintutkimus alana ei siis ole yhtenäinen, vaan tutkimus kiinnittyy vakiintuneiden tieteenalojen käytäntöihin ja menetelmiin. Eläintutkimuksen sisällä voidaan myös erottaa karkeasti kaksi suuntausta; eettisesti ja poliittisesti sitoutunut
kriittinen eläintutkimus (Critical Animal Studies) ja laaja-alaisempi eläinsuhteiden yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus (Animal Studies, HumanAnimal Studies, Anthrozoology). (Schuurman 2012: 15; DeMello 2012: 7.)
Kiinnostus yhteiskuntatieteelliseen ja humanistiseen eläintutkimukseen kasvoi 1990-luvulla erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Tänä aikana
eläinkysymykset ovat politisoituneet (eläinoikeusliikkeet, petokeskustelu, turkistarhaus, tuotantoeläinten hyvinvointi) ja niistä on tullut samanlainen kiistakysymys kuin ympäristökysymyksistä 1960–1970-luvuilla. Eläinsuhteiden tutkimus
on kehittynyt myös rinta rinnan feministisen ja ympäristötutkimuksen kanssa
(DeMello 2012: 7). Eläinsuhteiden tutkimuksen suosio näyttää liittyvän muutenkin rajanvetoihin kuten esimerkiksi ihmisen ja koneen suhteen tutkimiseen, geenitutkimukseen ja elinsiirtoihin eläimistä ihmisiin. (Mullin 1999: 202.) Ihmis27

eläinsuhteiden tutkimusta voidaan luonnehtia holistiseksi, missä suhdetta tarkastellaan niin biologian, kulttuurin kuin yhteiskunnan kontekstissa (DeMello 2012:
9–10). Se voidaan nähdä myös osana laajempaa suuntausta poispäin ihmiskeskeisistä lähestymistavoista, missä ihminen on irrallisena muusta todellisuudesta.
Viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut myös institutionalisoituminen yliopistolliseen tutkimukseen. (Thompson 2007: 64, 65.) Voidaan puhua jopa eläinkäänteestä (animal turn) sosiaalitieteissä (Mullin 2002: 391). Noske (2008: 26) toteaa,
että eläimet pysyvät kuitenkin pelkkinä objekteina tutkimuksissa niin kauan kuin
luonnontieteilijät redusoivat niitä eli pelkistävät osiin jopa solutasolle asti ja sosiaalitieteilijät pitäytyvät ihmiskeskeisessä näkökulmassa.
2.1

Eläimet antropologisessa tutkimuksessa

Antropologiassa ihmisen eläinsuhde on kuulunut osana ihmisyhteisöjen tutkimukseen koko tieteenalan olemassaolon ajan 1800-luvulta lähtien (Shanklin 1985:
379–381, 392; Mullin 2002: 388). Näkökulmat tosin ovat vaihdelleet. 1800luvulla darwinismista ja kolonialismista vaikutteita sai ”sivistynyt ihminen”
ja ”villi eläin” -ajattelu, joiden väliseen jatkumoon mahtuivat myös villit ihmiset
ja kesytetyt eläimet. Mielikuvaa vahvisti ajatus vahvimpien selviytymisestä.
1900-luvun alusta 1980-luvulle kestäneen talousantropologisen, symbolisen ja
strukturalistisen lähestymistavan eläinkuvassa eläin nähtiin toimeentulon lähteenä
ja symbolina. 1990-luvulta alkaen yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä yleistynyt eläinkäänne toi myös antropologiseen eläintutkimukseen eläimen aktiivisena
toimijana. Siitä ovat esimerkkeinä muun muassa kesyyntymisprosessiin ja kotieläimiin liittyvä tutkimus, kulttuurin sekä ihmisen ja eläimen välisten suhteiden
uudelleenmäärittelyt, mitkä näkyvät kädellisten, kloonauksen, hullun lehmän
taudin ja geenimuuntelun tutkimuksissa. Antropologiassa kiinnitetään nykyään
myös enemmän huomiota eläimiin ”moderneissa yhteiskunnissa” sekä moraalisiin
ja poliittisiin kannanottoihin eläinten puolesta. (Noske 2008: 22, 23; Mullin 1999:
206, 207; Mullin 2002.) Vaikka eläimet ovat olleet osa antropologista tutkimusta
jo toistasataa vuotta, antropologian käsitys eläimistä on muuttunut viimeisen 20
vuoden aikana. Yksi muutos on se, että ihmisten ja eläinten välisiä suhteita pidetään sellaisenaan tutkimisen arvoisina. Eläimet nähdään yhä harvemmin pelkkinä
välineinä ihmisten välisten sosiaalisten suhteiden tutkimisessa. (Mullin 2002:
388.)
Brian Morris kritisoi antropologista eläinsuhteen tutkimusta liiallisesta yksinkertaistamisesta sekä länsimaisen ja ei-länsimaisen elämänmuodon ja ajatteluta28

van vastakkainasettelusta. Antropologisessa kirjallisuudessa maanviljelijät ja
eläinten kasvattajat on esitetty hyvin yleistetysti luontoon ja eläimiin välineellistävinä, ihmiskeskeisinä ja hierarkkisesti suhtautuvina. Tälle vastakkaisena on
nähty yhtälailla yleistetyt, mutta hyvin idealisoidut esimodernit, ei-länsimaiset,
pienet yhteisöt, joihin liitetään tasa-arvoinen ja vastavuoroinen luonto- ja eläinsuhde. (Morris 2000/1998: 2) Tähän ongelmaan vastaa Dimitrios Theodossopoulos, joka tutki kreikkalaisen Zakynthosin saaren asukkaiden eläinsuhteita; hän
ehdottaa, että maanviljelijöiden suhdetta kotieläimiin pitää tarkastella oikeassa
kontekstissaan, mihin kuuluvat huolenpito, vastavuoroisuus ja jokaisen olennon
tarkoituksen ymmärtäminen maatilalla. Theodossopoulos ja aiemmin Du Boylay
(1974) ovat korostaneet kotieläinten kuuluvan kotitalouteen ja niiden nähdään
muodostavan läheiset suhteet samaan talouteen kuuluvien ihmisten kanssa. Tähän
suhteeseen kuuluvat järjestys, huolenpito ja hyödyllisyys. (Theodossopoulos
2005: 15, 16.) Agraarikulttuurissa kotieläimet on integroitu yhteisön sosiaaliseen
rakenteeseen sekä taloudellisesti että kulttuurisesti. Ihmisen ja työeläimen suhde
on erilainen kuin esimerkiksi ihmisen ja saaliseläimen. Tästä on antropologiassa
ja arkeologiassa käyty keskustelua metsästäjä-keräilijöiden ja maanviljelijöiden
eläinsuhdetta tarkasteltaessa. Maanviljelijöiden eläinsuhde on nähty lähes yksinomaan ihmisen hallinnan ja eläintä alistavan toiminnan kautta. Tämän dominanssiteorian sitkeyden taustalla on marxilaisen perinteen käsitys eri ihmisryhmien
toisiinsa käyttämästä vallasta, kontrollista ja dominanssista (Argent 2010: 97).
Viime aikoina on kritisoitu Tim Ingoldin (2006/2000: 72–73) väitettä siitä, että
metsästäjä-keräilijöiden ja alkuperäiskansojen suhde eläimiin olisi tasavertainen
ja länsimaiset maanviljelijät alistaisivat eläimiään (Armstrong Oma 2010; Argent
2010; Theodossopoulos 2005; Morris 2000/1998). Knight (2005) huomauttaa, että
metsästäjät eivät tunne metsästämiään eläimiä yksilöinä, vaan lajina. Saalis pakenee, se ei luota ihmiseen. Domestikaatio eli kesyyntyminen puolestaan mahdollistaa molemminpuolisen suhteen syntymisen vaikka se olisikin epätasa-arvoinen.
(Knight 2005: 5.)
Kotieläimet on Toveyn (2003: 212–213) mukaan esitetty ihmislähtöisesti
olentoina, joilla ei oikein ole paikkaa luonnossa eikä kulttuurissa. Domestikaatio
on nähty eläinten alennustilana, mikä muuttaa ne ihmisen luomiksi eläviksi esineiksi, jotka on jalostettu lauhkeiksi, tyhmiksi, mukautuviksi ja ihmisestä riippuvaiseksi. Toveyn mielestä domestikaatio perustuu sosiaalisuuteen ja luottamukseen, kun laumaeläimet pystyvät kommunikoimaan ihmisten kanssa ja pitämään
ihmistä lauman näennäisjäsenenä. Ihminen puolestaan suosi sosiaalisia ja lauhkeita yksilöitä, joten yksilöiden välille pääsi rakentumaan luottamuksellinen suhde.
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Tämä luottamuksellinen suhde kuitenkin rikottiin erityisesti syötävien eläinten
kohdalla. (Tovey 2003: 212.) Samaa mieltä on Argent (2010: 101–102), joka perustaa näkemyksensä domestikaatiosta sekä ihmisen ja hevosen yhteistyöstä hevosen sosiaalisuuteen, eläimen kontrolloimiseen sitä opettamalla, ei väkivaltaa
käyttämällä sekä hevosen toimijuuteen. Toimijuudella hän tarkoittaa sitä, että
hevoset eivät passiivisesti tai vaistonvaraisesti reagoi ihmisen käskyihin tai pyyntöihin vaan vastaavat niihin.
Osallistun tutkimuksellani antropologiassa ja humanistisessa eläinsuhteen
tutkimuksessa käytävään keskusteluun kotieläinten ja ihmisten suhteesta ja siihen
vaikuttavista tekijöistä.
2.2

Ihmisen ja hevosen suhteeseen liittyvä aiempi tutkimus

Antropologisessa ja etnologisessa tutkimusperinteessä hevosen ja ihmisen suhdetta on alettu tutkia aiemmin kuin muilla yhteiskuntatieteellisillä tai humanistisilla
aloilla. Tosin tutkimus on antropologialle tyypillisesti kohdistunut ensin heimoyhteiskuntiin. Hevossuhdetta ovat ensimmäisinä tutkineet amerikkalaiset John C.
Ewers (1955), Frank Gilbert Roe (1955) sekä Elizabeth Atwood Lawrence (1982,
1985, 1989). Ewers ja Roe olivat tasankointiaanien kulttuureihin erikoistuneita
etnologeja. Lawrence oli koulutukseltaan paitsi antropologi myös eläinlääkäri.
Hän tutki hevosen symbolista merkitystä rodeossa, crow-intiaanikulttuurissa ja
poliisien ratsuna. 1980-luvulta on myös Bornemanin (1988) tutkimus, jossa hän
analysoi amerikkalaisia hevosrotuja käänteisenä totemismina, jonka mukaan kasvattajat heijastavat käsityksiään rodusta ja kansallisesta identiteetistä hevosrotujen
luokitteluun.
1990-luvulla eläinkäänteen mukana myös ihmisen ja hevosen suhteen tutkiminen muuttui symbolien ja resurssien tutkimuksesta hevosen näkemiseen suhteen aktiivisena osapuolena. Ratsastuksen ja hevosurheilun suosion myötä hevosiin liittyvä tutkimus on kasvattanut suosiotaan myös antropologisessa tutkimuksessa viime vuosikymmeninä. Erityisesti hevosen domestikaatioon liittyviä arkeologisia ja antropologisia tutkimuksia on tehty useita 1990- ja 2000-luvulla (Olsen
1996; Clutton-Brock1996; Levine 1999; Anthony 2007; Kelekna 2009; Argent
2010; Armstrong Oma 2010).
Pohjoismaista näkökulmaa hevosiin on tuonut ruotsalaisten tutkijoiden tekemä artikkelikokoelma työhevosen taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta
merkityksestä (Liljewall & Myrdal 1997). Ella Johansson (1994) on tutkinut
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myös naisten ja hevosten suhdetta Ruotsissa metsätyötä käsittelevässä tutkimuksessaan.
Hevosurheilun maailmaa ovat tutkineet ruotsalainen etnologi Sara Berglund
(2006) sekä brittiantropologit Rebecca Cassidy (2002a) ja Kate Fox (2005). Heillä kaikilla on etnografinen lähestymistapa. Berglund tutki ihmisen ja ravihevosen
suhdetta ruotsalaisessa raviurheilussa. Cassidy uppoutui englantilaisen laukkaurheilun maailmaan tehden tallitöitä ja avustaen laukkahevosten liikuttamisessa11.
Fox puolestaan tarkasteli laukkaurheilua katsomon puolelta havainnoimalla ihmisiä. Australialainen Kirrilly Thompson (2007) teki kenttätyöt väitöskirjaansa Andalusiassa, missä hän tutki hevosen käyttöä härkätaistelussa käyttäen ratsastajan
ja hevosen vuorovaikutuksen tarkasteluun kentaurimetaforaa. Amerikkalainen
Karen Dalke (2010) on puolestaan tutkinut mustangeihin liittyviä kansallisuuden
käsityksiä Yhdysvalloissa.
Muilla humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla hevosta ovat tutkineet
ruotsalainen historioitsija Mats Greiff ja Susanna Hedenborg (2007), jotka tutkivat ruotsalaisen raviurheilun muutosta. Hevosen 1800-luvun historiaa Yhdysvalloissa ovat tarkastelleet Ann Norton Greene (2008) kirjassaan Horses at Work ja
Clay McShane ja Joel A. Tarr (2007) kirjassa The Horse in the City. Sotahevosen
historiaa eri aikoina ja eri kulttuureissa on tutkinut Louis A. DiMarco (2008) kirjassaan War Horse. Anthony Dent (1974, 1987) on perehtynyt hevosen historiaan
erityisesti Isossa-Britanniassa. J. Edward Chamberlin (2006) ja Elaine Walker
(2008) ovat kirjallisuuden tutkijoita, jotka ovat kirjoittaneet hevosen merkityksestä ihmisyhteisöille kautta maailman.
Aiempaa tutkimusta suomalaisesta hevoskulttuurista on tehty kansatieteessä,
historiassa ja kielitieteessä. Tunnetuimpia suomalaisen kansanelämän ja siinä
sivussa myös hevoskulttuurin kuvauksia ovat tehneet Samuli Paulaharju useissa
julkaisuissaan12 sekä Kustaa Vilkuna (1958, 1967a, 1967b). Suomenhevosesta ja
sen hoidosta kirjoittivat 1900-luvun alkupuolella aikansa kuuluisat hippologit eli
hevostieteilijät Kaarlo Gummerus ja Axel Alfthan (ks. esim. 1918) sekä E. Sihvola (1939). Humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta suomenhevosesta ja
suomalaisesta hevoskulttuurista ovat tehneet Ilmari Ojala (1997), joka on kirjoittanut suomenhevosesta ja sotahevosesta laajalti hevoslehdissä ja tietokirjoissa,
kulttuurimaantieteilijä Mikko Kumpulainen ravihevosesta (2000) ja suomenhevo11

Liikuttamisella tarkoitetaan laukkahevosten yhteydessä ratsastusta. Ravihevosia voidaan liikuttaa
myös ajamalla.
12
Esimerkiksi teoksessaan Härmän aukeilta (1996/1932) Paulaharju kuvailee myös paikallista hevoskulttuuria.
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sen merkityksestä (2007) sekä Maija Kalske, joka tutki väitöskirjassaan (2005)
suomalaisten hevosten nimistöä. Vuonna 2007 julkaistu Markku Saastamoisen
toimittama Suomenhevonen on ensimmäinen kattavampi suomenhevosesta tehty
tieteelliseen tutkimukseen perustuva julkaisu. Hevosen historiaan Suomessa liittyvää tutkimusta ovat julkaisseet Markku Nenonen (1999), Tapani Mauranen
(1999) ja Hilja Toivio (2007). Erland Eklund, ja Kjell Andersson (2011) ovat
HÄSTSAM-tutkimusprojektissa käsitelleet uutta hevostaloutta ja maankäyttöä.
Nora Brandt on tutkinut projektissa hevosyrittäjyyttä ja ratsastusharrastuksen
merkitystä naisille. Ensimmäiset hevosta koskevat humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen väitöskirjat Suomessa ovat Karoliina Ojasen (2011) Tyttöjen
toinen koti, joka käsitteli tyttökulttuuria ratsastustalleilla ja Nora Schuurmanin
(2012) ”Hevoset hevosina”, joka käsitteli eläimen ja sen hyvinvoinnin tulkintaa.
Viime vuosina ihmisen ja hevosen suhteen tutkiminen on keskittynyt ihmisen
ja hevosen välisen vuorovaikutuksen perusteisiin ja siihen liittyvään ruumiillisuuteen (Brandt 2004a, 2004b; Noske 2005; Hearne 2007; Thompson 2007; Evans &
Franklin 2010; Argent 2010; Armstrong Oma 2010; Schuurman 2012). Tämä
liittyy tieteissä tapahtuneeseen ruumiilliseen ja affektiiviseen käänteeseen eli
ihmisen aistimellisuuden ja tunteiden merkitykseen hänen toiminnassaan (Sarjala
2008: 67). Hevostutkimukselle on myös tyypillistä, että se on hevosihmisten tekemää. Ruumiillisuuden kokemusten tutkiminen ilman omaa kokemusta olisi
hankalaa, sillä puhutun kielen sanat eivät aina tunnu riittävän kuvaamaan hevosen
kanssa koettua yhteenkuuluvuuden tunnetta ratsastuksessa. (Argent 2012: 111–
112.)
Hevoseen liittyvä tutkimus, kuten muukin eläintutkimus, on tällä hetkellä hyvin angloamerikkalaista, eikä se ole aina sovellettavissa pohjoismaisen ja suomalaisen kulttuurin tutkimukseen. Esimerkiksi Lawrence (1982) ja Thompson
(2007) puhuvat villistä ja kesystä hevosesta ja hevosen häilyvyydestä näiden kahden rajamailla, kun jokainen hevossukupolvi pitää kesyttää. Nämä tutkijat tulevat
Yhdysvalloista ja Australiasta, missä on villiintyneitä hevosia. Niissä myös hevoskäsitys ja koko hevoskulttuuri on erilaista kuin Suomessa. Suomalaisen talonpojan näkökulmasta hevonen ei ollut villi, vaan osa maatalousyhteisöä kuten
muutkin kotieläimet. Myös angloamerikkalainen tapa mieltää perinteinen hevosenkäsittely hyvin yksioikoisesti väkivaltaiseksi pakottamiseksi ja uudet menetelmät lempeän luonnollisiksi, ei istu sellaisenaan suomalaiseen hevoskulttuuriin,
vaikka työhevosen käsittely ei aina ole helläkätistä ollut Suomessakaan. Ilmiö
liittyy myös eläin- ja luontosuhteen muutokseen, missä ennen pakollisesta työstä
on tullut nykyään elämys ja osa vapaa-ajan viettoa.
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Ihmis-hevossuhde eroaa muista ihmis-eläinsuhteista siten, että hevoset voivat
olla seuraeläimiä, mutta ne eivät enää jaa samoja tiloja ihmisten kanssa kuten
koirat ja kissat nykyään (Thompson 2007: 25). Suomessa hevonen luetaan tuotantoeläimiin, vaikka sitä ei juurikaan käytetä enää työssä eikä sitä kasvateta täällä
lihaksi (kuten Ranskassa) eikä sitä lypsetä (kuten Mongoliassa) eikä tammoja
käytetä hormonilääkkeiden tuotannossa (kuten Kanadassa). Hevonen on harvoin
varsasta asti saman ihmisen omistuksessa. Hevosia vaihdetaan sopivampaan ihmisen kasvaessa taidoiltaan tai nuoren kasvaessa liian isoksi ponilleen ja siirtyessä hevosiin. Hevonen on myös suurimpia eläimiä, joihin ihmisellä on läheinen
fyysinen ja emotionaalinen suhde. Läsnä on siten myös vaaran elementti, mikä
vaatii hevosen käsittelijältä kykyä tulkita hevosen käyttäytymistä. Ihmisen ja
hevosen viestinnästä suurin osa on sanatonta ja lähietäisyydellä siihen liittyy
myös kosketus, erityisesti ratsastuksessa. (Thompson 2007: 25–26; Brandt 2004b:
300.)
Hevosen ja ihmisen muodostama työpari on yksi tiiviimmistä ja erityisemmistä ihmis-eläinsuhteista. Sen tutkiminen tarjoaa uuden näkökulman ihmisen ja
hevosen väliseen kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen, ihmisen identiteettiin ja
sosiaalisiin tarpeisiin. (Bryant 2008: 14; DeMello 2012: 219.) Työsuhteen tutkiminen antaa tietoa myös hevoskäsityksistä ja kulttuurisista malleista. Ihmisen ja
hevosen suhteen tutkiminen tarvitsee ajallista ulottuvuutta ja muualle kuin angloamerikkalaiseen kulttuuriin pohjautuvaa tutkimusaluetta. Oma tutkimukseni paikkaa tätä aukkoa.
2.3

Erilaiset eläinkäsitykset

Niin kauan kuin on määritelty ihmisyyttä, on myös määritelty eläimellisyyttä.
Elisa Aaltolan (2004: 17–18) mukaan eläin- ja ihmiskäsityksen välillä on kehämäinen suhde, koska eläinkäsitys määrittää ihmisyyttä ja ihmiskäsitys eläimellisyyttä. Eläinkäsitykseen vaikuttaa koko kulttuuri eli media, taide, tiede, elinkeinot
ja teknologia. Henkilökohtaisella tasolla eläinkäsitykseen vaikuttavat myös eläinkokemukset eli eläin itse. Ihmisellä voi kuitenkin olla käsitys eläimestä, vaikka
hän ei olisi sitä koskaan tavannutkaan, koska käsitykset syntyvät kulttuuristen
mallien eli jaettujen merkitysten kautta. Niitä puolestaan on suullisissa kertomuksissa, kirjallisuudessa, mediassa, elokuvissa ja valokuvissa.
Claude Lévi-Strauss (1963) on kirjoittanut, että eläimiä on hyvä ajatella. Tällä hän viittaa siihen, että eläimet ovat ihmiselle myös mielen ravintoa, eivät vain
ruokaa. Eläimillä on suuri symbolinen ja metaforinen arvo kautta ihmiskulttuuri33

en, ja niitä on käytetty erilaisissa luokitteluissa, joista olennaisin on rajanteko
ihmisten ja eläinten välille. Eläimet ovat vaikuttaneet suuresti ihmisyhteisöjen,
kulttuurien ja uskontojen muovautumiseen. (Bekoff 2007: xxxv.) Ne ovat ihmisille hyödykkeitä, perheenjäseniä, ruokaa ja edustavat ”luontoa” (Mullin 1999: 215).
Ne liittyvät olennaisella tavalla esimerkiksi lapsen kehitykseen; ne ympäröivät
lapsen satujen ja lelujen muodossa ja mahdollisesti myös lemmikkieläiminä. Suhteemme eläimiin on monitahoinen. Esimerkiksi koira voidaan luokitella kumppaniksi, työeläimeksi, koe-eläimeksi ja ruoaksi riippuen kulttuurisesta kontekstista. (Dutton 2007: 1065–1066.) Eläimestä muodostettu käsitys ei ole niinkään
fakta vaan kulttuurinen konstruktio. Eläinkäsitykset ovat varsin pysyviä ja yleisesti jaettuja tai tunnettuja. Ne ovat myös sosiaalisesti rakentuneita. Opimme
lapsuudesta lähtien kertomaan, mitkä ovat villieläimiä ja mitkä kotieläimiä. (Arluke & Sanders 2007: 951.) Eläimet voidaan jakaa paitsi biologisiin luokkiin
myös kesyihin ja villeihin, syötäviin ja syötäväksi kelpaamattomiin, ihmisille
hyödyllisiin ja haitallisiin. Eläinten jakaminen eri luokkiin vaikuttaa siihen, miten
niitä kohdellaan. (DeMello 2012: 46–51.)
Ihmisten käsitykset eläimistä ovat yhtä vaihtelevia kuin heidän suhtautumisensa toisiinsa (Ingold 1988: 1). Ihmis-eläinsuhde muodostuu kunkin aikakauden
ja eläimen käytön kontekstissa. Saman yhteisön jäsenillä on erilaisia, usein ristiriitaisia eläinsuhteita eri eläinlajeihin ja -yksilöihin (Morris 2000/1998: 2). Suhde
riippuu ihmisen iästä, sukupuolesta ja varallisuudesta sekä eläimen roolista yhteisössä (Puputti 2009: 58). Naisten, nuorten, korkeammin koulutettujen ja kaupunkilaisten on todettu suhtautuvan tunteellisemmin eläimiin kuin muiden. Merkitystä on myös lapsuudenkokemuksilla, vanhempien asenteilla, eläinten kanssa toimimisella ja persoonallisuudella. (Schuurman 2012: 52; Serpell 2004.) Omassa
aineistossani nämä tekijät näkyvät selvästi. Lisäksi niissä näkyy myös, minkälaista eläinten kohtelua elinkeinot ”vaativat” ja mitä ajatellaan ihmisyydestä ja hyvästä ihmisestä.
Aaltola jakaa eläinkäsitykset samankaltaisuutta ja erilaisuutta korostaviin.
Samankaltaisuutta korostavissa käsityksissä eläin on osa samaa jatkumoa ihmisen
kanssa. Niillä on siis samanlaisia piirteitä. Samankaltaisuutta korostava maailmankatsomus on tyypillinen useissa animistisissa kansanuskomuksissa, joissa
luonto elollistetaan ja ihminen nähdään yhtenä luonnonolentona muiden joukossa.
Aaltola laskee samaan kategoriaan myös inhimillistämisen, millä tarkoitetaan
inhimillisten piirteiden sijoittamista eläimiin ja niiden käyttäytymisen ja tarpeiden
tulkintaa ihmisen kaltaiseksi. Myös evoluutioteorian kautta ihminen näyttäytyy
osana muuta eläinkuntaa. (Aaltola 2004: 18–19.) Eläimen inhimillistäminen ja
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sen samankaltaistaminen ihmisen kanssa tulee selvästi esille tutkimissani kertomuksissa. Tarkastelemme toiseutta omasta kokemusmaailmastamme käsin, ja
eläimen käyttäytymistä tulkitessaan maallikko käyttää usein apunaan juuri inhimillistämistä.
Ihmisen ja eläimen erilaisuutta korostavat näkemykset painottavat ihmisen
erityisyyttä ja irrallisuutta luonnosta. Eläimet nähdään ihmisen vastakohtana ja
hierarkkisessa suhteessa ihmiseen, jolloin ihminen asetetaan eläinten yläpuolelle.
Yksi esimerkki erilaisuuden korostamisesta on ihmisen erottaminen eläimistä
käsitteellisesti omaksi lajikseen muiden ollessa yksi ryhmä. Tähän liittyy myös
ajatus ihmisen yksilöllisyydestä muiden eläinlajien ollessa ”vailla näkökulmaa
olevaa massaa”. Näkökulmaan liittyy myös eläimellisyyden pitäminen negatiivisena ja sen liittäminen ruumiillisuuteen ja vietteihin. Tähän on liittynyt ihmisryhmien leimaaminen eläimiksi, vaikkapa rotiksi kuten juutalaisille tehtiin, ja
heidän marginalisoimisensa yhteiskunnan ulkopuolelle. Erilaisuutta korostavat
näkökulmat tuovat esille niihin liittyvän valta-asetelman, kun eläinten yksilöllisyyden kieltäminen mahdollistaa niiden hyväksikäytön ja eläinmetaforien käyttö
ihmisryhmien alistamisen. (Aaltola 2004: 18–20.)
Yksi tapa luokitella eläimet on tehdä se käyttötarkoituksen mukaan tuotanto-,
lemmikki-, koe-, harraste-, työ ja luonnonvaraisiin eläimiin. Kutakin luokkaa
koskee erilainen eläinkäsitys. Tuotanto- ja koe-eläimet määritellään biologiansa
kautta, jotta ne on helpompi käsitteellistää ihmisen ruoaksi tai biologiseksi malliksi kokeisiin. Lemmikit, työ- ja harraste-eläimet ovat yksilöllisempiä ja niitä
määritellään luonteenpiirteiden ja ulkonäön perusteella. Näillä määritelmillä on
myös lain voima, ja eläimen pitoon kohdistuu erilaisia säädöksiä sen mukaan
onko kyseessä tuotanto-, koe- tai lemmikkieläin. (Aaltola 2004: 21–23.)
Länsimaisen ajattelun historiassa erilaisuuden korostaminen on vaikuttanut
niin kristillisessä ajattelussa kuin tieteessäkin. Kristillisessä ajattelussa korostui
henki–ruumis-jaottelu, jonka mukaan ihminen oli henkinen olento, eläimet pelkästään fyysisiä. Niinpä ihminen oli jumalan kuva ja eläimet luotu ihmistä varten.
Käsitys eläimistä ruumiillisina, viettien varassa elävinä olentoina teki joistakin
lajeista kirkon silmissä pahoja. Paholainen nähtiin milloin pukin, käärmeen tai
kissan hahmossa, tai eläinten katsottiin olevan demoneita, jotka olivat paholaisen
palveluksessa. (Aaltola 2004: 24–25; DeMello 2012: 37–39.) Suomalaisessa kansanuskossa myös hevonen on liitetty paholaiseen. Uskottiin, että paholainen liikkui ihmisten keskuudessa mustan hevosen hahmossa. (Haavikko 2003: 307).
Raamattua voidaan tulkita myös niin, että ihmisen tehtävä on kaitsea eläimiä
ja luontoa. Tästä esimerkkinä ovat keskiaikainen legenda Pyhästä Fransiskukses35

ta, joka uskoi eläimillä olevan sielun, sekä jotkut protestanttiset liikkeet 1600luvulta, jotka uskoivat, että eläimet eivät kategorisesti eronneet ihmisestä eikä
niitä oltu luotu vain ihmistä varten. (Aaltola 2004: 26.) Raamatun kaitsemistehtävä näkyy suomalaisessa maatalousyhteiskunnassa vallalla olleessa käsityksessä
ihmisen ja hevosen suhteesta, kun hevosesta puhuttiin palvelijana, jota piti kohdella hyvin. Silvasti nimittää tätä tilanhoitajaperinteeksi (Silvasti 2002: 44).
Tieteellisessä ajattelussa erottelu korostui 1600-luvulta peräisin olevassa rationaalisessa ajattelussa, joka toi objektiivisuuden ihanteen tieteeseen. Se teki
eläimistä ja luonnosta passiivisia tutkimuskohteita, joita voitiin niiden ”mekaniikan” paljastuttua hyödyntää entistä paremmin ihmisen hyväksi. 1600-luvun ranskalainen filosofi René Descartes piti eläimiä mekaanisina koneina, koska niillä ei
ollut kieltä ja kykyä järkeilyyn kuten ihmisellä (DeMello 2012: 39). Eläin nähtiin
vain tieteellisten selitysmallien kautta. Eläinkokeissa eläin nähdään edelleen lääketieteellisen tutkimuksen mallina ja kertakäyttömateriaalina, vaikka niiden hyvinvointiin kiinnitetäänkin nykyään huomiota. 1700-luvulla rationalismi hellitti
hieman ja muun muassa Jeremy Bentham pohti eläinten kykyä tuntea. (Aaltola
2004: 27, 29, 31.)
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa suomalaisessa yhteiskunnassa vaikutti
kaksi limittäistä moraalijärjestelmää, kansanusko ja kristinusko. Kansanuskolla
tarkoitetaan suullista perinnettä, riittejä ja tapoja, joihin on kertynyt yliluonnollisiin ilmiöihin liittyviä uskomuksia eri aikakausilta. (Siikala 1985: 305.) Maalaiskylissä oli tuolloin vielä noitia, parantajia ja riitaantuneita naapureita, jotka uskoivat voivansa vahingoittaa toisiaan taikuuden avulla. Starkin (2005) mukaan kristinusko ja kansanusko erosivat toisistaan esimerkiksi siinä, että kristinuskossa ”hyvä” viittasi Jumalan armoon ja oikeudenmukaiseen tuomioon, kun taas
kansanuskossa ”hyvä” merkitsi itsepuolustusta, vääryyksien kostamista ja selkeitä
rajoja itsen ja muiden välillä. Kansa oli kristittyä ja periaatteessa sisäistänyt myötätunnon periaatteen, mutta taikuuden normi vaikutti rajan vetämiseen omaan
talouteen tai sukuun kuuluvien ja muiden välille sekä myötätunnon kokemiseen
vain omaan talouteen kuuluvia ja sukulaisia kohtaan. (Stark 2005: 84–85.) Kansanomaiseen maailmankuvaan kuului käsitys onnen rajallisesta määrästä ja kateudesta. Talon tai yksilön karjaonni, hevosonni tai metsästysonni oli jatkuvasti uhattuna yhteisön muiden jäsenten taholta. Menestyksekkään talonpojan piti suojautua
pahalta silmältä ja muiden kateudelta. (Löfgren 1987: 76–77.) Myös kotieläinten
ajateltiin kuuluvan omaan talouteen ja usein naapurille kostettiinkin eläinten kautta, koska ihmisten hyvinvointi oli niistä riippuvainen. Niinpä kansanuskossa on
paljon eläinten parannus- ja suojaamismenetelmiä. Maailmankuvaan ja siten
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myös eläinkäsitykseen kuului, että ilmiöihin, kuten sairauksiin ja olentoihin, voitiin vaikuttaa loitsuilla. Loitsuja esitettiin kaikissa elämäntilanteissa ja niiden
esittämisellä oli aina funktio. Niiden avulla pyrittiin vaikuttamaan ilmiöön tai
vallitsevaan tilanteeseen. (Piela 2010: 29.) Syntyloitsuissa nimettiin olion tai ilmiön alkuperä. Uskottiin, että jos tunsi ilmiön alkuperän, pystyi hallitsemaan sitä
(Paasio 1985/1976: 7; Haavikko 2003: 305).
Suomalaisessa kansanrunoudessa13 hevonen esiintyy ristiriitaisena hahmona
(Haavikko 2003: 305). Se johtuu runouden kerrostuneisuudesta vanhimpien aiheiden ollessa peräisin luultavasti rautakaudelta tai varhaiskristilliseltä ajalta (Siikala 1985: 323). Hevosensyntyloitsu on vanha ja sen erilaiset säkeet kuvaavat eri
kulttuurikerrostumia. Hevosen syntypaikoiksi mainitaan hiisi eli pyhä lehto, vuori, hiekka, vaahtera ja vaahto. Yleisin näistä synnyistä liittyi hiiteen eli vainajien
uhrilehtoon, pyhään metsikköön tai vuoreen. Hevonen oli siis saanut alkunsa
pyhän uhrimetsikön ja kalmiston tai vuoren jumaluudesta.14 Suomalaisessa folkloressa esiintyy myös Tuonen hevonen, joka ottaa vainajan vastaan Tuonelan
portilla. Hevonen pystyi siis kulkemaan maailmoiden välillä ja viemään omistajansa Tuonelaan tai toimimaan šamaanin apulaisena. (Haavikko 2003: 305–306;
Lehikoinen 2009: 35.) Kristinuskon demonisoitua hiiden ja muut pyhät paikat,
myös hevonen saatettiin liittää paholaiseen.
Kalevalan hevoskäsitys on osa hevoseen liittyvää suomalaista kulttuuriperintöä. Kalevalan hevoset voidaan jakaa yliluonnollisiin ja tavallisiin. Yliluonnollinen hevonen on hiiden ruskea ruuna, jonka pyydystäminen ja käyttö tietäjän henkimatkalla on varattu Lemminkäisen ja Väinämöisen kaltaisille sankareille. Näiden tulisten, kipunoita iskevien ja savuavien yliluonnollisten hevosten lisäksi
Kalevalassa on myös tavallisempia hevosia, virkkuja oriita15 tai ruunia, joita miehet ajavat ja käsittelevät, mutta naiset ruokkivat (Kalevala 23. runo). Koska hevonen on suuri ja vahva eläin, joka jaksaa kantaa ja vetää raskaat kuormat, sen uskottiin pystyvän kantamaan myös huolet ihmisen puolesta. Hevosen terapeuttinen
merkitys on tiedostettu Suomessa yhteiskunnallisella tasolla vasta 1900-luvun
lopulla, mutta kansanperinteen mukaan se näyttää kantaneen ihmisten murheita jo
13

Käytän lähteinä tässä tutkimuksessa Kalevalaa ja Suomen Kansan Vanhat Runot -kokoelmaa, jotka
on koottu 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.
14
Tämä on lähellä muinaisgermaanien käsityksiä hevosesta luonnonjumaluutena, jolla on yhteys vainajiin ja manalaan. Myös venäläisten muinainen metsänhaltia oli hevoshahmoinen. (Haavikko 2003:
305–306.)
15
Olen käyttänyt ori-sanan taivutukseen vahaa tapaa, joka löytyy liitteestä 4. Ori-sanan vanhat taivutusmuodot perustuvat sanan vanhaan muotoon "orhi", mutta moni käyttää niitä edelleen ja pitää ainoana oikeana tapana taivuttaa sana.
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vuosisatojen ja -tuhansien ajan. Huolten kantaminen liittyi luultavasti myös kuvaan hevosesta uskollisena ja luotettavana kumppanina. Uudempaan, kristilliseen
traditioon liittyy hevonen, joka hengityksellään lämmittää Marjatan vastasyntynyttä lasta (Kalevala 50. runo). Hevonen on ensimmäinen, joka tervehtii Marjatan
lasta, Jeesusta, joka tulee syrjäyttämään Väinämöisen.
Maaseudun köyhemmälle väestölle taiat, loitsut, yliluonnolliset olennot ja
noituus olivat arkipäivää. Ne muodostivat oman maailmakuvan ja tietojärjestelmän, joka perustui vuosisatoja vanhaan tietoon luonnonympäristön hyödyntämisestä omavaraistaloudessa. Vasta 1900-luvun alussa modernisaation tuulet ja tieteellinen tieto alkoivat syrjäyttää kansanomaista maailmankuvaa. Sitä ennen tietäjiin ja parantajiin sekä yrttilääkintään turvauduttiin eläinten ja ihmisten sairastuessa, koska mitään muuta tietoa ei kansalla ollut käytettävissään. Lukutaidon ja
valistuksen yleistyessä tieto karjan menestymiseen vaikuttavista tekijöistä levisi
syrjäkylillekin. Talonpoikaiset käsitykset taikuudesta ja karjaonnesta korvautuivat
uusilla kulttuurisilla arvoilla ja erilaisella eläinkäsityksellä.
Ei ole sattumaa, että eläinsuojeluaate alkoi levitä Suomessa juuri 1800-luvun
lopulla, kun hevosten käyttö oli huipussaan niin maaseudulla kuin kaupungeissa.
Siihen tosin olivat syynä myös luokkayhteiskunnassa vallitsevat erilaiset eläinkäsitykset sekä kaupungistumisen tuoma etääntyminen kotieläimistä. Yläluokan ja
kaupunkilaisten eläinsuhteeseen vaikuttivat tiedon tieteellistyminen sekä etäisyyden kasvaminen luontoon ja eläimiin, mikä muutti suhteen niihin eksoottisemmaksi, tunnepitoisemmaksi ja romanttiseksi. Lisäksi korostui luokka-ajattelu, kun
yläluokka piti itseään esimerkillisenä ja sivistyneenä eläinten käsittelijänä, taikauskoisten viljelijöiden ja työväestön ollessa niitä, jotka ruoskivat hevosiaan ja
laiminlöivät koiriaan. (Löfgren 1987: 84–85.) Hevonen oli tuon ajan ihmiselle
elävä kone. Ei siksi, että sen eläimyyttä ei olisi tiedostettu tai siihen ei olisi kiinnytty, vaan modernisaation aikana koneiden kehittely vaikutti myös hevoskäsitykseen. Hevosen voimia ja käyttöominaisuuksia tutkittiin ja vertailtiin jatkuvasti
uusiin, kehiteltäviin koneisiin. Hevonen oli kuitenkin myös kumppani, esteettinen
objekti (McShane & Tarr 2997: x, 2–4) ja kasvavan kansallisuusaatteen myötä
kansan symboli (Topelius 1983/1899: 100, 102).
Tutkimusaineistoni kertomuksiin ovat vaikuttaneet lisäksi hevosen kulttuuriset representaatiot esimerkiksi valokuvissa, taideteoksissa, kirjallisuudessa, erilaisissa teksteissä ja puheessa. (Vrt. Laurén 2006: 44–60; Kaarlenkaski 2012: 85–
94.) Rajaan kuitenkin hevoseen liittyvien kuvien ja taiteen analysoinnin tämän
tutkimuksen ulkopuolelle.
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3

Eläinsuhteen tutkimisen teoreettisia
lähtökohtia

Tutkin hevoseen liittyviä kulttuurisia käsityksiä kirjoitettujen aineistojen kautta.
Teoreettisena viitekehyksenä aineiston tulkinnassa minulla ovat kognitiivinen
antropologia ja narratiivinen lähestymistapa, koska niiden avulla saadaan selville
hevoseen liittyvää implisiittistä eli epäsuoraa ja kätkettyä tietoa sekä kulttuurisia
merkityksiä. Lähestyn tutkimuskohdetta myös muistamisen, sukupuolen ja kokemusten kautta
3.1

Kognitiivinen antropologia

Kognitiivinen16 antropologia tutkii ihmismielen ja kulttuurin suhdetta, eli sitä
miten ihmisyksilöiden tiedosta tulee kulttuuria, yhteisesti jaettua tietoa, sekä sitä
mitä ihmiset yhteisönsä jäseninä ajattelevat asioista ja tapahtumista, jotka muodostavat heidän maailmansa. (D’Andrade 2000/1995: 1; Quinn 2005: 3.)
Kognitiivinen antropologia sai alkunsa 1950-luvulla ethnosciencetutkimuksessa, joka on eri ihmisryhmien tietorakenteita (esimerkiksi alkuperäiskansojen luontokäsityksiä) tutkiva etnografian ala. Erityisesti Floyd Lounsburyn
ja Ward Goodenoughin sukulaisuusjärjestelmiä käsittelevillä artikkeleilla oli suuri
vaikutus kognitiivisen antropologian syntyyn, sillä he esittivät ajatuksen kulttuurista tietona ja kehittivät metodin sukulaisuuskäsitteiden tunnistamiseen ja niiden
järjestelmärakenteen analysointiin. Toista vaihetta kognitiivisen antropologian
historiassa 1950-luvun lopulta 1970-luvun alkuun luonnehti kulttuurisen tiedon
yksityiskohtainen ja kvantifioiva tutkiminen. Suuri vaikuttaja tuolloin oli A. Kimbal Romney. Clifford Geertz (esim. 1973) nousi formalisointia ja kvantifikaatiota
vastaan esittämällä, että kulttuuri on julkisesti jaettua ja sen voi selittää symbolien
välisiä suhteita tulkitsemalla. (D’Andrade 2000/1995: 1, 14–15, 122, 245.)
Kolmannen vaiheen aloitti Eleanor Rosch 1970-luvun alussa esittämällä psykologisen teorian luokittelusta, prototyyppiteorian, jossa kielelliset luokittelut
toimivat prototyyppeinä muille luokitteluille. Tämän syrjäytti jo 1980-luvun alussa skeemateoria ja konnektionistiset verkostot, jotka muuttivat oletusta kielen
vaikutuksesta ajatteluun. Konnektionistisen mallin mukaan ajattelu koostuu mal-

16

Kognitiolla tarkoitetaan havaintoon, kieleen, muistiin, liikekontrolliin, tunteisiin ja tietoisuuteen
liittyviä asioita. Kognitiotieteet tutkivat mieltä ja/tai aivoja, missä edellä mainittujen ominaisuuksien
ajatellaan sijaitsevan. (Kolak & co 2006: 1–2.)
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lien tunnistamisesta ja oppimisesta assosioimalla. Sanat edustavat skeemoja, jotka
aktivoituvat puheessa. Antropologiassa keskityttiin puolestaan kulttuuristen mallien ja niiden toiminnan tutkimiseen. Neljäs vaihe oli D’Andraden mukaan 2000luvun taitteessa meneillään, ja hän esitti keskittymistä entistä enemmän skeemojen vaikutukseen ihmisen toimintaan, siihen miten emootiot ja motivaatiot vaikuttavat toimintaan ja miten kognitiiviset rakenteet suhtautuvat fyysisiin rakenteisiin
ja ryhmien käyttäytymiseen. (D’Andrade 2000/1995: 138, 140, 149, 246–248.)
D’Andraden mukaan antropologin tehtävänä on selvittää, miten ihmiset arjessaan järjestävät ja käyttävät tietoa (D’Andrade 2000/1995: xiii, xiv). Tieto voidaan Shoren (1996) mukaan jakaa lajikohtaiseen, henkilökohtaiseen ja kulttuuriseen tietoon. Lajikohtainen tieto on ”primitiivistä” ja sisäsyntyistä ja se välittyy
biologisesti. Ajatuksena lajikohtainen tieto on lähellä vaiston käsitettä, joka saa
esimerkiksi vastasyntyneen leimautumaan hoitajaansa. Jatkumon toisessa päässä
on henkilökohtainen tieto eli mentaaliset mallit, jotka ovat jokaisella omanlaisensa, esimerkiksi mentaalinen kartta omasta kotikaupungista. Mielen mallien avulla
jäsennämme itsemme ja ympäristömme. Henkilökohtaiset mallimme ovat kuitenkin vuorovaikutuksessa kulttuurisen tiedon kanssa, joka tyypillisesti sisältyy esimerkiksi sanojen, tarinoiden ja esineiden merkitykseen ja joka opitaan toisilta
ihmisiltä ja jaetaan heidän kanssaan. (Shore 1996: 10–11, 47; D’Andrade
2000/1995: xiii, xiv.)
Kulttuurinen tieto on tietyn ihmisjoukon yhteistä tietoa ja tapoja, sekä samanaikaisesti yksilöiden sisäistämää tietoa. Se sisältää tietynlaisia käsityksiä maailmasta ja sen ilmiöistä. Kuvaavaa kulttuurisille malleille on, että ihminen tarkastelee maailmaa niiden kautta, mutta ei näe itse mallia. (Strauss & Quinn 2001/1997:
139–140.) Esimerkiksi kättely on kulttuurinen tapa, jonka merkitys on länsimaisille ihmisille suhteellisen jaettu. Kulttuurinen tieto uusiutuu jokaisen sukupolven
myötä. Toiset mallit kuolevat, toiset muuttuvat ja samalla syntyy uusia. Ne ovat
myös osa yksilöiden henkilökohtaisia kognitiivisia resursseja. Aina kulttuurisen
mallin sisäistäminen ei onnistu, koska henkilökohtaiset kokemukset ja käsitykset
maailmasta eivät käy yksiin konventionaalisen, kulttuurissa yleisen mallin kanssa.
Lisäksi persoonallisuus, luonne ja temperamentti vaikuttavat niin ihmisten kuin
eläinten välisiin suhteisiin. Teoria sisältää jo implisiittisesti ajatuksen persoonallisten ominaisuuksien, kuten temperamentin vaikutuksesta kulttuurisesta mallista
poikkeamiseen. Kognitiivinen antropologia muodostuu psykologian ja kulttuuriantropologian lähestymistavoista (Taivalantti 2012: 47).
Esimerkiksi 1910–1940-luvulla syntyneiden suomalaisten kulttuurinen tieto
hevosesta liittyy hevosella tehtäviin maatilan töihin ja niihin liittyviin toimintata40

poihin (kevätkyntö) ja välineisiin (valjaat, aisat ja aura). Nuoremmalla polvella
kulttuurinen tieto hevosesta liittyy esimerkiksi ratsastuskoulussa opetettaviin
asioihin (kevyt ravi) ja välineisiin (satula ja suitset). Kukin yksilö tulkitsee kuitenkin jaettua eli yhteisesti tunnettua tietoa omien tietojensa, kokemustensa ja
mielenkiinnon kohteidensa mukaan muodostaen omia tulkintojaan. (Vrt. Shore
1996: 47, 52; Tynjälä 2007: 14–15.)
Sekä kulttuurinen että henkilökohtainen tieto voi olla myös hiljaista tietoa
(tacit knowledge), jota on hankala ilmaista sanallisesti. Tieteelliseen keskusteluun
käsitteen toi Michael Polanyi (1966). Hän tarkoittaa hiljaisella tiedolla kokemusperäistä tietoa, joka on arkisia taitoja kuten kädentaitoja sekä ruumiillista ja intuitiivista tietoa. (Polanyi 1983/1966: 15; Heinänen 2007: 102.) Hiljainen tieto syntyy kokemuksen kautta. Se on henkilökohtaista ja käytännöllistä (Schuurman
2012: 67). Lapsuudessa opittu tieto on hiljaista tietoa. Sen avulla nähdään, mutta
sitä ei nähdä. Tämän vuoksi kulttuurista tietoa harvoin kyseenalaistetaan. (Holland & Quinn 1993/1987: 11, 14.) Tekemisen kautta tutuiksi tulevat myös esineet,
sanasto, asenteet ja ideologia. Konnektionistisen selityksen mukaan tekemisen ja
siihen liittyvän tiedon myötä aivoissamme muodostuu uusia yhteyksiä, joita voidaan kutsua kulttuurisiksi malleiksi ja skripteiksi (esim. Strauss & Quinn
2001/1997). Skriptit ovat toimintamalleja. Ne kumpuavat jokapäiväisistä rutiineista ja ovat vakiintuneita tapahtumaketjuja usein tapahtuvista asioista (Holland
& Quinn 1993/1987: 19). Skripti jakautuu tapahtumiin, jotka kytkeytyvät toisiinsa
ajallisesti ja syy-seuraussuhteeltaan. Ne rakentuvat eri tavalla eri aikoina ja eri
konteksteissa ja ne voivat olla sekä henkilökohtaisia että kulttuurisia. (Miettinen
2006: 33) Esimerkiksi suomalaiset hoitavat ratsuhevosen nykyään eri tavalla kuin
työhevosen 50 vuotta sitten. Skripti liittyy hevosen hoidossa hoitotoimenpiteisiin
ja niiden järjestykseen. Kulttuurinen malli tulee lähelle skriptiä, mutta se on yleisempi ja laajempi käsite. Molempien avulla tulkitaan myös toisten ihmisten toimintaa. (Miettinen 2006: 33.)
Uusi tieto rakentuu vanhan päälle ja oppiminen on nopeampaa, jos asia on jo
entuudestaan tuttu. Muistiin vaikuttavat jo olemassa olevat mallit, huomiotaso,
samanlaisten aiempien kokemusten määrä ja tunteen voimakkuus. Kokemukset
järjestäytyvät mentaalisiksi malleiksi ja tapahtuma, josta on olemassa esimerkiksi
muilta opittu kulttuurinen malli, on helpompi muistaa, kuin tapahtuma, josta ei
ole aiempaa kokemusta eikä kulttuurista sapluunaa, johon kokemus sijoittaa. On
siis jokseenkin helppoa oppia sellaista, mikä sopii olemassa olevaan tietorakenteeseen, mutta toisaalta on vaikeaa olennaisesti muuttaa vakiintunutta mentaalimallia, joka on toistuville samanlaisille kokemuksille rakentuessaan muuttunut
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suhteellisen pysyväksi. (D’Andrade 2000/1995: 184; Taivalantti 2012: 49.) Myös
kehon liikeradat muodostavat yhteyksiä aivoissa. Kun tiettyjä liikkeitä toistetaan
paljon, niistä tulee rutiinia ja ne automatisoituvat.
Sanat kertovat ihmismielen liikkeistä. Kielenkäyttö heijastelee maailmankuvaamme ja käsitystämme eri ilmiöistä sekä vaikuttaa toimintaamme. (Dutton
2007.) Tekstissä hiljaista tietoa löytyy metaforista eli vertauskuvista. Michael
Polanyi on sanonut, että me tiedämme enemmän kuin osaamme kertoa (Polanyi
1983/1966: 4). Monet tekemällä opitut, arkipäiväiset asiat ovat juuri vaikeimpia
selittää verbaalisesti. Sen vuoksi käytämme vertauskuvia, jotka ovat jo sinällään
kulttuurisia malleja ja sisältävät esimerkiksi eläimestä näkemyksen, joka voi olla
yhtä aikaa symbolinen ja todellinen. Koska metaforat perustuvat merkityksiin,
joita eläimille annetaan, niitä on usein vaikea havaita. Metaforinen vertaus, jota
käytetään tarpeeksi usein, ei enää kuulosta metaforalta, vaan siitä tulee todellisuutta. (Quinn 2005: 3, 4, 19; Dutton 2007: 1065, 1067.)
Se, miten käsitteellistämme toisia lajeja, kuvaa ajattelumme ja kielemme metaforista ja symbolista pohjaa. Samalla se näyttää, miten muodostamme suhteita
eläimiin. Metaforat ovat aina sidoksissa kulttuuriin. Kuitenkin niiden kokemusperäisyyden vuoksi ne voivat kertoa myös yleisestä suhtautumistavasta johonkin
eläimeen. Eläinmetaforat toimivat kahteen suuntaan. Ne osoittavat kuinka se,
miten eläimistä puhumme vaikuttaa siihen, mitä me niistä ajattelemme ja miten
me niitä kohtelemme. Vastaavasti eläinsuhteemme vaikuttavat siihen, miten me
niistä puhumme. (Dutton 2007: 1068; Warkentin 2007: 1069.)
Kognitiivisen ajattelumallin mukaan tieto on jäsentyneenä pitkäkestoiseen
muistiin skeemojen muodossa. Skeemat ovat ihmisen muodostamia, mielen sisäisiä eli mentaalisia malleja tai tietorakenteita, mutta eivät tarkkoja kopioita ulkomaailman ilmiöistä. (Quinn 2005: 38; Shore 1996: 44.) Skeemat syntyvät ja täydentyvät oppimisen ja kokemuksen myötä ja ne vaikuttavat ihmisen ajatteluun ja
toimintaan. Jaettuja ja kulttuurisia malleja skeemoista tulee, kun ihmiset jakavat
kokemuksiaan ja käsityksiään muodostaen niistä esimerkiksi kertomuksia. (Taivalantti 2012: 48–49.)
Kulttuuriset mallit ovat ryhmän jakamia skeemoja ja ne edustavat yleisesti
tiedostettuja, mutta ei välttämättä kaikkien hyväksymiä, käsityksiä jostain asiasta
(Taivalantti 2012: 49; D’Andrade 1990: 809). Kulttuuristen mallien lähteet ovat
tiedotusvälineissä, kirjallisuudessa ja hevosihmisten välisissä keskusteluissa.
Kertomuksia kertoessaan ihminen hyödyntää näitä henkilökohtaisia ja jaettuja
malleja kognitiivisina resursseinaan. Tutkijalle ne ovat tekstistä ja puheesta tulkittavissa, ja tutkimuksen tuloksena syntyvät kulttuuriset mallit ovat siis tutkijan
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tulkintoja näistä tavoista, joita kertoja käyttää kokemuksensa jäsentämisessä. (Ks.
Taivalantti 2012: 49–50.)
Tunteet ja ajatukset nähdään kansanomaisessa mielen teoriassa yleensä erillisinä. Voidaan sanoa, että tunne sokaisi niin, ettei kyennyt ajattelemaan. Tunteisiin
liittyy kuitenkin muutakin kuin sympaattisen ja parasympaattisen hermojärjestelmän aiheuttamat reaktiot. Kykymme arvioida toisten ihmisten tunteita on varsin
huono, mikäli emme tiedä tilannetta, johon tunne liittyy ja mitä siitä seurasi. Tunteeseen vaikuttaa siis myös sen aiheuttaneen tilanteen henkilökohtainen merkitys.
(D’Andrade 2000/1995: 218, 220.)
Tunteet vaikuttavat myös oppimiseen. Damasio (1999) erottaa toisistaan
emootion ja tunteen. Emootiot ovat fyysisiä muutoksia esimerkiksi kyynelkanavien toiminnassa ja ne ovat muiden havaittavissa. Ne valmistavat yleensäkin tiettyyn toimintaan, esimerkiksi pelko valmistaa pakoon tai taisteluun. Tunteet sitä
vastoin ovat sisäisiä, subjektiivisia kokemuksia. Tietoisuus omista tunteista auttaa
suunnittelemaan toimintaa esimerkiksi etsimällä aktiivisesti mielihyvää tai välttämällä pelkoa aiheuttavia tilanteita. Tunteet ovat tärkeitä myös siinä, miten havainnoimme toisia. Tunnistamme emootioiden ulkoiset merkit ja niihin liittyvät
sisäiset tunteet. Emme kuitenkaan osu aina oikeaan edes ihmisten kanssa saati
sitten muiden lajien kanssa. (Milton 2005a: 263–265.) Emootiot ovat luonteeltaan
kaksijakoisia. Ne ovat sekä kehollisia että kulttuurisia ja koostuvat fyysisistä tuntemuksista, joilla on kulttuurisia merkityksiä. (Milton 2005b: 26.)
Kulttuurimalliteoriaa on kritisoitu jäykäksi ja liikaa sosiaalisen ja kulttuurisen
tiedon painottamisesta henkilökohtaiseen kokemukseen verrattuna. (Taivalantti
2012: 189.) Tuon kuitenkin esille kertojien ja haastateltujen kokemuksia suorien
lainauksien muodossa. Ne ovat pohja aineistosta analysoimilleni kulttuurisille
malleille. Kulttuurimalliteoria on tässä käytännöllinen, koska tutkin tekstejä eli
kilpakeruutekstejä ja litteroituja haastatteluja. Kognitiivista antropologiaa ovat
kritisoineet ruumiillisuuden puutteesta muun muassa Jean Lave (1988), Tim Ingold (2006/2000) ja Christina Toren (2002). Laven mielestä kognitio ei ole prosessi pään sisällä vaan sosiaalista toimintaa. Tieto on myös kehollista. Se ei sijaitse vain mielessä pään sisällä. Christina Toren kritisoi kognitiivisen antropologian
tutkijoita siitä, että he eivät ole huomioineet lainkaan Piaget’in skeemateoriaa.
Piaget on hänen mielestään onnistunut ruumiillisemman ja historiallisemman
ulottuvuuden tuomisessa ihmisen oppimisteoriaan. Hänen mukaansa kognitiiviset
skeemat ovat ruumiillisen mielen tuotteita, joita lapset alkavat muodostaa aistien-
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sa ja tuntemuksiensa välityksellä yhdessä muiden ihmisten ja eläinten kanssa.17
(Toren 2002: 114–123.) Tapa, jolla sovellan kognitiivista antropologiaa, sisältää
myös ruumiillisen puolen mikä on olennainen osa hevosten kanssa toimimista.
3.2

Muistitieto, kokemukset ja sukupuoli

Muistaminen ja muistelu ovat olennainen osa kognitiivisia toimintojamme ja
keskeisiä asioita tässä tutkimuksessa kokemuskertomuksia tulkitessani. Ne vaikuttavat kertomuksen muodostumiseen ja siihen, millä tavalla kulttuurisia malleja
käytetään hevossuhdetta selitettäessä. (vrt. Taivalantti 2012: 52.) Alessandro Portelli (2006) pitää muistin kykyä jäsennellä tapahtumia tärkeämpänä kuin tiedon
säilyttämistä. Muisti toimii aktiivisesti luoden asioille merkityksiä ja syyyhteyksiä. Tämä näkyy kertojan tavassa hahmottaa menneisyyttä ja omaa elämäänsä, sekä tavassa sijoittaa kertomus historialliseen kontekstiinsa. (Portelli
2006: 58.)
Muistelu on aina yksilöllinen prosessi, johon vaikuttavat niin muistelun ajankohta kuin itse tapahtumankin seikat. Muistitieto on aina kertojan tekemä tulkinta
asiasta. Me kaikki koemme ja muistamme asioita hieman eri tavoin. Kertojan
tulkinta on riippuvainen kertomishetkestä ja siitä, kenelle kerrotaan. Myös hevoskertomukset ovat siis oman aikansa tuotosta. Kerromme asioista eri lailla heti
tapahtuman jälkeen, vuosi tapahtumasta ja erityisesti kun tapahtumasta on kulunut
30 vuotta. Kirjoittaminen on myös aina erilaista kuin puhuminen. Joku kertoo
puhumalla asiat selkeämmin, toiset ilmaisevat itseään paremmin kirjoittamalla. Ja
aina myös jätetään jotain kertomatta. (Korkiakangas 1999: 161, 171)
Suomessa alettiin 1980-luvulla suhtautua uudella tavalla muistitietoon, kun
sen avulla ryhdyttiin tekemään näkyväksi aiemmissa tutkimuksissa sivuutettuja
asioita. Taina Ukkosen (2000) mukaan muistitietoaineiston avulla tutkimukseen
tuodaan tutkimuksen kohteena olevien ihmisten tai yhteisön oma ääni, heidän
oma historiansa. Keskeistä on myös kertojien omien kokemusten ja tulkintojen
esiin tuominen ja vakavasti ottaminen. (Ukkonen 2000: 13, 14.) Muistitiedon
tutkija on kiinnostunut menneisyyden moniäänisyydestä ja tapahtumien merkityk17

Piaget kutsuu ihmisen itsetuottamisen prosessia geneettiseksi epistemologiaksi. Se perustuu tiedon
ja itsen tuottamiseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Lapsi tutustuu maailmaan ensin koskettelemalla, katsomalla, kuuntelemalla ja itkemällä ja muodostaa sen perusteella kulttuurisia skeemoja.
Merkitystä ei saa valmiina, vaan se muotoillaan itse, eikä se ole olemassa rituaalissa tai tavoissa.
Jokainen ihminen muodostaa maailman uudelleen alusta, mutta teemme niin muiden ihmisten ja
eläinten kanssa. (Toren 2002: 114–123.)
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sistä, eikä hän välttämättä pyri etsimään faktoja. (Fingerroos & Haanpää 2006:
33.) Sekä tekemäni haastattelut että arkistoon kootut hevostarinat ovat muistitietoa, menneisyydestä kertovaa puhetta ja tekstiä.
Muistamiseen vaikuttavat kulttuuriset ja historialliset rajoitteet. Muisti on
harvoin yksityistä; se yhdistää yksilön muihin ihmisiin ja tapahtumiin, ryhmään ja
sen tietoisuuteen. Sekä yksilöt että kansakunnat rakentavat identiteettiään kertomuksilla, joissa menneitä asioita käydään läpi kertomisajankohdan näkökulmasta.
(Armstrong 2000: 593–595.) Tapahtumat, kokemukset ja kerronta ovat keskenään
vuorovaikutuksessa. Tapahtuman kokemiseen vaikuttavat kokijan ennakkoodotukset. Siinä yksilön ja yhteisön näkökulmat risteytyvät. Yksilö kokee asiat
omasta näkökulmastaan, mutta merkitykset ovat syntyneet yhteisössä, mihin hän
on kasvanut. (Salmi-Niklander 2006: 200, 201.) Henkilökohtaiset mentaaliset
mallit eivät ole jaettuja yhteisön kanssa, vaikka niihin sosiaalinen ympäristö vaikuttaakin. (Shore 1996: 46.)
Suhde luontoon, toisiin ihmisiin ja eläimiin ilmenee kokemuksissa ja kulttuurisissa merkityksissä, joita niille annetaan (Laurén 2006: 13). Salmi-Niklanderin
mukaan kokemuksen antropologia ”käsittelee sitä, miten yksilöt kokevat kulttuurinsa ja miten ihmisen tietoisuus vastaanottaa ja tulkitsee tapahtumia. Kokemus ei
sisällä vain tietoa vaan myös tunteita ja odotuksia, ja se välittyy verbaalisen sisällön lisäksi myös kuvien ja vaikutelmien avulla.” (Salmi-Niklander 2006: 204.)
Kuvailemme toisten käyttäytymistä, mutta luonnehdimme omaa kokemustamme
(Bruner 1986: 5).
Tutkimusaineistoni tarinoita ja haastatteluja voidaan kutsua myös kokemuskerronnaksi, jonka aiheina ovat kertojan itsensä kannalta tärkeät, omaan elämään
liittyvät kokemukset tai tapahtumat. Olen käyttänyt näitä tapahtumia teemoittamaan tutkimustani esimerkiksi lapsuuden kokemuksiin ja kokemuksiin hevosen
kanssa työskentelemisestä. Harva tarina oli puhdasta omakohtaista kokemuskerrontaa. Yleensä kokemuskerrontaan sisältyi myös muiden perheenjäsenten kertomuksia heidän kokemuksistaan. Tämä näkyi yleisessä tavassa kertoa perheenjäsenten hevossuhteista ja niiden vaikutuksesta kertojan omaan hevossuhteeseen.
Kehon käyttö on eläinten kanssa toimittaessa avainasemassa, sillä ne pystyvät
ymmärtämään vain rajallisen määrän sanoja (Tynjälä 2007: 17). Käytämme kaikkia aistejamme, ja tietoisuus omasta kehollisuudestamme kasvaa, koska meidän
täytyy korvata puheella kommunikointia muilla keinoin. Birke nimittää hevostaitoihin liittyvää katsomista, tuntemista ja kuuntelemista hevosen lukemiseksi.
(Birke 2007: 225, 232; Birke 2008: 117, 121) Kosketus ja katse ovat tärkeässä
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osassa hevosen kanssa toimittaessa, kommunikoitaessa ja sen kunnon määrittämisessä.
Kognitiivisen antropologian kohteena olevaa mieltä ei voi erottaa ruumiista
muuten kuin tutkimuksen kannalta tarpeellisin keinotekoisin määrittelyin, sillä
ihmisen kognitiiviset toiminnot ovat yhteydessä kehoon ja sen kautta ympäristöön
(Ingold 2006/2000: 165). Havainnoimme maailmaa kehomme kautta ja fyysinen
olotila vaikuttaa siihen, millaisena maailman koemme. Vaikka ihmislajina kehomme ovat samanlaiset, eri ihmiset käsittävät silti maailman eri tavalla. Tämä
johtuu siitä, että merkityksellistämme maailmaa yhdessä muiden kanssa. Ihmisenä
olemista leimaa sosiaalisuus kuten monilla muillakin eläinlajeilla, mikä tarkoittaa,
että se myös ohjaa havaintojamme. Tapamme merkityksellistää maailmaa tulee
lajitovereiltamme, ensin vanhemmiltamme tai niiltä henkilöiltä, jotka meistä huolehtivat. Tässä prosessissa tietoa ylläpidetään ja muutetaan yhtä aikaa. Ihmiseksi
kasvaminen perustuu sosiaalisuuteen, eli tarvitsemme muita ihmisiä tullaksemme
ihmisiksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että merkitykset siirretään sellaisenaan
sukupolvelta toiselle. Toiset ihmiset rakentavat olemassaolon puitteet lapselle,
mutta eivät voi määrittää sitä, mitä lapsi niistä päättelee. Lapset muodostavat
tietonsa maailmasta sen mukaan, mitä he itse kehollaan kokevat ja miten aikuiset
maailman heille märittelevät omilla toimillaan ja selityksillään. (Toren 2002:
106–113.)
Ihminen ei kuitenkaan vain havainnoi ympäristöään vaan myös toimii siinä.
Toiminnan luonne muovaa tietoa, jota saamme havainnoinnin kautta. Kohteella
voi olla monia merkityksiä riippuen toiminnan luonteesta. Esimerkiksi hevosta
voidaan pitää työeläimenä, harraste-eläimenä, kilpaurheilijana tai ruokana näkökulmasta riippuen. Yleensä ihmiset, jotka toimivat samanlaisissa tehtävissä käsittävät maailman samalla tavalla, koska heillä on samanlaisia kokemuksia. Esimerkiksi maanviljelijän maailmankuva voi olla erilainen kuin antropologin, mutta jos
he molemmat harrastavat esteratsastusta, on ratsastuksen kokemusmaailma heille
yhteinen. Havaitsemisen taito voidaan myös oppia. Esimerkiksi se, miten havaitsemme hevosen ja mitä ominaisuuksia siinä näemme, riippuu siitä, mihin me sitä
yleensä käytämme. Kulttuurinen monimuotoisuus ympäristön havaitsemisessa
riippuu ihmisen toiminnasta, mutta myös eläimet itse vaikuttavat siihen, miten me
koemme ne. (Milton 2005a: 268.)
Oppiminen ei siis ole tiedon omaksumista vaan huomiokyvyn oppimista.
Aloittelija tarvitsee sääntöjä ja ohjeita suoriutuakseen oudosta tehtävästä, mutta
taitojen karttuessa mallia voi ottaa suoraan ympäröivästä maailmasta (Ingold
2006/2000: 164, 167) eli esimerkiksi hevoselta. Noviisi oppii uusia asioita ha46

vainnoimalla eli katselemalla ja kuuntelemalla kokeneempia ja matkimalla heitä
eli tekemällä itse. Tätä havainnon ja toiminnan hienosäätöä Ingold kutsuu taitoontumiseksi (enskilment). Se ei ole representaatioiden siirtymistä henkilöltä toiselle
vaan huomiokyvyn harjoittamista. Neuvot, jotka noviisille annetaan, saavat merkityksensä vasta tekemisen kautta. Taitavammaksi tullessaan ihminen oppii erottamaan tehtävälleen tarpeellisen tiedon ympäristöstä liikkumalla ja toimimalla
siinä. (Ingold 2006/2000: 5, 37, 55.)
Työntekoon liittyy Ingoldin käsite tehtävämaisema (taskscape), joka kuvaa
toisiinsa liittyvien toimintojen kokoelmaa. Työtehtävät jaksottivat arkea maatalousyhteiskunnassa. Työtä ja sen tehtävämaisemaa voidaan mitata ajalla ja se on
luonteeltaan yhteisöllistä, sillä sitä tehdään yleensä toisten ihmisten ja eläinten
kanssa. Tehtävämaisemaan kuuluvat ihmisten ja eläinten toiminta ja äänet sekä
vuorovaikutteisuus. Ihmiset havainnoivat eläimiä eri tavalla kuin elottomia kohteita, koska myös ne ovat tietoisia ympäristöstään ja toimivat siinä. Katselemalla,
kuuntelemalla ja koskemalla tunnemme toistemme läheisyyden ja sopeutamme
omat liikkeemme muiden liikkeisiin ja tekemisiin. Onnistunut työnteko toisten
olentojen kanssa edellyttää sopeutumista niiden liikkeisiin ja toimintaan. Liikkeisiin liittyy aina myös rytmi ja ajankulkuun syklisyys, kun tehtävät seuraavat toisiaan ja ovat tietyssä suhteessa toisiinsa. Ihmisen toiminnan rytmi resonoi paitsi
toisten olentojen rytmin kanssa myös päivän ja yön sekä vuodenaikojen vaihtelun
kanssa. (Ingold 2006/2000: 195–197, 199–200.) Ihmiset eivät opi vain toisiltaan
vaan myös muilta lajeilta ollessaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Mieli ja
käsitykset ympäristöstä muotoutuvat koko elämän ajan suhteessa toisiin olentoihin. (Ingold 2006/2000: 171.)
Toimintaan ja kokemuksiin vaikuttavat myös ihmisen sukupuoli sekä yhteiskunnassa vallalla oleva sukupuolijärjestelmä. Tarkoitan tässä tutkimuksessa sukupuolella biologiseen sukupuoleen perustuvaa sosiaalista sukupuolta, joka jaottelee
ihmiset miehiin ja naisiin. Suomalaisessa yhteiskunnassa siihen liittyy myös heteronormatiivisuus, jossa sosiaalinen sukupuoli rakennetaan miehen ja naisen väliselle rakkaudelle. Sukupuolijärjestelmä määrittää miehen ja naisen roolit yleisesti
hyväksytyiksi tavoiksi. (Suopajärvi 2009: 29.) Sosiaalinen sukupuoli näkyy tutkimuksessani yksilön hevossuhteessa osana maatalousyhteiskuntaa ja nykyyhteiskuntaa. Kiinnitän huomiota siihen, miten naiseutta ja miehisyyttä esitetään
hevoskertomuksissa ja haastatteluissa ja miten sukupuoli liittyy toimimiseen hevosen kanssa. Tärkeää on myös se, miten sukupuolta tukahdutetaan. Sukupuoliidentiteetti on myös ”sukupuolten välisten yhtäläisyyksien peittämistä”, kun mies
torjuu omia feminiinisinä pidettyjä piirteitään ja nainen maskuliinisia. Sukupuoli47

järjestelmään liittyy myös käsitys vallasta ja sen epätasaisesta jakautumisesta
sukupuolten kesken. Mies on hierarkiassa yleensä naisen yläpuolella. Tämä näkyy
muun muassa siinä, että naisen on Suomessa helpompi ylittää sukupuolten välisiä
rajoja kuin miehen, sillä kukaan ei halua siirtyä hierarkiassa alaspäin. Naisen on
näin ollen helpompi valita miesvaltainen ammatti kuin miehen naisvaltainen.
(Suopajärvi 2009: 30–31.)
Tarkastelen sukupuolta hevossuhteen ja kunkin aikakauden kontekstissa eli
lähden liikkeelle yksilöiden kokemuksista kiinnittäen tekstissä huomiota niin
eksplisiittisiin kuin implisiittisiin ilmaisuihin sukupuolesta. Tarkastelen naisia ja
miehiä toimijoina huomioiden samalla heitä ympäröineen todellisuuden. Olen
myös verrannut miesten ja naisten tapoja kertoa hevosista ja huomannut niissä
joitakin eroja. (Vrt. Suopajärvi 2009: 34–35.) Aineistoni kerrottujen hevoskokemusten kautta agraariyhteiskunnan sukupuolijärjestelmä ei näyttäydy jähmeänä ja
voimakkaasti yksilön valintoihin vaikuttavana prosessina, vaan varsin joustavana.
Sukupuoli näkyy tutkimuksessani ennen kaikkea tilannesidonnaisena toimijuutena, yksilöön kohdistuvissa odotuksissa tai taka-alaistamisessa18, yksilöiden
erilaisuuden huomioimisena ja heidän omien käsitteidensä ja määrittelyjensä
tärkeytenä. Sukupuolisesta sopimuksesta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, että sukupuolten asemasta käydään koko ajan neuvottelua yksilöiden muovatessa yhteiskunnallisia käytäntöjä ja vakiinnuttaessa niitä instituutioiksi. Samalla heillä on
kuitenkin valta vastustaa ja muuttaa niitä. Hevoskulttuurin mieskeskeisyys on
luonut käsitteen hyvästä hevosmiehestä ja oikeasta tavasta käsitellä hevosia eli
hyvistä hevosmiestaidoista – näistä käytän tässä tutkimuksessa nimitystä hevostaidot ja pohdin, onko olemassa hevosnaistaitoja. (Vrt. metsäalan miesvaltaisuus
Suopajärvi 2009: 38.)
Suomalaisessa hevoskulttuurissa sukupuolittuneisuus näkyy miehisenä työhevos- ja ravikulttuurina sekä naisvaltaisena ratsukulttuurina pintapuolisesti tarkasteltuna, mutta yksilötasolla kirjoitetuissa kertomuksissa näkyviksi tulevat erityisesti agraarikulttuurin hevosnaiset, jotka saavat äänen juuri kilpakeruun kautta.
3.3

Narratiivinen näkökulma

Koska suurin osa tutkimusaineistostani on kertomuksia, käytän sen tulkinnassa
narratiivista näkökulmaa. Narratiivisella näkökulmalla tarkoitan tässä väljää me18

Tarkoitan taka-alaistamisella sitä, että naisten toimintaa ei pidetä yhtä arvokkaana kuin miesten
(Suopajärvi 2008: 336) tai se jätetään kokonaan huomioimatta.
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todista viitekehystä, jonka puitteissa pyrin kuvaamaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään kertomuksia (Hägg 2010: 117–118). Kertomukset ja haastattelut ovat aineistoa, josta pyrin löytämään kulttuurista tietoa hevosesta analysoimalla niitä sekä narratiivisen että kognitiivisen antropologian viitekehyksen
mukaan. Kertomuksista löytyvät kulttuuriset skriptit eli käsikirjoitukset toimivat
tulkintakehyksenä hevoskäsityksille ja hevoseen liittyvälle tiedolle ja taidolle
(Hägg 2010: 126; Miettinen 2006: 30–34).
Kognitiivisen antropologian keskiössä ovat usein ihmisten tuottamat kertomukset ja niiden kautta välittyvän tiedon luonne ja merkitykset. Kertominen on
narratiivisen näkökulman mukaan ihmiselle tyypillinen tapa olla olemassa, välittää kokemuksiaan muille ja tuottaa merkityksiä sekä tehdä maailmaa ymmärrettäväksi (Heikkinen 2001: 129). Erityisesti menneiden tapahtumien ja ajallisuuden
ymmärtämisessä kertomukset ovat tärkeitä ihmiselle. Kertomus on eräänlainen
tietämisen muoto ja vuorovaikutuksen väline. (Hyvärinen 2006: 1.) Kertomalla
merkityksellistämme ja jäsennämme asioita. Tarinoiden kulttuurinen merkitys ja
voima on siinä, että ne tarjoavat vakuuttavan tulkinnan elämälle ja tapahtumille.
Tarinoiden jakamisella on lisäksi eheyttävä ja terapeuttinen vaikutus esimerkiksi
kriisin kohdanneelle. (Ukkonen 2006: 190, 194, 195.)
Ihmistieteissä tapahtui narratiivinen käänne 1990-luvulla. Se liittyi tiedonkäsityksen muuttumiseen tieteissä konstruktiiviseen suuntaan. Konstruktivismin
mukaan käsityksemme todellisuudesta rakentuu aiemman tiedon ja kokemusten
varaan. Ihmiset rakentavat eli konstruoivat käsitystä myös omasta itsestään ja
muista kertomusten muodossa. Nämä kertomukset muuttavat muotoaan koko
ajan. Näkemykset ja käsitykset muuttuvat uusien kokemusten ja keskustelujen
myötä. Rakennamme kuvaa todellisuudesta yhdessä muiden kanssa, vuorovaikutuksessa kulttuurin, sosiaalisen ympäristön ja instituutioiden kuten koulun tarjoamien kertomusmallien kanssa. (Heikkinen 2001: 116–117, 119; Kaarlenkaski
2012: 40)
Jäsentäessään elämäänsä ihmiset esittävät sen usein kertomuksen muodossa;
samoin teemme miettiessämme toisten elämää. Me emme kuitenkaan ole kertomustemme ainoita rakentajia, vaan jokaisessa kerronnassa on kysymys myös
asemoinnista. Kerromme aina jollekin, ja toisten reaktiot kertovat meille, mikä on
hyväksyttävää ja mistä ei kannata puhua. Yksilöiden kertomukset ovat suhteutettavissa yhteisön kertomuksiin juuri siten, että ymmärtääksemme yhteisöä tai yhteiskuntaa, on tärkeä löytää sen oikeutetut tarinat ja sen, miten ne ovat kehittyneet. (Czarniawska 2004: 5–6.)
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3.4

Kulttuurisen hevossuhteen tutkiminen kertomusaineistosta

Tutkin hevoseen liittyviä kulttuurisia malleja tekstiaineistojen eli kilpakeruuaineiston ja haastattelutekstien kautta. Lähestyn tekstejä kognitiivisen antropologian ja narratiivisuuden avulla, sillä niissä molemmissa kieli on keskeinen sosiokulttuurisen todellisuuden ja henkilökohtaisen ymmärryksen muotoutumisessa.
Vaikka hevossuhteeseen liittyvät oleellisesti myös kehollisuus ja hiljainen tieto,
on kielellinen ilmaisu hyvä keino päästä käsiksi kertojien maailmaan. (vrt. Taivalantti 2012: 59–60.)
Aiheeni kannalta tärkeitä kognitiivisia prosesseja ovat havaitseminen, kehollisuus ja assosiatiivinen ajattelu sekä muistaminen ja muistelukerronta, josta kokemuskertomukset ovat antoisimpia lähteitä ihmisen ja hevosen suhteen kulttuuristen mallien selvittämisessä. Kulttuurinen tieto ja henkilökohtaiset kokemukset
hevosesta kietoutuvat kertomuksissa yhteen tehden niistä jokaisesta hieman erilaisen painotukseltaan ja sävyltään. (vrt. Taivalantti 2012: 59–60.) Esimerkiksi kulttuurinen malli hevosesta muotoutuu jokaisella paitsi opittujen käsitysten myös
havaintojen ja kehollisten kokemusten, kuten kosketus-, näkö-, kuulo- ja hajuaistin kautta. Kulttuuriset mallit eivät ole tarkkoja kopioita eläimistä, joita ihmiset
ovat kohdanneet, vaan joustavampia yleistyksiä eläimestä ja siihen assosioituvista
asioista. (Quinn 2005: 38; Shore 1996: 44; Talvitie 1999: 79.) Kulttuurinen malli
hevosesta voi esimerkiksi ”heppatytön” vanhemmilla olla iso ja arvaamaton mutta
kaunis eläin, jota pitää vähän varoa, jolla voi ratsastaa ja joka asuu tallissa, ja
josta lopulta tehdään makkaraa. Jälkimmäisestä seikasta miehet mielellään huomauttelevat naispuolisille hevosharrastajille, mikä puolestaan kertoo heidän hevos- ja naiskäsityksestään ja käsityksestään ratsastuksesta harrastuksena. Heppatytön malli hevosesta voi olla söpö, mutta ruoalle ahne ja vahvatahtoinen poni,
jota on mukava harjata ja jolla on ihana ratsastaa, vaikka se silloin tällöin pukittaa
tytön alas selästään.
Tutkin sitä, miten kertojat kuvaavat suhdettaan hevoseen ja toimimista hevosen kanssa sekä sitä, mitä yhtenevyyksiä kertomuksissa on eli millaisia kulttuurisia merkitysrakenteita kertomuksista löytyy. Kulttuuriset mallit ja henkilökohtaiset käsitykset hevosesta vaikuttavat ajatukseen siitä, miten hevosia pitäisi käsitellä
ja miten niiden kanssa pitäisi olla eli hevossuhteen kulttuurisiin malleihin. Tämä
kulttuurinen tieto hevosesta on resurssi, jota käytetään hevosen lukemiseen ja
hallintaan (vrt. Taivalantti 2012: 49). Näin ollen jaetut käsitykset hevosesta ovat
osa tätä resurssia, jota hevosen kanssa toimimisessa ja hevosihmisten kanssa keskustellessa tarvitaan. Malli on kuitenkin vain ideaali käsitys siitä, mikä on oikeaa
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hevosen käsittelyä tai stereotyyppinen käsitys hevosen huonosta kohtelusta toisten
tekemänä. Se ei välttämättä vastaa todellisuuden käytäntöjä ainakaan joka kerta
kun ihmiset ovat tekemisissä hevosten kanssa.
Kertomusten ja hevoskulttuurin sukupuolittuneisuus tulee ilmi miesten tavassa toimia oman kertomuksensa päämäärätietoisena toimijana jättäen naiset sivurooleihin tai kokonaan mainitsematta. Naisten kertomukset ovat monimutkaisempia ja monimuotoisempia. Ne sisältävät esimerkiksi enemmän tunneilmaisuja ja
ottavat myös muut toimijat huomioon – niin ihmiset kuin eläimetkin. Koko hevoskulttuurin maskuliinisuus esittäytyy hevostarinakeruuaineiston valossa kuitenkin erilaisena, koska tässä aineistossa naiset saavat äänensä kuuluviin. Heidän
hevoskertomuksensa ja -kokemuksensa ovat yksityisempiä ja empaattisempia
kuin miesten, joiden hevossuhde on ollut julkisempi. (Vrt. Taivalantti 2012: 60.)
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4

Aineisto ja sen analysointi

Hevoseen liittyvää kulttuurista tietoa löytyy niin kirjoitettuna kuin puhuttunakin.
Olen valinnut tähän tutkimukseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kirjoituskilpailuaineiston Hevostarinakeruun sekä tekemäni hevosihmisten haastattelut Suomessa vuosilta 1995–2005. Käsittelen näitä aineistoja
samanarvoisina kuvaamaan ihmisten hevoskokemuksia. Taustatietona käytän
Kansanrunousarkistoon kerättyjä kansatieteellisiä muistiinpanoja. Etsin teksteistä
kulttuurista tietoa ja sen mahdollista jatkuvuutta, sillä kaikissa kerrotaan paitsi
yksilön tiedosta ja kokemuksista, myös jaetusta tiedosta ja merkityksistä. Lähtökohtana on aineiston sisältö eli se, mitä kerrotaan hevoseen liittyvästä tiedosta ja
kokemuksista. Käytän tulkintaan kognitiivisen antropologian mukaista sisällönanalyysiä eli kategorisointia ja jaettujen elementtien etsimistä.
4.1

Arkistoaineisto

4.1.1 Hevostarinakeruu
Keskeinen
tutkimusaineistoni
muodostuu
Hevostarinakeruukilpakirjoitusaineistosta. Se on Suomen Ratsastajainliitto ry:n, Hippos ry:n, ULHO ry:n (Uudenmaan läänin hevosenomistajat) ja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kansanrunousarkiston vuonna 2003 järjestämä kirjoituskilpailu otsikolla
Hevostarinakeruu: Perinteen ja muistitiedon kilpakeruu. Itse en osallistunut kilpailun järjestämiseen. Keruuilmoitus julkaistiin hevosalan lehdissä, kuten Suomen Ratsastajainliiton jäsenlehdessä Hippoksessa ja hevosalan keskusjärjestön
Suomen Hippoksen julkaisemassa Hevosurheilu-lehdessä, sekä suurimmissa sanomalehdissä. Ilmoitus painotti jo otsikossaan perinnetietoutta hevosesta ja tämä
näkyi myös vastauksissa ja vastaajien ikäjakaumassa. Keruukutsussa haetaan
nimenomaan katoamassa olevaa ”vanhaa hevostietoa ja -taitoa: mitä hevonen
merkitsi, miten siihen suhtauduttiin, miten sitä hoidettiin ja käsiteltiin.” Järjestäjien toiveena oli myös tallentaa hevoskulttuurissa tapahtunut murros eli hevosen
siirtyminen työstä ihmisen vapaa-aikaan ja se, miten hevonen tänä päivänä koetaan. Keruukutsussa painotettiin kokemuksia, sillä se suunnattiin ”kaikille, joita
hevoset muistojen, harrastuksen tai ammatin kautta kiinnostavat”. Keruussa oli
kolme keskeistä painopistealuetta, historia, nykyaika ja alan ammattilaiset, joihin
annettiin vielä tarkentavia lisäkysymyksiä. (ks. Liite 1)
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Kilpakeruussa jaettiin kolme rahapalkintoa (à 500 euroa), 16 erikoispalkintoa
kunniamaininnoin sekä 15 kirjapalkintoa. Raha- ja kirjapalkinnot jaettiin kilpakutsun jaottelun mukaisesti ”nuorten ja vanhojen vastaajien” parhaimmistolle
sekä harrastajille että ammattilaisille. (SKS 2003.)
Hevostarinakeruuseen tuli vastauksia 145 kirjoittajalta, joista naisia oli 107 ja
miehiä 38. Suurin osa vastaajista oli naisia (74 %). Tämä johtuu luultavasti siitä,
että naiset kirjoittavat enemmän kuin miehet ja heitä osallistuu miehiä enemmän
myös kirjoituskilpailuihin. Tämän kilpakeruun vastaajissa oli tavanomaista suurempi joukko naisia, sillä naisten osuus on yleensä kaksi kolmasosaa kirjoittajista.
(Kaarlenkaski 2012: 98.)
Suurin osa, 65 prosenttia vastaajista, oli syntynyt vuosina 1912–1949, mikä
selittyy sillä, että kyselyn pääpaino oli hevosperinnekeruulla. Sadasta ammattinsa
ja koulutuksen ilmoittaneesta vastaajasta koululaisia oli yhdeksän ja opiskelijoita
neljä. Kymmenellä oli kansa- tai peruskoulupohja. Ammattikoulu- ja opistotason
koulutus oli noin 30 vastaajalla ja yliopisto- tai ammattikorkeakouluopinnot suorittaneita oli 17. Ainakin 38 vastaajaa oli kotoisin maanviljelijäperheestä. Määrä
tosin on varmasti suurempi, sillä 45 jätti kokonaan ilmoittamatta oman ja vanhempiensa ammatin. Vastaajista kahdeksalla oli hevosalan koulutus.
Sivumääräisesti tekstiä oli yli 1 400 sivua. Tekstit olivat erityyppisiä ja sisälsivät niin muistelukerrontaa, julkaistuja artikkeleita, omakustanteita, sodanaikaisia kirjeitä kuin päiväkirjasivujakin. Aineistossa oli niin käsin, kirjoituskoneella
kuin tietokoneella kirjoitettuja liuskoja sekä sähköisessä muodossa lähetettyjä
kertomuksia ja kuvia sekä yksi nauhoite. Vanhimmat kertojat olivat syntyneet
1910-luvulla ja nuorimmat 1990-luvulla. Kertojat olivat kotoisin melko tasaisesti
ympäri Suomea ja Venäjälle nykyään kuuluvaa Karjalaa.
Aineisto jakautui kirjoittajien syntymäajan ja hevoskokemusten osalta kolmeen osaan. Vanhimmilla sukupolvilla, jotka olivat syntyneet 1910–1940-luvuilla
ja jotka muodostivat valtaosan vastaajista, oli kokemusta työhevosten kanssa
työskentelemisestä. Keskimmäinen sukupolvi oli syntynyt 1950–1960-luvuilla ja
se oli tutustunut työhevosiin lapsuudessaan ja nuoruudessaan, mutta tämän sukupolven aikuisuuden hevoskokemukset liittyvät ravi- ja ratsuhevosiin. Nuorin sukupolvi, joka oli syntynyt 1970–1990-luvuilla, oli ollut tekemisissä lähinnä vain
ravi- ja ratsuhevosten kanssa.
Aineistossa oli 40 kertomusta 1940–1990-luvuilla syntyneiltä, ratsastusta tai
raviurheilua harrastavilta tai ammatikseen harjoittavilta naisilta ja tytöiltä. Heistä
kahdeksan oli aloittanut hevosharrastuksen työhevosten parissa joko kotona tai
naapurissa. Puolet näistä naisista oli jossain vaiheessa ratsastanut ratsastuskoulul54

la, ravitallilla hevosia oli hoitanut yhdeksän ja yksityisellä ratsutallilla hoitajina
oli ollut kuusi. Kirjoitushetkellä heistä 11 oli hevosammatissa ja omia hevosia oli
16:lla. Usein hevosharrastus oli alkanut naapurin hevosia hoidellessa tai ratsastuskoululla. Kertojista neljällä oli kokemusta sekä työ-, ravi- että ratsuhevosista.
Lisäksi hevoskasvatuksesta joko harrastajana tai ammattilaisena oli kokemusta
kuudella.
Kertomukset olivat 1–65 sivun mittaisia ja vaihtelivat muodoltaan elämäkerroista runoihin, päiväkirjatekstiin ja novelleihin. Osassa oli kansatieteellistä kuvausta hevosen hoitoon ja sen kanssa tehtyyn työhön liittyen. Jotkut kirjoitukset
käsittelivät vain yhtä hevoseen liittyvää kokemusta. Esitysmuodolla kirjoittaja
antaa tulkinnallisen kehyksen kertomukselleen, minkä kautta teksti on ymmärrettävissä (Laurén 2010: 432).
Halusin valita tutkimusaineistoksi pelkät kokemuskertomukset, mutta aivan
puhtaita omiin kokemuksiin perustuvia kertomuksia oli vanhemmilla sukupolvilla
harvassa. He täydensivät kertomuksiaan sukulaistensa kertomuksilla. Valitsin
aineistosta lopulta 124 kertomusta, joista kolmasosa oli nuoremman sukupolven
eli 1960–1980-luvuilla syntyneiden kirjoittamia. 1990-luvulla syntyneiden neljän
kirjoittajan tekstit jätin pois tutkimusaineistosta, koska niissä ei ollut kokemuskerrontaa laisinkaan. Kokemuskertomuksilla tarkoitan kertomuksia henkilökohtaisista kokemuksista sekä niihin liittyvistä tunteista, tiedosta ja ajatusmaailmasta.
Vaikka kokemukset ovat henkilökohtaisia ja niihin vaikuttavat havainnointikyky,
tieto ja aiemmat kokemukset asiasta, niihin ja niiden tulkintaan vaikuttavat myös
sosiaaliset suhteet muihin ihmisiin ja eläimiin sekä henkinen ja fyysinen ympäristö. Kokemukset kertovat siis myös kertojan kulttuurista ja siitä, mikä nähdään
tärkeänä ja kertomisen arvoisena. Kokemuksille annetut merkitykset ovat osa
kulttuurista merkityksenmuodostusta. (Laurén 2010: 426–427.)
Hevostarinakeruun kontekstina olivat hevonen, 2000-luku ja muistitiedon
kilpakeruu (vrt. Mikkola 2011: 78–79). Kaikki tekstit liittyivät hevoseen, joka oli
läsnä joko keskushahmona tai taustalla kokemuksen muistamiseen liittyvänä tekijänä. Kertomukset kerrottiin 2000-luvun kontekstissa, eli niissä menneisyyttä
tulkittiin tuosta kirjoitushetkestä käsin. Suurin osa kirjoittajista kirjoitti muisteluja perinnenäkökulmasta, etenkin, kun heistä moni ei ole ollut tekemisissä hevosten kanssa sitten 1960-luvun. (vrt. Laurén 2010: 430.)
Hevosia muisteltiin, niistä puhuttiin ja ne olivat osa tilan ja sen ihmisten historiaa. Jatkumo näkyy hevostarina-aineistossa, sillä kertojan kokemuksiin liittyvät
erottamattomasti myös perheenjäsenten kertomukset kotitilan hevosista. Hevosten
kertomuksesta saadaan eheämpi, kun mukana ovat myös vanhempien hevosmuis55

tot. Muistitiedon kilpakeruu kontekstina kirvoittaa kertojissa tekstejä, jotka on
suunnattu paitsi tutkijoille arvokkaaksi tutkimusmateriaaliksi ja ikkunaksi menneisyyteen, myös nokkelaksi ja taitavaksi kerronnaksi sekä hyväksi suomen kieleksi.
En ole esittänyt kirjoittajille lisäkysymyksiä, vaan olen tarkastellut kertomusten esittämiä kokemuksia sellaisina, kuin ne on tekstissä esitetty. Kirjoitetussa
asussa kokemus on kuitenkin usein harkittu ja jäsennelty, jolloin sen ymmärtäminen on helpompaa. Myös arkaluontoisista asioista on mahdollisesti helpompi
kirjoittaa kuin kertoa kasvotusten tutkijalle. Tutkija käyttää kertomusten ja kokemusten tulkinnassa apuna paitsi teoreettisia viitekehyksiä, myös kykyä ymmärtää
ja tulkita toisten kokemuksia ja tunteita. (Laurén 2010: 435–436.)
Kertomukset ovat tyypillisiä suomalaisia muistelukertomuksia ainakin vanhempien kertojien osalta. Kertomistyyli on kulttuurinen konstruktio. Tapa kertoa
ja muistella on eräs kulttuurinen malli. Se näkyy eri kertomusaineistoissa selkeästi yhtenevänä tapana kertoa ja muistella vuosikymmeniä sitten tapahtuneita asioita. Nuorten kerronta on hieman erilaista, mutta jos nuori kertoja haastatteli isoäitiään ja kirjoitti tämän muistoista, sama kerrontatyyli löytyy jälleen. Menneestä
kertominen on osin hyvin nostalgista. Menneisyys nähdään joissakin kertomuksissa parempana aikana, vaikka sitä leimasivat kova työ, sota ja puute. Tarkastelen
sitä, miten muistot luovat pohjaa nykyisyyden kokemiselle (Knuuttila 2010: 31;
Laurén 2006: 77–89).
Suomenhevoseen liittyy kertomuksissa lisäksi aivan oma kansallisromanttinen ja isänmaallinen sävynsä. Se rinnastetaan suomalaiseen ihmiseen, erityisesti
mieheen, hyvin tasavertaisena kumppanina Suomen historian käänteissä. Toisaalta
nykypäivän kontekstista tarkasteltuna hevosen kohtelu menneisyydessä näyttäytyy myös raakana ja väkivaltaisena. Hevoskertomuksia lukiessa lukijalle syntyy
kuva hevosen erityisen merkittävästä asemasta kirjoittajien elämässä. Joidenkin
kohdalla tämä pitää paikkaansa, mutta osa kirjoittajista on kuitenkin vain keskittynyt kertomaan siitä, mitä heiltä kysytään.
Koska aineistot olivat Helsingissä ja minä Oulussa, tein muutamia viikon
mittaisia aineistonhankintamatkoja, joiden aikana kirjoitin osan aineistosta käsin
vihkoon ja osan kopioin. Laitoin kaikki aineistot vielä NVivo-analyysiohjelmaan
tietokoneelle, minkä avulla olen teemoittanut aineiston.
Viittaan hevostarinakeruun kertomuksiin aineiston sivunumeroilla, jotka niille
on Kansanrunousarkistossa annettu, ja mainitsemalla kirjoittajan sukupuolen ja
syntymävuoden. Jos syntymävuotta ei tiedetä tarkasti, mutta se on pääteltävissä
tekstistä vuosikymmenen tarkkuudella, olen maininnut asian seuraavasti: ”193056

luvulla syntynyt nainen”. Jos tekstissä on mainittu henkilön nimi arkaluontoisen
asian yhteydessä, olen jättänyt nimen pois tai vaihtanut sen. Olen tällöin lisännyt
tekstin jälkeen huomautuksen ”Nimet vaihdettu”. Joissakin arkaluontoisia tai
traumaattisia kokemuksia tai tapahtumia sisältävissä kertomuksissa kirjoittajat
ovat itse jättäneet mainitsematta ihmisten ja paikkojen nimet ja jotkut kertovat
muuttaneensa niitä. Jos olen katkonut suoraan lainaukseen tulevaa sitaattia, olen
ilmoittanut sen kahdella ajatusviivalla. (Vrt. Latvala 2005: 21.)
Hevostarinakeruun kertomukset ovat kirjoituskilpailuaineistoille tyypilliseen
tapaan hyvin erilaisia tyyliltään ja pituudeltaan. Niinpä ensimmäinen tehtäväni oli
jaotella ne kerrontatyylin mukaan. Aineistojen jäsentäminen ja luokittelu ovat
olennainen osa laadullisia tutkimusmenetelmiä ja tutkimusprosessia. Tekstit tulevat tutkimuksen kannalta merkityksellisiksi vasta, kun niiltä on kysytty jotain.
(Knuuttila 2010: 19.) Kysyin aineistolta ensin, miten hevosesta on kirjoitettu.
Vastauksena tähän kysymykseen syntyi tulkintani erilaisista kerrontatyyleistä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hevoselämäkerrat: hevoset ovat tärkeä osa kertojan koko elämäntarinaa
”Elämäni hevonen”: kertojalle tärkeän hevosen tarina
Kansatieteelliset kertomukset: yksityiskohtainen kertomus esimerkiksi
hevosen ruokinnasta ja työkäytöstä ”ennen vanhaan”
Hevosmuistot ja -kokemukset: lyhyitä kokemuskertomuksia tilanteista,
joihin hevonen tavalla tai toisella liittyi
Fiktiiviset tarinat: muistuttavat paljon nuorison hevoskirjallisuutta
Runot

Hevoselämäkerrat olivat kertojien omaelämäkertoja, joissa hevosilla oli iso rooli.
Niissä kertoja rakensi suhdettaan hevosiin lapsuudestaan lähtien erilaisten kokemusten kautta. Hevosten merkitys näkyi eri tavoin eri elämänvaiheissa. Hevoselämäkerrat sisälsivät myös toisilta, yleensä perheenjäseniltä kuultuja kertomuksia ja ne saattoivat olla jopa suvun hevoskertomuksia, joissa muisteltiin vanhempien tai isovanhempien sekä veljien ja tätien omistamia hevosia. Kertomukset
vahvistivat käsitystä aikuisten keskeisestä merkityksestä lapsuuden hevoskäsityksen rakentumisessa. Hevoselämäkerrat eivät olleet aukottomia kronologisia kertomuksia kertojien elämästä, vaan ne siirtyivät ensimmäisistä hevoseen liittyvistä
muistikuvista lapsuuden ja nuoruuden kokemuksiin ja lopulta työhön tai harrastukseen hevosten parissa. Mikäli kertoja oli elänyt toisen maailmansodan aikaan,
hän myös yleensä mainitsi sota-ajan kertomuksessaan. (Vrt. Kaarlenkaski 2012:
154–155.) Osa tarinoista tuli lähelle novelleja, ja niissä oli käytetty myös dialogia.
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Elämäni hevonen -tarinat kertoivat kirjoittajan ja hänelle tärkeän hevosen yhteisen tarinan. Nämä kertomukset sisältävät paljon kokemuskerrontaa hevosen
kanssa eletystä yhteisestä ajasta ja tunteista hevosta kohtaan.
Kansatieteellisissä kertomuksissa kerrottiin hevosella tehtävistä töistä, hevosen hoidosta ja työvälineistä kansatieteellisen kuvauksen tyyliin. Kuvaukset oli
yleensä kirjoitettu passiivimuotoon ja niiden tavoitteena oli tiedon jakaminen. Ne
oli kirjoitettu yleisestä näkökulmasta eivätkä ne sisältäneet tunteita. Kertomukset
antoivat mielikuvan, että kuvatut käytännöt olivat yleinen tapa tehdä asioita. (Vrt.
Kaarlenkaski 2012: 169–170.)
Hevosmuistot ja kokemukset olivat tiettyyn tapaukseen tai elämänvaiheeseen
liittyviä lyhyempiä muisteluita. Osa kokemuskerronnasta oli hyvin persoonallista
dialogeineen, mutta siinäkin mielenkiintoisinta olivat hevoselle annetut merkitykset ja erilaiset hevoskäsitykset.
Fiktiiviset tarinat muistuttivat nuorille suunnattua hevos- ja fantasiakirjallisuutta. Kaikki selvästi fiktiiviset kertomukset olivat 1990-luvulla syntyneiden
kirjoittamia. Ne kuvasivat hevostyttöjen unelmia omasta hevosesta, sankariteoista
ja ystävystymisestä hevosen kanssa.
Runoja ei ollut kuin neljä, eivätkä ne esiintyneet itsenäisinä, vaan kertomusten yhteydessä kuvaamassa vaikkapa hevosen kuoleman aiheuttamaa surua ja
ikävää. Lisäksi aineistossa oli opinnäytetyö, kirjeitä, lehtiartikkeleja, päiväkirjaotteita ja antologiakirjoituksia.
Jaottelu kertomustyyppien mukaan helpotti tutkimusaineiston rajaamista.
Otin tutkimusaineistooni hevoselämäkertoja, elämäni hevonen -tarinoita, hevosmuistoja ja -kokemuksia sekä runoja. Kansatieteellisiä kertomuksia olen käyttänyt
silloin, kun sieltä on löytynyt hevosen käsittelyyn liittyviä ajatuksia. Myös useita
lyhyempiä tarinoita tarkastelemalla saattoi hyvin muodostaa kokonaiskuvan hevosen merkityksestä suomalaisen ihmisen elämässä eri aikoina. Jätin fiktiiviset
tarinat pois käsittelystä, sillä niiden hevoskuva perustui enemmän Merja Jalon
kirjoihin kuin kertojan omiin kokemuksiin päätellen kertomusten sisällöstä ja
kertojien nuoresta iästä. Aineistossa oli vain yksi hevosnäkökulmainen kertomus,
joten en ole sisällyttänyt sitä tutkimusaineistoon.
4.1.2 Hevosen hoitoa käsittelevä kansatieteellinen aineisto
Toisena arkistoaineistona minulla on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistosta kansatieteellinen hevosen hoitoon liittyvä aineisto. Elinkeinoja
käsittelevä kansatieteellinen aineisto on jaettu useaan osa-alueeseen, joista yksi
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käsittelee eläinten hoitoa. Niistä valitsin hevosen hoitoa ja kulkuneuvoja käsittelevät muistiinpanot, jotka koostuvat vuosina 1893–1960 lähetetyistä muistiinpanoista ja keruuaineistoista. Aineisto sisältää 34 kerääjän muistiinpanot. Aineisto
on järjestetty perinteen kerääjän nimen mukaan, joten viitatessani tähän aineistoon käytän kerääjän nimeä. Muuten sitä olisi vaikea paikantaa arkistosta, sillä
samassa arkistosidoksessa on eri aikoina kerättyä aineistoa, jonka numerointitapa
vaihtelee. Suurimmalla osalla kerääjistä on vielä erikseen informantteja, joihin
viittaan laittamalla viitteeseen iän ja sukupuolen kuten muissakin aineistoissani.
Tekstit ovat käsin tai kirjoituskoneella kirjoitettuja. Kirjoitin osan aineistosta
vihkooni ja osan kopioin.
Kansatieteellisen aineiston tarkoitus tutkimuksessani on taustoittaa nykyisiä
hevoskäsityksiä, hevosen hoitoa ja niihin liittyviä kulttuurisia malleja. Kansatieteellinen aineisto koostuu suullisesta tiedosta, jota kerääjät ovat tallentaneet keruumatkoillaan. Tämä tieto on kerääjän tulkintaa ja keruuajankohdan kansatieteen
tai kansallisromanttisen näkemyksen mukainen. Se kertoo kuitenkin osaltaan
maaseutuyhteiskunnassa tuolloin vallinneista käsityksistä ja kuvailee hevosen
hoitoon liittyviä käytäntöjä. Tekstit eivät sisällä kokemuksia, joten niitä on luettava omassa kontekstissaan eri tavalla kuin kertomus- ja haastatteluaineistoja.
4.2

Haastattelut

Etnografinen tutkimus on antropologiassa perinteisesti ymmärretty tutkimukseksi,
jossa tutkimusaineisto kerätään elämällä vieraassa yhteisössä useita vuosia. Nykyään etnografiseen tutkimukseen liittyvä kenttätyö on siirtynyt lähemmäksi tutkijan kulttuuria. Moni antropologi tutkii oman kulttuurinsa ilmiöitä eikä kenttätyössä enää olla pitkiä aikoja kerrallaan. Suomessa on vaikuttanut vahva kansatieteen ja folkloristiikan perinne kulttuurin tutkimuksessa (Pentikäinen 1997: 224–
225). Tämä näkyy hyvin Oulun yliopiston kulttuuriantropologian oppiaineessa,
jossa on alusta asti korostettu oman pohjoisen kulttuuriperinteen tuntemisen tärkeyttä ja jossa tutkimus myös usein suuntautuu suomalaisiin kulttuuri-ilmiöihin.
Oppiaine on järjestänyt kenttätyökursseja, joissa pro gradun tekijöillä on ollut
mahdollisuus harjoitella haastattelemista, havainnointia ja valokuvausta ja oppia
siinä samalla kenttätyön käytännöistä ja yllätyksellisyydestä. Olin mukana oppiaineen järjestämällä kenttätyökurssilla Pohjois-Suomessa vuonna 1995, mistä
löysin ensimmäiset haastateltavat pro graduani varten.
Nisulan (1997: 166) mukaan etnografiassa on kyse ihmisiltä oppimisesta.
Tutkimuskohteena on ihmisten arkinen ja jokapäiväinen elämä, joka tarkoittaa
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yleensä jonkin tasoista osallistumista siihen ja tiedon kokoamista haastattelemalla. Tutkija myös havainnoi kohdettaan tai hän voi tehdä osallistuvaa havainnointia
yhteisössä, jota tutkii. Havainnoinnin ja osallistuvan havainnoinnin käyttö tutkimusmenetelminä edellyttävät tutkijalta muistiinpanojen tekoa sekä valo- tai videokuvausta. (Dewalt et al. 2000: 259.) Olen haastattelujen ohella käyttänyt myös
havainnointia ja osallistuvaa havainnointia sekä valokuvannut ihmisiä hevosineen, mutta en ole tehnyt niitä systemaattisesti. Yksi syy siihen on, että hevoset
ovat harrastukseni. Työ ja vapaa-aika ovat sekoittuneet tutkimusta tehdessäni, kun
olen tarkastellut harrastusympäristöäni myös tutkijan tuntosarvin. Toisinaan taas
tutkijan tuntosarvet ja muistiinpanovälineet ovat unohtuneet. Tutkijana oleminen
ja sen vaatima etäännyttäminen auttaa tutussa ympäristössä näkemään asiat toisella tavalla kuin ennen. Tutkijana minun oli pakko kyseenalaistaa ennestään tuttuja
asioita ja kysyä, miksi asiat tehdään niin kuin ne tehdään. Olen käyttänyt tässä
apuna myös keskusteluja hevosmaailmaa vain vähän tuntevien, yleensä ratsastavien lasten vanhempien, kanssa kyselemällä heidän mielikuvistaan ratsastuskoulujen toiminnasta, hevosista ja niiden käsittelystä.
Rebecca Cassidy (2002a), Samantha Hurn (2008) ja Karoliina Ojanen (2008,
2011) ovat tehneet etnografista tutkimusta samasta positiosta kuin minä eli hevosihmisinä omassa maassaan. Cassidy osallistui laukkatallin töihin kotimaassaan
Englannissa ja Hurn tutki walesilaista hevoskulttuuria, jossa hän on myös itse
osallisena hevosenomistajana. Ojanen palasi väitöstutkimuksessaan ratsastuskouluun lapsuuden harrastuksen pariin tutkiessaan tallityttökulttuuria. Olen itse hevosharrastaja ja oppinut hevostaitoni enimmäkseen ratsupuolelta, mutta olen laajentanut kiinnostuksen kohteitani tutkimusteni myötä myös työ- ja ravihevospuolelle. Aloitin ratsastuksen 1970-luvun lopulla Oulun Äimärautiolla, jossa toimii
edelleen sekä ravirata että ratsastuskoulu. 1980-luvun alussa hoidin oman ratsuhoitohevoseni lisäksi myös ravihevosia. 1990-luvun alussa, aloittaessani opinnot
yliopistossa, olin parin vuoden ajan tallityöntekijänä yksityisellä tallilla, jossa oli
ravureita, ratsuja ja terapiahevonen. Hoidan ja ratsastan edelleen tuon terapiahevosen omistajan hevosta, käyn ratsastustunneilla ja seuraan lasteni ratsastusharrastusta. Tutkijan näkökulmasta aloin tarkastella hevosmaailmaa vuonna 1995,
kun aloitin pro gradu -tutkielman teon hevosmetsätyöstä. Tutkimukseni myötä
kiinnostuin myös työhevosmaailmasta ja siihen liittyvistä hevostaidoista.
Käytän väitöskirjassani pro gradua varten keräämääni aineistoa sekä varsinaisesti väitöskirjaa varten hankkimaani haastatteluaineistoa. Haastattelin vuosina
1995–1997 hevosmetsätyötä käsittelevää graduani varten 20 hevosihmistä. Nauhoitettuja haastatteluja kertyi 24 tuntia. Sen jälkeen olen haastatellut 21 ihmistä ja
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haastattelunauhoja on kertynyt 18 tuntia. Olen tehnyt haastatteluja eri puolilla
Suomea Sodankylästä Helsinkiin. Haastateltavat olen löytänyt oppiaineen järjestämältä kenttätyömatkalta, suomenhevosseuroista (Suomen työhevosseura ry. ja
Suomenratsut ry.), omasta tuttavapiiristäni, toisten hevosihmisten suositusten
perusteella ja erilaisista hevostapahtumista. Haastateltavat ovat suomea äidinkielenään puhuvia ja ammatiltaan maanviljelijöitä, hevosmetsureita, hevostyön ja
työajon opettajia, ravihevosvalmentajia ja -kasvattajia, muita hevosyrittäjiä sekä
harrastehevosten omistajia.
Suurin osa haastattelemistani henkilöistä on vanhempia, 1910–1950-luvulla
syntyneitä miehiä, koska tutkin gradussani hevosen työkäyttöä ja oletin, että miehillä on asiasta eniten tietoa. Hevostarinakeruu-aineistoon tutustuminen on kuitenkin osoittanut osittain tämän kulttuurisen mallin vääräksi, sillä myös monilla
ennen 1960-lukua syntyneillä naisilla on laaja hevoskokemus ja -tieto. Olen haastatellut vain kuutta nuorempaa, 1960–1970-luvulla syntynyttä miestä ja naista.
Tein useimmat haastattelut informanttien kotona. Haastattelutilanteessa oli monella hevosmiehellä vaimokin mukana, mutta joko he eivät olleet hevosihmisiä tai he
arvelivat, että mies on parempi asiantuntija ja pysyttelivät taka-alalla. Haastateltavien miesten puolisot keittivät kahvit ja jotkut heistä osallistuivat välillä haastatteluun, toiset vetäytyivät taustalle. Varsinaisia häiriötekijöitä haastattelutilanteissa
oli vähän, joskus puhelin soi ja katkaisi haastattelun hetkeksi tai paikalle tuli naapuri, joka pian jatkoi matkaa. Ilmapiiri oli leppoisa. Vain nuorempien, 1960–
1970-luvuilla syntyneiden miesten naisystävät olivat hieman varautuneen oloisia.
He eivät osallistuneet haastatteluun. Yhdessä tapauksessa haastattelin sekä miehen että naisen, koska he kasvattivat ja valmensivat hevosia yhdessä. Kahvinjuonnin ohella katselimme joidenkin luona kuvia haastateltavan hevosista ja haastattelun päätteeksi kävimme katsomassa hevosia tallissa tai laitumella. Olen saanut pidemmillä kenttätyömatkoilla myös yöpaikan haastateltavien luota. Hevosihmisten kodeissa hevonen näkyi. Kirjahyllyissä ja seinillä oli valokuvia omista hevosista. Menestyneimmästä juoksijasta oli seinällä taulu, kilpailuista oli
muistona pokaaleja ja joillakin oli voittoloimi seinällä. Myös hevoskirjat ja lehdet näkyivät ja kirjahyllyssä oli myös hevoskoriste-esineitä kuten pienoispatsaita ja lautastauluja (esimerkiksi Hippoksen vuositauluja). Aineistonkeruun apuvälineenä minulla oli c-kasettinauhuri, jolla nauhoitin haastattelut. Haastattelujen
litteroinnissa käytin nauhuria ja tietokonetta.
Pyysin tutkimusluvat suullisesti ennen jokaista haastattelua. Jos sain luvan
nauhoittaa haastattelun, tein sen c-kasetille. Muutoin kirjoitin mahdollisimman
tarkat muistiinpanot. Omaa tutkimuksentekoa helpottaakseni olen litteroinut haas61

tattelut. Laitoin litteroidun haastatteluaineiston NVivo-ohjelmaan, jonka avulla
olen teemoittanut aineiston. Nauhat ovat toistaiseksi minulla, mutta olen keskustellut Oulun maakunta-arkiston henkilökunnan kanssa niiden sijoittamisesta sinne
omaksi kokoelmakseen. Yksi kenttätyömatkalla kuvaamani videonauha hevosmetsurin työstä on metsämuseo Lustossa.
4.3

Aineiston analyysi

Käytän tutkimukseni metodologisena lähtökohtana triangulaatiota, mikä tarkoittaa
tässä tutkimuksessa erilaisten metodien, kuten haastattelun ja kilpakirjoituskeruun
käyttämistä aineiston hankinnassa. Pyrin näin kattavampaan kuvaan tutkimuskohteesta, sillä juuri kulttuurisen tiedon selvittämisessä toisistaan riippumattomien
kertojien tekstit ovat avainasemassa. Mikäli heidän kokemuksissaan, tiedossaan ja
käsityksissään on yhtenevyyksiä, viittaavat ne jaettuun kulttuuriseen tietoon. (Eskola & Suoranta 2000: 68–71; Tuomi 2007: 153.) Triangulaatio on aikaa vievää,
mutta olen halunnut käyttää sitä, sillä useampi tutkimusmetodi vahvistaa tuloksena olevaa tulkintaa kulttuurisista malleista ja antaa kattavamman kuvan ihmisen ja
hevosen suhteesta ja siinä tapahtuneista muutoksista. (Tuomi & Sarajärvi 2002:
141; Eskola & Suoranta 2000, 70.) Triangulaatiota on kritisoitu sen luomista käsitteellisistä sekaannuksista, mikäli käytetyt metodit perustuvat erilaisiin ihmiskäsityksiin (Eskola & Suoranta 2000: 71) kuten laadullisten ja määrällisten tutkimusmetodien yhteiskäytössä voi käydä. Käyttämäni metodit eivät kuitenkaan ole
niin kaukana toisistaan, että sekaannuksia pääsisi syntymään. Aineistot perustuvat
ihmisten omiin kokemuksiin ja ovat laadullisia.
Koska laadullisessa tutkimuksessa tutkija tulkitsee aineistoa subjektiivisesti,
tulee tulkinnat perustella aineiston lukutavan sekä analyysin välineiden avulla.
Tulkinta perustuu aina jollekin lukutavalle ja sen kautta saatuun käsitykseen aineistosta. (Iranto 2011: 143.) Analyysitapani sijoittui aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan analyysin välimaastoon eli etenin aineistolähtöisesti tiettyyn pisteeseen,
minkä jälkeen käytin kulttuurimalliteoriaa.
Aineistoanalyysini eteni seuraavasti:
1.
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Lähdin liikkeelle hevostarinakeruuaineistosta lukemalla sen läpi ensin narratiivisesta näkökulmasta, mikä tarkoittaa, että keskityin kertomusten rakenteeseen ja tyyliin. Jaottelin kertomukset erilaisiin hevostarinoihin niiden kerrontatyylin mukaan. Tekstin rakenteen ja tyylin huomioiminen helpotti varsinaisen tutkimusaineiston rajaamisessa ja nosti näkyviin kertomusten sisäisen ai-

2.

3.

4.

kajänteen. Moni kertomuksen kaari ulottui lapsuudesta vanhuuteen tai nuoremmilla ihmisillä kirjoitushetkeen, kun he kertoivat koko hevoselämäkertansa. Lapsuus osoittautui tärkeäksi ajaksi hevossuhteen, hevostaitojen ja hevoskäsitysten muovautumisen kannalta. Myös haastatteluteksteissä korostui elämäkerrallisuus, sillä olin jo graduun kenttätöitä tehdessäni tehnyt haastattelut
elämäkerrallisesta näkökulmasta ja jatkoin sitä osin myös väitöskirjavaiheessa.
Vein haastattelu- ja kertomusaineistot NVivo-tietokoneohjelmaan, joka on
tarkoitettu laadullisten aineistojen käsittelyyn. NVivon analysointiperiaate perustuu grounded theory -menetelmään, jonka Barney Glaser ja Anselm
Strauss kehittivät 1960-luvulla. Siinä lähtökohtana on luoda uutta teoreettista
käsitteistöä aineistolähtöisesti. (Laurén 2006: 69.) Haastatteluaineiston osalta
tiedon vieminen ohjelmaan oli helppoa, koska litteroidut haastattelut olivat jo
valmiiksi sähköisessä muodossa. Kirjoituskilpailuaineisto puolestaan oli paperimuodossa ja olen joutunut skannaamaan ja muokkaamaan sen sähköiseen
muotoon.
Seuraavaksi tarkastelin toistuvia teemoja niin kertomus- kuin haastatteluaineistossa ja kysyin: Millaisia hevoskokemuksia pidettiin merkittävinä? Millaisista hevoskokemuksista haluttiin kertoa ja miten? Kenen muiden hevosenkäsittelystä kerrottiin ja mitä siitä kerrottiin? Miten hevossuhde muuttuu lapsuudesta aikuisuuteen siirryttäessä? Koodasin NVivo-ohjelmaan keskeiset teemat. Ydinkategoriaksi muodostui hevossuhde, johon kaikki muu liittyi. Mukana kulkivat myös aineistojen menneisyyteen keskittyvän muistelunäkökulman vuoksi muistitietotutkimuksen näkökulma. Aineistosta erottui
selvästi myös gender-näkökulma, joten olen huomioinut myös sen tulkinnoissani.
Luin aineistolähtöisen analyysin rinnalla koko aineiston kognitiivisen antropologian näkökulmasta etsien kaikista teksteistä sekä jaettuja kulttuurisia
malleja että niiden henkilökohtaisia merkityksiä. Jaettuja merkityksiä etsin
myös avainsana-analyysillä, jossa etsitään toistuvasti esiintyviä, tärkeitä merkityksiä ilmaisevia sanoja sekä niihin liittyvää epäsuorasti ilmaistua tietoa.
Avainsana välittää jotain kertojalle tärkeää, kuten tässä tutkimuksessa hevosen merkitystä. (Strauss 2005: 204–207.) Kysyin aineistolta, mitä hevosista
kerrottiin, eli millaista hevoskäsitystä tarinat tuottivat? Tavallaan kognitiivisen antropologian kulttuurimalliteorian mukainen analyysi on aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, mikä eteni tutkimuksessani siten, että etsin kaikki tutkimusongelman kannalta relevantit lausumat ja sanat, jotka sitten pelkistin ja
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ryhmittelin alaluokkiin. Se jälkeen muodostin alaluokkia yhdistelemällä yläluokat, jotka yhdistyivät edelleen pääluokiksi, joita edustavat luvussa 10 esitetyt kulttuuriset mallit hevosesta ja sen käsittelystä. (Ks. Tuomi 2007: 130;
D’Andrade 2005: 83–104.)
4.4

Tutkijan asema ja eettiset kysymykset

Olen hevosihminen. Ensimmäinen muistoni on Vuolijoelta Kainuusta mummolan
hevosesta, kun olin kaksivuotias. Olen kotoisin Oulun Heinäpäästä, missä oli
lapsuudessani useita talleja ja hevosia. Kuljin katsomassa ja taputtelemassa noita
hevosia, mutta olin liian ujo jututtamaan niiden omistajia. Lainasin hevostietokirjoja kirjastosta, keräilin hevosten kuvia ja haaveilin omasta hevosesta. Yhdeksänvuotiaana aloitin ratsastuksen ja olen ollut siitä lähtien, paria vuoden tai kahden
mittaista taukoa lukuun ottamatta useita kertoja viikossa tekemisissä hevosten
kanssa. Olen ratsastanut, hoitanut, työskennellyt osapäiväisesti tallilla hoitaen niin
ratsuja kuin ravureita, vuokrannut ratsuja ja ollut mukana ratsastuskoulujen toiminnassa niin asiakkaana kuin ratsastavien lasten vanhempana. Olen kaupunkilainen hevosihminen, jolla ei edelleenkään ole omaa hevosta. Minulla ei myöskään ole hevosalan koulutusta, vaikka useampia kursseja työhevosajosta lännenratsastukseen olen käynyt. Kovin paljon katu-uskottavuutta minulla ei siis ole
ammattilaisten hevosihmisten silmissä. Olen huomannut, että minä sijoitun heidän ajatusmaailmassaan tutkijatytön, tätiratsastajan ja poniäidin lokeroihin.
Oman hevossuhteeni määrittely kuuluu olennaisesti laadulliseen tutkimukseen. Tutkijan oman aseman ja persoonan pohdintaa sekä sitä, miten ne vaikuttavat hänen suhtautumiseensa ja ymmärrykseensä tutkimuskohteena olevaan asiaan
kutsutaan reflektioksi. Paitsi tutkijan persoona, myös tutkimusala ja laajemmat
sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat tutkimusaiheen ja -aineiston valintaan. Tutkijan persoonalla ja ammattitaidolla on vaikutusta myös kentällä haastattelu- ja
havainnointitilanteessa, kun hän on mukana tuottamassa tutkimaansa tietoa. (Davies 2008/1998: 4–6.)
Tutkijan asema määräytyy hänen henkilökohtaisten ja elämähistoriallisten
seikkojen sekä koulutuksen ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Olennaista tutkimuksen kannalta on, kuuluuko hän tutkimuskohteensa sisä- vai ulkoryhmään.
(Latvala 2005: 23; Fingerroos & Haanpää 2006: 41.) Voin katsoa kuuluvani harrastajaratsastajien sisäryhmään, mutta kilparatsastus sekä ravi- ja työhevoskulttuuri ovat minulle kokemuksellisesti vieraampia. Tämän vuoksi kävin ennen pro
graduni kenttätöiden aloittamista työajokurssin Ypäjällä. Siitä oli hyötyä valjas64

tuksesta ja työajosta informanttien kanssa keskustellessani, sillä tiesin valjaiden
osien nimet ja osasin valjastaa hevosen niin luokki- kuin silavaljaisiin.
Olin kentällä paitsi hevosharrastajana myös yliopistokoulutuksen saaneena
naisena. Yliopistokoulutukseni vaikutus haastateltaviin näkyi siinä, että jotkut
ryhtyivät lähettelemään kauttani terveisiä ”herroille”, minkä vuoksi minun piti
paitsi selittää tutkijan roolia yliopistomaailmassa ja yhteiskunnassa, myös tietyn
uskottavuuden saamiseksi selittää kokemustani ja työskentelyäni hevosten parissa. Kohtasin jonkin verran seksististä puhuttelua ja vitsailua vanhempien miesten
taholta, mutta jätin huomautukset omaan arvoonsa. En myöskään kommentoinut
enkä provosoitunut haastateltujen esittämistä mielipiteistä, jotka tulkitsin jotain
ihmisryhmää halventavana. Tutkijan asema ei mielestäni anna oikeutta informanttien arvosteluun. Kuten edellä mainitsin, tutkija on kentällä oppimassa informanteiltaan ja heidän kunnioittamisensa on tärkeää jo työn onnistumisen kannalta.
Eettiset kysymykset, jotka liittyvät tutkimukseeni oleellisesti käsittelevät tutkittavien anonymiteettiä ja tutkijan valtaa. Arkistoaineiston keruuseen liittyvät
eettiset kysymykset ovat sekä kirjoittajan että tutkijan vastuulla. Arkistokeruuseen
vastaava kirjoittaja tekee päätöksen osallistumisesta. Kirjoittajat ovat allekirjoittaneet suostumuksen, jonka mukaan tietoja saa hyödyntää tutkimuskäyttöön. Kirjoittaja on myös vastuussa tekstistä ja siinä esiintyvien muiden ihmisten suostumuksesta. Hevostarinoiden kautta kerrotaan myös perheestä ja ystävistä sekä
hevosalalla toimivista ihmisistä usein heidän omilla nimillään. Tutkijan vastuulla
on tietojen käsittelyn luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Kirjoittajat ja tutkija
jakavat siten osin samat eettiset kysymykset. Arkistolle kirjoittava henkilö saa
halutessaan tietoja tekstinsä säilyttämisestä ja käytöstä. Hänellä on myös oikeus
asettaa käyttökielto aineistolleen. Anonymiteetin säilymisen vuoksi arkistoaineistoon on tapana viitata keruun sivunumerolla jättäen nimitiedot pois sekä antamalla kirjoittajasta tietoon vain sukupuoli, syntymäaika ja mahdollisesti paikkakunta.
(Latvala 2005: 19–20.) Olen pyytänyt haastateltavilta suullisen luvan haastatteluun sekä haastattelutekstien tutkimuskäyttöön. Samalla olen luvannut tietojen
luottamuksellisuuden, eli niitä ei kerätä muuhun kuin tutkimuskäyttöön eikä luovuteta ulkopuolisille. (Vrt. Tuomi 2007: 145–146.)
Tutkijalla on valta valita teksteistä tutkimusaineistoonsa soveltuvat ja tehdä
niistä tulkintoja. Tutkijan valintoihin vaikuttavat paitsi hänen teoreettinen rajauksensa myös hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa kuten ikänsä, sukupuolensa,
kokemuksensa ja mielenkiinnonkohteensa. Joku toinen tutkija voi saada samasta
aineistosta hieman erilaisen kuvan. Tutkimustulosten on kuitenkin oltava uskottavia. Tutkija on vastuussa työnsä tuloksista tutkittaville, ja on aina toivottavaa, että
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tutkimuksesta jää myönteinen tunne kohteilleen. Tutkijan tehtävä on pyrkiä ymmärtämään tekstin kirjoittajaa tai haastateltavaa. (Latvala 2005: 20; Fingerroos &
Haanpää 2006: 42.)
Tutkija on vastuussa myös työn eettisyydestä niin yhteiskunnalle kuin akateemiselle yhteisölle. Vaikka kulttuuriset hevoskäsitykset eivät ole polttavin yhteiskunnallinen asia, osallistun työlläni suomalaisen hevoskäsityksen rakentamiseen. (Fingerroos & Haanpää 2006: 42–43.) Työni tuloksena on käsitteiden määrittelyä, jotka ovat laadullisen tutkimusotteen mukaan tutkija- ja aineistokohtaisia.
Kovin laajaa yleistettävyyttä ei tutkimuksella haeta jo aineiston määrän perusteella. Hermeneuttisen tieteenkäsityksen mukaan tutkimus on ymmärtävää, eikä täysin objektiivista, sillä tutkija on osa tutkimusprosessia. Ihmistieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia ihmisen luomia merkityksiä, jotka ovat tärkeitä vaikuttimia toiminnassamme. Tutkimukseni on perustutkimusta, jota tehdään laajentamaan tieteenalan tietoperustaa. (Tuomi 2007: 82, 88, 96–97, 118, 120.)
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5

Lapsuuden hevossuhde

Kilpakeruuaineiston hevosmuistoista suurin osa liittyi lapsuuteen. Haastatteluaineistossa painottui aikuisikä ja työ hevosen kanssa, mutta kysyin aina haastateltavilta myös heidän lapsuuden hevoskokemuksistaan. Lapsuuden kertomusten kautta kertojat jäsensivät elämäänsä ja hevossuhdettaan. Niiden kautta välittyivät sekä
kertojien henkilökohtaiset että kulttuuriset merkitykset hevoselle. (Vrt. Laurén
2006: 90.) Lapsuus keskittyy tutkimusaineistossani muistelu- ja kokemuskerronnan osalta 1920–1990-lukujen väliseen aikaan. Varhaisimmat muistot palautuvat
aikaan, jolloin kertojat olivat noin viisivuotiaita, mutta yleensä muistelut alkavat
kouluiästä. Joidenkin hevostarina käsitti pelkästään yhden voimakkaan ja tunnepitoisen hevosmuiston lapsuudesta.
Aineistoni perusteella lapsuuden kokemukset ja kasvaminen hevosen kanssa
työskentelyyn ovat perustavia piirteitä hevossuhteessa. Lapsuuden hevoskokemukset vaikuttavat suuresti myös hevoskäsityksen muotoutumiseen myöhemmin
elämässä. Yksittäisten ihmisten kokemuksista ja muistoista sekä muiden kanssa
jaetuista kertomuksista muotoutuvat kullekin aikakaudelle tyypilliset kulttuuriset
mallit eli yhteisön jäsenten tunnistamat merkitykset hevoselle. Teksteissä toistuvat
tietyt asiat ja kokemukset, jotka muodostavat kunkin sukupolven yhteisen kokemusmaailman. Hoikkalan (1999) mukaan ”sukupolvi muodostuu ihmisistä, jotka
ovat eläneet nuoruutensa samaan historialliseen aikaan ja samoissa sosiaalisissa
oloissa niin että he jakavat ja tunnistavat tietyt, vain tälle joukolle erityiset kokemukset.” Esimerkiksi suuresta ikäluokasta eli vuosina 1945–1957 syntyneistä 77
prosenttia on syntyisin maalta ja heistä suurin osa pientiloilta, mikä luonnollisesti
vaikuttaa heidän yhteiseen kokemusmaailmaansa. (Hoikkala 1999: 401, 415.)
Kertomukset rakentuvat tietyssä kulttuurisessa tilassa ja ajassa yhdessä muiden ihmisten kanssa. Osa muistoista sekoittuu toisten kertomiin asioihin omasta
lapsuudesta. Voivatpa omat muistot sekoittua myös muiden tekemisiin. (Laurén
2006: 90.) Kertomuksissa rakennetaan omaa hevossuhdetta nimenomaan lapsuudesta käsin. Vanhemmat, maalla syntyneet kertojat aloittavat usein kertomuksensa
lapsuudenkodin hevosista sekä omasta ja perheenjäsenten suhtautumisesta niihin.
Nuorempi kaupunkilaissukupolvi lähtee kertomuksissaan liikkeelle omasta selittämättömästä hevoshulluudestaan, kaverien vaikutuksesta sekä vanhempien suhtautumisesta hevosharrastuksen aloittamiseen.
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5.1

Kiinnostava ja pelottava hevonen

Kertojat muistivat hevoset lapsuudestaan sekä pelottavina että kiinnostavina.
Osalla kertojista oli hevosista kielteisiä lapsuudenkokemuksia, jotka vaikuttivat
voimakkaasti aikuisiän hevoskäsitykseen. Osa heistä pelkäsi hevosia lopun elämänsä, osalle ei jäänyt, ainakaan kertomansa mukaan, pelkoa vaikka hevonen
olisi purrut pahasti. Kyse on luultavasti persoonallisuuden piirteistä ja sukupuolittuneista rooliodotuksista. Vanhempien naisten lapsuudenmuistoissa oli enemmän
kielteisiä kokemuksia hevosista kuin miehillä. Luultavasti tämä johtui maskuliinisuuden mallista ja poikiin liittyvistä odotuksista tulevina hevosen käsittelijöinä,
joten harva mies myönsi pelänneensä hevosia edes lapsena. Naiset, joiden ei oletettu hevosten kanssa aikuisena pääasiallisesti työskentelevän, saivat tavallaan
myös luvan pelätä hevosia ja tulivat samalla vahvistaneeksi sukupuolittunutta
käsitystä miehistä ”oikeina” hevosten käsittelijöinä. Myös kertomustyyleissä on
eroja naisten käyttäessä enemmän kuvailevia sanoja hevosista. He huomioivat
hevosen ulkonäön ja käyttivät sanoja kuten kaunis, ihana ja söpö, joita miehet
eivät käyttäneet. Nuoremmalla naissukupolvella oli pääasiassa hyviä kokemuksia
hevosista lapsuudestaan. Heidän kertomuksissaan korostuivat suuri kiinnostus
hevosia kohtaan, mutta myös heille pelko oli tuttu ilmiö hevosten kanssa toimiessa.
5.1.1 Työhevoset ja lapset
Vanhempien sukupolvien, eli 1910–1950-luvuilla syntyneiden lapsuudessa lapset
saivat yleensä toimia maatiloilla hevosten kanssa varsin vapaasti, mutta oli myös
taloja joissa lapsia kiellettiin menemästä hevosten lähelle. Kertojien kokemukset
kotitilansa hevosista sisältävät sekä positiivisia että negatiivisia muistoja. Aikuisten kiltteinä pitämien hevosten kanssa lapset leikkivät kulkien niiden vatsan alta
ja roikkuen kaulassa. Hieman isompana he myös hoitivat niitä, ajoivat niillä ja
kuljettivat niitä ratsain laitumelle ja sieltä pois. Välillä sattui myös vaaratilanteita,
joilla oli erilaisia vaikutuksia kertojien hevossuhteelle. Suurimmalla osalla kertojista lapsuuden kokemukset hevosista olivat positiivisia. Muistoissa hevoset suhtautuivat kukin omalla tavallaan lapsiin, osa kärsivällisesti, osa malttamattomasti
ja osa aggressiivisesti. Muutama kirjoittaja ja haastateltu ihmetteli jälkeenpäin,
miten vähän onnettomuuksia sattui, vaikka lapset toimivat hevosten kanssa keskenään ilman aikuisten valvontaa ja neuvoja. He pohtivat myös sitä, miten paljon
aikuiset ovat luottaneet hevosiin ja lapsiin. He eivät olisi itse uskaltaneet antaa
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pienten lasten toimia ilman valvontaa hevosten kanssa, vaikka olivatkin sitä mieltä, että eläinten kanssa toimiminen on yleensä hyväksi myös pienille lapsille.
(SKS KRA. HT 764–821. 2003; Haastattelut 2001: Mies s. 1946; Haastattelut
2004: Mies s. 1951.)
Tutkimusten mukaan lapset ovat luontevasti kiinnostuneita eläimistä ja he
kiintyvät voimakkaasti kotonaan oleviin eläimiin (Melson 2007: 210). 1930luvulla syntynyt nainen pohti lapsuudestaan asti tuntemaansa kiintymystä hevosiin seuraavasti:
Olen aina rakastanut hevosia. Miksi? Sitä en osaa tyhjentävästi selittää, mutta niin vain on ollut. Minä pidän hevosista ja hevoset minusta, tuntemattomatkin hevoset. Ennen sanottiin, että ”hevonen tuntee ystävänsä”. Ehkäpä
tässä on vinha perä. (SKS KRA. HT 835–850. 2003.)
Vanhempien sukupolvien, 1910–1940-luvuilla syntyneet naiset mainitsevat erikseen, että he pitävät hevosista. Ehkä siksi, että sitä pidettiin sukupuolirooleista
poikkeavana ilmiönä. Miehet eivät niinkään kirjoituksissaan tuoneet esille kiintymystään hevosiin, mutta haastatteluissa he puhuivat siitä avoimesti ja pitivät
sitä yhtenä hevosen kanssa toimimisen edellytyksenä. Sama kulttuurinen malli
käy ilmi myös yllä olevasta sitaatista, kun nainen selittää hevosten pitävän hänestä, koska hän pitää niistä. Taustalla on käsitys hevosesta eläimenä, joka aistii hyvin ihmisen tunnetilat ja käyttäytyy niiden mukaan. Kiintymys hevosiin ei ole
sukupuolisidonnainen ilmiö, eikä se ole siirtynyt vuosituhansien jälkeen miehiltä
naisille, vaan perustuu sekä ihmisen persoonallisuuden piirteisiin että eläimen
ominaisuuksiin. Eräs teoria eläinten vetovoimasta on biofiliateoria, jonka mukaan
ihmiset ovat luonnostaan kiinnostuneita toisista eläimistä. Irvine on kritisoinut
teoriaa, sillä kaikki ihmiset eivät pidä eläimistä ja jotkut kohtelevat niitä huonosti.
(Irvine 2004: 31.) Ajatusta voi viedä pidemmälle, kun kiinnittää huomion tutkimusaineistoni kertojien lapsuudenkokemuksiin ja suomalaiseen luontokäsitykseen. Joillakin ihmisillä on kiinnostus eläimiä kohtaan, toiset suhtautuvat niihin
välinpitämättömästi ja toiset negatiivisesti. Vaikka taustalla olisi luonnollinen
yhteys ja kiinnostus toisiin eläimiin, vaikuttavat vuorovaikutus niiden kanssa,
vuorovaikutuksesta muilta ihmisiltä saatu palaute, kulttuuriset mallit ja läheisten
ihmisten eläinsuhteet eläinkäsityksiimme. Lapsuudella on suuri merkitys suhtautumisessamme luontoon ja eläimiin. Lapsuudesta saadut kokemukset kantavat
pitkälle aikuiselämään, ja on hyvin yksilöllistä, miten empatia, pelko, kunnioitus
ja välinpitämättömyys luontoa ja eri eläimiä kohtaan kehittyy.
69

Aineistostani on tulkittavissa, että sekä ihmiset että hevoset muokkasivat kertojien hevossuhdetta. Vanhempi sukupolvi muistaa lapsuutensa hevoset kiltteinä,
vireinä, vihaisina tai vanhoina ja raihnaisina. Kiltit hevoset olivat lempeitä ja
tottuneet lapsiin, kuten tässä vuonna 1932 syntyneen miehen kertomuksessa isoisänsä Vappu-tammasta.
Ensimmäinen hevonen, johon tutustuin oli isoisäni tamma Vappu. Isoisälläni
oli pieni maatila Varsinais-Suomen Perttelissä. Hänen Vapustaan sain sisarusteni kanssa sympaattisen kokemuksen hevosista. Vappu oli niin tottunut
lapsiin, että saimme tehdä sille melkein mitä vain. Suurin huvimme oli kulkea
sen vatsan alitse edestakaisin. Toiseksi suurin huvi oli riippua sen kaulassa,
kun se söi. Silloin se näet nosti meidät ilmaan kohottaessaan päätään rouskuttelun ajaksi. Hevonen ei kai meitä rakastanut, mutta sieti aikuisen arvokkuudella. Kun isoisä joutui Vapusta ja tilastaan luopumaan, meidän oli vaikea ymmärtää, että myös Vappu oli annettava pois. Sehän oli ollut kuin perheenjäsen! (SKS KRA. HT 374–385. 2003.)
Lainauksesta käy ilmi paitsi kiltin hevosen kulttuurinen malli kärsivällisenä lapsiystävällisenä eläimenä, myös perheenjäsenenä. Mies kuvailee lapsuudenkokemuksiaan hevosen kanssa sympaattiseksi ja arveli hevosen sietäneen heitä ”aikuisen arvokkuudella”. Hevonen on kertomuksessa tasapainoinen, viisaampi ja aikuisempi kuin lapset, se on kuin lastenhoitaja ilman kieltoja ja käskyjä. Kertoja
oli myös sitä mieltä, että aikuinen hevonen voi olla hyvä johtaja lapsen ja hevosen
suhteessa. Kärsivällisesti lapsiin suhtautuvat hevoset saattoivat myös laskea päänsä alas, jotta pieni lapsi ylsi suitsimaan sen. (SKS KRA. HT 444–450. 2003.)
Kiltti hevonen oli myös hyvä kuuntelija. Joskus lapset viettivät aikaa tallissa hevosten kanssa, koska ”hevoselle oli mukava jutella ja silitellä”. (SKS KRA. HT
394–397. 2003.) Tutkimusten mukaan lapset voivat saada eläimiltä emotionaalista
tukea (Melson 2007: 210; DeMello 2012: 207–208). Hevonen ei tuominnut ja
näytti kuuntelevan kärsivällisesti lapsen iloja ja murheita.
Modernin eläinterapian perustajan Boris Levinsonin mukaan ihmiset pääsevät
positiivisten eläinsuhteiden kautta kosketuksiin oman tiedostamattoman (eläimellisen) luonteensa kanssa. Hänen mukaansa eläimet ovat olleet niin keskeisessä
osassa ihmisten elämää vuosituhansien ajan, että niistä on tullut olennainen osa
ihmisen henkistä hyvinvointia. Kotieläinten on nykyään todettu myös alentavan
stressiä ja tarjoavan sosiaalista tukea. (Serpell 2000: 12–14.)
Kilttinä pidetyn hevosen kanssa lapsi sai toimia vapaasti. Se oli hyvin tärkeää
lapsen eläinsuhteen, itseluottamuksen sekä lapsen ja hevosen välisen suhteen
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kannalta. Vapaa yhdessä toimiminen tiivisti suhdetta ja loi yhteenkuuluvuuden
tunnetta, kuten seuraavassa vuonna 1946 syntynyt nainen kertoo:
Ratsastin Pollella aina, kun sillä ei ollut liian paljon muita töitä. Opettelin
omat systeemit sen kanssa, kun kaikilla kyläteillä oli portteja ja veräjiä. Hyppäsin selästä vauhdissa ennen porttia, juoksin sen vieressä portille, avasin
sen ja sitten menimme toiselle puolelle ja portin sulkemisen jälkeen juoksin
Pollen kanssa kiven viereen ja vauhdista siitä selkään. Polle oppi tuon systeemin hyvin, eikä venkoillut koskaan. Se nosti laukan käynnistä, ravista tai
paikalta ja usein kilpailin pyörällä ajavan kanssa sanomalla sille vain: “Ota
kiinni” ja sitten mentiin. Satulaa ei ollut koskaan.
Kesällä uitin Pollea usein ja siinäkin meillä oli omat systeemit. Ratsastin
hyvää hiekkapohjaa pitkin niin pitkälle, että Polle alkoi uida ja silloin laskeuduin sen viereen ja pidin harjasta kiinni ja samalla pystyi ohjaamaan sitä.
Näin teimme eripituisia uintiretkiä. Usein sukelsin myös sen mahan alta, kun
se seisoi syvässä vedessä. Se ei koskaan karannut siitä, vaikka oli irti. (SKS
KRA. HT 535–546. 2003.)
Edellä maatilan tehtävämaisema tulee hevosten kanssa toimimisessa esille porttien avaamisessa ja uimisessa. Lapsi toimii yhdessä hevosen kanssa ja molemmat
sopeuttavat omat liikkeensä toisen liikkeisiin. Lasta voimaannuttava tekijä hevosen kanssa toimimisessa on juuri se, että hevonen ei lähde minnekään, vaikka sillä
olisi vapaus. Se valitsee lapsen seuran kuten edellisessä aineistolainauksessa.
Onnistumisen elämyksiä ja itseluottamusta tuo myös se, että hevonen ei ”venkoillut”, vaan totteli lasta. Heillä oli ”omat systeemit”, mikä kertoo ajan kuluessa
saavutetuista totutuista tavoista ja yhteisymmärryksestä ja taitoontumisesta. Tytölle ja hevoselle kehittyi tietynlainen portin avaamisen skripti, joka toteutui samalla
tavalla ja oli molemmille tuttu.
Lapsi saatettiin myös laittaa huolehtimaan varsasta sen emän ollessa töissä.
Varsojen hoito oli lasten ja erityisesti poikien tehtävä jo 1800-luvulla. Luultavasti
myös tytöt ovat osallistuneet varsojen hoitoon silloin kun perheessä ei ollut poikia, ja varmasti myös tuolloin on ollut tyttölapsia, joita hevoset ovat kiinnostaneet. Varsojen hoitaminen oli lapsille mieluisaa puuhaa ja he kuljettivat niitä tuvassa juomassa, syöttivät leipää kädestä, opettivat ”antamaan kättä”, nostelivat
jalkoja ja koputtelivat kavioita puukalikalla, jotta varsoista tulisi aikuisena hyviä
kengittää. Laittoivatpa he joskus valjaatkin varsalle ja kelkan perään ja yrittivät
ajaa, mutta varsa ”meni minne tahtoi”. (SKS KRA. E42 Härmä. 1893.) Seuraa71

vassa vuonna 1928 syntynyt nainen kertoo lapsuutensa kesästä ennen sotia, jolloin hän vietti aikaa nimikkovarsansa, Pulun, kanssa.
Niin hyvin me kaksi lasta viihdyimme yhdessä, että pian jo sai köyden jättää
pois, varsa kulki kuin koira perässäni ilman riimuja. Heinänteon aikaan liikuimme Pulun kanssa ahomansikoita etsien joen rannassa. Se oppi pian
huomaamaan mitä minä söin ja alkoi auttelemaan mansikoiden löytymisessä.
Kun se kulki vapaana, niin se eteni edelleni ja hirnahti aina kun löysi mansikoita. Mutta siten kun se oppi myös syömään niitä, oli minulla kiire juosta
hirnahduksen jälkeen sen luo, ettei se ennättäisi syödä kaikkea.
Ruokataukojen aikana me yhdessä otettiin myös ruokanokoset, varsa makasi pitkin pituuttaan heinäladon varjossa ja minä sen jalkojen välissä, käyttäen varsan pehmeää vatsaa tyynynä, eikä koskaan vahingossakaan se potkaissut minua tai hevosten tapaan “pureksiessaan” minua ei se käyttänyt
hampaitaan vaan huulillaan “höplötti”.
Keräsin kukkia pellonpyörtänöiltä ja tein Pululle valjaat kukista punomalla, ränget, silat, potuumet (mäkivyöt), ja päitset. Kyllä se oli kaunis päivänkakkara, harakankello, apila, ym. kukka-asetelmassaan. Tätini ja paappani nauroivat, kun esittelin tämän kaunottaren heille ladon luona. (SKS
KRA. HT 962–966. 2003.)
Tyttö hoiti velvollisuutensa mielellään ja kovin raskaalta työltä varsasta huolehtiminen ei vaikuttanut, pikemminkin kesäiseltä hevostytön unelmalta. Kertomuksessa varsa kommunikoi tytön kanssa hirnahtamalla ja ”höplöttämällä” tätä huulillaan. Se muodostaa tytön kanssa pienen lauman, joka kulkee etsimässä syötävää
ja lepää yhdessä. Tyttö tuli opettaneeksi varsalle valjastuksen alkeet leikin ohella
kukkaseppeleillään ja kertoi, että varsa oli kasvaessaan helppo valjastaa ensimmäisen kerran. Lapset tekivät tärkeää työtä opettaessaan pikkuvarsoja käsittelyyn
ja valjaiden pitoon ja antoivat samalla varsalle positiivisen kokemuksen ihmisistä.
Samalla he itse taitoontuivat leikin ohella työtehtäviin. Lapsuudessa syntynyt
kiintymyssuhde ihmisen ja hevosen välillä voi kestää koko elämän. Tytön ja varsan yhdessäolosta kasvoi elinikäinen ystävyys. Hevonen tervehti 20 vuotta myöhemmin naista laukkaamalla laitumella tämän luokse, nostamalla etujalkansa
naisen olkapäille, laittamatta niille kuitenkaan painoa ja nuolemalla naisen kasvot
ja jakkupuvun märäksi. (SKS KRA. HT 962–966. 2003.) Nuoleminen näyttäytyy
muissakin kertomuksissa hevosen kiintymyksen ilmaisuna.
Ratsastus oli suurta hupia niin tytöille kuin pojille. Monet hevoset olivat kuitenkin vanhoja ja raihnaisia, eivätkä ne pystyneet reippaaseen laukkaan. Hevonen
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saattoi olla lapsille suorastaan leikkiväline, jonka haluttomuutta pieneen laukkapätkään ei ymmärretty. Jälkeenpäin tekojaan muistellessa, kertojat pohdiskelevat
lapsen kyvyttömyyttä ajatella asiaa hevosen näkökulmasta. Osa hevosista tuntui
lapsista aivan liian hitailta. Monet halusivat laukata hevosella laitumelle tai sieltä
pois, eikä vanhoja työhevosia usein moinen leikki huvittanut. Silloin lapset ottivat
avuksi notkean pajupiiskan ja ”pistivät hevoseen liikettä”. (SKS KRA. HT 583–
588. 2003.) Pienikin vauhti ja alamäki saattoi olla liikaa kovan työn jäykistämälle
hevoselle, kuten seuraavasta tarinassa selviää.
Olin silloin 30-luvulla kouluiässä. Joskus illalla sain tehtäväksi viedä Visa
rantaan juomaan ja laitumelle ranta-alueelle. Tietysti oli mieluisaa nousta
sen selkään. Hoputin sitä juoksemaan kaikin tuntemineni keinoin. En silloin
ymmärtänyt hevosen raihnaista väsymystä. Yrittihän se raukka juoksua lievässä alamäessä. Kerran se suistui polvilleen, sitten kyljelleen. Minun jalka
jäi sen alle ja vääntyi ilkeästi. Itkin kivusta, enkä päässyt toviin ylös. Visa
kömpi pystyyn, katsoi minua suurilla silmillään, kallisteli päätään tuli lähemmäs ja alkoi nuolla ihmeekseni paljaasta reidestä, kun olin uimahoususillani. Meistä tuli elinikäiset ystävät. Vieläkin muistan 75-vuotiaana sen hyvän
eleen ilmaisun. (SKS KRA. HT 976–983. 2003.)
Edellä kuvattu vaaratilanne kääntyi positiiviseksi kokemukseksi, kun hevonen
huomioi maassa tuskissaan makaavaa lasta nuolemalla hänen kipeää jalkaansa.
Pojalle hevosen osoittama lempeä huomio ja hoiva oli merkki ystävyydestä. Se
muutti pojan ja hevosen suhdetta tuosta lähtien. Poika huomasi, ettei hevonen
ollut pelkkä käskytettävä renki, vaan sillä oli oma tahto, se toimi itsenäisesti ja
kykeni hänen tulkintansa mukaan myötätuntoon. Myötätunto eläintä kohtaan on
asia, joka lapsen pitää oppia ja tilanteet, joissa lapsen välineellistämä eläin yhtäkkiä osoittautuu vastavuoroiseksi, hoivaavaksi ja myötätuntoa osoittavaksi olennoksi, ovat tehokkaita oppimistilanteita. Monet kertojista sanoivatkin oppineensa
hevosilta. Se edellyttää myös jonkinlaista mentaalista ja kulttuurista mallia hevosesta ja kykyä ”lukea” hevosen käyttäytymistä ja tehdä siitä tulkintoja. Voimakkaasta tunnekokemuksesta jää myös selkeä muistijälki, mikä mahdollistaa tapahtuman muistamisen kymmenien vuosien jälkeen (McGaugh 2003).
Vaaratilanteita sattui esimerkiksi silloin, kun lapset pyysivät päästä ohjastamaan hevosta ja tapahtui jotain odottamatonta. Seurauksena epäonnistuneesta
ajokerrasta saattoi olla elinikäinen hevospelko, kuten kävi naiselle, joka kertoi
seuraavan tarinan.
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Muistan myöskin tapauksen, jolloin naapurin täti lähti hevosella lypsämään
lehmiä jonkun kilometrin päähän. Ruikutin mukaan ja halusin oikein ajaakin
hevosta. Sainhan minä luvan, mutta huonoin seurauksin. Tuli toinen hevonen
vastaan kapealla maalaistiellä ja kipsis kapsis – ojaan. Hevonen kaatui nurin, kuin myös me. Onneksi maitotonkat olivat vielä tyhjiä ja täti valjasti hevosen uudelleen ja matka jatkui. Sen verran säikähdin, että vieläkin pelkään
hevosia. Naapurin pojat huomasivat pelkoni ja laittoivat hevosen kiinni niin
pitkään naruun, etten uskaltanut mennä edes tyttökaveriani katsomaan. (SKS
KRA. HT 106–108. 2003.)
Edellä naiset, niin täti kuin kertoja itse, toimivat aktiivisesti hevosen kanssa. Hevosen hallinta kapealla tiellä vastaantulevan hevosen kanssa oli tottumattomalle
kuskille kuitenkin liikaa ja hän menetti hallinnan. Hevosen ja kärryjen kaatuminen ojaan on jäänyt vaarallisena ja pelottavana asiana mieleen ja traumatisoinut
nuoren tytön. Pojat esiintyvät kertomuksessa kiusaajina, jotka vahvistivat kertojan
pelkoa ja epävarmuuden tunnetta. Naisella ei ollut kertomansa mukaan aiempaa
ajokokemusta, eikä hänellä luultavasti ollut aavistustakaan, että kärryt voisivat
kaatua. Kukaan ollut valmistanut häntä yllättävään tilanteeseen. Jälkeenpäin hän
ei ilmeisesti saanut tukea, vaan pilkkaa, joten pelko paheni. Vaaratilanteilla oli
erilaisia vaikutuksia kertojien elämään riippuen itse tilanteesta, sen lopputuloksesta, toisten ihmisten reagoinnista, lapsen luonteesta ja siitä, oliko kukaan valmistanut häntä yllättäviin tilanteisiin. Jotkut saivat elinikäisen pelon hevosia kohtaan,
ja joillekin hevosen kanssa vaaratilanteesta selviäminen vaikutti päinvastaisella
tavalla, kuten seuraavassa miehen kertomuksessa:
Ensimmäinen ajokokemukseni ei unohdu. Isäni multasi perunaa kokka-atralla
ja varsa seurasi mukana. Varsalle kietaistiin ohjat kaulan ympäri ja minulle
ohjat käsiin. Varsa oudoksui ohjaksia ja jäi seisomaan, kun isäni ajeli emällä.
Sitten rävähti, kun ajokkini huomasi emän menevän. Minä roikuin ohjissa ja
kyyti oli kova. Olin jo seitsemänvuotiaasta iästäni huolimatta tietoinen, ettei
koskaan saa opetettavaa opetusvaiheessa irti laskea, siksi multasin perunavaon mahallani. Perunanvarret vain suhisivat korvissani. Silmät ja suukin oli
multaa täynnä. Ei siinä muuta pahempaa sattunut, mutta sain hevoskärpäsen
pureman, joka on elinikäinen miellyttävä tartunta. (SKS KRA. HT 1332–
1352. 2003.)
Hevosen kanssa toimimiseen liittyy skriptejä, jotka auttavat toimimaan oikein
yllättävissä tilanteissa. Mies kertoo olleensa jo seitsemänvuotiaana tietoinen
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skriptistä, jonka mukaan opetettavaa hevosta ei saanut päästää irti. Näin ollen hän
oli saanut toimintaohjeen yllättävää tilannetta varten. Koska hevostöitä pidettiin
miesten tehtävinä, poikia luultavasti valmisteltiin myös yllättäviin tilanteisiin
hevosten kanssa enemmän kuin tyttöjä tai he miehiä seuratessaan sattuivat kuulemaan näitä hevosen käsittelyyn liittyviä skriptejä. Näin poika osasi toimia oikein yllättävässä tilanteessa ja sai positiivisen kokemuksen vaarallisesta tilanteesta, koska hän oli toiminut oikein. Skriptin taustalla oli käsitys hevosesta eläimenä,
joka oppii koko ajan, myös pieleen menneistä tilanteista. Uskottiin että, jos varsa
pääsee kerran ryöstäytymällä irti, se tekee sen uudestaan. Hevosta ei siis haluttu
opettaa ryöstäjäksi ja vaikeasti hallittavaksi. Mies kertoo vaaratilanteen kääntyneen niin päin, että se aiheutti hänelle ”hevoskärpäsen pureman”. Kertomus on
ehkä ennemmin räväkkä alku hevostarinalle, kuin käänteen tehnyt kokemus. Hevosten kanssa kasvaneella pojalla on varmasti ollut myös paljon seesteisempiä
kokemuksia hevosista. Hän rakentaa itsestään kuvaa hevosenkäsittelijänä kiperistä tilanteista selviämisen ja onnistumisten kautta, ja miehen koko tarinasta kuvastuu hyvä itsetunto hevosen käsittelijänä.
Vaaratilanteita hevosten kanssa sattui ja niistä selvittiin kertomusten mukaan
vaihtelevasti säikähdyksellä, mustelmilla, aivotärähdyksillä tai tajunnanmenetyksillä.
Vielä muistan lapsuudestani, että hevonen on viisas eläin. Minulle sattui tapaus: lähdin ratsastamaan Liinullamme, ilman suitsia ja varusteita. Se pelästyi laitumella olevaa sonnia ja pillastui täyteen laukkaan. Minä en voinut sen
laukkaa hiljentää, pidin kiinni harjaksista. Sitten Liinu teki äkkimutkan ja minä lensin sen selästä kivikkoiseen maahan ja menetin tajuni. Kukaan ei nähnyt tapausta. Olin ehkä tunnin verran muistamattomana. Kun heräsin tajuihini, Liinu seisoi uskollisena vieressäni. Se olisi ollut vapaa lähtemään,
mutta ei halunnut jättää minua siihen maahan makaamaan. Onnekseni selvisin vähällä siitä kuoleman vakavasta vaarasta, ainoastaan syvä kolo on
päässäni muistona Liinulla ratsastamisesta. (SKS KRA. HT 94–102. 2003.)
Hevoset ovat näissä kertomuksissa erittäin aktiivisia, lapsen hallinnan ulottumattomissa olevia eläimiä. Viimeisessä kertomuksessa olisi aikuisten tulo paikalle ja
heidän hätääntymisensä voinut aiheuttaa pojassa pelon hevosia kohtaan. Hevosen
jääminen pojan luokse ja sen rauhallinen läsnäolo kuitenkin käänsivät vaarallisen
tapahtuman positiiviseksi kertojan mielessä. Hevonen on kertomuksessa pillastuva pakoeläin, mutta samalla kertojan mielestä viisas ja uskollinen, koska se ei
miehen tulkinnan mukaan halunnut jättää häntä maahan makaamaan. Hän koki
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hevosen huolehtineen hänestä. Todellisesta ajankulusta ei ole tietoa, mutta merkittävää on että kertoja koki ajan olevan pitkän ja hevosen silti odottaneen häntä.
Toinen vastaava esimerkki on naisen kertomuksesta, kun hän kertoo sisarensa
hevosenhakumatkasta laitumelta. Siinä hevonen jostain syystä säikähtää ja nousee
takajaloilleen juuri, kun tyttö on päässyt sen selkään. Tyttö putoaa ja satuttaa itsensä. Kertoja arvelee hevosen pelästymisen taustalla olleen sen sotamuistot,
joilla luultavasti yleisesti selitettiin sodassa olleiden hevosten pakokäyttäytymistä.
Hevonen oli jonkin matkaa laukattuaan palannut jalkansa satuttaneen tytön luo.
Kertoja tulkitsee hevosen vaistonneen tytön surun ja sen, että oli ”tehnyt pahaa
ystävälleen”. Hevonen pystyi hänen mukaansa paitsi aistimaan ihmisen tunnetilat
ja loukkaantumisen myös katumaan tekoaan, sillä se naisen tulkinnan mukaan
halusi ”hyvittää tekonsa”. Hevonen oli polvistunut tytön viereen ja hörähdellen
tönäissyt tätä turvallaan. Hevosen käyttäytymisen nainen tulkitsee antamalla sille
vuorosanat: ”Ollaan taas kavereita ja kiipeä selkääni. En minä sinua enää pudota.”
Nainen kertoo täydellisen yhteisymmärryksen vallinneen tuolloin hevosen ja
tytön välillä. Tyttö oli silittänyt hevosta ja noussut sen selkään, jolloin hevonen oli
varovasti noussut ylös ja lähtenyt kävelemään kotia kohti kuljettaen tyttöä
kuin ”särkyvää aarretta”. (SKS KRA. HT 409–421. 2003.) Hevonen on kertomuksessa samalla sekä moraalinen, ajatteleva että tunteva olento, joka pystyy
kiintymään ihmiseen, että vaistonvarainen pakoeläin, joka näillä eläimen vaistoillaan kykenee toisaalta myös vaistoamaan tytön surun ja kivun.
Kiintymyksen tunteiden lisäksi kertomuksissa mainittiin usein pelko, kuten
edellä jo mainitsin. Maatilalla kasvaneet lapset olivat tottuneet eläimiin, myös
suuriin hevosiin, eivätkä he pelänneet niitä ilman erityistä syytä. Hevospelko oli
kertomuksissa kuitenkin verrattain yleistä ja johtui sekä hevosten että ihmisten
käyttäytymisestä. Pelkoa aiheuttivat aggressiiviset, vireät ja vaikeasti hallittavat
hevoset sekä hevosilla pelottelevat ihmiset.
Joitakin hevosia pidettiin vihaisina ja niistä lapsia varoiteltiin, mutta ei aina
onnistuttu pitämään erossa. Naiskertojan mukaan pojat eivät kuitenkaan aina
kuunnelleet, sillä he ”olivat tulevia isäntiä ja halusivat osallistua hevosten hoitoon
luvalla tai luvatta” (SKS KRA. HT 947–952. 2003). Pojat tekivät itsestään miehiä
käsittelemällä hevosia, koska hevoset olivat osa aikuisena miehenä olemista. He
ottivat riskejä ja käsittelivät myös virmoja ja vihaisia hevosia. Aggressiivinen
hevonen oli kertomuksissa lapsen näkökulmasta katala, ilkeä ja salakavala.
Yleensä vain naiset kertoivat pelänneensä hevosta, mutta miesten joukosta löytyi
yksi, vuonna 1928 syntynyt mies, joka kertoi lapsuutensa Kiero-hevosesta seuraavasti:
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Minulle jäi monta karvasta muistoa siitä, kun Kiero näytti hampaitaan. Aristelin Kieroa, vaikka se ei puraissut kuin kerran, kun metsäkaivolla vein sen
eteen vesiämpärin ollessani isän kanssa vedenhaussa. Kesällä Kiero säikytti
kohtitulolla useita kertoja. (SKS KRA. HT 427–443. 2003.)
Hevosella on osuva nimi, joka on luultavasti valittu sille juuri vanhaan talonpoikaiseen tyyliin eläimen ominaisuutta kuvaavaksi (Kalske 2005: 53). Mies tulkitsi
hevosen uhkailleen ja purreen häntä, koska hän pelkäsi sitä. Tällaisista kokemuksista tulee esille malli hevosesta eläimenä, joka aistii ihmisen pelon ja käyttää sitä
hyväkseen. Miehen lapsuudenkokemukset hevosesta täyttyvät epäonnistumisten
ja muutamista onnistumisen kokemuksista, mutta koko ajan niissä on läsnä pelko.
Lapsella pelon tunne saattoi olla niin lamauttava, että hän ei pystynyt toimimaan.
Siitä puolestaan seurasi häpeän tunne erityisesti pojilla, joihin kohdistui enemmän
odotuksia kuin tyttöihin hevosen käsittelijänä. Poikia kiusattiin herkemmin, jos he
eivät saaneet haettua hevosta laitumelta tai jos kuorma kaatui ajaessa. Pojat halusivat miellyttää isäänsä, tulla samankaltaiseksi ja isän pettyminen pojan toimintaan oli pojalle murskaavaa. Lapset saivat paljon vastuuta jo nuorella iällä ja töistä selviytyminen pelotti joskus, mutta siitä ei ollut tapana puhua vanhemmille.
(Korkiakangas 1996: 144, 161.) Lisäksi hevoset käyttäytyivät eri tavalla kokenutta käsittelijää kohtaan kuin kokematonta ja arkaa lasta kohtaan. Tämän vuoksi
aikuiset eivät aina huomanneet lapsen pelkoa, vaan suuttuivat, kun lapsi ei lähtenytkään hevosta valjastamaan.
Hevosten kerrottiin purevan ja potkivanlapsia pahastikin. Joillakin kertojilla
oli edelleen arvet lapsuudessaan saamistaan puremista. Myöskään 18-vuotias
Perho-hevonen ei ollut jättänyt uhkailuaan puolitiehen, vaan puri heinätuppoa
tarjonnutta tyttöä kasvoihin. Kertoja kuvasi tapahtunutta varsin ulkokohtaisesti,
mahdollisesti vanhempiensa tai muiden sivullisten kertomuksilla täydennettynä
tarinana.
Olimme heinänkorjuutöissä ja Perho oli ison heinäkärryn vetäjä ja vanhempani tekivät heinäkuormaa. Minä menin edestäpäin antamaan heinätukkoa
Perholle ja se hyökkäsi ja puri minua naamaan niin, että lensin kaaressa
monta metriä ja mätkähdin selälleni peltoon. Verta lensi kaaressa ja silmätkin
täyttyivät verestä ja sairaalareissu siitä tuli. Nenä ommeltiin silmien välistä
kiinni paikalleen, mutta ylähampaiden haavoja päänahasta ei tarvinnut ommella. Tämä tapahtuma nopeutti päätöstä luopua Perhosta. (SKS KRA. HT
535–546. 2003.)
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Nainen ei selittänyt hevosen käyttäytymistä, muuten kuin muualla kertomuksessaan mainitsemalla, että hevonen oli vihainen. Hän kuvasi tapahtumaa onnettomuudeksi, jonka seurauksena hevonen lopetettiin viemällä se teuraaksi. Naisesta
tuli myöhemmin hevosalan ammattilainen, joten hänelle ei tapahtumasta jäänyt
pelkoa. Kertomuksen ulkokohtaisuudesta päätellen saattaa olla, että hän oli niin
nuori, ettei muista itse tapahtumaa, vain toisten kertomuksen siitä. Vihaisten hevosten kerrottiin nostelleen lapsia ilmaan, purreen heitä vatsaan tai käteen tai
potkaisseen, jos lapset yrittivät ottaa niitä laitumelta kiinni, tarjota leipää tai vain
kulkivat liian läheltä valjastettua hevosta tai taluttivat hevosta ”väärästä paikasta”
kävellen hevosen takajalkojen vieressä. Toisinaan lapset saivat osuman myös
kilttinä pidetyn hevosen kaviosta, kun hevonen pelästyi jotain. Seuraavassa nainen kertoo kohtaamisesta hevosen kanssa ja pelosta sekä siitä, miten hän käänsi
pelon ja suuttumuksen voitokseen ja jopa kostoksi.
Sen nimi oli Reija. Se sai olla tallissa vapaana yksikseen ja päitset otettiin aina pois talliin laitettaessa. Kun jouduin härnäämään luokseni lähtiessäni
jonnekin, kauroilla tai leipäpalasella, minulla oli pala kurkussa, kai se näki
että pelkäsin. Korvat luimussa kovasti mulkoillen se tuli, mutta selvisin aina
yhtä kertaa lukuun ottamatta.
Veljeni oli vieneet vehniä jauhatettavaksi Tuuliaisen myllyyn ja jättivät
sinne, että minä haen pois kun ehtivät jauhattaa. Muistin päivän ja lähdin
taas pelko kurkussa laittamaan hevoselle päitsiä päähän, minulla oli kupposessa kauroja, mutta hevonen ei välittänyt kauroista vaan nappasi minua ranteesta kiinni. Siihen tulikin aika lovi, ei auttanut muuta kuin mennä ensin sitomaan käsi pakettiin.
Sitten olin niin pyhää vihaa täynnä, kun marssin hevostalliin että ei auttanut luimistelut eikä mikään. Kun sain hevosen kaksipyöräisten kärryjen
eteen, vaikka ne oli kovapyörä kärryt, niin vauhti oli kova. Matka oli neljä kilometriä, mutta hevonen ei kävellyt, märkä se reppana oli kun tultiin kotia takaisin. Olin silloin neljäntoista vanha, mutta arpi on säilynyt tänne vanhoille
päiville, nyt on vaan sellainen tummempi jälki. (SKS KRA. HT 70–73. 2003.)
Tyttö ”joutui” suitsimaan hevosen. Sen kanssa toimiminen ei ollut mukavaa, eikä
tyttö pitänyt hevosesta vaan pelkäsi ja vihasi sitä. Ilmeisesti veljet eivät ehtineet
hakea jauhettuja viljoja, kun tytön piti lähteä säkit hakemaan. Kertomuksessa ovat
esillä niin sukupuoliroolit, tunteet kuin hevoskäsityksetkin. Tehtävämaisemasta
tuli lapselle pelottava vihaisen hevosen kanssa. Yhteistyö ei onnistunut, eikä työn
rytmiä löytynyt, kun kumpikaan ei luottanut toiseensa. Vihaisen hevosen kulttuu78

rinen malli sisälsi käsityksen hevosesta, joka puree, potkii ja uhkailee päällään,
jaloillaan ja vartalollaan esimerkiksi tulemalla kohti. Aggressiivista käytöstä selitettiin kertomuksissa huonolla kohtelulla ja sillä, että lapsi pelkäsi hevosta, joka
vaistosi sen.
Kertomusten mukaan paitsi hevosten aggressiivisuus, myös niiden vireys pelotti lapsia, joilla ei ollut keinoja hallita niitä. Lapsen on hankala käyttää valtaa
hevoseen, jos se ei huomioi häntä. Vireä hevonen oli vauhdikas, eikä se kuunnellut aina aikuistakaan. Vuonna 1926 syntynyt nainen kertoi pelosta, jota hän tunsi
lapsena aina reessä ollessaan, kun hän luuli, ettei isä ehdi vireän hevosen kyytiin.
Hänet laitettiin ensin rekeen ja isä hyppäsi vauhdista kyytiin, eikä koskaan epäonnistunut, mutta nainen muisti pelänneensä joka kerta reen tai kärryn lähtiessä
liikkeelle. (SKS KRA. HT 188–191. 2003.) Moni arasteli myös laitumella irti
olevia hevosia, erityisesti uteliaita varsoja, jotka seurasivat laitumen poikki kulkevia ihmisiä. Pelko helpotti, kun aikuinen näytti, miten tilanteessa piti menetellä.
Isoäitinsä kanssa laitumia ylittänyt nainen oppi jo lapsuudessaan olemaan pelkäämättä eläimiä, koska isoäiti sanoi, ettei pelkoa saa näyttää ja piti vitsalla hevoset kauempana. (SKS KRA. HT 1034–1038. 2003.) Osa ihmisen ja hevosen välisen suhteen kulttuurista mallia oli siis peloton suhtautuminen hevoseen. Tässäkin
tapauksessa aikuisen esimerkki ja selitys lievensivät kertojan pelkoa.
Aina ei aikuisten käyttäytyminen kuitenkaan toiminut hyvänä esimerkkinä
lapsille. Pelkäämään voi oppia kerrasta ja siihen saattoivat olla syynä paitsi hevosen aggressiivinen käyttäytyminen myös aikuisten hätäily ja pelko. Vuonna 1925
syntynyt nainen sai elinikäisen trauman ja hevospelon aikuisten hätääntymisen
vuoksi. Hän otti pihaan irti ravanneen hevosen kiinni toimien pelottomasti ja
hevosen totellessa häntä. Paikalle tulleiden aikuisten hätääntyminen ja pelottelu
kuitenkin säikäytti lapsen ja pilasi häneltä voimaannuttavan kohtaamisen hevosen
kanssa.
Olivat aivan tolaltaan siitä säikähdyksestä ja pelosta, mitä minulle olisi voinut tapahtua hevosen aiheuttamana. Niinpä minulle siihen asti tiedostamaton
hevosen kauhea vaarallisuus tuli minullekin nyt täysin selväksi. Etupää puree
ja takapää potkii. Vammat ovat myöskin niin vakavia, että niihin voi kuolla
välittömästikin, siihen paikkaan, tai ainakin vammautua vaikeasti loppuelämäkseen. Hevosiin tottumattoman on aina pysyteltävä mahdollisimman kaukana niistä. Kotonani ei ollut eläimiä. Olin nyt ensimmäisen kerran tehnyt
niin sanottua lähempää tuttavuutta hevosen kanssa ja uskomattoman suuri
ihme oli varjellut minua tällä kertaa.
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Näin nuo neljä tuon eläinlajin tuntijaa minulle yhdessä vakuuttelivat ja
onnistuivat istuttamaan minuun sellaisen pelon hevosia kohtaan, ettei se moneen vuosikymmeneen häipynyt. Hirnahdus, kavion kopse tai edes sitä muistuttava kopina saa minut vielä nytkin säpsähtämään ja vaistomaisesti vilkaisemaan heti mihin paeta turvaan. (SKS KRA. HT 1229–1231. 2003.)
Kertomuksessa positiivinen kohtaaminen hevosen kanssa jää taustalle aikuisten
hädän vuoksi ja korvautuu käsityksellä pelottavasta ja vaarallisesta eläimestä.
Edellä olevien kertomusten perusteella hahmottuvat mallit sekä hevosesta että
hevosenkäsittelystä kertojien lapsuudessa. Kokemukset muotoutuvat vuorovaikutuksessa hevosten kanssa ja muiden ihmisten suhtautumisesta hevosiin ja lapsen
hevosenkäsittelyyn. Hevosten kanssa koetut vaaratilanteet olivat monella käänteen tekeviä kokemuksia, joiden seurauksena he joko pelkäsivät hevosia tai saivat
onnistumisen kokemuksen. Onnettomuudesta selviäminen lähensi lapsen ja hevosen suhdetta. Siinä ratkaisevana oli kertojan hevosen taholta kokema myötätunto.
Vanhemman sukupolven lapsuusmuistoissa hevonen oli vihainen, kiltti, virkku tai vanha työhevonen. Kulttuuriseen malliin vihaisesta hevosesta liittyi käsitys
uhkailevasta tai purevasta ja potkivasta hevosesta, jonka aggressiivinen käyttäytyminen selitettiin kaltoin kohtelulla, periytyvyydellä tai sillä että se vaistosi ihmisen pelkäävän. Vihaisen hevosen kanssa toimimisen skripti käsitti oman pelon
peittämisen. Sitä ei saanut näyttää hevoselle, koska hevosen oletettiin käyttäytyvän entistä aggressiivisemmin ihmistä kohtaan. Myös apuvälineet kuten vitsa
auttoivat monia hevosen ja oman pelon hallinnassa. Ihminen oli oikeutettu kurittamaan hevosta vitsalla, ellei se totellut tai oli vaarallinen. Kiltti hevonen oli kärsivällinen, viisas, tuli hyvin toimeen lasten kanssa ja totteli heitä. Lapset saivat
toimia vapaasti sen kanssa ja heillä oli turvallinen olo sen kanssa. Kilttikin hevonen saattoi säikähtää ja sen selässä ollut lapsi pudota. Se kuitenkin ymmärrettiin
ja katsottiin kuuluvaksi hevosen luontoon. Kertojat jopa tulkitsivat hevosen huolehtineen heistä, kun se rauhoituttuaan palasi heidän luo. Malliin virkusta hevosesta liittyi nopeus ja hallitsemattomuus. Virkku hevonen ei totellut eikä kuunnellut lasta, eikä aina aikuistakaan, vaan saattoi lähteä liikkeelle, ennen kuin lapsi
pääsi reen kyytiin, tai se tuli laitumella tutustumaan tungettelevan oloisesti. Kulttuuriseen malliin vanhasta hevosesta liittyy hitaus ja kankeus, eivätkä ne siksi
olleet reippaasta ratsastuksesta pitävien lasten suosiossa. Vanha hevonen saattoi
aiheuttaa myös häpeän tunteita pojissa, jotka niiden kanssa tekivät töitä, koska
hevonen saattoi kaatua pitkin pituuttaan kesken kuormanteon eikä päässyt pystyyn ilman apua.
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Kertomuksissa tuli myös selvästi esille naisten aktiivisuus hevosten käsittelijöinä. Naiset tekivät hevostöitä, vaikka talossa oli työkykyisiä poikiakin, ja kaikenikäiset naiset osasivat käsitellä hevosia, niin nuoret tytöt, aikuiset kuin vanhemmat naiset. Miesten lapsuusmuistoissa hevosten kanssa toimimisessa oli tärkeää päästä mahdollisimman nuorena kyytiin ja ajamaan. Eräs mies kertoi ”suorittaneensa” ajoa. Muutenkin miesten kertomuksista näkyi suorittamisen tarve ja
heihin poikina kohdistetut suorituspaineet. Taitoontumisessa ja onnistumisen
kokemuksissa auttoi tilanteeseen sopivan skriptin tunteminen. Esimerkiksi hevosen säikähtäessä oli hyvä tietää etukäteen, miten toimia. Toimintamallin osaaminen antoi varmuutta hevosen käsittelyyn. Miesten kertomuksissa tulee myös esille
enemmän häpeän ja ylpeyden tunteita kuin naisten, koska hevoset miellettiin
nimenomaan miesten työkavereiksi. Ne olivat osa miehen identiteettiä. Hevosten
käsittelyssä onnistuminen toi ylpeyden tunteen, erityisesti, jos siitä sai kiitosta
muilta. Häpeän tunteita aiheuttivat hevospelko sekä vanhat, hitaat ja kankeat hevoset, joilla piti muiden nähden ajaa.
5.1.2 Hevoshullut ja ponipöpit
Hevonen oli ihmeellinen, niin uljas, niin lempeä, hurjakin, silti aina yhtä valloittava. (SKS KRA. HT 1000–1005. 2003.)
Lapsen luonteva kiinnostuneisuus eläimiä kohtaan (Melson 2007: 210) näkyy
selvästi nuoremman naissukupolven eli 1960–1980-luvuilla syntyneiden kertomuksissa. Heidän ensikosketuksensa hevosiin oli joko naapurin työhevonen, ravuri tai ratsastuskoulun poni. Kahdeksan naista19 40:stä oli aloittanut hevosharrastuksen työhevosten parissa joko kotona tai naapurissa. Muilla hevosharrastus oli
alkanut ratsastuskoululla tai ravitallilla. Kiinnostus hevosiin näyttäytyy heille
selittämättömänä asiana. Tämän ”hevoshulluuden” alkua oli kertojien selvästi
vaikea määritellä, mikäli perheeseen ei kuulunut ketään hevosia harrastavia. Kertomuksissa hevoskiinnostuksen alusta käytettiin sanontaa ”hevoskärpänen puraisi”, ja sitten vain todettiin, että ”hevoset ovat aina olleet lähellä sydäntäni”. Useampi nainen kuvaili hevosharrastuksen alkaneen itsestään ja siihen liittyneen
yleisen eläimistä pitämisen. Joillakin 7–8-vuoden ikä näytti olleen merkittävä
hevosinnostuksen alkamisessa. (SKS KRA. HT 398–402. 2003; SKS KRA. HT
730–741. 2003.)
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Tämän ikäryhmän miehet puuttuvat kertomusaineistosta kokonaan.
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Hevosia oli työkäytössä maatiloilla vielä 1970-luvulla. Näistä kohtaamisista
työhevosten kanssa jäi naisille hyvät muistot hevosista kiltteinä, kärsivällisinä ja
tottelevaisina olentoina. Maalle ”hevosten pariin” syntynyt nainen sanoi, että
hevosharrastus alkoi siitä, kun hän syntyi. (SKS KRA. HT 764–821. 2003.) Kiinnostus hevosia kohtaan oli kova, ja jos kotona tai lähinaapurissa ei ollut hevosia,
saattoi alakouluikäinen tyttö kerätä hevosaiheisia postikortteja ja lehtijuttuja.
(SKS KRA. HT 398–402. 2003.) Myös kirjaston hevoskirjat olivat tytöillä kovassa käytössä.
Olin aina ollut hevoshullu, ponipöpi ja konikahjo, mennyt läpi tuulen ja tuiskun milloin mitenkin naapureiden suomenhevosia hoitamaan, opetellut ratsastamaan, ajamaan ja valjastamaan (ja äiti nauroi minulle, juuri lukemaan
oppineelle lapselle, kun luin paksua kengitysoppikirjaa... kaikki kirjaston hevoskirjat kun olivat meillä lainassa vähintään sen kymmenen kertaa). (SKS
KRA. HT 699–709. 2003.)
Edellä nainen identifioituu hevoshulluksi, moni puhui itsestään myös hevostyttönä. Suureen hevoskiinnostukseen liittyi myös kaikenlainen toimiminen hevosen
kanssa, mihin vain oli mahdollisuus. Edes rankat sääolosuhteet eivät pitäneet
tyttöä pois tallilta. Nuoremman sukupolven naisille oli myös yhteistä kiinnostus
kirjalliseen tietoon hevosesta. Moni kertoi lukeneensa ”kaiken” hevosiin liittyvän
kirjallisuuden, myös tietokirjat, jotka käsiinsä saivat. Veto hevosten pariin oli
voimakas, eikä naapurin työhevosruunaa pidetty kaiken hevosinnostuksen lähteenä, vaan taustalla oletettiin olevan jotain muutakin. Harvat kohtaamiset ovat jääneet muistiin voimakkaina, jopa mystisinä elämyksinä. Vuonna 1974 syntynyt
nainen muisteli ensikohtaamistaan hevosen kanssa seuraavasti:
Kaunis kultainen kesäilta, auringonpaiste ja jäätelöä suussa. Kavionkopsetta
asfaltilla ja näkökenttään saapuva kaunein eläin, minkä olin koskaan nähnyt.
Aurinko sädehti hevosen pään ympärillä kullaten sen ääriviivat ja rytmikkäin
askelin tuo tummanrautias liinaharjainen suomenhevonen asteli elämääni
jäädäkseen. Olin tuolloin noin kuusivuotias, mutta siitä hetkestä tiesin rakastavani hevosia. (SKS KRA. HT 870–874. 2003.)
Edellä käsitys hevosesta avautuu myös esteettisesti. Kohtaamishetki oli otollinen,
kun auringonpaiste voimisti esteettistä kokemusta. Hevosen mystisyyttä ruokki
se, että hevosia näki harvoin ja mielikuvissa oli populaarikulttuurin tuottama kaunis ja ylväs hevonen. Oikeita hevosia eräs nainen muisteli nähneensä vain auton
ikkunasta, kunnes sai taivuteltua vanhempansa lähtemään raveihin. (SKS KRA.
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HT 398–402. 2003.) Ne, joilla ei ollut hevosia kotona, kävivät taputtelemassa
laitumella olevia hevosia ja hieman vanhemmat tytöt kävivät hoitamassa naapuruston hevosia ja ratsastamassa niillä.
Maalla tyttöjen hevoshulluus aiheutti vielä 1980-luvulla hämmästystä (SKS
KRA. HT 870–874. 2003). Siellä vaikutti vielä maatalouskulttuurin kuva hevosesta käyttöeläimenä ja miesten työtoverina. Toisaalta toinen kertoja muisteli
kuinka ainoa suvun hevosihminen saattoi olla tytön isoäiti, kuten vuonna 1965
syntynyt nainen kertoi. Isoäidiltään hän kertoi ”perineensä” hevoskärpäsen pureman. Hänelle isoäiti oli niin merkittävä ihminen, että hän kirjoitti isoäitinsä hevoskokemuksista ja tämän vaikutuksesta elämäänsä vaikka on itse suomenhevoskasvattaja, jolla olisi ollut varmasti paljon kerrottavaa myös omista kokemuksistaan. (SKS KRA. HT 423–426. 2003.)
Perheen ja erityisesti vanhempien vaikutus hevosharrastukseen ja käsitykset
hevosista näkyvät tärkeinä myös niiden naisten kertomuksissa, joilla ei ollut kotona hevosia. Vanhemmat päättivät, antoivatko he lapselleen rahaa ratsastustunteihin ja kuljettivatko he lapsiaan talleille, jos matka oli pitkä. Lapset ovat usein
täysin riippuvaisia vanhempiensa innosta kuljettaa heitä tallille. Vuonna 1989
syntyneen tytön hevosharrastus koki useita takaiskuja milloin putoamisten ja siitä
hänelle itselleen ja vanhemmilleen aiheutuneiden pelkojen vuoksi, milloin hänen
huonona pitämänsä ratsastuksenopettajan vuoksi ja milloin allergian puhkeamisen
vuoksi ja milloin perheen rahaongelmien vuoksi. Hänen ratsastusharrastuksessaan
oli useita taukoja ja hän vaihtoi usein tallia. (SKS KRA. HT 67–69. 2003.) Moni
kertoja kuvasi vanhempiensa hevospelkoa ja kertoi heidän pitäneen hevosia suurina ja arvaamattomina eläiminä. He kirjoittivat, että vanhemmat hyvin vastahakoisesti ”kinuamisen jälkeen” ”lopulta” ”suostuivat” kuljettamaan heidät ratsutallille. He jäivät myös vaille vanhempiensa tukea hevosharrastuksessa. Toinen oli
tilanne niillä, joiden äiti tai isoäiti harrasti hevosia. He saivat tukea harrastukselleen, eivätkä esimerkiksi putoamiset hevosen selästä vaikuttaneet hevoskokemusta omaaviin äiteihin, tai heidän lapsiinsa, niin paljon kuin sellaisiin, jotka niitä
pelkäsivät. Isät olivat vain taustahahmoja näiden naisten kertomuksissa. Heidän
roolinsa oli lähinnä ratsastustuntien maksaminen.
Isommat tytöt kulkivat polkupyörällä hevosia hoitamassa useiden kilometrien
päässä, toiset yksin ja toiset kaverin tai sukulaistytön kanssa. He harjasivat hevosia, taluttelivat niitä ja ratsastivat niillä jopa ilman lupaa. He hakeutuivat rohkeasti hevosten omistajien puheille hoitohevosen toivossa, kulkivat pitkiä välimatkoja myös talvisin ja viettivät paljon aikaa hevosten kanssa. Lopulta talleilta
löytyi myös ystäviä. Vuonna 1965 syntynyt nainen kertoi:
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Lähikontakti hevosiinkin vähitellen löytyi. Ensin kävin hoitamassa noin neljän kilometrin päässä olevaa Leimua, joka oli aito työhevonen. Leimulla en
saanut ratsastaa, mutta toki salaa tuli sen selässä keikuttua. Lopulta työhevosta ei siinäkään talossa enää tarvittu ja Leimu meni myyntiin. Toki olisin
Leimun halunnut meille tyhjillään odottavaan talliin, mutta vanhempieni kiristämisen ei yrityksistäni huolimatta tuottanut toivottua tulosta. Leimun jälkeen löysinkin aivan sattumalta oikean hevosparatiisin kun pyöräillessäni
naapurikunnan puolella huomasin hevostallin tai itse asiassa niitä oli kaksi
vierekkäin, ja meiltä vain seitsemän kilometrin päässä. Muistan hyvin sen
hetken, kun astuin ensimmäisen kerran isoon hevostalliin ja seurasin haltioissani tallin toimintaa. Saman tien tutustuinkin ikäiseeni omistajan tyttäreen,
joka innolla esitteli minulle heti tallin hevoset. (SKS KRA. HT 398–402.
2003.)
Iso hevostalli toimintoineen tuntui nuoresta tytöstä hevosparatiisilta ja samanikäisen kaverin löytyminen samalta tallilta vahvisti tunnetta. Hevosten vetovoimaa
kuvaa se, kuinka jopa seitsemän kilometrin matka tallille tuntui nuorelle tytölle
pieneltä. Vaikka kiinnostus hevosia kohtaan oli kertojilla valtava, myös pelko oli
läsnä erityisesti harrastuksen alkuaikoina. Pelkoa aiheuttivat hevosen tai ponin
uhkaava tai aggressiivinen käyttäytyminen sekä selästä putoaminen. Pelon voittaminen ja muut onnistumisen kokemukset olivat voimaannuttavia tytöille ja niiden vaikutus näkyi tarinoissa.
Jatkoin alkeiskurssin jälkeen satunnaisesti irtotunneilla, ja eräälle tunnille
sain taas Duken. Toisten ratsastajien hevoset olivat jo valmiina kentällä ja
hoitajatytötkin olivat johonkin kadonneet. Jäin yksin talliin varusteiden kanssa ja pelkäsin Dukea kovasti. Se saattoi näykkäistä tai yrittää potkaista ja
seisoi kaiken lisäksi pilttuussa. Hinku ratsastamaan oli kuitenkin niin kova,
että rohkaisin mieleni ja sain kuin sainkin laitettua varusteet, satulankin ähellettyä selkään ilman että Duke teki minulle mitään. Kentällä opettaja korjasi
muutaman väärin laittamani remmin, mutta muuten homma oli hanskassa.
Sen jälkeen laitoin varusteet hevoselle kuin hevoselle, kokoa tai hurjuutta
katsomatta. Olin silloin 11-vuotias. (SKS KRA. HT 730–741. 2003.)
Myös nuoremman sukupolven lapsille hevoset ja ponit näyttäytyivät aggressiivisina ja pelottavina. Näykkivä poni oli pelottava, mutta innostus oli niin valtava,
että tyttö voitti pelkonsa ja sai laitettua ponille varusteet. Onnistumisen kokemus
oli voimaannuttava ja tyttö sai siitä hyvän alun harrastukselleen ja hevossuhteel84

leen. Aineiston tytöt ja naiset olivat kertomuksissaan erittäin innostuneita, määrätietoisia ja rohkeita toiminnassaan hevosten kanssa. Lapsuudenkokemukset saattoivat kuitenkin jättää negatiivisen mielikuvan esimerkiksi tietystä rodusta, kuten
vuonna 1974 syntynyt nainen kertoi. Hänen kokemuksensa ”pienistä ja kiukkuisista” shetlanninponeista olivat niin negatiivisia, että hän kertoi aikuisena ”melkein” inhoavansa niitä (SKS KRA. HT 699–709. 2003). Tilanteet hevosten kanssa
elivät kertomuksissa koko ajan ja toisinaan sattui takapakkeja, jotka vaikuttivat
harrastuksen jatkamiseen. Putoaminen ponin selästä oli taitekohta vuonna 1987
syntyneen tytön ratsastusharrastuksessa osin sen vuoksi, että hänen vanhempansa
säikähtivät nähdessään hänen putoavan. Kertomuksesta näkyi myös ratsastuksen
kuuluva skripti, jonka mukaan hevosen selkään on noustava heti uudestaan, jos
sieltä putoaa. Yleensä ratsastuksenopettaja kehotti nousemaan takaisin satulaan
vaikka ratsastaja olisi loukkaantunut lievästi, kuten vuonna 1987 syntynyt nainen
seuraavassa kertoo.
Ehdin ratsastaa sillä tallilla noin viisi vuotta, kunnes eräällä tunnilla kaikki
muuttui. – – olimme menneet ryhmän kanssa maastoon. Siellä olimme ratsastaneet polkua pitkin ja vähän pellolla. Takaisin tullessa jokin oli pelästyttänyt
takana olevat ponit, ja monet ratsastajat olivat pudonneet. Minun ratsuni oli
pelästynyt myös ja jonon ensimmäisenä se oli lähtenyt kiitolaukkaan. Pelästyneenä olin yrittänyt vetää ohjista, mutta turhaan. Nopea vauhti oli vain jatkunut, ja se lisääntyi kun eräs tamma oli ohittanut meidät. Pian olimme tallin
kohdalla, jolloin putosin maahan, vanhempieni silmien edessä. Olin nähnyt
kyynelteni läpi aikuisten ja äitini juoksevan luokseni.
Poni jonka selästä olin pudonnut, oli otettu kiinni, ja nousin takaisin selkään. Pian kaikki ponit oli saatu kiinni ja ehdimme pitää lopputunnin kentällä. Tunnin loputtua huomasin, että oikeaan käteen sattui, joten minut vietiin
ensiapuklinikalle. Siellä lääkäri oli todennut, ettei mitään ollut murtunut,
mutta minulle laitettiin side käteen. (SKS KRA. HT 67–69. 2003.)
Tytön kauhua lisäsi se, että hänellä ei ollut mitään keinoja hallita laukkaavaa ponia, kun se muiden ponien mukana laukkasi peloissaan tallin pihaan turvaan. Kokemuksessa oli selkeä ero vanhemman sukupolven putoamiskokemuksiin siinä,
että vanhemmat olivat läsnä tässä kokemuksessa, ja heidän säikähdyksensä lisäsi
tytön säikähdystä, mutta myös suhde poniin jäi kaukaiseksi. Ponit otettiin heti
kiinni, ratsastajat autettiin takaisin selkään ja järjestys palautettiin viemällä pelästyneet ponit ja lapset kentälle jatkamaan ratsastustuntia. Ratsastuksenopettaja otti
tilanteen haltuun, mutta poneille ja lapsille ei jäänyt mahdollisuutta kommunikoi85

da keskenään vapaasti ja rauhallisesti, mikä mahdollisesti vähentäisi lasten pelkoa
ja jättäisi heille tunteen, ettei hevonen ole ilkeä. Tyttö lopetti ratsastuksen joksikin
aikaa kokonaan, mutta oli edelleen kiinnostunut hevosista. Hän luki hevoslehtiä ja
piirsi hevosia, kuten monet hevosista kiinnostuneet tytöt tekevät.
Tytöille suunnatut hevoslehdet, -kirjat, -elokuvat ja -lelut muodostavat oman
markkinointiryhmänsä. Ne esittävät hevoset kohderyhmälleen sopivassa muodossa sisältäen niin sarjakuvia, tietoa hevosen hoidosta, ratsastuksesta ja hevosroduista kuin lukijoiden omia kysymyksiä ja kirjoituksia. Hevoshullu- ja Villivarsalehdet olivat suosituimmat tytöille suunnatut hevosaiheiset lehdet 1990-luvulla.
Tyttöjen kiinnostusta ratsastukseen selitetään kiintymyksellä hevoseen
(Schuurman 2012: 32), mikä näkyy tutkimusaineistossani hyvin. Kiinnostus vaikuttaa tutkimusaineiston perusteella lähes pakonomaiselta tarpeelta päästä hevosten lähelle. Ratsastuksen suosiota selitetään myös tallien tytöille tarjoamana kulttuurisena tilana, jossa ei ole poikia ja joka siten antaa heille mahdollisuuksia vapautua valtakulttuurin paineista esimerkiksi pukeutumisen ja käyttäytymisen suhteen (Ojanen 2011: 278). Myös hevosenhoitajan aseman tuomaa hyväksytyksi
tulemista ja valtaa sekä hevosen representaatiota populaarikulttuurissa ja sen
suuntaamista tytöille pidetään tyttöjen ratsastusinnostuksen syinä (Schuurman
2012: 32–33). Oman aineistoni valossa lisään tähän myös tärkeiden ihmisten
vaikutuksen, onnistumisen elämykset, jota ison eläimen kanssa toimiminen tuo,
sekä eläimen läheisyys, ystävyys ja ratsastuksen tuoma vauhdinhurma ja jännitys.
Hevosen kulttuurinen malli muotoutuu nuorten naisten lapsuudenkokemuksissa esteettiseksi ja lähes mystiseksi. Malli rakentuu niin kokemusten, keskustelujen kuin kirjallisen tiedon kautta. Hevonen on unelma, jonka seuraan halutaan.
Monen tytön haaveena on kiltti ja suloinen hoitoponi. Kokemukset ratsastuskoulujen poneista voivat olla kuitenkin päinvastaisia, sillä vaikka poni olisikin suloinen, sen käyttäytymistä moni kuvaili itsepäiseksi ja uhkailevaksi. Olivat ponit
sitten tytöistä kilttejä tai pelottavia, ne kiinnostivat heitä ja he käsittelivät niitä
siitä huolimatta, että välillä jännitti tai pelotti. Pelko piti mielellään kuitenkin
ratsastuskoulukulttuurissa peittää ja karistaa kokonaan pois. Taustalla on käsitys
hevosesta eläimenä, joka vaistoaa hyvin ihmisen tunnetilan ja käyttäytyy sen
mukaisesti. Muilla ihmisillä on suuri merkitys lasten onnistumisen kokemuksille
hevosten kanssa. Heidän pelkonsa sai lapsetkin pelkäämään ja toisaalta heidän
rauhallisuutensa ja neuvonsa rohkaisivat lapsia ja auttoivat tekemään pelottavasta
kokemuksesta onnistuneen. Hevosen malli rakentuu tytöillä ja nuorilla naisilla
myös kirjallisuuden ja lehtien kautta. Nuorisokirjallisuuden ja -elokuvien hevonen
on esteettisesti kaunis ja villi, mutta kuitenkin tytön ystävä, jota vain hän pystyy
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käsittelemään. Toisaalta hevosen malli rakentuu myös tietokirjallisuuden kautta,
jossa hevonen on objekti, hoidon ja käsittelyn kohde.
5.2

Hevostaitoja oppimassa
Hevosmiestaitoja ei voi oppia, siihen täytyy kasvaa. (Haastattelut 2005: Mies
s. 1951.)

Perinteinen tieto ja taito esitetään yleensä suulliseksi tiedoksi, joka on opittu aiemmilta sukupolvilta. Oppiminen ei kuitenkaan ole pelkästään tiedon omaksumista vaan myös havaitsemista ja huomiokyvyn oppimista. (Ingold 2006: 166, 167.)
Lapsi oppii toimimalla, kokeilemalla ja saamalla siitä palautetta. Hän oppii paitsi
fyysisestä ympäristöstä, myös kulttuurilleen tyypillisen maailmankuvan ja ihmiskäsityksen kautta. (Rauste-von Wright et al. 2003: 32–33, 39–40.) Maatiloilla
kasvaneet lapset oppivat eläinten hoitoon ja muihin tilan töihin aikuisten kanssa
toimiessaan ja heiltä esimerkkiä ottamalla. Yleensä aikuinen on samalla selittänyt
lapselle, mitä hän tekee ja miksi ja miksi eläin käyttäytyy niin kuin käyttäytyy.
Lasten kasvaessa heille annettiin enemmän vastuuta ja itsenäisempiä työtehtäviä,
kuten eläinten ruokintaa, laitumelta hakemista ja tallin siivousta. Kaikki tämä
muodostaa Ingoldin (2006) mukaan esimerkiksi maatilan tehtävämaiseman ja
taitoontumisen siellä vaadittaviin tehtäviin.
Lapsuudenkokemukset ovat olennainen osa aikuisten ihmisten elämäntarinaa
ja identiteettiä (Laurén 2006: 95–96). Sosiaalipsykologian teorioiden mukaan
eläin antaa lapselle identiteetinrakennuskohteen, johon heijastaa sitä, mitä on olla
ihminen (Arluke 2007: 205; Melson 2007: 210). Aineistossani joillakin kertojilla
hevonen oli osa heidän identiteettiään myös aikuisiällä. He puhuivat itsestään
hevosmiehinä tai hevostyttöinä. Haastatteluaineiston mieskertojat pitivät lapsuuden hevoskokemuksia edellytyksenä myös hyville hevostaidoille. Heidän mukaansa taitojen oppimiseen saa tietyn luontevuuden ja varmuuden, kun hevonen
on läsnä jokapäiväisessä elämässä lapsuudesta lähtien. Lapsuuden hevoskokemuksilla rakennetaan omaa asiantuntijuutta, ne ovat todiste sekä itselle että muille
omista hevostaidoista. Kerrottaessa muille omasta hevoskokemuksesta myös
hevosten parissa vietettyjen vuosien määrällä oli merkitystä. Tämän säännön
näytti kumoavan haastattelemani hevosmetsuri, joka oli opetellut hevosen käytön
vasta aikuisiällä. Hän oppi todistettavasti myös hevostaidot hyvin, sillä hän kaksi
vuotta hevosia käsiteltyään voitti työhevoskilpailun, jota havainnoin kenttätöissäni pro gradua varten.
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Kaikista ei kuitenkaan tule hyviä hevosmiehiä tai -naisia. Jotkut pelkäävät tai
eivät vain pidä hevosista ja toiset kokevat hevosesta huolehtimisen liian työlääksi.
Joitakin hevosen kanssa työskentely ei vain kiinnostanut niin paljon kuin esimerkiksi autojen ja traktoreiden parissa työskentely. Lapseen kohdistuvat odotukset ja
hänelle annetut tehtävät ovat vanhempien antamia. Niinpä jotkut kertojat kokevat,
että heidän on ”täytynyt” huolehtia hevosesta kun toiset kertovat ”saaneensa”
huolehtia niistä. (vrt. Laurén 2006: 91.)
Suomalaisessa agraarikulttuurissa lapset kasvatettiin kunnioittamaan vanhempia ja arvostamaan työteliäisyyttä. Kasvatuksen tarkoituksena oli sopeuttaa
lapsi maatilan elämään ja työhön, eikä niinkään ottaa hänen tunteitaan huomioon.
Monessa perheessä ruumiillinen rangaistus tai sen uhka toimi kurin perustana.
Lasten tärkeimpänä hyveenä pidettiin kuuliaisuutta. Aikuisten käskyjä piti totella
kyselemättä ja lasten haluttiin olevan vaatimattomia ja rehellisiä. Vasta rippikoulun käytyään nuori sai alkaa päättää omista asioistaan. (Tuomaala 2005: 43–44.)
Lapsen kasvatus oli käytännöllistä toimintaa, jonka tavoitteena oli työnsä osaava,
ahkera ihminen. Vanhemmat ja sukulaiset opettivat tai pistivät lapset oppimaan
taitoja. Opettaminen oli myös tilanne, jossa toiminnan kautta rakennettiin perheenjäsenten välisiä tunnesiteitä. Työkasvatus aloitettiin jo 5–6-vuotiaasta ja sukupuolen mukaisiin aikuisten töihin siirryttiin 8–12-vuotiaana. (Tuomaala 2005:
46.) Lapsille opetettiin varhain, mitä pojilta ja tytöiltä odotettiin. Ympäristö kohdisti heihin odotuksia, joiden mukaan pojista kasvatettiin pienestä pitäen viljelijöitä ja tilan jatkajia ja naisista puolisoita. (Sireni 2002: 210, 213.) Kertomuksissa
tosin näkyy, että käytännön syistä myös tytöt opetettiin samassa iässä kuin pojatkin valjastamaan hevosen ja ajamaan sillä. Poikien miehistymiseen liittyi, että he
alkoivat kokea naisten työt alentaviksi. Lapset ja nuoret kiinnittyivät työntekoperinteeseen ja sukulaisiin, jotka opettivat työt. Pojat olivat maatilalla arvostetumpia
kuin tytöt, sillä he jäivät taloa jatkamaan, kun tytöt muuttivat avioliiton, opiskelun
tai työn myötä muualle. (Tuomaala 2005: 46, 48.) Hevosmuistot liittyvät työhön
jo 11–12-vuotiailla lapsilla ja niihin liittyi paljon niin onnistumisen kuin epäonnistumisenkin tunteita.
Ihmiset oppivat rakastamaan luontoa osin juuri lapsuudenkokemustensa
vuoksi, kun ensimmäiset muistot ovat jo varhaisesta lapsuudesta. Rakkaus luontoon on syntynyt oppimisen prosessissa. (Laurén 2006: 93.) Tieto, taito ja tunne
kulkevat käsi kädessä myös hevoskertomuksissa. Maatilaympäristö, jossa on
eläimiä, tarjoaa lapselle monipuolisia elämyksiä sekä mahdollisuuden hoivaan ja
kiintymykseen eläimiä kohtaan (Salonen 2010: 105). Jos kiintymys hevosiin ei
ollut sisäsyntyistä, saattoi se syntyä hoitamalla niitä, viettämällä niiden kanssa
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aikaa, leikkimällä niiden kanssa ja tekemällä työtä niiden kanssa. Samalla tieto
hevosista ja niiden käsittelytaito kasvoivat. Lapsi tutustuu ympäristöönsä kaikilla
aisteillaan, niinpä suhde luontoon ja eläimiin syntyy paitsi suhteessa toisiin ihmisiin, myös suorassa suhteessa eläimeen. (Vrt. Laurén 2006: 93–94.)
5.2.1 Maataloustöiden opettelua hevosen kanssa
Monessa talossa sekä tytöt että pojat opetettiin tekemään töitä hevosten kanssa.
Tehtävämaisema eli toisiinsa liittyvien toimintojen kokoelma (Ingold 2006/2000:
195) hevosen kanssa tehtävissä töissä oli monimutkainen ja sen oppimiseen meni
aikaa. Lapsia opettivat lähisukulaiset. Vanhempien sukupolvien informanteista
kaikki miehet yhtä lukuun ottamatta sanoivat oppineensa hevostaidot toisilta miehiltä. Yleensä he mainitsivat yhden henkilön, joka on erityisesti vaikuttanut heidän tapaansa käsitellä hevosia.
Poikia opettivat isät, isoisät, naapurin miehet ja yhdessä tapauksessa pojan täti. Tädiltä oppinsa ottanut poika teki oman valintansa siinä, ketä kuunteli hevosen
käsittelyssä. Hänen isänsä kohteli hevosia väkivaltaisesti, mikä oli pojasta ahdistavaa. Sen sijaan hän ihaili tätiään, jonka hän kuvaili taitavaksi hevosen käsittelijäksi. Hänen kannustajanaan toimi toinenkin nainen, hänen isoäitinsä, joka kehui
hänen empaattista suhtautumistaan eläimiin ja kertoi hänestä tulevan hyvän ihmisen sen vuoksi. Perheen naiset vahvistivat pojan hyvää ja empaattista käyttäytymistä eläimiä kohtaan. He ottivat mahdollisesti vahvemman roolin pojan kasvatuksessa hänen väkivaltaisen isänsä vuoksi, josta eivät toivoneet pojalle roolimallia. Tämä vuonna 1939 syntynyt mies näki lapsuudessaan myös hyvää hevostenkohtelua, missä miehet olivat kärsivällisiä ja hänestä ”tuntui kuin hevoset olisivat
osanneet lukea kuskiensa ajatuksetkin”, ja hän toivoi toisinaan että joku näistä
hyvistä hevosmiehistä olisi ollut hänen isänsä. (SKS KRA. HT 457–463. 2003.)
Lapsia opetti se, joka ehti ja jonka mukaan työtehtäviin lapsi oli laitettu. Isovanhemmilla oli ehkä enemmän aikaa opettaa kertomalla tarinoita ja selittämällä
asioita. Toisaalta kaikki eivät saneet opetusta ja ohjausta, vaan asioista piti päästä
perille kokeilemalla itse. Vuonna 1956 syntynyt nainen kertoo, että hänen isänsä
ei selitellyt mitään, eikä hän kysynyt. Kaikki piti itse huomata. Hän oppi valjastamaankin yrityksen ja erehdyksen kautta ja päättelemällä, kuten hän seuraavassa
kertoo:
Isä ei tosiaankaan pahemmin neuvonut oma-aloitteisesti, jotenka kun sitten
kerran piti itse valjastaa Pelle hankmon eteen eli luokkivaljaisiin laitoin rah89

keet paikalleen olematta ollenkaan varma, että meni oikein. Ei mennytkään,
heti ensi askelella aisat irtosi. No, sitten rahkeen pitää olla toisinpäin kuin
äsken, päättelin ja laitoin niin, ja nyt pysyi. Setolkkaremmien kiinnitystä sen
sijaan en oikein koskaan muistanut, miten se parhaiten pysyy, jotenka sain olla välillä korjaamassa kun ne valuivat. Yleensä korvasin muistamattomuuteni
kieputtamalla hihnan useamman kerran ja tekemällä tavallisia solmuja. Kun
sitenkin pärjäsi, ei tullut opeteltua oikeaa tapaa kunnolla. (SKS KRA. HT
764–821. 2003.)
Sitkeyttä ja yritteliäisyyttä ei kertojalta puuttunut. Hän sai kuitenkin vapaasti
käsitellä hevosta, kunhan vain opetteli kaiken itse. Taitoontuminen tapahtui eri
lailla kuin lapsella, jolla oli isovanhempi selittämässä, miten hevonen valjastetaan. Maatilan tehtävämaisema sisälsi paljon elementtejä ja tehtäviä, joihin lapsi
tai nuori joutui ottamaan tuntumaa myös ilman aikuisen apua. Jokaisella oli tehtävänsä, eikä lapselle kaikkiin tehtäviin riittänyt aina aikuista opettajaa. Niinpä hän
oppi käyttämään kekseliäisyyttään ja positiiviset kokemukset kannustivat eteenpäin ja taitoonnuttivat lasta.
Lasta ei riennetty auttamaan, jos hänellä oli vaikkapa vaikeuksia saada hevosta kiinni laitumelta. Vuonna 1939 syntynyt nainen muisteli, kuinka hevonen ei
antanut hänelle kiinni haasta, oli vain potkaissut kohti hänen mennessään sitä
hakemaan. Tien varteen kerääntyi katsojiakin, kun hän meni hevosen perässä
pitkin hakaa. Lopulta hän sai hevosen aitauksen nurkasta kiinni kiinnittämällä
ohjien toisen pään aitaan ja pysäyttämällä ohjilla hevosen paon. Hän suitsi hevosen, talutti sen veräjän luo, nousi selkään ja kaikesta sisuuntuneena löi ohjilla
hevosta. Hevonen nousi pystyyn ja ampaisi sen jälkeen laukkaan, ”niin että kivet
vain ropisi”. Tyydytystä tiukan kamppailun päätteeksi nainen sai siitä, kun lentävä
lähtö sai ”katsojien naamat venähtämään”. (SKS KRA. HT 927–940. 2003.) Nainen kuvaa tapausta vaikeaksi, ja paljon rohkeutta ja päättäväisyyttä se häneltä
vaatikin. Hevosen pakenemisen aiheuttama nöyryytys ja siitä selviytyminen hallitsemalla hevosen komeassa laukkaanpyrähdyksessä jätti naiselle vahvan onnistumisen tunteen.
Aineistoni mukaan tytöiltä ei kielletty hevosten kanssa toimimista, päinvastoin joiltakin heiltä jopa edellytettiin hevostytöksi ryhtymistä, toiset ryhtyivät
siihen vapaasta tahdostaan. Mikäli joku oli tyttöjä opettamassa, he kertoivat oppineensa taidot sekä mies- että naispuolisilta sukulaisiltaan; veljiltään, tädiltään,
äidiltään, isältään, ukiltaan ja mummoltaan. Vuonna 1934 syntynyt nainen muistelee:
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Hilja-tätini rakasti hevosia ja hänen myötään me lapsetkin puuhasimme hevosten kanssa. Hän opetti meitä ruokkimaan ja sukimaan niitä, joskus kesän
kuumina päivinä käytiin niiden kera uimassakin. Kesät olivat kiireisiä aikoja
heinä- ja elonkorjuineen, mutta lämpiminä, valoisina kesäiltoina jäi silti aikaa hevosien kanssa puuhailuun ja pitihän ne hoitaa ja sukia raskaan päivätyön jälkeen. (SKS KRA. HT 103–105. 2003.)
Edellä olevasta lainauksesta näkee, että lapset myös velvoitettiin hoitamaan hevosia. Ne piti hoitaa raskaan työpäivän jälkeen. Laitumelle viennin ja sieltä hakemisen lisäksi lasten töitä oli uittaa hevosia, ruokkia niitä ja auttaa heinätöissä.
Työtehtävät vaikeutuivat sitä mukaa, kun lapsille tuli enemmän ikää ja taitoja.
Lapset saatettiin esimerkiksi laittaa keskenään hakemaan hevosella seipäitä heinäpelloilta. Vuonna 1930 syntynyt mies kertoo, kuinka hän veljensä kanssa teki
öljylyhdyn valossa iltatallin eli pudotti yöheinät vintiltä hevosille, puhdisti parret
ja kantoi navetasta ämpärillä vettä juotavaksi. (SKS KRA. HT 307–317. 2003.)
Yleensä töitä tehtiin kuitenkin aikuisten apuna.
Iän ja taitojen karttuessa lapset siirtyivät ajotehtäviin hevosen kanssa. Se ei
aina ollut helppoa, sillä hevonen, joka oli tottunut aikuisen ohjastukseen työtehtävissä, ei välttämättä totellut kokematonta lasta, kuten tässä vuonna 1932 syntynyt
mies kertoo:
Ensimmäinen työkokemukseni hevosen kanssa ei enää ollut upea. Olin silloin
vähän yli kymmenvuotias, ja ajettavanani naapurin Jyry-niminen hevonen.
Työni oli yksinkertaista: piti vain ajaa hiljalleen niitettyä heinäpeltoa ja pudotella heinäseipäitä kuormasta sopivin välein. Aluksi kaikki meni hyvin,
mutta kääntäessäni hevosta saran päässä ja joutuessani peruuttamaan, näytti
Jyry kuka oli pellon kunkku. Se otti vastaan peruutuskomentoni, muttei enää
eteenpäin komentoani. Vaikka hutkin sitä ohjasperillä kaikin voimin kirkuen
eteenpäin komentojani, Jyry peruutti vain jääräpäisesti – aivan kuin kuurona.
Peruuttaminen päättyi vasta, kun kärrynpyörät olivat ojassa. Isäntä – – komensi Jyryn vetämään kärryt takaisin pellolle. Jyry oli melko täydellisesti yhden miehen hevonen. (SKS KRA. HT 374–385. 2003)
Pojalle annetun tehtävän piti olla helppo, mutta vahvatahtoisen hevosen ja vähien
taitojen kanssa kokemuksesta tuli epämiellyttävä. Hevonen toi omalla läsnäolollaan haastetta helpoksi luultuun tehtävämaisemaan. Kertoja selitti hevosen tottelemattomuutta sillä, että se oli yhden miehen hevonen. Yhden miehen hevosella
tarkoitetaan käsitystä hevosesta, joka ei tottele muita kuin omistajaansa tai niitä,
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jotka ovat ansainneet hevosen kunnioituksen. Mies kertoo kirkuneensa ja hutkineensa hevosta ohjilla, mikä oli paniikkireaktio pelottavaan tilanteeseen. Lapset
vasta opettelivat työajon taitoa, joten tavallinen ajokin oli jo jännittävää. Yllättäviin tilanteisiin kaikki eivät olleet saaneet skriptiä eli toimintamallia ja heidän
hätääntyneet, tottumattomat tai liian äkkinäiset käskynsä eivät parantaneet vuorovaikutusta hevosten kanssa.
Joillekin haastateltavilleni lapsuuden kokemukset ja työ hevosten kanssa johtivat hevosalan ammattiin. Ammatinvalintaan ovat vaikuttaneet myös poikien isät
omalla esimerkillään hevosten kanssa toimimisessa ja hevoskäsityksillään, sekä
sillä, että ottivat poikansa pois koulusta hevostöihin. Varsin vaativa tehtävä 11vuotiaalle pojalle oli esimerkiksi savotta-ajo mäkisessä maastossa. Vuonna 1946
syntynyt hevosmetsuri kertoi haastattelussa, kuinka hänen koulunkäyntinsä loppui
viidenteen luokkaan, kun ”savottapäiviä tuli enemmän kuin koulupäiviä”. Työ oli
raskasta ja vaarallista nuorelle, kokemattomalle tekijälle jyrkissä mäissä. Raskasta
kuormaa hidastamaan jäädytetylle raiteelle piti laittaa pehkuja eli olkia. Mies
ihmetteli sitä, miten paljon hänen isänsä oli hänen ajotaitoonsa luottanut ja totesi,
että hän ei olisi omille lapsilleen uskaltanut moista tehtävää antaa. Mies kertoo
isänsä olleen ”kova hevosmies”, joka sai paljon aikaiseksi, mutta piti myös hyvää
huolta hevosistaan pitämällä ne työkykyisinä 10–15 vuotta. Hänelle lapsuuden
kokemukset kovasta ja vaarallisesta työstä eivät olleet lannistavia, vaan hän jatkoi
hevosmetsurin työtä myös aikuisena. (Haastattelut 2001: Mies s. 1946.)
Lapsuudesta on peräisin myös ammattivalmentajan innostus raviurheiluun,
vaikka oma isä ei raveja harrastanutkaan. Isän arvostus vireitä hevosia kohtaan
riitti.
Oikeastaan ihan pikkupojasta asti mä oon ollu hirveen innokas. Meillähän oli
semmonen pikku talo vaan kotitila, ettei meillä ollu ku kymmenen hehtaaria
peltoa, mutt hevonen kuitenki oli aina. Isä ei ajanu kyllä kilpaa ollenkaan,
mutta piti aina semmosta hyvin liikkuvaa hevosta. Ei tykänny veltosta hevosesta. Sen piti olla semmonen, että se pystyi tosiaan juoksemaanki aika kovaa. Se semmonen kiinnostus tähän nopeuteen oli ihan pikkupojasta asti sisimmässä. Mä muistan sitten kolmekymment'yhdeksän ku isä joutu sotaan ja
mä olin yhdeksänvuotias siten ja vanhin veli oli kymmenen ja kun me ajettiin
sitten, niin aina sitten jossain piti koettaa, kun sattu semmonen mesta, että
kuinka kovaa se menee. Ja naapurin poikien kanssa sitten aina väiteltiin ett'
kellä on niin ku paras. (Haastattelut 1995: Mies s. 1930.)

92

Pojat olivat kiinnostuneet ravihevosista, vauhdista ja kilpailusta. He ajoivat kilpaa
naapurin poikia vastaan ja heidän kotonaan opitussa kulttuurisessa mallissa hyvä
hevonen oli nopea hevonen. Heidän kotiinsa tuli Hevosviesti-lehti, jossa oli kuvia
ja uutisia ravihevosista ja ravikilpailuista. He myös tekivät kauppaa keskenään
ravihevosten kuvilla. Nopea hevonen ei ollut vain isän puheissa ja oman kotitilan
tallissa, vaan myös kuvina vahvistamassa ihaillun urheiluhevosen mielikuvaa. Ura
ravihevosten parissa aukesi, kun kertoja pääsi 17-vuotiaana töihin talliharjoittelijaksi kartanoon, jossa oli ravihevosia. (Haastattelut 1995: Mies s. 1930.)
Kuten edellä mainitsin, myös tytöt hoitivat hevosia ja tekivät hevostöitä maatiloilla 1930–1960-luvuilla. Tytön osaksi hevostyöt koituivat erityisesti silloin,
kun perheessä ei ollut poikia tai he olivat paljon nuorempia kuin perheen tytöt.
Tämä näkyy hevoskertomuksissa, missä vuonna 1939 syntynyt nainen oli perheen
hevostyttö ja hän kertoo auttaneensa isäänsä maalaistalon töissä, koska muut siskot olivat muissa töissä ja ainoa kotona oleva veli oli vielä liian pieni osallistuakseen hevostöihin. (SKS KRA. HT 30–34. 2003.) 1960-luvulla 13–14-vuotiaalla
tytöllä saattoi olla päävastuu hevosen hoidosta ja sillä tehtävistä töistä. Vuonna
1951 syntynyt nainen muistelee, kuinka hän ajoi haravakoneella heinäpellolla, vei
kuivat heinät latoon, ajoi hevosta perunannostossa, karhitsi ja pölkkysi peltoja
sekä ajoi talvella puita metsästä liiteriin ja ladoista heiniä eläimille. (SKS KRA.
HT 1321–1323. 2003.)
Korkiakankaan (1996) mukaan tyttöjen hevoskokemukset ovat saavutuskokemuksia, mutta oman aineistoni perusteella ne olivat sitä myös pojille. Tytöille
hevosenkäsittely oli kulttuurisesti tai tarkemmin ottaen julkisesti tavanomaisesta
poikkeavaa toimintaa kulttuurisen mallin miehestä ja hevosesta ollessa vahvan,
mutta henkilökohtaisesti se saattoi olla hyvin arkista ja tuttua toimintaa kotitilalla.
Ison eläimen käsittelyssä onnistuminen kohotti lasten itsetuntoa ja antoi onnistumisen elämyksiä, mutta tytöille miesten ja poikien töiden osaaminen oli kuin
näkymättömän, miesten ja naisten elämänpiiriä jakavan rajan ylittämistä. Korkiakankaan mukaan se oli tytöille tärkeää ilmeisesti myös siksi, että he osoittivat
aikuisille pystyvänsä samaan kuin pojat. (Korkiakangas 1996: 139–140.) Tämä
poikkesi siitä hiljaisuuden ja näkymättömyyden kulttuurista, joka lastenkasvatuksessa koski erityisesti tyttöjä. Yleensä tyttöjen töitä olivat kotityöt kuten astioiden
pesu, siivoaminen, lastenhoito ja poikien hevostyöt, rehunhankinta ja halkojen
hakkuu. Yhteisiä töitä olivat paimentaminen, puunkanto, heinä- ja viljapellolla
tehtävät työt, puiminen ja marjan poimiminen. (Korkiakangas 1996: 127.) Useampi tutkimusaineistoni nainen kertoi mieluummin valinneensa hevostyöt aina,
kun se oli mahdollista.
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Korkiakankaan tutkimuksessa miesten kertomuksissa hevostöitä tekivät vain
pojat ja miehet (Korkiakangas 1996: 142). Törmäsin samaan ilmiöön omassa
aineistossani. Niin haastattelu- kuin kertomusaineistossa miehet viittasivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hevostöiden tekijöinä vain toisiin miehiin.
Hevosen ja miehen kumppanuus oli kulttuurisesti niin voimakas malli, että tyttöjen ja naisten hevosenkäsittelyä vähäteltiin tai ei huomioitu. Maatalousyhteiskunnassa kasvaneilla naisilla on kuitenkin aineistoni perusteella paljon kokemusta
hevosten kanssa työskentelystä. He tekivät töitä hevosten kanssa erityisesti, jos
tilalla ei ollut poikia tai pojat olivat paljon nuorempia. Tytöiltä ei yleisesti kuitenkaan odotettu tallitöiden ja hevostöiden tekemistä. Sen sijaan pojilla ei vaihtoehtoa ollut, heidän piti käsitellä hevosia, pitivät he siitä tai eivät.
Hevosen avulla rakennettiin ja hämmennettiin sukupuolittuneita käytäntöjä.
Hevostyöt olivat pojille vuonna 1928 syntyneen naisen mukaan ”eräänlaisia taidonnäytteitä matkalla miehuuteen”. Pikkupojat ihailivat aikuisia hevosmiehiä ja
vanhemmat pojat ylpeilivät sillä, kuinka nuorena olivat oppineet ajamaan hevosta.
(SKS KRA. HT 1022–1025.2003.) Pojat pyrkivät miellyttämään isiään ja saamaan heidän hyväksyntänsä. Siinä auttoi kova työ ja rivakka tehtäviin tarttuminen. Seuraavassa mies kertoo saavutuksestaan, joka teki isän ylpeäksi.
Mieleen on jäänyt yksi saavutus hevoshommissa. Isä joutui sairaalaan. Me
olimme tehneet tuulenkaadoista tukkeja. Ajoin yksin nämä puut noin 2 km
päähän maantien varteen. Menin sitten katsomaan isää sairaalaan. Hän sanoi minulle, että ajetaan ne tukit sitten, kun hän pääsee sairaalasta. Minä sanoin, että ajoin jo ne. Taisi olla isä ylpeä pojastaan, vaikkei sanonut. (SKS
KRA. HT 1225–1228. 2003.)
Pojilla ja nuorilla miehillä hevostyöt liittyivät mieheksi kasvamiseen ja tärkeisiin
onnistumisen elämyksiin. Isät tosin eivät poikiaan sanallisesti kehuneet. He ilmaisivat hyväksyntänsä teoilla, ilmeillä, eleillä ja lisävastuun antamisella. Lisävastuun antaminen on selkeä malli hevosmaailmassa edelleen, kun tallitytöt saavat
lisävastuuta selviydyttyään ensin aiemmista tehtävistään. Eläimistä huolehtimista
ja vastuuta lapsille opetettiin antamalla heille nimikkoeläimiä, joiden hoito oli
heidän vastuullaan. Yleensä lapsi sai eläimen omakseen. Eläimestä huolehtimisen
katsottiin kasvattavan lasta niin psyykkisesti kuin työtaidoiltaankin. Lapsi sai
nimetä eläimen, joka oli yleensä vasikka tai karitsa. Hevosia nimikkoina oli vähemmän ja yleensä vain pojilla. Nykyvastine nimikolle on hoitohevonen. Nykyään hoitohevosella ei ole enää taloudellista merkitystä. (Korkiakangas 1996: 184–
186.) Nimikkohevosiin syntyi syvät kiintymyssuhteet ja niiden hoitoon suhtaudut94

tiin asiaan kuuluvalla vakavuudella. Vuonna 1935 syntynyt mies kertoi seuraavasti nimikkohevosestaan:
Minä sain vastuulleni huolehtia Reijan ruokkimisesta ja muusta hoitamisesta,
tosin minä kyllä pyysin maamieskoulun käyneeltä veljeltäni oikein kirjalliset
ruokinta- ja hoito-ohjeet, kellonaikoneen ja rehumäärineen. Otin tehtävän
luottamustehtävänä ja yritin olla luottamuksen arvoinen. (SKS KRA. HT 192–
266. 2003.)
Lapsia ja eläimiä tutkineet psykologit ovat todenneet, että eläimillä on tärkeä rooli
lasten motivoinnissa, vuorovaikutustaitojen kehittymisessä ja heidän maailmakuvansa muovaajina. Lisäksi eläinten hoidon opettelu näyttäytyy tutkimuksissa
tärkeänä erityisesti pojille, joiden leikit muuten sisältävät yleensä vähemmän
hoivaamista kuin tyttöjen. Lapset oppivat kotieläintä hoitaessaan huolehtimaan ja
kantamaan vastuuta, sekä tutustuvat toisten lajien yksilöihin ja niiden tarpeisiin,
mikä puolestaan lisää empatiakykyä ja antaa pohjan moraaliselle arvioinnille
muiden lajien ominaisuuksista ja tarpeista. Kiinnostus eläimiin kasvattaa myös
tietoa luonnonympäristöstä. (Melson 2007: 210.) Nämä seikat näkyvät myös aineistossani. Maatalousyhteiskunnan lapset saivat vastuulleen nimikkoeläimen ja
nyky-yhteiskunnan tytöt hoitohevosen.
Opittuaan työntekoon monen 1920–1930-luvulla syntyneen piti lähteä piiaksi
tai rengiksi toiseen taloon.20 Työ oli kovaa ja sitkeys, kekseliäisyys ja omatoimisuus olivat tarpeellisia ominaisuuksia. Vuonna 1928 syntynyt mies kirjoitti kuinka
hänen tehtävänään oli renkipaikassa hakea aamuisin karja metsälaitumelta. Karjaa
oli hankala löytää, paarmat kiusasivat ja hän oli väsyttänyt itsensä metsässä tarpoessaan jo aamupäivällä. Silloin hän pestasi avukseen talon ruunan, joka alun vastoinkäymisten ja väärinymmärrysten jälkeen huomasi, mistä oli kysymys ja etsi
karjalauman pojalle joka kerta. Palkakseen se sai himoitsemiaan suolasärkiä.
(SKS KRA HT 976–983, 2003.) Rengin työ oli rankkaa teini-ikäiselle nuorelle.
Rengit olivat miesten apuna ulkotöissä. Väsymys vaivasi, kun piti pysyä hevosen
mukana upottavaa suopeltoa auratessa, ja turhautuminen purkaantui helposti hevoseen.
Sateinen syksy sai etenkin suopellot veteliksi. Ruuna yritti selviytyä uppoamisesta kiirehtien. Yritin pysyä mukana ja hillitä vauhtia suuntaamalla vältin
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Piiat ja rengit olivat maatalouden aputyövoimaa, joiden kanssa solmittiin palvelussopimus aina
vuodeksi kerrallaan. He saivat talosta ylöspidon, pienen rahapalkan ja esimerkiksi vaatekankaita.
(Muuttuva maaseutu – Historiallinen maatalous -sivut Internetissä.)
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kärkeä yhä syvemmälle. Siellä syvällä oli hakoja. Raskas vako, vältti heitti
kuperkeikkaa. Onnella en saanut iskua kehooni, se olisi tappanut. Olin uupunut miltei lapsen voimineni. Pehmyt sarka ja suuren vältin hallinta ja takaisin
repiminen vei voimat. Sade oli jatkunut usean tunnin ajan. Paperiohjakset
täynnä solmuja. Ne eivät liikkuneet setolkan renkaissa, ruuna ei aina tiennyt
kunne nyt olisi suunnattava. Suutuin avuttomuuteeni. Kirosin ja itkin. Revin
ruunan ohjaksista kiukuissani. Kiukkuni osui syyttömään hevoseen. Silloin en
sitä tunnistanut. (SKS KRA. HT 976–983. 2003.)
Upottava suopelto ja syksyinen sade luovat lohduttomat puitteet nuorelle kovan ja
vaarallisen työn raatajalle. Tehtävämaisemana auraaminen on rankka tehtävä jo
sinänsä ilman huonoja sääolosuhteita. Tehtävä on liian rankka nuorelle miehelle,
mutta työn keskeyttäminen ei kuitenkaan käy päinsä, sillä hänen on jaksettava ja
osoitettava, että osaa työn ja pystyy sen suorittamaan. Mies muistelee, kuinka hän
on yrittänyt hillitä hevosen liian nopeaa vauhtia ja joutunut vain uusiin ongelmiin.
Sade vaikeutti suossa rämpimistä ja auraamista mutta myös hevosen ohjaamista,
koska sen ohjat olivat halpaa paperiköyttä21, joka jäi kiinni hevosen selässä olevan valjaiden osan setolkan renkaisiin, joiden kautta ohjat kulkivat hevosen suussa oleviin kuolaimiin. Kertomusta kirjoittaessaan vuosikymmenten jälkeen tapahtumasta mies katuu hevoseen kohdistamaansa kiukkua. Hevonen oli syytön, koska se oli tehnyt työnsä hyvin, vain nuorukaisen voimat ja taidot loppuivat kesken.
Piiat auttoivat naisväkeä kotitöissä ja karjanhoidossa, mutta saattoivat päästä
myös hevosta käsittelemään. 15-vuotiaalle tytölle hevostöiden teko 1940-luvun
lopulla oli luottamustehtävä, mistä hän oli ylpeä ja jonka hän mielellään teki.
Aloitin karjapiikana suurissa taloissa, sen työn osasin hyvin, kiitos papan ja
mummun viisauden. Viisitoista täytettyäni menin karjakon apulaiseksi eräälle
suurelle tilalle, joka sijaitsi Hiidenveden rannalla. Kesän tultua lehmät vietiin
kauemmaksi laitumelle, jossa ne myös lypsettiin, koneita ei silloin ollut. Kärryjen eteen valjastettiin musta, vanha ja kiukkuinen ori. Topakka naiskarjakko ei uskaltanut valjastaa sitä, vaan tilan vanha työmies kävi sen aina valjastamassa ennen lähtöämme, aamuisin jo neljältä. Pyysin hartaasti, että saisin
valjastaa sen. Ensimmäisenä aamuna vanha mies tuli katsomaan kuinka onnistun. Minä hento, vähän yli puolitoistametrinen tyttö menin valjaat kädessäni hevosen eteen, se puraisi vihaisesti olkapäästäni ja polki jalkojaan. En
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Paperiköysi oli edullista ja sitä käytettiin sota-aikana ja sen jälkeenkin ohjien materiaalina, kun
kaikesta oli puutetta, eikä nahkaohjiin tai kunnon köyteen ollut varaa.
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välittänyt siitä. Puhuin sille hellästi ja silitin lempeästi sen kaulaa. Laitoin
sen valjaisiin ja reen eteen ja ylpeänä ajoin pihaan, karjakko hyppäsi pukille
ja otti ohjakset minulta, vaikka olisin niin mielelläni pitänyt ne itse. Vanha
mies oli tyytyväinen, kun sai nyt nukkua pitkään. Lypsytöiden välillä jouduimme myös muihin tilan töihin, mutta minä sain hoitaa hevoshommat,
vaikka työmiehiäkin oli. (SKS KRA. HT 1034–1038. 2003.)
Nainen oli ylpeä onnistumisestaan, sillä hänen annettiin ”hoitaa hevoshommat,
vaikka työmiehiäkin oli”. Hänen hevosenkäsittelytaitoonsa luotettiin ja ne annettiin hänelle mieluusti ehkä myös siksi, että kukaan muu ei halunnut tai uskaltanut
käsitellä vihaisena pidettyä hevosta. Tyttö toimi hevosen kanssa päinvastoin kuin
yleensä (miehillä) oli tapana. Hän ei vastannut puraisuun lyömällä hevosta, vaan
oli kuin mitään ei olisi tapahtunut ja puheli hevoselle lempeästi. Naisen kertomuksen mukaan hevonen oppi pian, että tyttö ei vahingoita sitä, mikä teki tytölle
sen kanssa toimimisesta helpompaa.
Vaikka lapset ja nuoret eivät aina pystyneet näkemään asioita hevosen kannalta, heidän ja hevosten välille syntyi hyvin tiiviitä kiintymyssuhteita, jotka säilyivät koko elämän ajan. Vuonna 1928 syntyneen miehen ja hänen nuoruuden
renkipaikkansa hevosen välille kehittyi lämmin kiintymyssuhde. Seuraavassa
sitaatissa hän kuvailee, miten hevonen osoitti kiintymystään ja iloaan hänet nähdessään, ja miten se häneen vaikutti:
Kahden viikon kuluttua olin taas renkipaikassani. Heti sisälle päästyäni naiset, äiti ja tytär, sanoivat yhdestä suusta, mene kiireesti talliin, ruuna kuolee
nälkään. Se ikävöi sinua.
Ruuna oli kuten aina tallissa. Kun astuin sisälle, oli sen pää heti ovella.
Kuin tyrmistyneenä se seisoi kotvan epäuskoisena vain katsoen. Sitten nuuhkaisi astuen vielä lähemmäksi. Loputon hö,hö,hö kuului sen suusta ja kieli
nuoli käsiäni ja kasvojani. Sitten pää painui kainaloon. Olimme pitkän tovin
hiljaa. Ymmärsimme toisiamme. Silmät kosteana hyväilin sitä pitkään. Pieni
onni on suurin onni. (SKS KRA. HT 976–983. 2003.)
Hevonen on kertomuksessa eläin, joka kykenee hämmästymään, olemaan epäuskoinen ja osoittamaan kiintymystään ja iloaan. Mies muistelee hevosen varmistaneen nuuhkaisemalla hänen henkilöllisyytensä ja tunnistettuaan hänet osoittaneen
iloa ja kiintymystä hörinällä ja nuolemisella. Hevonen pystyy kiintymään, se
pystyy kertojan mukaan myös ikävöimään niin, ettei syö. Emotionaalinen tapahtuma on jäänyt voimakkaana miehen mieleen. Tunne siitä, että hevonen ymmärtää
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häntä on tärkeä, erityisesti, jos tuntui, että muut eivät ymmärtäneet. Mies oli hyvin kiintynyt hevoseen ja hänen koko kertomuksensa siitä, miten hänen ja hevosen suhde kasvoi molemminpuoliseksi kiintymykseksi, on kaunis ja karu. Hän
kertoo muistelussaan, että hevonen oli tuolloin hänen ”koko pieni maailmansa” ja
hänen ”läheisensä 1 vuosi, 7 kuukautta ja 7 päivää”. (SKS KRA. HT 976–983.
2003.)
Työn oppimisen kulttuurinen malli maalaisyhteiskunnassa oli tehdä itse ja
päätellä, miten asiat saa parhaiten tehtyä, ja seurata kokeneempia ihmisiä. Lapsuuden ja nuoruuden kokemuksilla ja niistä kertomalla rakennetaan myös omaa
identiteettiä työntekijänä ja hevosen käsittelijänä. Velvollisuus ja raskas työ sekä
ilo ja ystävyys vuorottelevat näissä muistelukertomuksissa. Myös hevoset toimivat aktiivisesti. Ne olivat apuna murrosiän kuohuissa tai osa niitä, kun väsymys
käy yli äyräiden märällä pellolla. Naiset ja nuoret tytöt olivat aineistoni perusteella lähes yhtä aktiivisia toimijoita hevosten kanssa kuin pojat ja miehetkin, vaikka
hevostyöt selvästi miellettiin miesten töiksi. Tytöt ja pojat osallistuivat tässä kertomusaineistossa varsin tasavertaisesti hevostyöhön ja hevosten hoitoon, mikä voi
johtua siitä, että kirjoittajiksi oli valikoitunut paljon naisia. Nuorilla naisilla oli
erilainen, lempeämpi ote hevosiin.
Kansanomaisen käsityksen hevostaitojen luonteesta voi tiivistää väittämään,
että hevostaitoja ei opita kirjasta lukemalla, vaan tekemällä. Myös hevonen koettiin aktiiviseksi toimijaksi ja niiden koettiin opettaneen nuoria miehiä ja naisia.
Tärkeä osa on ollut myös vanhempien ihmisten esimerkin seuraaminen sekä tarinoiden ja neuvojen kuunteleminen. Koska vanhempi sukupolvi on oppinut taitonsa tekemällä, on heidän vaikea selvittää sitä seikkaperäisesti esimerkiksi haastatteluissa. Tämä liittyy hiljaisen tiedon kehollisuuteen.
5.2.2 Hevostaitojen opettelu ratsu- ja ravitallissa
Valtava ja äärettömän suuri kirjatietouteni ei toiminutkaan aivan käytännössä, joten hevonen vei ja minä roikuin perässä. (SKS KRA. HT 870–874.
2003.)
Hevostaitojen opettelu ei onnistunut ilman käytännön kokemusta ja kolhuja
myöskään 1970–2000-lukujen ratsastuskoulu- ja ravitallikulttuurissa. Vaikka
hevoskirjallisuuden ahkera lukeminen leimaa selkeästi nuoremman naissukupolven hevosharrastusta, ei luetusta tiedosta kuitenkaan ole apua, mikäli ei ole kokemusta ja sen kautta saavutettua taitoa käsitellä hevosta. Jostakin on kuitenkin
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aloitettava ja kokemusta kartutettava. Silloin avuksi ovat ihmiset, jotka antavat
lasten ja nuorten hoitaa hevosiaan ja hevoset, jotka opettavat lapsia omalla tavallaan.
Koko lapsuuteni ja nuoruuteni kuljin hoitamassa hevosia lähiseudun maalaistalossa, ja olen kiitollinen niistä ihmisistä ja hevostuttavuuksista, jotka antoivat minulle mahdollisuuden tutustua tähän jaloon eläimeen. Hevoset ovat olleet ystäviäni, terapeuttejani ja rakkaitani. Ne ovat opettaneet minulle paljon.
(SKS KRA. HT 699–709. 2003.)
Hevosen merkitys näkyy yllä olevassa lainauksessa ystävänä, terapeuttina ja kiintymyksen kohteena. Kertoja kuvailee hevosta myös jaloksi, mitä ilmausta ei juuri
muista kotieläimistä käytetä. Tyypillistä aineistoni hevoskertomuksille on myös
kokemus siitä, että hevoset ovat opettaneet paljon. Hevosten koettiin opettaneen
paitsi sitä, kuinka niiden kanssa pitäisi kommunikoida, myös elämäntavoista ja
ystävyydestä.
Nykyään lastenkasvatuksessa korostuu yksilöllinen kasvatus, jossa pyritään
lapsen vahvuuksien tunnistamiseen, vuorovaikutukseen rohkaisemiseen ja osallistamiseen toimijaksi perheen toimintaan. Fyysinen kurittaminen on kiellettyä ja
kieltämistäkin pyritään välttämään. Kurista eivät ammattikasvattajat enää puhu,
vaan rajojen asettamisesta, perusturvallisuudesta ja hellyyden osoittamisesta.
Leikillä on suuri merkitys. Lapsia rohkaistaan ilmaisemaan itseään. Koululla,
päivähoidolla, harrastuksilla ja kavereilla on suuri merkitys lapsen elämässä. Työkasvatuksen merkitys on vähentynyt urbaanissa yhteiskunnassa ja lasta ohjataan
toteuttamaan itseään ja kehittämään kykyjään harrastuksissa. Kasvatusmenetelmät
ovat ratkaisukeskeisiä. (Rouvinen-Kemppinen & Kemppinen 2004: 101–112.)
Talliyhteisöt poikkeavat edellä kuvatuista kasvatusympäristöistä monella tapaa.
Ratsastuskoulut ovat tehtävämaisemaltaan hierarkkisia ja niissä opitaan hevosen hoitoa ja käsittelyä käytännön kautta. Hevosen kanssa tekeminen keskittyy
tuntiratsastajilla hevosen laittamiseen tunnille eli sen harjaamiseen, kavioiden
puhdistamiseen, suitsimiseen ja satuloimiseen sekä tietysti ratsastamiseen. Ratsastuksenopettaja ja tallin omistaja ovat auktoriteetteja, joita tytöt kuuntelevat. Tallilla hevosen etu tulee ensin ja tytöt oppivat tekemään fyysistä työtä siivotessaan
karsinoita, harjatessaan hevosia ja satuloidessaan niitä. He oppivat myös toimimaan yhdessä ja auttamaan toisiaan talliaskareissa tai hevostenlaitossa. He opettelevat elämään hevosten ja ihmisten muodostamassa yhteisössä, missä hevosten
hyvinvointi määrää ihmisten käyttäytymistä. Tallissa käyttäydytään hillitysti,
koska juokseminen ja huutaminen häiritsevät hevosia. Ratsastuskoululla hevostai99

toja opitaan paitsi hevosilta, myös niiden hoitajilta, omilta ja toisten vanhemmilta,
tallivastaavilta, ratsastuksenopettajilta ja tallin omistajalta.
Yleensä varsinaiset opetustilanteet ovat ohimeneviä ja tapahtuvat hevosia ratsastustunnille laitettaessa. Muodollisempia opetustilanteita ovat hoitokurssit,
joilla opetetaan myös hevosenpidon teoriaa sekä sairauksien ja tapaturmien hoitoa. Niitä pitävät niin ratsastusseurat kuin 4H-yhdistykset. Suomen Ratsastajainliitolla on oma nuoriso-ohjelma, joka kouluttaa hoitokurssien vetäjiä22 ja järjestää
vuosittain hevostaitokilpailut23. Niissä opeteltavat ja testattavat hevostaidot löytyvät kirjallisessa muodossa liiton sivuilta. Hoitaminen ja hevosen käsittely on sekä
hevosten hyvinvoinnin vuoksi että lasten turvallisuuden vuoksi talleilla säädeltyä,
ja vapaampaan kanssakäymiseen hevosen kanssa on mahdollisuus yleensä vain
ostamalla tai vuokraamalla hevonen24 tai kesäleireillä, jotka kestävät yleensä viikon ja jonka ajaksi kukin leiriläinen saa oman hoitohevosen. Siellä moni opettelee
esimerkiksi hevosen uittamista.
Tehtävät tallilla jakautuvat tallin hierarkian mukaan. Vastuullisempia tehtäviä
nuori saa taitojen karttuessa. Tehtävämaisema laajenee harjaamisen ja satuloimisen opettelusta hevosen muihin hoitotoimenpiteisiin, kun kokemusta tulee lisää.
Ratsutallilla eteneminen hierarkiassa näkyy valmennukseen pääsemisellä, yksityishevosten hoitajuutena ja kilpailuihin osallistumisena. Oman hevosen saaminen
nostaa tytön uuteen luokkaan talliyhteisössä. (Ojanen 2011: 139.)
Vaikka tytöllä tai hänen vanhemmillaan olisi varaa vain yhteen ratsastustuntiin viikossa, tuo hoitohevosen saaminen mahdollisuuden viettää mielekkäästi
aikaa tallilla useamman kerran viikossa. Oman hoitohevosen kanssa myös hevostaidot kehittyivät nopeammin kuin vain ratsastustunneilla käymällä. Monella
tallilla on myös mahdollista ansaita työllä ratsastustunteja. Ravitallilla ei yleensä
aivan pieniä tyttöjä hoitajina ole, mikäli siellä ei ole poneja. Siellä hoitaminen on
lajin kilpailuluonteen vuoksi ammattimaisempaa.
Muutaman ratsastuskouluvuoden jälkeen kuulin uutisen, joka sai sydämeni
pomppimaan kuin pikkutytön harjoitusravissa. Naapuriimme muuttaisi ravitalli! Hetkeäkään arkailematta otin selville tallin omistajan ja soitin hänelle
kotiin. Niinpä ääni vavisten esittelin itseni ja kysyin voisinko alkaa käydä tal22

Suomen Ratsastajainliiton Internet-sivut.http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/kerhotoiminta
Suomen Ratsastajainliiton Internet-sivut.http://www.ratsastus.fi/lapset_ja_nuoret/nuorten_kilpailut/
hevostaitokilpailut
24
Ratsastuskoulut ja yksityiset omistajat vuokraavat hevosia halukkaille. Yleensä hevosta vuokrataan
1–3 kertaa viikossa ja näiltä päiviltä vuokraaja maksaa hevosen ylläpidon ja hevonen on hänen käytössään.
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lilla hoitamassa hevosia. Hän kehotti minua käymään tallilla ja kysymään
asiaa valmentajalta. Pistin heti toimeksi ja niinhän siinä kävi, että urani ravitallilla alkoi. Ensin auttelin karsinoiden putsailussa ja tarhomisissa25. Pikkuhiljaa pääsin ajamaan ja auttelemaan ravireissuilla. Sitten aloin saada palkkaa viikonlopuista ja tietäähän sen, että kaikki koululta liikenevä aikahan
siellä meni. Kolmet, neljät ravit viikossa ja iltaisin meni monesti puolille öin,
ennen kuin olin kotona. Koulunkäyntihän siitä kärsi. (SKS KRA. HT 501–502.
2003.)
Ravitallin tehtävämaisema oli erilainen kuin ratsutallilla, mutta sielläkin yleni
tehtävissä taitojen karttuessa. Erona ratsutalleihin ravitalleilla maksettiin pientä
palkkaa teini-ikäisille hoitajille, erityisesti jos he olivat kilpailumatkoilla mukana.
Siellä oli yleensä myös vähemmän ihmisiä, koska se ei ollut varsinainen harrastuspaikka vaan työpaikka. Ravitallilla sai vastuuta usean hevosen hoidosta ja
liikuttamisesta. Hevosen hoitaminen kuvattiin kovaksi työksi. Hoitaja voi olla
vastuussa yhden tai useamman hevosen päivittäisestä hoidosta, karsinoiden siivouksesta, hevosten ruokinnasta ja liikuttamisesta joko ajaen tai ratsain. Kilpahevosten hoitajat ovat mukana myös kilpailumatkoilla, jolloin työpäivät voivat olla
pitkiä. Tytöt näkevät paljon vaivaa ja ajavat pitkiä matkoja polkupyörällä päästäkseen hoitamaan hevosia. Työhön kuuluu kulttuurinen malli ahkerasta ja reippaasta
hoitajasta. Palkka on huono. Siihen vaikuttaa ihmisten ja eläinten hoitoon liittyvien alojen huonopalkkaisuuden lisäksi myös se, että monet tytöt pitävät hevosenhoitoa harrastuksenaan. (Ojanen 2011: 115) Urheiluhevosten ajo ei ollut sen helpompaa tälle sukupolvelle kuin oli aiemmalle ollut virkkujen työhevosten ajo.
Pienen tytön koko kehon paino tarvittiin toisinaan ”kovasuisen” eli pidätteistä
piittaamattoman hevosen hallitsemiseen. Vuonna 1965 syntynyt nainen kertoo
kokemuksistaan ja taitoontumisestaan ravihevosen ajoon seuraavasti:
Entistä enemmän sain huolehtia ruokinnasta ja ajohommista. Ajohommat
nuorena – sanoisinko pikkutyttönä – olivat kyllä aika rajua hommaa kovasuisilla suomenhevosilla. Muistan kuinka esimerkiksi Lento-Vapulla ajaessa oli
jalatkin otettava apuun ja seistävä ohjien päällä koko painolla, kun käsivoimat eivät enää hevosen viedessä riittäneet. Koskaan mitään isompia haavereita ei ihme kyllä tapahtunut. Hevosvalmennus oli silloin hyvin erilaista kuin
nykyisin. Säässä kuin säässä ajettiin pitkiä, välillä yli 20 km:n lenkkejä eikä

25
Tarhomisella kirjoittaja tarkoittaa hevosten tarhausta eli niiden viemistä aitaukseen eli tarhaan ulkoilemaan.
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hiittaamista26 ainakaan meidän tallilla tunnettu. (SKS KRA. HT 398–402.
2003.)
Ison, vahvan ja nopean hevosen hallitseminen oli hankalaa ja ravihevosen kulttuurinen malli vastasi vanhemman sukupolven virkun hevosen mallia, jossa hevonen näyttäytyy toisinaan vaikeasti hallittavana ja räjähtävästi liikkeelle lähtevänä
eläimenä. Käsitys kovasuisesta hevosesta on tuttu niin ravi- kuin ratsuhevosharrastajien keskuudessa. Vaikka ihminen käyttää hevosen hallintaan kuolainta tuottamalla sille kipua sen avulla, ei hevonen välttämättä ohjista vetämällä pysähdy.
Nainen kertoo valmennuksen olleen 1970-luvun lopulla erilaista kuin 2000-luvun
alussa ja hevosella ajetun silloin enemmän, joten pitkät ajomatkat yksin hevosen
kanssa ovat varmasti jääneet jännittävinä mieleen.
Ratsastusharrastuksessa sen mielekäs oppiminen oli tärkeä ratsastuskoulun
valintaan vaikuttanut tekijä. Ratsastuksenopettajalla oli merkittävä rooli tallilla
viihtymiselle. Ratsastuksenopettaja oli avainasemassa myös tutkimissani kertomuksissa. Jos opettaja ei miellyttänyt, vaihdettiin tallia, kuten seuraavassa vuonna
1989 syntynyt tyttö kertoo.
Melkein vuoden ajan kävin ratsastamassa naapurikaupungissa, mutta ratsastus siellä ei ollut mielekästä varsinkaan aloittelijalle, sillä opettaja kävi huutamaan, mikäli jotain asiaa ei heti osannut, hakkasi hevosia, jotka olivat suurimmaksi osaksi ns. ”remontteja” 27, jotka hän osti halvalla, koulutti ne, ja
myi eteenpäin. Kovinkaan moni ratsastaja ei tuolla tallilla pitkään viihtynyt,
ja minäkin lähdin tallilta. (SKS KRA. HT 9–12. 2003.)
Ratsastuksenopettajan pedagogiset taidot ja tapa käyttää valtaa vaikuttivat paljon
tallin ilmapiiriin. Jos asiakkaat kokivat, että hän oli töykeä aloittelijoille ja väkivaltainen hevosia kohtaan, oli hyvin todennäköistä, että asiakkaiden määrä tallilla
väheni. Toisaalta tallin vaihtaminen oli yleistä ja tarkoituksenmukaistakin lajissa
kehittymisen kannalta. Kertojat saivat omaan ratsastukseensa uusia näkökulmia
eri ratsastuksenopettajilta.
Oman hoitohevosen saaminen oli tärkeä tapahtuma tytön elämässä. Hoitohevonen mahdollistaa tutustumisen yhteen hevosyksilöön paremmin, taitojen karttumisen ja nousemisen talliyhteisön hierarkiassa. Hoitohevosella ei ole enää taloudellista merkitystä sitä hoitavalle lapselle kuten maatalousyhteiskunnassa oli
(Korkiakangas 1996: 184–186). Sen päämerkitys on kuitenkin samanlainen kuin
26

Hiittaamisella tarkoitetaan lyhyiden matkojen ajamista kilpanopeudella.
Remontti tulee englannin kielen sanasta remount, joka tarkoittaa ratsukoulutuksessa olevaa hevosta.
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nimikkohevosen 50 vuotta aiemmin, vastuun ottaminen ja eläimen hoidon opettelu. Sillä on myös suuri emotionaalinen merkitys.

Kuva 2. Ratsastuskouluissa tyttöjen toiminta keskittyy hevosten hoidon ja ratsastuksen ympärille. Kuva Riitta-Marja Leinonen.

Päätin vastata erääseen tallilla olevaan ilmoitukseen: Poni tarvitsee hoitajaa. Ja minusta tulikin ihanan, ruunikon risteytysponitamman hoitaja. Hoidin
sitä kaksi kertaa viikossa. Vaikka hoitsuni ei ollut mikään maailman kiltein ja
säysein poni, eikä se ollut kauniskaan, vaan se luimisteli, puri ja karkaili pilttuustaan, silti olin iloinen ja ylpeä hoitohevosestani. (SKS KRA. HT 67–69.
2003.)
Poneihin kiinnyttiin ja niistä oltiin ylpeitä, vaikka jotkut olivat vihaisia ja karkailivat pilttuustaan. Ison eläimen hoitaminen on niin palkitsevaa, että sen uhkaileva
käytös ei tyttöjä häiritse, päinvastoin, se antaa heille onnistumisen tunteita. Kertomusten tytöistä piirtyy kuva rohkeina ja ”reippaasti” haasteisiin tarttuvina nuorina. Heistä voi hoitohevosen kanssa tulla niitä unelmiensa hevosenkäsittelijöitä,
jotka ystävystyvät vaikeina pidettyjen hevosten kanssa. Vuonna 1978 syntynyt
nainen muisteli, kuinka hän oppi hoitohevosensa omistajalta käytännön taitoja ja
hevoselta luottamusta, yhteisymmärrystä ja yhteistyökykyä. Hän kävi joka päivä
katsomassa hevosta. Ratsastaminen ei ollut tärkeää, vaan yhdessä oleminen. Hän
kertoo harjanneensa hevosta tuntikausia ja jutelleensa sille ja hevonen oli vain
seisonut hiljaa ja kuunnellut. Luottamusta, yhteisymmärrystä ja yhteistyötaitoja
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opettivat myös pitkät maastolenkit, jolloin kertojasta tuntui, että maailmassa ei
ollut ketään muita kuin he kaksi. (SKS KRA. HT 451–453. 2003.) Pienen tallin
tehtävämaisema antoi mahdollisuuden toimia rauhassa hevosen kanssa, jolloin
hevosen kuuntelu mahdollisti paremman yhteistyön ja rytmin löytämisen sen
kanssa kuin vilkkaalla ratsastuskoululla. Hevosen läheisyys ja erityisesti maastolenkit toivat vahvan elämyksen naiselle.
Eläimet myös auttavat lapsia emotionaalisesti vaikeina hetkinä. Amerikkalaistutkimusten mukaan lapset ja nuoret, joilla on lemmikkejä, kääntyvät niiden
puoleen, kun ovat surullisia, vihaisia, onnellisia, tuntevat olonsa epävarmaksi tai
haluavat jakaa salaisuuden (Arluke 2007: 205; Melson 2007: 210.) Alakouluikäiset sanoivat lemmikkien olevan niitä, joihin luottavat eniten ja joiden uskovat
pysyvän rinnallaan vaikka mitä tapahtuisi. Lapset kokevat saavansa lemmikeiltään varauksetonta hyväksyntää ja olevan aina saatavilla. (Melson 2007: 210.)
Näitä ajatuksia voidaan soveltaa myös Suomeen hevosten ja nuorten suhteeseen,
sillä kertomusaineistossani monet kertoivat uskoutuneensa hevoselle, kun olivat
surullisia ja saaneensa siltä lohtua ja ymmärrystä. Erityisesti murrosiän kuohuja
hevosystävän koettiin helpottavan merkittävästi, kuten seuraavassa vuonna 1956
syntynyt nainen muistelee:
Ratsastuksesta Pellellä tulikin murrosiän yli vievä harrastus, se varmasti auttoi kestämään tuon aikaset murheet, kun saattoi muuten vain tai suutuspäissään, – – ottaa hevosen ja lähteä kolmenkin tunnin ratsastusretkelle lähitienoille, kaikessa rauhassa itsekseen. Hevosta sai aivan vapaasti käyttää,
töitäkään sillä ei nyt niin kovin paljoa ollut kesäisin, etteikö olisi kerennyt
jaksanut vielä kevyttä kuljeskeluakin. (SKS KRA. HT 764–821. 2003.)
Hevonen on tarinassa murrosikäisen tytön ystävä ja terapeutti. Nuorten naisten
kokemukset eroavat toisistaan siinä, omistivatko he hevosen vai kävivätkö he
tallilla ratsastamassa tai hoitamassa toisen omistamia hevosia. Omistajan käsitys
hevosesta oli vastuun vuoksi kokonaisvaltaisempi kuin hoitajalla. Vastuu omasta
hevosesta oli suuri ja joskus yksin liian iso kantaa, kuten kävi kahden naisen kertomuksessa. Heistä toinen, 12-vuotiaana oman hevosen saanut nainen muisteli,
kuinka moni moitti sitä, että hänen äitinsä oli ostanut hänelle ”epäluuloisen, rikkiajetun ravurinalun”. Ravurit, joista ei tule kilpahevosta, myydään usein halvalla
harrastehevosiksi. Ne ovat kuitenkin erittäin vaativia uudelleen koulutettavia,
mutta vanhemmat, joilla ei ole hevoskokemusta, eivät sitä tiedä ja näkevät niissä
vain halvan hevosen. Alussa tytöllä oli vaikeuksia saada uuteen hevoseensa kontaktia. Se ei tytön pettymykseksi pitänytkään ”hellittelyhetkistä”. Tämä kuvaa
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tyttöjen hevoskulttuuriin liittyvää tapaa hoivata hevosia ja tapaa olla hevosten
kanssa. Nainen kirjoittaa, kuinka hänen kirjatietoutensa ei toiminut käytännössä,
vaan hänen piti opetella kaikki ”kantapään kautta”. (SKS KRA. HT 870–874.
2003.)
Vähitellen tamman luottamus minuun kasvoi. Opin tuntemaan sitä paremmin
ja kantapään kautta opettelin tekemään asiat niin, että lopputulos tyydytti
kumpaakin osapuolta. Vaikka olin äärettömän nuori hevosenomistaja, oikeastaan vasta lapsi, opin ottamaan hevosen kokoista vastuuta asioista ja suoriuduinkin niistä yllättävän hyvin. (SKS KRA HT 870–874, 2003.)
Hevosen käsittely helpottui, kun se alkoi luottaa nuoreen omistajaansa. Tämä
vaati sinnikkyyttä ja yhteistä aikaa hevosen kanssa sekä sen käsittelyä siitä huolimatta, että tyttö aluksi koki hevosen työntävän hänet pois. Hevosen parempi
tunteminen auttoi tyttöä kommunikoimaan sen kanssa menestyksekkäämmin ja
kokemuksen kautta oppiminen alkoi kartuttaa onnistumisen kokemuksia. Hän
mainitsee myös suuren eli ”hevosen kokoisen” vastuun, joka tuli hänen kannettavakseen varsin nuorena. Hän kertoo hyvistä hetkistä hevosen kanssa, kun he olivat yhdessä ”ilman tavoitteita”. Hän kuvailee vahvasti tunteitaan ja kertoo olleensa ylpeä itsestään ja hevosestaan ja olleensa onnellinen. Hän kuvaa suhdettaan
hevoseen luottamukselliseksi ja kertoo heidän olleen melkein erottamattomat.
Hän menetti kuitenkin hevosen äkillisesti onnettomuuden seurauksena, mistä hän
kertoo hyvin vähän. Ilmeisesti se oli hyvin traumaattinen kokemus murrosikäiselle tytölle, sillä hänen ja erään toisen traumaattisesti hevosensa menettäneen nuoren naisen tekstit muistuttavat toisiaan siinä, että ne keskittyvät hyvin tiiviisti vain
heidän ja hevosen väliseen suhteeseen. Kertomuksissa on hyvin vähän muita henkilöitä tai hevosia, eikä heidän nimiään ole mainittu tai ne on muutettu. Myöskään
paikkojen nimiä ei mainita. Keskeisiä teemoja heidän kirjoituksessaan ovat heidän elämänsä hevoset, rakkaus niitä kohtaan, hevosen kiintymys heitä kohtaan,
yhteisten hetkien muistelu ja menetyksen tuoma suuri tuska. Yhteistä heidän kertomuksilleen on myös se, että heillä oli ”ravuriraakit” eli entiset ravihevoset, joiden he kertoivat kokeneen kovia entisillä omistajillaan.
Kirjoittajien kokemuksista näkyy se, miksi puhutaan hevostaidoista, ei hevostiedosta. Hevosista paljon tietävä ei välttämättä osaa käsitellä hevosia, eikä suurinkaan rakkaus yksin riitä traumatisoituneen hevosen kuntouttamiseen. Lisäksi
ongelmana oli jo edellisessä luvussa mainitsemani lapsen vaikeudet käsitellä hevosia, jotka olivat tottuneet aikuisten määrätietoisempaan käsittelyyn. Tehtävä105

maiseman ja taitoontumisen kautta opitut tieto, taito ja tunne yhdessä luovat kokonaisuuden, missä jokaisen osan pitäisi olla tasapainossa.
Erinomainen tilaisuus hevostaitojen opetteluun oli vuonna 1980 syntyneellä
naisella, joka sai lapsuudessaan oppia naapurin vanhalta isännältä ja tämän suomenhevoselta. Heitä nainen nimittääkin sankareikseen ja kertoo miehestä, tämän
hevosesta ja kaikesta siitä, mitä hän sai ystävineen tehdä ja oppia heidän luonaan,
vaikka oli ratsastanut pitkään myös ratsastuskoulussa ja omistanut hevosen. Miehellä oli aikaa lapsille, hän opetti heitä harjaamaan ja taluttamaan hevosta ja vei
heitä reki- ja kärryajeluille. Hän opetti lapsille vanhanajan hevosmiestaitoa ja
hevosen kunnioittamista, minkä oppiminen ei kertojan mukaan ole lainkaan itsestään selvää ratsastuskouluissa. Kaikki olivat tervetulleita miehen talliin ja saivat
häneltä tasa-arvoisen kohtelun. Nainen kertookin, että mies opetti heille myös
elämäntaitoja. (SKS KRA. HT 1026–1030. 2003.)
Ratsastuskoulu ja ravitalli ovat ympäristöinä hyvin erilaisia paikkoja hevostaitojen oppimiselle kuin vanhan hevosmiehen tila, kuten myös niissä opittavat
kulttuuriset mallit hevosesta ja sen käsittelystä. Ratsastuskoulussa vallitsee hierarkkinen järjestys niin lajien välisesti kuin sisäisestikin. Kertojat puhuvat muun
muassa ”ylemmän kastin hoitajista”, joita he auttoivat ”pikkuaskareissa” (SKS
KRA. HT 971–975. 2003). Ravitallien toiminta harrastuksenakin tähtää kilpailujen voittamiseen. Ratsuhevosilla ei välttämättä kilpailla ainakaan rahapalkinnoista, ja ratsastuskoulut ovat tyttöjen ja naisten sekä yhä enenevässä määrin myös
miesten harrastepaikkoja. Moni ravi- ja ratsuhevosia hoitanut on sanonut, että
ravihevoset ovat helpompia käsitellä. Sitä selitettiin sekä oppimis- että periytymismallilla siten, että niiden käsittely oli johdonmukaisempaa, koska ne eivät
joutuneet niin monen ihmisen eivätkä niin nuorten lasten käsittelemiksi kuin ratsastuskouluhevoset. Toisaalta lämminverijuoksijoiden sanottiin olevan jalostettuja
helposti käsiteltäviksi, kun hankalien hevosten kanssa toimiminen veisi liian kauan aikaa.
Kuvaavaa kirjoitusaineiston kertomuksille oli yleneminen ratsastuskoulun
hierarkiassa aloittelijasta hevosia hoitavaan ja niillä kilpailevaan tallityttöön tai
hevosenomistajaan. Vuonna 1974 syntynyt nainen kertoo unelmistaan ja kuinka
ne toteutuivat tekemällä töitä sen eteen. Hän luki ”kaiken hevosiin liittyvän” ja
auttoi kokeneempia hoitajia tallilla. Unelmien saavuttamiseen tarvittiin
myös ”oikea onnenpotku”, mikä oli yksityistallin löytyminen ja osaavien ratsujen
saaminen hoitohevosiksi. Edelleen hän kertoo ”hoitaneensa pestinsä” erittäin
tunnollisesti ja opetelleensa lisää kirjoista ja ratsastuksenopettajaltaan. (SKS
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KRA. HT 971–975. 2003.) Vuonna 1987 syntynyt nainen muisteli ratsastuksen
aloittamista seuraavasti:
Muutama kuukausi aloittamiseni jälkeen olinkin jo ensimmäisellä ratsastusleirilläni, jonka aikana opin kaikki tärkeimmät perusasiat hevosenhoidosta ja
ratsastuksen alkeista. – – Tuona aikana pääsin myös erään suomenhevosruunan apuhoitajaksi. Ruuna ei ollut sieltä kilteimmästä päästä ja minulla on
edelleenkin sen hampaanjäljet käsivarressani pysyvänä muistona. Uskon kuitenkin, että olisin oppinut tuolta hevoselta paljon vähemmän, jos se olisi ollut
kiltimpi. Sen jälkeen en nimittäin ole pelännyt äksympiäkään hevosia. – –
Jonkun aikaa käytyäni aloin hoitaa ystäväni kanssa 2-vuotiasta risteytysponia, joka oli varsinainen villikko. Sen kanssa tuli siis opittua myös paljon hevosten käsittelystä. (SKS KRA. HT 22–24. 2003.)
Tallitytön eetokseen eli eettisiin arvoihin kuului nöyrä asenne, mikä näkyi ratsastuksessa siinä, että yritti aina parhaansa eikä syyttänyt hevosta, vaan vikaa etsittiin itsestä. Hyvään työhön kuului myös hevosenomistajien ja tallin henkilökunnan ohjeiden noudattaminen sekä toisten auttaminen. (SKS KRA. HT 971–975.
2003.) Hevostyttöydessä on selkeä kehityskaari, mikä näkyy aineistossani nuorten
naisten kertomuksissa. Kertomuksen kulun voi jakaa seitsemään osaan siten, että
1) ensin keräillään hevosen kuvia ja luetaan hevosista, 2) sitten hevosharrastus
alkaa käymällä raveissa perheen kanssa, naapuritallilla hoitamassa hevosia tai
ratsastuskoulussa ratsastamassa, 3) tallilla käynti vakiintuu hevosen hoitamisen,
niillä ajamisen ja/tai ratsastamisen myötä, 4) taitojen karttuessa kilpaillaan ratsastuksessa ja kuljetaan mukana ravihevosen kilpailumatkoilla hoitajana, 5) hankitaan oma hevonen tai jatketaan harrastusta hoitohevosen kanssa, 6) hevonen menehtyy tai harrastusinto hiipuu muuten ja 7) hevoset jäävät tai lähdetään opiskelemaan alaa ja ryhdytään ammattilaiseksi tai palataan myöhemmin harrastuksen
pariin.
Nykypäivän naisen hevossuhdetta ja edellä kuvattua kehityskaarta määrittää
hevossuhteiden pätkittäisyys. Hevoset vaihtuivat talleilla ja talleja vaihdettiin.
Vain hevosen omistajat pystyivät luomaan pidemmän suhteen hevoseen. Moni
ravitallille ensin menneistä kertojista kävi myöhemmin myös ratsutallilla ratsastamassa. Harrastajaratsastajat vaihtoivat tallia usein tyytymättömyyden tai muuton vuoksi.
Taiteilijoita tutkinut Pessi Rautio (2006) toteaa, että viime vuosikymmeninä
mielikuva identiteetin rakentumisesta hevosen kautta on liitetty vahvimmin hevostyttöihin. Ratsastamisesta ja hevosen hoitamisesta on tullut nykyään naiselli107

nen ilmiö ja hevostyttöyttä on pidetty yleisesti ohimenevänä nuoruuden vaiheena,
joka ei ole vakavasti otettavaa ja joka päättyy, kun ”vakavammat” asiat, kuten
seurustelusuhteet astuvat kuvioihin. Hevostausta ei ole muiden aikuisten silmissä
aina eduksi. Sen huomasi taiteilija Satu Kiuru, joka koki tulleensa luokitelluksi
väheksyttävään ”heppatytön” kategoriaan. Nykyään asenteiden muutoksen ja
tyttötutkimuksen lisääntymisen myötä naiset osaavat arvostaa kokemuksiaan ja he
tiedostavat talleilla saadun kokemuksen merkityksen elämässään. (Rautio 2006a:
76; Rautio 2006b: 125.) Myös oman tutkimusaineistoni perusteella hevostyttöaikaan liittyy oletus, että se on ohimenevä vaihe, joka päättyy, kun pojat tulevat ”kuvioihin” mukaan. Ojanen (2011) huomasi tutkimuksessaan, että tallitytöt
olivat hyvin tietoisia tästä oletuksesta ja osin vahvistivat sitä itsekin. Omassa
aineistossani tämä näkyi seuraavasti:
Mutta kaikki kai sitten aikanaan. Eräänlaisena käännekohtana muistan erään
lauantai-iltapäivän, kun olin tallilla ja illalla olin menossa lähiseudun tanssilavalle – siinä iässä kun jo aloin olemaan. Sen kesän aikana olin alkanut
kiinnostumaan ikävä kyllä muistakin asioista kuin hevosista. Olin hakemassa
Cora Speed nimistä varsaa tarhasta kunnes hevonen pysähtyi, ja alkoi potkimaan minua. Pahemmin siinä ei käynyt ja tanssilavallekin illalla sitkeänä
menin, vaikka jalat olivat niin ruhjeina, että tuskin pystyin kävelemään. Samoihin aikoihin myös jouduin vaihtamaan koulua ja koulumatkan pitenivät
niin, ettei illalla enää valoisaan aikaan kerjennyt tallille. Niinpä tallitytön
hommat sitten jäivät. Vuoden päästä toiminta ravitallilla loppui kokonaan ja
kieltämättä haikeissa tunnelmissa käväisin mopolla hakemassa ratsastusvarusteeni pois jo autioituneesta tallista. Karsinat olivat tyhjinä ja kovin oli hiljaista. Uutta tallin pitäjää ei enää tullut. (SKS KRA. HT 398–402. 2003.)
Hevosen kulttuuriset mallit eivät näy kovin selkeinä vielä lapsuuden ja nuoruuden
kertomuksissa. Eri sukupolvien kertomuksille yhteistä oli hevoskäsitys, jossa
hevoset ovat lapsille ja nuorille niin pelon kuin kiintymyksen kohteita ja ne nähtiin joko kiltteinä, vihaisina tai virkkuina. Pelokkaalle lapselle hevonen näyttäytyi
arvaamattomana ja ilkeänä eläimenä, jota piti varoa. Pelokkuuden uskottiin myös
ruokkivan hevosen käyttäytymistä. Kulttuurisessa mallissa se näkyy käsityksenä
hevosesta eläimenä, joka vaistoaa herkästi ihmisen tunnetilat. Hevosen uskottiin
tietävän myös, jos ihminen piti siitä. Siitä syystä pelokkaita kehotettiin pysymään
pois hevosen luota tai piilottamaan pelkonsa. Hevosten kanssa toimimisessa auttoi, jos niistä piti ja niitä lähestyi rohkeasti ja käsitteli lempeästi. Kiintymystään
hevoset osoittivat hörisemällä, tönäisemällä päällään hellästi, höpläämällä huulil108

laan ja nuolemalla. Lapset joutuivat hevosten kanssa myös vaaratilanteisiin, joista
selviämisellä oli suuri merkitys kertojan hevossuhteelle. Vanhempien sukupolvien
lapsuuden hevosmuistoissa korostuivat hevosen kanssa leikkiminen, työ sekä
perheenjäsenten ja erityisesti isän hevossuhde.
Eri sukupolvien lapsuudenkokemukset erottuvat lähinnä työn, sukupuolittuneiden mallien ja hevosen kanssa toimimisen vapauden kautta hevossuhdetta
tarkasteltaessa. Muuttuneet arvot ja kasvatusihanteet näkyvät tutkimusaineistossa
siinä, että nuorempien sukupolvien kertomukset keskittyivät hevosiin harrastuksena ja osin leikkinäkin, mutta kontrolloidumpana toimintana kuin aiemmilla
sukupolvilla. Myös kavereiden rooli korostui näissä kertomuksissa, eikä enää
puhuttu isän vaan isoäidin hevossuhteesta tai vanhempien hevossuhteen puuttumisesta ja sen aiheuttamasta haitasta hevosharrastukselle. Maatalousyhteiskunnan
lapsilla hevosiin liittyi hevosen kanssa tehty kova työ. Informaatioyhteiskunnan
lapsilla työ liittyi hevosten karsinoiden puhdistukseen ja niiden muuhun hoitoon.
Tehtävämaisemat olivat hyvin erilaisia varsinaisen työn osalta, mutta hevosen
kanssa toimiminen ja sen hoitaminen vaati kuitenkin samanlaista taitoontumista.
Skriptien osaaminen helpotti hevosenkäsittelyä yllättävissäkin tilanteissa.
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6

Hevoskäsitykset ja hevosen hoito

6.1

Hevoskäsityksistä ja -kokemuksista

Maatalousyhteiskunnassa hevoskäsitys oli hyvin ihmiskeskeinen. Hevoset nähtiin
ristiriitaisesti eläiminä, jotka olivat toisaalta pelkkiä voimanlähteitä, toisaalta
tuntevia olentoja, riippuvaisia ihmisistä ja lähellä ihmistä. Niistä puhuttiin ystävinä, työkavereina, koneina (molemmissa merkityksissään) ja palvelijoina. Puhe- ja
kirjoitustapa oli toisaalta hyvin inhimillistävä toisaalta mekanistinen. Hevosia
määriteltiin niiden käytön, käyttäjän, sukupuolen, luonteen ja käyttäytymisen
kautta.
6.1.1 Sotasankareita ja huvieläimiä
Aineistossani hevonen määritellään ensisijaisesti sen käytön kautta. Vanhemman
sukupolven kertomuksissa hevosen käytön kulttuuriset mallit sisältävät työhevosen, juoksijan ja sotahevosen, kun taas nuoremman sukupolven kertojilla hevosen
käyttö liittyy ratsastukseen ja ravikilpailuihin. Yhteistä kaikille kirjoittajille ja
haastatelluille oli, että hevosella pitää olla joku tehtävä, sitä pitää käyttää johonkin. Se on selvästi harraste- ja työeläin, eikä sitä vielä nykyäänkään helposti mielletä lemmikiksi. Kulttuuriset merkitykset muuttuvat hitaasti. Aineistossani eri
sukupolvien näkemykset erosivat siinä, mitä pidettiin sopivana käyttönä hevoselle. Vanhemman sukupolven käsitys hevosesta työeläimenä vaikutti siihen, miten
he arvioivat hevosen nykykäyttöä. Vanhempi sukupolvi oli kokenut sodan ja tehnyt työtä hevosen kanssa, joten monen mielestä hevosen nykyinen rooli urheiluja harraste-eläimenä oli sitä alentava. Hevosten katsottiin olevan liian viisaita vain
juoksemaan rataa tai ratsastuskentän uraa ympäri. Heidän kertomuksissaan hevosilla oli myös ”maine” hyvänä työntekijänä tai vihaisena ja vaarallisena käsiteltävänä ja niitä oli mahdollista nöyryyttää käyttämällä niitä ”vääriin” tehtäviin.
Hevosen hupikäyttö koettiin sille nöyryyttäväksi, mutta kukaan ei sanonut lyömisen olevan hevoselle nöyryyttävää.
Aineistossa tulee ilmi selvä hierarkia tiettyyn käyttöön tarkoitettujen hevosten
välillä. Sota-ajan kokenut sukupolvi arvosti sodassa olleet hevoset korkeimmalle.
Heidän käyttämässään patrioottisessa puhetavassa suomenhevosella oli tärkeä
osuus Suomen puolustamisessa ja maan jälleenrakennuksessa. Hevosia muistetaan sotasankareina. Työhevosena suomenhevosta arvostaa samainen sukupolvi,
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koska tuohon aikaan ihmiset kokivat, että he tekivät hevosen kanssa yhdessä työtä
paitsi perheen toimeentulon turvaamiseksi, myös suuremman asian, isänmaan,
vuoksi. Osa sota-ajan nähneistä koki, että suomenhevosen käyttäminen ravihevosena tai lasten ratsuna on jopa eläinrääkkäystä. Seuraavassa on vuonna 1932 syntyneen miehen käsitys hevosen merkityksestä ja hevosen mentaalisista kyvyistä.
Minusta tuntuu, että hevosten käytön rajaaminen nykyiseen tapaan pelkästään lasten ja nuorten huvieläimeksi alentaa mainion työkaverin arvoa. Ei se
ole mitään hevosen elämää kiertää joutavaa ympyrää tenavia kanniskellen.
Hevosen älylliset lahjatkin menevät siinä hukkaan, tunne-elämästä puhumattakaan. Ei hevonen ole myöskään mikään sirkuspelle. Sen oikea paikka on
järkevässä työssä, vetojuhtana yhden isännän kaverina. Tai miksei myös ratsuna siellä, missä muut kulkuneuvot ovat epäkelpoja. Ennen kaikkea se on
yhden isännän eläin. Sen ystävälliset, matalat hörhötykset, joilla se tervehtii
pitämäänsä isäntää, liikauttavat sydäntä, sillä näitä tervehdyksiä eivät muut
saa. Suomalaiselle työhevoselle tuskin olisi hyväksi, jos sitä komentelisi päivittäin kymmenet eri ihmiset, naiset, lapset ja eläinlääkärit. – – hevosista on
tulossa koirien kaltaisia jokamiehen veteliä lemmikkejä. Noita elinkautisia
kahlevankeja, jotka eivät enää kuihdu edes kuoliaaksi vankeudessaan, kuten
turmeltumattomat villieläimet. Ne ovat toisin sanoen menettäneet kykynsä
kasvaa aikuisuuteen. (SKS KRA. HT 374–385. 2003.)
Edellisessä lainauksessa näkyy vahva käsitys hevosesta työeläimenä ja työkäytöstä ainoana ”järkevänä” hevosen käyttötapana. Siinä korostuu myös miehen ja
hevosen suhteen kulttuurinen malli ja mies hevosen ainoana oikeana käsittelijänä.
Hevonen on yhden miehen vetojuhta, kulkuneuvo ja kaveri, jonka kiintymys oli
varattu vain isännälleen. Miehen työkaverina hevosella on tietty arvo, joka alenee
lasten käsittelyssä. Hevonen on tässä kertomuksessa suomalainen työhevonen,
mikä kertoo kertojan sukupolven hevoskokemuksista. Muita hevosia ei hänen
nuoruudessaan juuri ollut. Ravihevoset ja sodassa olleet hevoset hän jättää kokonaan pohdinnan ulkopuolelle. Hevoselle ei kertojan mukaan ole hyväksi, jos sitä
komentelevat ”naiset, lapset ja eläinlääkärit”. Hevosen käyttö lasten ja nuorten ”huvieläimenä” alentaa sen arvoa ja myös sen älylliset lahjat menevät hukkaan ja tunne-elämä kärsii. Miehen entisestä työkaverista on tulossa naisten ja
lasten käsittelyssä ”koiran kaltainen vetelä lemmikki” ja ”elinkautinen kahlevanki”, joka on ”menettänyt kykynsä kasvaa aikuisuuteen”. Naisten käsittelemät
hevoset olivat joidenkin miesten mielestä vähempiarvoisia, sillä naisten ja lasten
käsiteltäviksi uskottiin kaikkein lauhkeimmat hevoset. Jos nainen onnistui saa112

maan kiukkuisen oriin aisoihin, todettiin, että sehän olikin ”naisten hevonen”,
mikä välittömästi alensi hevosen tähän alempaan kastiin. Lisäksi naiset ja lapset
ratsastavat nykyään, mikä ei ole hevosen oikeaa käyttöä vaan jopa hevoselle vahingollista. Ratsastus on kertojan mukaan järkevää vain kuljettaessa paikasta
toiseen, mikäli saatavilla ei ole muuta kulkuneuvoa. Kertoja olettaa, että hevonen
ei edes kiinny naisiin tai lapsiin ainakaan siinä määrin kuin mieheen. Eläinlääkärit
ei-toivottuina hevosen ”komentelijoina” kertoo siitä, että kertojalla on mahdollisesti kokemuksia eläinlääkäreistä, jotka eivät ole olleet tottuneita hevosenkäsittelijöitä. Eläinlääkärit edustavat myös akateemisesti koulutettuja asiantuntijoita,
joiden näkemyksiä mahdollisesti kyseenalaistettiin hevosmiesten keskuudessa.
Tutkimusaineistoni miehet arvostivat miehen käsittelemää hyvää urheilu- tai
työhevosta. Moni uskoi myös, että ”vikurin” hevosen käsittely vaati paitsi taitoa
myös fyysistä voimaa, jota oli vain miehillä. Eräs ravihevoskasvattaja ja valmentaja arvosti luonnollisesti eniten hyvää juoksijahevosta ja myös muita
urheiluhevosia, mutta raskasrakenteiset ja hitaat työhevoset, erityisesti naisten
maidonkuljetukseen käyttämä maitohevonen ei saanut hänen kunnioitustaan osakseen. Lasten ratsuna olevaa hevosta hän kutsui leikkihevoseksi, koska sillä ei ollut
mitään käyttöä. (Haastattelut 1996: Mies s. 1930.)
Sananlaskuissa28 miehen ja hevosen kiinteää suhdetta kuvaillaan paljon. Hevosta ku henkii, akkoa ku renkii -sananlasku kertoo, että mies piti usein parempaa
huolta hevosestaan kuin vaimostaan. Toisaalta ei miehen oletettu hevostakaan
säästelevän ja liikaa paijaavan, sillä ei hevonen hikkeesä kuole eikä akka itkuusa.
Mies ja hevonen -työparissa oli molemmilla omat tehtävänsä, sillä toinen oli parissa aina se, joka määräsi ja toinen teki eli hevosen pitääpi vetämän ja miehen
pitää tietämän. Hevosessa miehen henki, emäntä talon pitäjä kertoo siitä, että
miehen oli pidettävä hyvää huolta hevosestaan ja naisen hoidettava taloutta hyvin,
jotta tila menestyi. Rantsilassa tiedettiin, että joka hevostaan lyöpi, se on paha
akalleen. Nainen ja hevonen vertautuvat monissa sananlaskuissa, kuten myös
hevosmiesten puheessa nykyään. Molempien osaa pidettiin kovana ja koko elämänsä varsoja synnyttävä tamma ja lapsia synnyttävä nainen joutuvat myös tekemään kovaa työtä elämänsä loppuun asti, kuten seuraavassa vihjataan: Paljon
hepo varsoja saa ja ite länkikaulaan kuolee. Vesilahdella hevonen kehotettiin
hankkimaan läheltä ja vaimo kauempaa; läheltä hevosta ja kaukaa naimaan. Lä-
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Sananlaskut ovat yleiseen muotoon kiteytettyjä kannanottoja ja oman aikakautensa kulttuurista
tietoa. Ne sisältävät itsenäisen ajatuskokonaisuuden. (Kuusi 1978: v.)
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heltä ostettu hevonen oli yleensä parempi kuin markkinoilta ostettu, sillä se ostettiin tutulta ja luotettavalta ihmiseltä. (Sananlaskut 1978: 43–45.)
Vanhempien miesten kertomuksissa on nähtävissä kaksi hyvän hevosen mallia, joista toinen on vahvan työhevosen ja toinen virman juoksijan malli. Hevosen
työkäytön loppumisen jälkeen työhevosta arvostavilla oli vaikea ymmärtää hevosen roolia harraste-eläimenä ja urheilijana. Erityisesti raviurheilu jakoi mielipiteitä. Osa koki, että raviurheilu on hevosen pakottamista, jotkut tosin suhteuttivat
sen hevosen rääkkäämiseen savotoilla ja totesivat, että ravihevosia hoidetaan
hyvin ja ajattelivat hevosten itsekin nauttivan kilpailusta. Kilpa-ajoihin liittyi jo
1800-luvulla eläinrääkkäyssyytteitä, joita vastaan kilpailujen järjestäjät argumentoivat kilpailuihin osallistuvien hevosten hyvällä kunnolla ja pitkällä iällä. Esimerkiksi 1800-luvun lopulla jotkut hevoset kilpailivat vielä yli 20-vuotiaina. (Simonen 1964: 146–147.) Keskustelu ravihevosten hyvinvoinnista putkahtaa esille
edelleen aina ajoittain ja ravikilpailuihin osallistujat vastaavat siihen samansuuntaisin argumentein korostaen hevosten hoidon ja valmennuksen esimerkillisyyttä.
Nykyään jotkut ovat sitä mieltä, että raviurheilussa rääkätään hevosia. Mutta, jotka muistavat sen ajan, kun hevosia rääkättiin savotoissa, näihin verrattuna, ravihevosten elämä täyttää hyvän elämän ehdot. Ravihevosia ruokitaan
hyvin, lääkäri valvoo niiden terveyttä, niillä on koulutetut hoitajat ja loisto
tallit. Niiden ”rääkki” on hetkellistä kilpailua. Ne voivat tykätä, kun saavat
kilpailla. (SKS KRA. HT 94–102. 2003. Mies s. 1930.)
Nykysin ei enää työhön liioin hevosta tarvita. Huvitteluun kylläkin. En kuitenkaan pidä raveja oikein käsitteellisenä urheiluna. Koska siinä haetaan
kunniaa, ja rahaa eläimen ansiolla. Samahan se on ratsastuksessakin. Vaan
ei taida olla niin hevosen pakottamista.
Kyllähän hevonen on ollut suurenmoinen palvelija ihmiselle. Nykysin hevosen todellinen tarvis on loppunut melko tarkalleen. Vaan on todellinen ystävä monelle nuorelle tytöllekin nykysin. Hevosen rooli on kuitenkin aivan
toisenlainen, kuin ennen. Jos kohta yrittää parastaan nykyhevonenkin. Niin ei
samalla tavalla kuin ennen. Monet ennen orjuutti hevosensa suurella kurilla.
Ja joutui monen juopon isännän palvelijana seisoksimaan talvellakin pakkasessa jopa vuorokausi tolkulla. (SKS KRA. HT 299–306. 2003. Nainen s.
1925.)
Vaikka hevosen ”todellinen tarvis” on loppunut ja hevosen huvittelukäyttö hieman oudoksuttaakin, edellä olevissa lainauksissa kerrotaan hevosten hoidon ja
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kohtelun parantuneen. Raveja ei nainen pidä urheiluna, koska hänen mukaansa
siinä eläimen ansioilla haetaan rahaa ja kunniaa. Hevonen siis juoksee ja ihminen
kerää kunnian itselleen. Nainen huomioi myös työhevosenpidon epäkohdat eli
hevosen ”orjuuttamisen” ja kurittamisen sekä juopot isännät välinpitämättöminä
hevosenpitäjinä. Hän käsittää hevosen roolin muuttuneen äärimmillään juopon
isännän orjasta tytön ystäväksi.
Lopulta kirjoittajat tulevat kuitenkin siihen lopputulokseen, että ilman urheilu- ja harrastekäyttöä suomenhevonen olisi mahdollisesti kuollut sukupuuttoon.
Silloin hevosen nykykäyttö nähdään pienempänä pahana.
Ratsastustallin ja kilpahevostallien hevoset ovat enemmän ”viihdyttäviä”
kuin työhevoset. Ehkä se on tärkeää siinä mielessä, että hevosrotu säilyisi jollakin tavalla, ettei kuolisi sukupuuttoon teknologian takia ja ahneuden aikakaudella. (SKS KRA. HT 876–916. 2003. Nainen s. 1927.)
Silloin vielä hevonen oli hevonen, ei mikään juoksukone, niin kuin nykyään.
Pehmeät arvot olivat myös hevosen hoidossa esillä, vaikkakin se oli talon työläinen. (SKS KRA. HT 1321–1323. 2003. Nainen s. 1951.)
Nykyajan ravuri nähdään juoksukoneena, kun entisaikojen hevonen sai olla vielä
hevonen, jota hoidettiin pehmeiden arvojen mukaisesti. Nykyaika nähdään ahneuden aikakautena, vaikka hevosen työläisstatus entisaikaan myönnetään. Ristiriita on selkeä, sillä metsätyömailta kerrotaan erilaista tarinaa hevosesta ahneiden
miesten työvälineenä.
Aineistossani nykyiset hevosharrastajat romantisoivat työhevosaikaa ja työntekoa hevosilla. Heille työhevoset ja työskentely niiden kanssa näyttäytyvät idyllisinä vanhoissa kuvissa heinäpellolla heinähäkin edessä tai reen edessä lumisessa
maisemassa. Heille tuttua hevosen käyttöä on ratsastaminen, kilparatsastus ja
raviurheilu. Vaikka hevonen kuuluu harrastajan vapaa-aikaan, hevosen malliin
kuuluu että sitä on käytettävä johonkin. Nykyään hevosen tai ponin rooliksi riittää
hyvin lasten opetusratsuna tai ajoponina toimiminen. Siinä ei nähdä mitään hevosta alentavaa. Suomenhevonen on suosittu harrastehevonen monipuolisuutensa
vuoksi. Aineistossani oli mainintoja suomenhevosen käyttämisestä ravurina, ratsastuksen eri lajeihin sekä valjakkoajoon ja työajoon. Tyypillistä suomenhevoskertomuksille oli, että yhtä hevosta todella käytettiin moneen tehtävän.
Yleensä hevosen käyttömuoto on joko ratsu tai ravuri – näin karkean linjavedon tehdäkseni. Suomenhevoset ovat lämpöisiä monipuolisempia, sillä niillä
voi kilpailla vaikka kaikissa ratsastuksen lajeissa; koulu-, este-, matka- ja
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kenttäratsastuksessa, ja vielä valjakkoajossa sekä lännenratsastuksessa, ravikilpailuista puhumattakaan. – – Kouluratsastuksessa se pärjäsi hienosti kansallisella tasolla helppo A-luokissa, ja esteradoilla selvitettiin metrin radat,
mutta sitä korkeammat esteet tuottivat jo vaikeuksia. – – No, suomenhevosella kun kerran voi tehdä melkeinpä mitä vaan, niin valjakkoajoon siis. Osallistuin ihan itsekin noviisitason valjakkokilpailuihin voittaen kouluosuuden.
Matkaratsastus on kestävyyslaji, mutta ei sekään Iikkaa haitannut. – – Kilpailulajeista oli käyty kaikki läpi paitsi kenttäkilpailu. Laji tuntui liian hurjalta,
joten siirryttiin vossikka-ajoon. Neljänä kesänä Iikka elätti itsensä – – hääajoilla ansaitsemillaan kaurarahoilla. – – Kesäiset kärry- ja kiesilenkit olivat
erityisen mieluisia tuolle maan mainiolle hevoselle, eikä heinäharavan veto
edes väräyttänyt turpakarvoja. (SKS KRA. HT 742–750. 2003. Nainen s.
1949.)
Lisäksi sama hevonen esiintyi kesäteatterissa ja elokuvissa, hevosparaateissa ja
katrilliryhmässä29. Talvella sillä ajettiin reellä ja vedettiin rankoja metsästä. Suomenhevosessa tavallaan ruumiillistuu hevosen käytön tarve. Sitä ei käytetä vain
yhteen tai kahteen asiaan, vaan sen kanssa harrastetaan ja kilpaillaan useissa lajeissa. Suomenhevosen kulttuuriseen malliin liittyy nykyään vahvasti juuri sen
monikäyttöisyys.
6.1.2 Kovaluontoset ja luonnevikaiset
Aineistossani tulee useasti esille hevosen persoonallisuus ja niiden toisistaan
eroavat luonteet. Hevosta verrattiin tässä ihmiseen, sillä niiden sanottiin olevan ”eri luonteisia, niin ku ihmisetki” (Haastattelut 1995: Mies s. 1935). Hevosen
luonteen tunteminen ja sen yhteensopivuus ihmisen luonteen kanssa oli myös
merkittävä tekijä ihmisen ja hevosen välisessä suhteessa. Tämä käy vuonna 1935
syntyneen miehen mukaan ilmi siinä, miten hevoset suhtautuvat esimerkiksi työntekoon. Toinen miehen oriista antoi juoksuttaa itseään ruoka-aikana aitauksessa
vielä päivän ulkona olon päälle, toinen ei. Se ilmoitti sen tulemalla kohti, eikä ”pakenemalla” ympyrällä piiskaa. Jälkimmäistä oritta mies sanoi kovaluontoseksi. Pehmeämpiluontoinen ori oli hänen oma kasvattinsa, jonka luonteen mies
hyvin tunsi.

29

Katrilli on kouluratsastusta ryhmässä.
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Muistan kerran, tulin lenkiltä sillä, – – päästin piehtaroimaan niin ku ennenki
siihen ulos lummeen. Mää meen kiinni ottaan. Se lähti käveleen ja mää perrään ja se koventaa vauhtia, tuonne kaupungille päin lähti ja tuonne jonnekki
se meni. Minä menin sisälle, että no, jos on parempi muualla niin ala mennä.
Ei menny kauan ku se tuli sinne ikkunan alle. (Haastattelut 1995: Mies s.
1935.)
Koska mies tunsi hevosensa luonteen, hän tiesi, ettei se lähtisi yksin kauas vaan
palaisi pian. Jos työhevonen kasvatettiin kotona maatilalla, sitä kutsuttiin kotikasvatiksi. Kotikasvatit varttuivat talon lasten kanssa ja kulkivat perässä kaikkialle,
myös sisälle pirttiin. Niihin myös kiinnyttiin syvemmin kuin ostohevosiin. Kotikasvateista tuli (naisten) kertomusten mukaan kilttejä ja viisaita. Yhteistyö kotikasvatin kanssa saattoi kehittyä niin saumattomaksi, että ihmisestä tuntui, että
nämä hevoset ”ymmärsivät puhetta”. Erityisen kiintymyssuhteen vuoksi kotikasvatteja luultavasti myös kohdeltiin paremmin kuin ostohevosia.
Hevosilla kerrottiin olevan ”kummia oikkuja”, joiden mukaan ihmisten oli
sopeutettava toimintaansa. 1910-luvulla syntynyt mies muisteli kotitilan tammaa,
jota ajaessa oli varottava, ettei ohja päässyt hännän alle, sillä hevonen alkoi potkia. Ongelma ratkaistiin sillä, että hän kulki hevosta pellolla ohjastaessaan sen
vierellä, jolloin kaikki sujui hyvin. Samalla tammalla oli toinenkin oikku, josta ei
tosin ollut harmia, kuten mies kertoo. Se toisinaan purki veräjän riu’ut irti ja käveli pellonpientareelle syömän ruohoa kulkien ojaa pitkin tallaamatta viljaa. Syötyään kyllikseen, se meni takaisin laitumelle hyppäämällä aidan yli, koska se ei
miehen tulkinnan mukaan ”viitsinyt” kiertää veräjälle. (SKS KRA. HT 318–337.
2003.) Hevoset olivat vielä 1950-luvulla niin arvokkaita, että niitä pidettiin vaikka
niissä oli vähän vikaakin. Arvostettu valmentaja ja ohjastaja Kaarlo Partanen
kertoi muistelmissaan, että kaikenlaiset hevoset tekivät kauppansa.
Ei ollut niin hurjaa ja väkivaltaista ryöstäjälaukkuria, jota joku ei olisi oikein
mielellään ostanut. Tuollaiset intomieliset matkantaittajat, joita isäni
ti ’virstanhapattajiksi’ olivat mieleisiä hevosia tukkukauppojen kauppamatkustajille. Muut luonnevikaiset löysivät myös ostajansa. Esimerkiksi vihainen
tai potkuri oli myös muutamille erikoismiehille aivan mieleen. Sanon erikoismiehelle, joita oli muutamia aivan ihmeellisiä hevosenkesyttäjiä. He etsivät tällaisia syynalaisia, joten saivat sellaisen hevosen halvemmalla. Heidän
erikoistaidoillaan tällaisesta sisupussista saattoi tulla heille sopiva ja sitkeä
palvelija. (Aalto 2008/2001: 8.)
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Edellä olevassa lainauksessa käytetään värikästä kieltä, mutta 1900-luvun puolivälissä hevosen kulttuuriseen malliin kuului, että hevosissa oli luonnevikaisia,
joiden joukossa oli ryöstäjälaukkureita, vihaisia, potkureita ja huiskahäntiä. Hevosta näkee harvemmin kutsuttavan väkivaltaiseksi, mutta sillä Partanen mahdollisesti tarkoitti ihmisen päälle hyökkäävää hevosta. Ryöstäjälaukkuri on hevonen,
joka ajaessa ryöstää eli ryntää laukkaan yhtäkkiä. Myös kertomusaineiston tarinoista voi päätellä, että oli olemassa luonnevikaisen hevosen malli, johon laskettiin kuuluviksi ainakin vihaiset, potkurit, ryöstäjät, topparit ja huiskahännät. Hevosten käsittely oli osa arkipäivää, ja olivatpa ne vihaisia tai ei, jotenkin niiden
kanssa oli tultava toimeen. Partasen mainitsemia erikoismiehiä ja hevosenkesyttäjiä arvostetaan hevosyhteisössä ongelmahevosten käsittelijöinä. He myös päätyivät ottamaan toisten mielestä käyttökelvottomia hevosia koulutettavaksi. Haastattelemani, vuonna 1951 syntynyt hevosmies sanoi, ettei välittänyt siitä, mitä hevonen oli muille tehnyt, vaan siitä mitä se hänelle tekee. Hän siis yritti suhtautua
hevoseen ilman ennakkoluuloja, sillä kertomukset ongelmahevosen aiemmasta
käyttäytymisestä aiheuttavat helposti tilanteen, missä ”on vain niin kauhian heleppo lyyä sitä hevosta”. Lyömisen sijaan hän ”pittää vain käjet taskussa ja oikeen
kun mennee välit kiriälle, niin lähtee kävelemmään muualle ja äkkiä”. (Haastattelut 1995: Mies s. 1951.)
Kilpahevoset saattoivat olla vaikeita käsitellä ja niiden annettiin pitää päänsä.
Esimerkiksi ruuna Topi, joka oli suomenhevosten suurmestaruusajon voittaja, ei
suostunut juoksemaan muiden kuin omistajansa Reino Hinkkasen ohjastuksessa.
(SKS KRA HT 1332–1352, 2003.)
Kilpailin Kuopiossa ja jatkoin kiertuettani. Olin välipäivänä radalla verryttelemässä. Sinne tuli Jukka Heikkinen, joka toimi mm. Ruotsissa ammattivalmentajana. Jukka pyysi, että saisi ajaa Topilla, kun ei ole koskaan ajanut
noin herttaisella hevosella, joka ei edes ajovitsaakaan tarvitse ja todella innokkaasti ravaa.
Anoin ohjakset hänelle ja neuvoin, että ottaa rauhallisesti liikkeelle. Sanoin, että antaa Topin hölkätä ensin, sitten se varmemmin lähtee kovaan raviin. Kielsin pakottamasta, koska silloin se varmasti ei halua lähteä ravaamaan.
Jukka lähti ja seurasin tilannetta. Topi juoksi hiljaista hölkkää, mutta ei
halunnut lisätä vauhtia. Hännällään antoi merkin, että käskyt tulivat perille,
mutta vauhti pysyi samana hölkkänä.
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Jukka ajeli kolme kierrosta ja pelkäsin, kun huomasin Topin käyvän kuumana, annetuista käskyistä johtuen. Onneksi ohjastaja ymmärsi tilanteen, eikä alkanut pakottaa. Silloin olisi voinut sattua mitä vain. Topi oli antanut minullekin jo varoituksen, kun en alkuun ymmärtänyt riittävästi huomioida
ajokkini luonnetta. Kysyin, eikö ollutkin tosi herttainen ajettava. Jukka sanoi,
ettei olisi uskonut Topia näin päättäväiseksi. Ei kerta kaikkiaan suostunut antamaan pätkääkään kovempaa kyytiä. (SKS KRA HT 1332–1352, 2003.)
Kertomusote on hyvä esimerkki hevosen lukemisesta. Siinä hevonen kuvataan
itsenäiseksi toimijaksi, jolla oli oma tahto. Se ei halunnut lisätä vauhtia, joten se
antoi siitä ”hännällä merkin” ohjastajalle. Hevonen myös ”kävi kuumana” eli
osoitti hermostumisen merkkejä ja ”antoi varoituksia”, jos sen luonnetta ei huomioinut. Topi kuvataan päättäväiseksi luonteeksi, jonka kanssa tuli toimeen, jos
osasi lukea sen antamia merkkejä ja käyttäytyä sen mukaan eli olla ”pakottamatta” hevosta. Kärsivällisyys oli valttia suurten eläinten – ja usein myös suurten
persoonallisuuksien – kanssa työskennellessä. Hevosilla sanottiin olevan
myös ”konsteja”, kuten seuraavassa Nisse-ruunalla lautakuorman vedossa.
Nisse osasi jos jonkinlaisia konsteja ja tilaisuuden tullen myös käytti niitä ja
konstaili monella tavalla, ihan niin että ajomiestä suututti – ainakin harmitti
kovasti. Sahan lautatarhassa Reino lastasi lautakuorman kärryille valmiiksi
ja käski Nissen lähteä vetämään. Nisse otti muutaman askeleen, mutta pysähtyi melkein heti kuin seinään. Se saattoi arvella muhakkoista tietä olevan liian raskasta kuormaa vetää. Sahan työmiehet yhteisvoimin työnsivät lautakuorman hevosineen päivineen kovalle maantielle. Maantiellä lautakuorma
kulki keveästi, ihan leikiten. – – matkaa oli enää kaksisataa metriä. – – Muutaman kymmenen metriä kärryjä ja lautakuormaa vedettyään Nisse teki topin
ja äkämystyi siihen paikkaan. Nyt se ehkä moitti tiessä olevia vetisiä ja syviä
kolukärryn raiteita. Reino ei hätäillyt eikä hermostunut tai ruvennut Nisselle
tuiskimaan, kuormaa potkimaan ja kiertämään; hän irrotti köydet ja alkoi
purkaa lautoja kuormasta ja sen painoa sillä tavalla pienentämään. Hän ei
kuitenkaan ennättänyt ottaa kuormasta ainuttakaan lautaa alas, kun sattui yllättävää; Nisse vähän taakseen kuormaa vilkaistuaan varmisti että köydet
olivat varmasti irti – se vilkaisi myös ajomiestä. Se käänsi päänsä menosuuntaan takaisin ja nykäisi itsensä liikkeelle sillä seurauksella, että koko lautakuorma valahti ja yhtenä kasana sujahti kärynlavalta tielle. Nisse ei mennyt
sen etäämmälle; se pysähtyi heti siihen paikkaan kun laudat olivat kurakkoisella tiellä. Reino latoi kaikki laudat uudemman kerran kärrynlavalle ja köyt119

ti kuorman hyvin kiinni. Ihme ja kumma Nisse veti koko kuorman kiltisti Saaren pihaan saakka kertaakaan pysähtymättä tai konstailematta. Sellainen
vekkuli se meidän Nisse-ruunamme oli. (SKS KRA HT 192–266, 2003.)
Nissen kerrotaan konstailevan, mikä sisältää oletuksen, että se kykenee tarkoituksella vastustamaan ihmisen antamaa tehtävää tai olotilaa, jonka tehtävä sille aiheuttaa. Sen selitetään myös tarkkailevan kulkureittiä ja vertaavan sitä kuorman
raskauteen, mikä puolestaan voidaan liittää hyvän työhevosen ominaisuuksiin.
Miehen kerrotaan käyttäytyneen kärsivällisesti, mitä pidettiin hyvän hevosmiehen
merkkinä. Hevosta sanotaan ”vekkuliksi”, se oli siis älykäs ja jopa huumorintajuinen. Aineistossa on paljon kertomuksia hevosista, jotka eivät yhtäkkiä suostuneet ottamaan askeltakaan ravirattaiden tai ajokärryjen edessä. Niitä kutsuttiin
toppareiksi, tenäreiksi tai tenikoiksi. Selityksiä niiden käyttäytymiselle oli aineistossa melkein yhtä monta kuin kertojaakin. Joku selitti hevosen toppaamisen
kyllästymisellä, toinen hankalalla maastolla, kolmas tottelemattomuudella, neljäs
liian suurella kuormalla, viides hevosen hätääntymisellä ja kuudes sillä, että hevonen on yhden miehen hevonen eikä tottele muita. Selitykset liittyivät hevosyksilön tuntemiseen ja tilanteen arviointiin, ei vain hevosen tuntemiseen lajina.
Hevonen saattoi myös ”olla nokissaan” eli loukkaantunut, jos siihen ei luottanut työnteossa. Lappilainen mies kertoo, kuinka hän oli omalta metsäpalstalta
ajamassa puita keväällä ja reki jäi johonkin kiinni. Hän käski hevosta liikkumaan
ja se yritti, mutta ei onnistunut saamaan rekeä liikkeelle. Kun mies käski kovempaa, niin
se vilikasi heti minua, että ”mitä sinä ukko…”, katto niin pahasti minua ja
sitte kun tarkemmin lähin kattomaan, polokemhaan reen ympärystöä niin siellä olikin semmonen jonkin verran pitkä, nuori koivun kanto. – Se yli olan vilikasi minua sillä silimällä, että ”sinä et ymmärrä tätä hommaa”. (Haastattelut 1995: Mies s. 1951.)
Hevosen katse on tässä tunteen ja tiedon välittäjänä. Hevonen ”vilkaisi” ja ”katsoi
pahasti” miestä, joka tulkitsi sen paheksunnaksi omaa käytöstään kohtaan ja hevosen yritykseksi kommunikoida sitä, että se ei pystynyt vetämään rekeä liikkeelle. Moni oletti hevosen konstailevan, tai kuten nykyään sanotaan pelleilevän,
kuten Nissen tapauksesta voidaan päätellä. Suomenhevosia pidetään itsepäisinä ja
itsenäisinä luonteina, mikä nähdään sekä hyvänä että huonona asiana. Itsenäisyys
on toisaalta joko jalostettu hevoseen, tai jätetty jalostamatta pois paikallisesta
hevoskannasta, ja sitä on käytetty hyväksi työajossa, kun hevosen oletettiin rat120

kaisevan itse ongelmatilanteita ja tietävän parhaan reitin syvässä lumessa. Itsenäisyyttä ja hevosen kykyä ottaa vastuuta pidettiin viisautena. Hevonen tiesi esimerkiksi kuinka monta kuormaa päivässä ajettiin.
Meidän hevonen tiesi kuinka monta kuormaa päivässä ajettiin. Jos ajoi yhdenkin kuorman enemmän kuin edellisinä päivinä, niin hevosesta näki, nyt on
pidempi työpäivä, sillä se lähti jo vastenmielisesti hakemaan ylimääräistä
kuormaa. (SKS KRA. HT 270–274. 2003.)
Nykyisessä hevoskulttuurissa, kun rotuja ja vertailukohteita on useita, suomenhevosia, poneja ja muita maatiaisrotuja pidetään persoonallisina luonteeltaan. Tämä
näkyy kertomuksissa ja haastatteluissa siten, että näiden kavioeläinten kerrottiin
tarvitsevan muitakin virikkeitä kuin syömisen, nukkumisen ja työnteon. Niiden
kerrottiin karkailevan aitauksista ja karsinoista sekä riistäytyvän irti taluttajaltaan
lähtemättä kuitenkaan lähintä ruohotupsua kauemmaksi. Niillä kerrottiin olevan ”pilkettä silmäkulmassa”. Niinpä niiden kansa toimiminen vaati käsittelijältään tahtoa ja taitoa. Näissä kertomuksissa tietyt luonteenpiirteet liitettiin tiettyihin rotuihin. Ratsastuskouluissa oli poneja, joiden kerrottiin pudottavan jokaisen
ratsastajansa. Niiden käyttäytymistä selitettiin niiden yhteistyöhaluttomuudella ja
herkällä reagoinnilla ja niiden tulkittiin olevan luonteeltaan sopimattomia ratsastuskouluun. Hevosen luonne oli tärkeä mitta tulkittaessa sen käyttäytymistä ja
arvioitaessa sen yhteistyökykyä ja yhteensopivuutta ihmisen kanssa.
6.1.3 Hevosen kolme sukupuolta
Tamman tamppu, ruunan rumppu, ori oikija hevonen. (Sananlaskut 1978:
456.)
Hevosella on kolme sukupuolta; lisääntymiskykyiset tamma ja ori sekä kastroitu
ruuna. Se, pidetäänkö työhevoseksi sopivina oriita, tammoja vai ruunia, riippuu
kulttuurista. Suomalaiset työhevoset olivat yleensä ruunia tai tammoja, koska
niitä pidettiin helpommin käsiteltävinä kuin oriita. Silti oriita voitiin pitää ”oikeana” hevosena, eli miehen kaverina ja näyttävänä juoksijana. Yleistä oli, että oriita
oli vain varakkaammissa taloissa, missä sitä ei tarvittu työhön, vaan se teki matkahevosen, kilpajuoksijan ja siitoseläimen töitä. Maatöihin oriin arveltiin olevan
liian rajun. (SKS KRA. HT 394–397. 2003.) Ritva Haavikon (2003: 112–113)
mukaan Pohjois-Suomessa, missä hevoskasvatus oli hyvin pientä vielä 1950luvulla, miehet ajoivat mieluiten oriilla. Tamman tai ruunan omistaminen olisi
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ollut epämiehekästä. Myös aineistossani kerrotaan oriiden käytöstä työhevosina,
mutta niiden yksilöiden kerrottiin olevan erityisen rauhallisia. Kantakirjahevosia
ja erityisesti kantakirjaoriita ihailtiin.
Niiden omistaminen oli samaa kuin nykyään mersun omistaminen ”ladakylissä”. Varsinkin kantakirjaoriit olivat monien tarinoiden sankareita. Ne
olivat hurjia, riehakkaita ja vaikeasti hallittavia, mutta upeita katsella. (SKS
KRA. HT 374–385. 2003.)
Kantakirjattu työhevonen oli harvinaisuus ja omistajansa ylpeys. Jos työhevosella
oli kantakirjavanhemmat, oli se arvostettu ja sen varsoja oli helppo myydä ja
niistä sai paremman hinnan kuin kantakirjaamattomista vanhemmista olevista
varsoista. Jotkut hevoset nähtiin myös esteettisesti kauniina. Eräs mieshaastateltava sanoi hevosta olevan ”hyvä katella”. Naiskertojan mielestä hevonen oli ”eräs
luomakunnan jaloimmista edustajista”. Mies mainitsee, että hevosissa oli ylväitä
yksilöitä, mutta myös ”olemukseltaan vaatimattomia”. Ravihevosia pidettiin kauniina, erityisesti oriita. Niiden rinnalla tavalliset työhevostammat ja -ruunat näyttivät yleensä vaatimattomilta, koska oriit ovat yleensä niitä vireämpiä ja lihaksikkaampia. Hevoset käytettiin niin sanotusti loppuun eli pelloilla ja maanteillä
käyskenteli paljon vanhoja, yli 20-vuotiaita hevosia. Ihmisten muistikuvissa suomenhevonen oli monimuotoinen, eikä aina niin kaunis, vaan joskus hullunkurisen
ja sympaattisen näköinen ”luonnontuote”.
Se oli todella omituisen näköinen. Ohuen kaulan varassa suuri pää näytti liian painavalta. Sillä oli isot polvilumpiot, aivan kuin pahkat puun kyljessä.
Kaviot olivat matalat ja leveät. Sille oli annettu säälimätön nimi Murikka.
Emo oli hankkinut Murikan tarpeet kesälaitumella. – Se oli orivarsa, mutta
sen ei toivottu saattavan maailmaan näköispatsaita, joten siitä oli tehty ruuna. (SKS KRA. HT 560–569. 2003.)
Oriinpito ei ollut suosittua, sillä oriita pidettiin 1800-luvulta periytyvän kulttuurisen mallin mukaan hillitsemättöminä, väkivaltaisina, ”pahanelkisinä” ja vaarallisina. Niinpä niitä ei voinut hoitaa kuka tahansa, vaan käsittelijäksi tarvittiin taitava mies, jonka aika meni sen hoitamiseen erityisesti kesäisin, kun orihevoset piti
pitää tallissa. Myös matkoilla oriista oli harmia, sillä niitä varten piti olla aina
tukeva pilttuu ja ne piti pitää erillään muista hevosista. Parivaljakossa pystyi pitämään vain hiljaisia oriita eli hevosia, jotka eivät ryhtyneet haastamaan vierustoveriaan. Kokematon hevosenomistaja ei siis oritta 1800-luvun lopulla pitänyt.
Fabritiuksen mukaan Itä-Suomessa oriita käytettiin aikaisin siitokseen ja jo kol122

me–nelivuotiaana myytiin Venäjälle tai kuohittiin. Hänen mukaansa maanviljelijät
pitivät hevosta välttämättömänä pahana, joka oli kallis ylläpitää ja hidas kasvamaan. (Fabritius 1884: 3.) Jos ori oli vihainen ja ”syöksyi ihmisten päälle”, se
kastroitiin. Jos se oli edelleen ihmisille vaarallinen, se lopetettiin. (Hevoshoito
Suomessa vuosina 1917 ja 1918: 9.) Ruunaa pidettiin yleensä helpommin käsiteltävänä kuin oriita, mutta oli aineistossani eriäviäkin mielipiteitä.
Niin ei ori oo mikään... Se on miten sä käsittelet sitä, se tulee just sellaseks.
Ruuna voi olla paljon pahempi. Tää mikä mulla on toisena tuossa... Sillon
kun mä ostin sen niin se oli tosi paha. Se tuli päälle ja se piti väkisin tai salaa
valjastaa. Ja muunmuassa eläinlääkikses ne ei uskaltanu ottaa sitä karsinasta
pois kun se oli siellä ruunattavana. Ne soitti, ett tuu ite ulkoiluttaan tämä. Ei
hevonen oo syntyessään paha, vaan se on tullu sille sitä kautta, että sitä on
huonosti kohdeltu. – –
Oria kun vietiin raveihinki lähijäille niin se hyppyytettiin traktorinlavalle
ja pantiin etureunaa kiinni. Ei se mitään karsinoita tarvinnu. Siinä se seiso.
Eikä se huutanu eikä mölynny. Mä olin seittemän vuotias, kun mä rattastelin
niillä oreilla pitkin. Mä menin tammojen laitumien läpi ja ne pysy käsissä.
(Haastattelut 1996: Mies s. 1950.)
Hevonen ei siis ollut syntyessään paha eikä ori raju, jos sitä kohdeltiin hyvin.
Oriista sai hyvällä kohtelulla hyvin tottelevaisen ja hiljaisen, josta äärimmäisenä
esimerkkinä on kertojan muisto siitä, että hän pystyi lapsena ratsastamaan sillä
tammalaitumen poikki. Oriiden oletettiin huutavan ja mölyävän, millä viitataan
niiden hirnumiseen tosille hevosille, oriille haastavana ja tammoille kutsuvana.
Myös Sam Hurn (2008: 29, 32–33) näkee mölyävän ja ylivirittyneen oriin käsittelijänsä kuvana, kun tämä haluaa korostaa oriin viriiliyttä esimerkiksi näyttelytilanteessa. Hevoset ovat kulttuurisesti sukupuolitettuja olentoja, joihin heijastetaan
inhimillistäviä käsityksiä feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Jalostushevosilla tämä näkyy esimerkiksi sukupuolileiman arvioimisena näyttely- ja kantakirjaustilanteessa. (Hurn 2008: 25.) Kävipä joskus niinkin, ettei eläinlääkäri suostunut ruunaamaan kaunista, hyväkäytöksistä oritta. Alla olevan kertomuksen ori
oli ”ihmisen mielen mukainen”, eli helppo käsitellä. Se oli vielä ”kauniin värinen”, mikä lisäsi sen esteettisyyttä.
Se orivarsa synty kolokytäkuus keväällä ja se oli semmonen hyvin mukavaluontonen poika ja... Isä kutsui Kangasmäen eläinlääkärin kuohitsemaan sitä,
ei ollu ajatellu oriina pitää, mutta eläinlääkäri kieltäytyi kuohitsemasta sitä,
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että kasvata se oriiksi. Ja se sattu olemaan sitten tommonen ihmisen mielen
mukainen yksilö ja siitähän tuli vielä kaunis värikin, tämmönen tummanpunarautias ja liinaharja30. Meillä sattu sinä kesänä olemaan renkinä pikkuserkkuni ennen sotaväkeen menoansa ja hänellä oli aikaa touhuta sen
kanssa ja siitä tuli sitten semmonen ihmisiin tottunut. Se heijastu sitten monella tapaa myöhemminkin, että se ei tehny mitään tarpeetonta. Se oli hyvin
rauhallinen töissä ja se teki ne työt. Siinä mielessä sitten myöskin tarjottiin
kantakirjaan sitten nelivuotiaana. (Haastattelut 1996: Mies s. 1950.)
Työhevonen voitiin siis perustellusti pitää oriina silloin, kun se oli helposti käsiteltävä ja kauniin värinen. Tammaa pidettiin joissakin paikoin parempana kuin
oriita tai ruunaa juuri sen lisääntymiskyvyn vuoksi. Honkajoella sanottiin Kun on
tamma tallis, niin on varsa vieres. Hevosta ei tarvinnut ostaa, kun omisti tamman,
vaan sen pystyi kasvattamaan. Karungissa oli sanonta: Tamman mies ei ole koskhaan tapanu. Sillä tarkoitettiin, että mies, joka omisti tamman, ”ei ole häviön
puolella”. Kaikkialla ei tammaa arvostettu. Vanajassa sanottiin Tamma ei o hevonen, piika ei o ihminen, tuakkonen ei o astia. (Sananlaskuja 1978: 456.) Yhteislaitumilla ollessa hevoset lisääntyivät paikoin vapaasti vielä 1900-luvun alussa ja
tammat saattoivat olla kantavina joka vuosi. Kaikkia varsoja ei kuitenkaan ollut
vara pitää ja tammavarsat yleensä tapettiin. Orivarsoja pidettiin arvokkaampina ja
ne myytiin. Koska hevonen kantaa 11 kuukautta, tammat olivat suurimman osan
ajasta kantavia, mutta niillä tehtiin silti tilan työt ja ne ruokittiin samoin kuin
muut hevoset. Vuosisadan vaihteessa, kun hevosten tarve lisääntyi ja varsoja ryhdyttiin teettämään ”hyvärotuisilla” hevosilla, alkoi tammallakin olla jo lähes sama
kauppa-arvo kuin oriilla tai ruunalla. Edelleen tapettiin kuitenkin ”huononnäkööset” ja sairaat varsat. (SKS KRA. E45 Tikkanen. 1903; SKS KRA. E45 Tikkanen.
1906; SKS KRA. E42 Härmä. 1893; SKS KRA. E42 Härkönen. 1893; SKS KRA.
E42 Brandt. 1893.)
Hevoskulttuurin sukupuolittuneisuus ja hevosen sukupuoleen identifioituminen näkyy yleisesti hevoskulttuureissa (Brandt 2011; Cassidy 2002b; Hurn 2008;
Haavikko 2003). Hurn (2008) on todennut walesilaista hevoskulttuuria tutkiessaan, että miesten ja oriiden maskuliinisuutta arvostettiin, mutta naisia ja tammoja
vähäteltiin, elleivät he pystyneet horjuttamaan sukupuolittuneita stereotypioita ja
30

Suomenhevosissa on suosittu liinakkoa, eli vaaleajouhista ja ruskeakarvaista, sekä rautiasta eli ruskeaa, parhaimpina väreinä. Jotkut pitivät myös mustista ja ruunikoista, eli mustajouhisista ja ruskeakarvaisista, hevosista. Kirjavalla ja valkoisella hevosella ajavia pilkattiin. Kirjavaa hevosta sanottiin
lehmäksi ja valkoista väriä pidettiin rodun kannalta epäpuhtaana, sillä se yhdistettiin venäläiseen
Orlov-rotuun.

124

esittämään maskuliinisina pidettyjä piirteitä toiminnassaan. Niillä hän tarkoitti
miesten tehtävistä suoriutumista säilyttämällä samalla feminiinisyytensä eli hedelmällisyytensä. (Hurn 2008: 25)
Nykyään suurin osa harrastehevosista on tammoja ja ruunia. Yleensä vain urheiluhevosia pidetään oriina niiden jalostusarvon vuoksi. Oriin arvo jalostuskäytössä liittyy tammanomistajien maksamaan astutusmaksuun (Cassidy 2002b: 2).
Oriiden pitäminen vaatii edelleen erityistoimia. Niitä pidetään eristyksissä muista
hevosista eli ne tarhataan yksin. Tosin monilla talleilla ratsu- ja ravihevoset tarhataan yksin pienissä hiekkapohjaisissa tarhoissa. Oriin tarhan pitää kuitenkin olla
erityisen korkea ja kestävä, jotta se ei pääse omin neuvoin sieltä pois pyrkiessään
tammojen luokse. Oriiden pitoon liittyvistä erikoisjärjestelyistä johtuen eivät
kaikki täysihoitotallien pitäjät niitä ota hoidettavakseen. Oriiden myös pelätään
satuttavan itsensä ”riehuessaan” tarhassa. On kuitenkin kasvattajia, jotka pitävät
oritta laumassa tammojen ja varsojen kanssa ainakin osan vuotta.
Tamman ostoarvoon kuuluu edelleen sen lisääntymiskyky, eli sen hinta voi
olla suurempi kuin saman koulutus- tai tulostason omaavalla ruunalla, erityisesti
mikäli se on kantakirjattu. Harrastehevosen ostaja voi ajatella esimerkiksi, että
tamman voi aina astuttaa, jos sitä ei voida enää käyttää aktiivisessa ajo- tai ratsastuskäytössä. Tamman hedelmällisyyttä on arvostettu aina, ja kertomusaineistossa
tämä ilmenee hyvin erään hevoskasvattajan kirjoittaessa tammansa olevan ”varsinainen timantti; se tekee aina varsan oriille kuten vanhat ihmiset sanoivat”. (SKS
KRA. HT 1018–1021. 2003). Tammalle järkevää käyttöä oli jalostushevosena
oleminen. Se määritellään edelleen hyvin pitkälle biologiansa kautta. Hurnin
(2008: 29–30) haastatteleman kasvattajan mielestä tamma olisi muuten vain menoerä. Kasvattajissa on kuitenkin myös niitä, jotka teettävät tammallaan varsan
tunnesyistä. He ovat harrastajataustaisia kasvattajia, joille hevoskasvatus ei ole
ensisijainen tulonlähde.
6.1.4 Suomalaisten kansallishevonen
Jokaisella hevosrodulla on oma tarinansa. Suomenhevosen tarina liittyy suomalaisten tarinaan ja rakentuu aineistossani ”suuren kansallisen kertomuksen” yhteyteen, sillä suomenhevonen nähdään elintärkeänä osana maatalouden kehitystä ja
hyvinvointivaltion rakennusta. Suomenhevonen on myös osa suomalaista kulttuuria ja sillä koetaan olevan pitkä ja maineikas historia. Suomenhevosen suomalaisuus rakentuu nostalgian, aitouden ja luonnollisuuden varaan. Hevonen auttaa
kansakuntaa modernisoitumaan ja vaurastumaan, sillä on aktiivinen rooli kansal125

lisen historian rakentamisessa. (Nyman & Schuurman 2012: 34.) Suomenhevosta
arvostetaan edelleen perinteiden vuoksi ja siksi, että se oli tarpeellinen toisessa
maailmansodassa, mikä on merkittävä osa suomalaista kansallista tarinaa. Suomenhevonen liittyy siihen olennaisesti, sillä suomenhevosen koettiin puolustaneen Suomea kuten suomalaisen miehenkin. (Leinonen 2012: 136.) Suomenhevoskertomuksiin liittyy isänmaallinen diskurssi, missä hevonen rinnastetaan ihmiseen työkaverina ja ystävänä osana kansakunnan kertomusta, mutta myös suurena
persoonallisena eläimenä. Se on suomalaisten muovaama niin kulttuurisena konstruktiona kuin eri tarkoituksia varten jalostettuna eläimenä. Suomenhevonen on
virallisena rotuna vanhempi kuin Suomen itsenäinen valtio. Se rinnastettiin 1800luvun kansallisromanttisessa ajattelussa suomalaiseen ihmiseen ja päinvastoin.
Kouluissa lähes 80 vuotta käytössä olleesta Topeliuksen Maamme-kirjasta välittyneessä kristillis-isänmaallisessa diskurssissa suomalaiset kuvataan samanlaisina
kuin hevoseensa ja muita kansoja verrataan lämminverisiin (Topelius 1983/1899:
100, 102: Rantanen 1994: 17). Rantasen mukaan topeliaanisella diskurssilla oli
huomattava vaikutus vielä 1990-luvun suomalaisuuteen. Se on nähtävissä myös
omassa aineistossani vanhemman sukupolven kertomuksissa niin suomenhevosesta, Suomesta kuin lämminverisistä hevosista kerrottaessa. Suomalaiset nähdään topeliaanisessa diskurssissa työhevosina, jotka täytyy komentaa ahkeruuteen. Hevoset ovat diskurssissa parempia suomalaisia kuin suomalaiset itse, ahkeria, vankkoja ja voimakkaita. (Rantanen 1994: 20–21.) Suomenhevonen vertautui
tavalliseen kansaan, eikä tuolloin kuten ei nykyäänkään päihittänyt varallisuuden
symboliikassa ulkomaalaisia rotuja, jotka olivat 1800-luvulla varakkaiden ja aatelisten suosiossa.
Suomenhevosta juhlittiin monin näyttävin seremonioin vuonna 2007, jolloin
vietettiin rodun 100-vuotisjuhlaa.31 Se nimitettiin tuolloin Suomen kansallishevoseksi ja sai jopa oman liputuspäivän, 6. syyskuuta. (Suomenhevosen kansallishevoseksi nimeäminen.) Rotupuhtauden säilyttäminen on tärkeää useimmille suomenhevosihmisille. Ajoittain nousee keskusteluun suomenhevosjuoksijoiden
risteyttäminen muiden pohjoismaisten kylmäverijuoksijarotujen kanssa. Asia saa
kuitenkin kansan niin kuohuksiin, että hanke ei ole toistaiseksi toteutunut. Nymanin ja Schuurmanin (2012: 34) mukaan rodun suojelu liittyy kansallisen identitee-
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Suomenhevosen kantakirja perustettiin vuonna 1907. Nykyään on vakiintunut käytäntö, jossa ennen
kantakirjan perustamista suomenhevosesta käytetään nimitystä suomalainen hevonen, koska kantakirja
perustui puhdassiitoksen periaatteelle eli siitokseen sai käyttää ainoastaan suomalaisperäisiä hevosia.
(Toivio 2007: 52–53; Vettenniemi 2008: 34.)
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tin rakentamiseen ja vahvistamiseen ja he kutsuvat sitä ekonationalistiseksi ajattelutavaksi.

Kuva 3. Työmestaruuskilpailut vuonna 2008. Kuva Riitta-Marja Leinonen.

Suomenhevosia pidetään persoonallisina ja niihin liitetään tiettyjä luonteenpiirteitä, kuten itsenäisyys ja itsepäisyys. Aineistoni mukaan suomenhevonen muistuttaa
tutulla olemuksellaan niin oman rotunsa kuin suomalaisten historiasta, mikä luo
yhteenkuuluvuuden tunnetta hevosen kanssa myös nykypäivän suomenhevosenomistajalle. Aineistossani suomenhevosen kuva muodostui vastakohtana lämminveriravurille, sen historiallisen merkityksen mukaan ja sen olemuksen mukaan.
Siinä on kertojien mukaan jotain, millä se pystyy ”ylittämään sillan menneisyyden ja tämän hetken välillä ja luomaan ainutlaatuisen sillan hevosen ja ihmisen
välille”. Suomenhevosen tuoksukin on ”menneisyyden pölyinen tuoksu”, johon
on ”sekoittunut riihen, heinän ja havun tuoksua”. (SKS KRA. HT 695–698. 2003.
Nainen s. 1960.) Suomenhevonen tulee lähelle suomalaista ihmistä. Se tekee sen
aivan eri tavalla kuin lämminverinen juoksija, johon se kertomuksissa usein vertautuu.
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Sinä, suomenhevonen, humma vain, olet totta. Aivan kuin sinä alkaisit juuri
puhua; sinä käännät pääsi, vaikka olet aivan lähellä ja katsot ihmistä, joka
sinulle puhuu. Ja puhuthan sinä, vastaat, hevosen kielellä, hiljaisella, matalalla hörähdyksellä. Se vihlaisee eri tavalla kuin lämminverisen korkea hirnahdus. (SKS KRA. HT 695–698. 2003.)
Suomenhevonen ”puhuu” suomalaiselle ihmiselle matalasti höristen niin, että
ihminen liikuttuu. Se herättää yhteenkuuluvuuden ja tuttuuden tunteen, jota muut
hevoset eivät saa aikaan. Suomenhevonen näkyy aineistossani vastakohtana lämminveriselle juoksijalle, ”jolla ei pysty mittään tekkeen” (Haastattelut 1996: Mies
s. 1954). Hevosmiehet pitivät pitkäkoipisia, lämminverisiä hevosia täysin tarpeettomina, jotka eivät sovellu muuhun kuin kilpajuoksijoiksi. Työhevosina niillä ei
katsottu olevan mitään käyttöä. (SKS KRA. HT 710–729. 2003. Nainen s. 1940luvulla.) Lämminverisen juoksijan näkyvyys kertomuksissa ja suomenhevosen ”vastineena” juontaa pohjansa jo Topeliuksen Maamme-kirjasta (Topelius
1983/1899: 100), mutta se liittyy myöhemmin myös raviurheilun suosioon ja
lämminveristen suureen määrään Suomessa. Niitä on ollut vuodesta 1989 lähtien
Suomessa enemmän kuin suomenhevosia (Suomen Hippos). Suomenhevosessa ja
lämminverisessä hevosessa on myös luonne-eroja ja suomenhevosen luonnetta
kuvattiin niin, että ”kun se aikoo potkasta, lämminverinen on tehnyt sen jo kolme
kertaa”. Suomenhevonen on hitaampi ja ”harkitsee, ennen kuin se tekee”. (Haastattelut 1996: Mies s. 1919.) Suomenhevonen on tutun kuuloinen, tuntuinen ja
näköinen, ”vaalea ruuna, hieman pulleroinen”, käytökseltään ”hyvätapainen”.
Muita maatilan eläimiä kohtaan se saattoi olla joskus ”koppava”, ja hätistellä
niitä ”luimistellen pysymään loitommalla”. (SKS KRA. HT 644–652. 2003. Nainen s. 1928.) Sen olemus oli ja on edelleen valpas ja askel reipas. Sen liike on
suomalaiselle tuttu. Se ”ravaa iloisesti, kuin olisi reippaalla rekiretkellä pakkaspäivänä”. Kilparavurina se lähtee ”lentoon jytistäen, kiitävään raviin”. Sen käynti
on ”pehmeän keinuvaa” ja se laukkaa ”painokkaasti nelistäen”. (SKS KRA. HT
695–698. 2003. Nainen s. 1960.)
Varsana suomenhevonen on ”kovin söpönen olento”, lasten lemmikki ja leikkikaveri. Työhevosvarsaa käsiteltiin paljon ja sen ”tosielämä ihmisen ystäväksi ja
avuksi” alkoi jo emon matkassa kirmatessa tämän ollessa työajossa. (SKS KRA.
HT 299–306. 2003. Nainen s. 1925.) Aikuisena se asui tallissa yksin tai toisten
hevosen kanssa, sitä hoidettiin hyvin ja se suhtautui luottavaisesti isäntäväkeensä,
jonka ”touhuja se tarkkaili tallin ikkunasta”. (SKS KRA. HT 644–652. 2003.
Nainen s. 1928.) Suomenhevonen on ollut ”kautta aikojen uskollinen työtoveri”
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ja ”talonpojan paras ystävä” (SKS KRA. HT 5–8. 2003. Mies s. 1935) ja joillakin
tiloilla ”ainoa tilin tuoja”. Sen hoito ja kohtelu riippuivat kuitenkin ”isäntänsä
varallisuudesta ja luonteenlaadusta”, joten toisilla hevosilla ”taival oli helpompi,
toisilla hyvinkin vaikea. Toiset saivat hyväilyjä. Toiset ruoskaa.” (SKS KRA. HT
299–306. 2003. Nainen s. 1925.) Vaikka hevosta käytettiin kovaan työhön, se sai
myös kulkea vapaana pihapiirissä ja kotimetsässä, joissa molemmissa oli
myös ”seuraa ja maukasta ruohoa”. Se pidettiin, vaikka karja oli myyty ja töitä oli
vähemmän, koska se piti yllä vanhenevan isännän ”päivittäistä hevosenhoitotehtävää”. (SKS KRA. HT 644–652. 2003. Nainen s. 1928.)
Kun tuli aika luopua suomenhevosesta, ansaitsi se päästä ”rauhalliseen lepoon jokirannan viileisiin multiin”, mutta käytännössä monen hevosen ”elämäntaival päättyi Karjapohjolan teurastamossa”. Pientilallisella oli rahasta puutetta ja
elämässä ”ei palkintoja anneta sittenkään vaikka on tehnyt pitkän ja ansiokkaan
elämäntyön ihmisen palveluksessa”. Saattoihan olla niinkin, että suomenhevonen ”ei sen kummempaa rauhaa kuolemansa jälkeen kaivannutkaan”. Se auttoi
omistajaperhettään ”vielä viimeisen kerran, kun sen lihoista saadut rahat käytettiin perheen hyväksi”. (SKS KRA. HT 192–266. 2003. Mies s. 1935.)
Nykyaikana voi valita useista hevosroduista, mutta suomenhevosen valitsevat
päätyvät siihen, koska pitävät sitä monipuolisena ja luotettavana (Haastattelut
1996: Mies s. 1954). Suomenhevoset ovat persoonallisia ja niiden into juoksuun
käy selväksi niin rattailta kuin selästäkin, missä ”oli yksinkertaisesti pakko oppia
istumaan oikein tai se juoksi pois alta”. (SKS KRA. HT 22–24. 2003. Nainen s.
1987.) Se on monen naisen ja tytön rakkain hevosystävä (SKS KRA. HT 22–24.
2003), ja vain suomenhevonen voi olla jonain päivänä ravikuningas tai kuningatar, joten kiinnostusta sen kasvatukseen on edelleen.
Käsitykset hevosesta eläimenä ja sen käytöstä alkavat muovautua lapsuudessa
ja kulttuurisesti muovautuneina ne ovat niin vahvoja, että niiden muuttaminen on
vaikeaa. Tämä näkyi erityisesti vanhemman sukupolven hevoskäsityksissä. Hevosen luonne, kuten myös ihmisen, on tärkeä osa ihmisen ja hevosen välistä vuorovaikutusta. Työhevosaikaan ei ollut mahdollisuutta valita työhevoseksi sopivia
hevosia, vaan kaikki hevoset oli käytettävä ja kaikkien miesten oli pystyttävä niitä
käsittelemään. Nykyään luonteen merkitys näkyy esimerkiksi siinä, tuleeko hevosesta kilpa- vai harrastehevonen ja sopiiko se ratsastuskouluun. Sukupuoleltaan
suomalaiset työ- ja harrastehevoset ovat yleensä tammoja tai ruunia, koska niitä
pidetään helpompina käsitellä kuin oriita. Suomenhevosen erityisasema suomalaisten hevoskäsityksessä johtuu sen liittymisestä historiallisesti suomalaisten
kansalliseen tarinaan, sen monikäyttöisyydestä ja koetusta tuttuuden tunteesta. Se
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on tuttu näky suomalaisessa maisemassa ja tutun tuntuinen käsiteltäessä. Se on
monilla tavoin samanlainen kuin suomalainen ihminen.
6.2

Hyvää ja huonoa kohtelua

Hevosen hoito on olennainen osa ihmisen ja hevosen suhdetta. Hevosen hoito
esiintyy erilaisena erilaisissa sosiokulttuurisissa prosesseissa (Birke et al. 2010:
345) ja riippuu siitä, millainen hevoskäsitys ihmisellä on ja millainen on hänen
viiteryhmänsä tuki ja vastustus erilaisille hevosenkäsittely- ja hoitomenetelmille.
Hevoskokemukset ovat avainasemassa hevosen käsittelyssä ja sitä arvioitaessa.
Tutkimusaineostossani tuli esille paljon henkilökohtaista ja kulttuurista tietoa
hevosista ja niiden käsittelystä. Hoidon yhteydessä puhuttiin yleensä myös siitä,
mikä oli hevosen hyvää ja mikä huonoa kohtelua. En keskity tässä kuitenkaan
varsinaisesti hoitotoimenpiteisiin, vaan ihmisten käsityksiin hevosesta ja sen kohtelusta. Kertojat käyttivät usein sanaa kohtelu, mikä on yksisuuntainen, ihmisen
toimintaa kuvaava termi. Moni kuitenkin totesi, että hevosta hoidettiin hyvin. Se,
mitä hyvällä hevosenhoidolla ja hevosen hyvällä kohtelulla tarkoitettiin, riippui
aikakaudesta, omistajan varallisuudesta, empatiakyvystä, vuorovaikutus- ja hevostaidoista sekä muistojen nostalgisuudesta. Yhteneviä linjoja on kuitenkin nähtävissä.
Hevosen käsittelyyn ja hoitoon on aina liittynyt hoidon arvottaminen joko
hyväksi tai huonoksi. 1800-luvulla kansan hevosenhoitotaitoja ja -olosuhteita
kauhistelivat asiantuntijat ja kaupunkilaiset, jotka matkoillaan sattuivat syrjäseutujen pirtteihin astumaan. Kaupunkilaisille ja vauraampien tilojen kasvateille
ihmisten ja eläinten yhteisasuminen oli vastenmielistä paitsi hajun, myös elämän
alkeellisuuden sekä ihmisten ja eläinten tilojen sekoittumisen vuoksi. (Vilkuna, A.
1960: 14, 15.) Kansanomaiset puhtauskäsitykset tulkittiin merkiksi kansan moraalisesta rappiosta. Lika merkitsi kaupungin asukkaalle moraalista poikkeavuutta,
mutta kansalle lanta oli vaurauden perusta, ei pelkkää likaa. Lika ei ollut vahingollista, eikä eläinten läheisyys, vaan magia ja eläinonnen menetys. (Anttonen &
Viljanen 2000: 15.) Valitettavasti pirttien asukkaiden omia kokemuksia eläinten
kanssa asumisesta ei ole tallennettu, vain etnografista tietoa eläinten ruokkimisesta ja hoidosta pirtissä, kuten ajan henkeen kuului.
Positiivisessa valossa ihmisen ja eläimen yhteisasumisen näkevät korostivat
sitä, että eläinten tuvassa pitäminen teki ihmisen suhteen niihin läheiseksi. Karjalla ajateltiin olevan hyvät oltavat, koska ne rinnastettiin ihmisiin asumisvaatimusten suhteen. Myös Asko Vilkuna kuvaa eläimen ja ihmisen suhdetta erittäin tutta130

valliseksi, mikä hänen mielestään näkyi edelleen 1950-luvulla pientilallisen
emännän kiintymyksessä karjaansa ja isännän hevoseensa. (Vilkuna, A. 1960: 13,
16, 17.) Myös Löfgrenin (1987: 84) mukaan eläimen ja sitä hoitavan ihmisen
välille syntyi voimakas kiintymyssuhde, sillä ihmiset myös uskoutuivat hoidokeilleen ja saivat niiltä lämpöä ja hellyyttä. Kansatieteellisessä aineistossa ”vanhan
kansan” suhdetta eläimiin kuvattiin hyvin läheiseksi, jopa sydämelliseksi. Kotieläimet olivat hoitajalleen ”hyviä tovereita ja kohtalon jakajia” sekä auttajia. Tämä läheisyyden ja samankaltaisuuden tunne eläinten kanssa syntyi tietystä kohtalontoveruudesta. Eläinten koettiin olevan osa taloutta ja auttamassa perhettä elannon hankkimisessa. Lapset kasvoivat eläinten kanssa niitä hoitaen ja he oppivat
havainnoimaan niiden käyttäytymistä ja kiintyivät niihin. Kirjoittaja ihaili myös
kansan uskoa kotieläinten ”yliluonnollisiin aistimuksiin” sekä heidän ”runollista,
eläinkuntaan herkästi suhtautuvaa mielenlaatua”, mistä hän piti todisteena luottavaisesti myös vieraan luo tulevia eläimiä. Kirjoittajan huolena oli koneistuminen,
kiire ja melu, jotka ”etäännyttävät ymmärtämyksellistä ja turvallista suhdetta
ihmisen ja eläinkunnan välillä”. (SKS KRA. E122 Kallio. 1936.) Mielenkiintoista
tässä on, että juuri ymmärtäminen ja turvallisuus ovat piirteitä, jotka kuvaavat
nykyajan hevossuhdetta, turvallisuus tosin lähinnä ihmisen turvallisuutta tarkoittaen. ”Perinteisten” hevostaitojen ihannointi ei ole vain nykypäivää, sitä on tapahtunut aina.
Hevosen paikka tuvassa oli oven pielessä. Hevonen tuotiin tupaan nimenomaan hoitamista varten. Se tuotiin sinne lämmittelemään ja kuivamaan pakkasella, kun se oli hikinen työn jäljiltä sekä syömään etenkin silloin, kun annettiin
kosteaa apetta, joka olisi jäätynyt kylmässä tallissa. (Vilkuna, A. 1960: 14–16;
Alfthan 1911: 19.) Pienviljelijän perheessä koko perhe osallistui jossain määrin
hevosen hoitoon ja käsittelyyn. Riippuen paikkakunnasta ja talosta hevosten ruokinta oli joko miesten tai koko perheen tehtävä. Koska naiset olivat kotona, heidän tehtävänsä oli laittaa päivittäin puhdas juomavesi hevoselle ovenpielessä
olevaan juoma-ammeeseen. (SKS KRA. E Paulaharju 27497. 1916.) Naisten mainitaan myös ajaneen hevosilla paljon ja sen vuoksi myös syöttäneen leipää hevosille niitä laitumelle laskettaessa (SKS KRA. E Paulaharju 15584. 1930).
Hevoset oli opetettu sisäsiisteiksi ja ne olivat arkistolähteiden mukaan yhtä
siistejä tupa-asukkaita kuin koirat ja kissat. Ne menivät ulos, kun tarve tuli. Jos
hevonen oli irti, se työnsi itse oven auki, ja jos se oli kiinnitetty marhaminnalla32
seimeen, se herätti väen etujalan koputuksella solmua ja ovea avaamaan. Hevosil32

Marhaminta on riimunaru eli kiinnitysköysi.
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la oli vapautta tehdä omia päätöksiä. Myös kertomusaineistossa hevoset ovat
itsenäisiä toimijoita, joilla on oma mieli, historia, kokemukset, moraali ja tapansa
järkeillä asioita (vrt. McFarland & Hediger 2009: 3, 5). Ihmiset ja eläimet muodostivat pienen yhteisön, jossa jokaisella oli paikkansa ja tehtävänsä. Myös eläimillä oli vapautta ja vastuuta. Hevosen oletettiin osaavan mennä ulos silloin kun
tarve vaati, osaavan kotiin matkoilta, vaikka ohjastaja nukkui rattailla ja hankkivan kesäisin ruokansa metsälaitumelta. Luottamus hevosen itsenäiseen toimintaan
tuli sen tottumisesta arkisiin toimintoihin ja tuttuihin reitteihin. Hevoset oli mitä
luultavimmin totutettu varsasta lähtien olemaan sisätiloissa. Joissakin paikoissa
hevoset käyvät taloissa sisällä edelleen herkkuja hakemassa (Apu 27/2012). Hevostarinakeruuaineistossa siitä kerrottiin lämmöllä ja tapaa pidettiin osoituksena
hevosen hyvästä kohtelusta, hevosen ja ihmisen välisestä luottamuksesta sekä
hevosen asemasta perheenjäsenenä. Hevosten ei enää kuitenkaan annettu viipyä
kauan, koska niitä ei ollut opetettu sisäsiisteiksi.
6.2.1 “Iloinen hörähtely tuli vastaani”
Työhevosten aikakaudella kansan käsitys hyvästä hevosenhoidosta käsitti esimerkiksi harjaamisen päivittäin, mutta hevosen puhdistaminen ei ollut itsestäänselvyys vielä 1950-luvullakaan. Kertomusaineistossa tämä ilmaistiin seuraavasti: ”Kalle piti huolta esimerkillisen hyvin hevosestaan, harjasi päivittäin jne.”
(SKS KRA. HT 267–268. 2003). Hyvin hoidettu hevonen oli 1950-luvulle asti
maatalouskulttuurissa osoitus miehen kyvystä huolehtia perheestään ja talostaan.
Hevoset oli jalostettu työhön ja koska ne oli luotu ihmisen palvelijaksi, ne pitivät
siitä, että niiden kanssa ”tehtiin sopivasti töitä”. (Haastattelut 1997: mies s. 1924.)
Työhevospuheessa tulee selkeästi esille hevosen palvelijamalli, jonka mukaan
hevonen on palvelija, joka pitää työnteosta. Hevosen tulee kuitenkin olla luonteeltaan sopiva työntekoon ja sitä käyttävälle ihmiselle. Sitä pitää käyttää sopivasti,
eikä sitä siis saa rasittaa yli voimiensa. Koska hevonen oli kovassa käytössä, vaati
taitoa pitää se hyvässä kunnossa. Moni oli tarkka siitä, että kuormat olivat sopivia
ja, ettei hevonen rasittuisi liikaa.
Joillakin oli hevosenhoidon ohjenuorana niin kutsuttu hevosmiessääntö siitä,
että hevonen on aina huollettava ensin ja vasta sitten itsensä. Erityisesti ratsuväen
koulutuksen saaneille hevosen hyvä hoito oli kunnia-asia. Ihmisen oli myös ymmärrettävä, mikä hevoselle oli mielekästä. Siltä ei saanut vaatia liikaa. Ihmisen
tuli kuitenkin olla johtaja, mikä tarkoitti sitä, että hevonen kunnioitti ihmistä eikä
esimerkiksi ”kävellyt tämän päälle” eli astunut varpaille tai tönäissyt kumoon.
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Hyvin kohdellun hevosen tuli myös ”ilahtua” tutun ihmisen nähdessään ja tulla
tämän luokse vapaaehtoisesti laitumelta haettaessa. (SKS KRA. HT 636–640.
2003; Haastattelut 2004: mies s. 1951; Haastattelut 1995: mies s. 1935.) Vuonna
1941 syntynyt nainen muistelee setäänsä, jota pidettiin ”kovana hevosmiehenä”,
koska hän ”rakasti hevosia ja markkinoita”. Sedän hevosenkäsittelyfilosofian
mukaan hevosia piti ”käsitellä kuten naisia”. (SKS KRA. HT 520–522. 2003.)
Kirjoittaja ei selitä, mitä sillä tarkoittaa, mutta muissa yhteyksissä hevosten käsittelyn vertautumisen naisten käsittelyyn tarkoittaa, että hevosia piti käsitellä helläkätisesti, ei pakottamalla.
Sanonta hevonen kertoo ajajastaan tarkoittaa, että hevosen kohtelu näkyy
eläimen ulkonäössä ja voinnissa niin hyvässä kuin pahassa. Hevosen hyvinvointia
katsottiin sen ulkonäöstä, olemuksesta ja ilmeestä sekä siitä, miten se suhtautui
käsittelijäänsä. Oliko se laiha, kiilsikö karva, olivatko polvet koukussa, riippuiko
pää, oliko hevonen valppaan, pelokkaan vai masentuneen oloinen. Ihmisen toiminnassa tarkkailtiin sitä, millä asenteella ja tunnetilalla hän hevosta käsitteli.
Oliko hän rauhallinen vai pitikö hänen huutaa ja tarttua kättä pidempään. Hevosihmisille sanonta missä taito loppuu, siinä voima alkaa oli tuttu ja sen katsottiin kuvaavan hyvin ihmisen ja hevosen suhdetta ja erityisesti ihmisen hevostaitoja. Hevosia piti käsitellä hillitysti ja rauhallisesti. Taitava hevosenkäsittelijä ei
huutanut hevoselleen eikä syyttänyt sitä epäonnistumisistaan. Hän myös antoi
hevoselle lepotaukoja ja ruokaa työpäivän aikana. (SKS KRA. HT 403–408.
2003.) Ihanteellista oli, että hevosen hyvinvointi oli tärkeämpää kuin oma.
Mutta ilolla muistan miehiä, joiden hevosen ilmeestä jo näki, että siitä pidetään huolta. Joillekin näytti olevan hevosen huolto miltei tärkeämpää kuin
oma hyvinvointi. Pää ylväästi pystyssä ne odotti ajajaansa. Malttamattomana
hyvin huollettu vetäjä odotti ohjasten käsiin ottoa. Kun tuli hetki huohahtaa,
meni ajaja nostamaan valjaita, taputteli kaulalle ja jutteli kuin toverille konsanaan. Tallissa käytiin illan mittaan useasti. Pakkasöinä kylmeni talli ja
lointa löytyi heti selkään. (SKS KRA. HT 976–983. 2003.)
Hevosen ilme käsittelijänsä läsnä ollessa on paljastanut sivulliselle hevosen hyvän
kohtelun. Hyvin kohdeltu hevonen oli ylväs ja se teki työtä mielellään hyvän
käsittelijän kanssa. Valjaiden nostaminen tauolla oli merkki hevosen hyvästä hoidosta, koska niin tarkistettiin, oliko karva länkien märkä vai kuiva ja oliko iholle
tullut hiertymiä. Haastatteluissa tuli ilmi käsitys siitä, että hevoselle täydellisesti
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sopivien länkien33 alla karva pysyi kuivana kovassakin työnteossa. Loimen käyttö
hikisellä hevosella oli myös hyvän hevosenpitäjän merkki. Hyvä käsittelijä myös
taputti hevosta ja jutteli sille eli osoitti empatiaa ja kiintymystä.
Mut' tietysti taputus, niin se kuuluu kyllä asiaan ihan noin harjotuksissaki ja
ihan päivittäin. Jos mä vien hevosen esimerkiks karsinaan, niin mä en koskaan hellitä, etten mä taputa sitä. Ja seki on semmonen psykologinen juttu,
että se on tarkotus, että se hevonen jää hyvälle mielelle, vaikka sitä on rasitettu esimerkiks harjotuksiss' kovin. Tehdään semmonen niin ku loppuselvitys
siinä, että sitä ei oo pahaa tarkotettu. (Haastattelut 1996: Mies s. 1930.)
Hevosen taputtaminen on tapa kiittää sitä, mikä on yksi hevosen käsittelyn skripti.
Sen tarkoitus on jättää hevonen hyvälle mielelle. Se kertoi siitä, että hevosen työ
huomioitiin ja sitä arvostettiin. Tämä hevoskäsitys kertoo hevosesta tuntevana ja
mielellisenä olentona, jonka kanssa hyvän yhteistyön saavuttaminen vaatii taputtelua hevoselle mielihyvää tuovana ”psykologisena juttuna”. Oletuksena on siis,
että hevosen mielen voi myös pahoittaa, mikäli sitä ei kohdella ystävällisesti rasittavan harjoittelun jälkeen.
Hevosen hoitamisessa pidettiin tärkeimpänä hyvää ruokintaa ja veden tarjoamista riittävän usein. Hevosta ei saanut juottaa kylmällä vedellä heti rasituksen
jälkeen, sillä se olisi voinut sairastua. (SKS KRA. HT 403–408. 2003.) Eläimen
ruokkiminen antaa ihmiselle mahdollisuuden erityiseen läheisyyteen sen kanssa.
Se liittyy myös eläimen hallintaan ja vaikuttaa paitsi eläimeen myös ihmiseen.
Ruoalla voi hellitellä ja kontrolloida eläintä. Ruokintaan liittyy ajatus luonnonvaraisen eläimen kesyttämisestä ja kotieläimen kanssa ystävystymisestä sen avulla.
(Mullin 2007: 279, 280.)
Ruokinnan skriptin oppiminen oli tärkeimpiä hevosen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Siihen liittyvät tietyt rutiinit. Aineistosta on tulkittavissa, että hevosten kanssa ruokinta-ajat ja ruoka on pidettävä säännöllisenä, sillä ne sairastuvat
helposti. Eläimet ja ihmiset myös toisinaan söivät yhdessä, mitä on pidetty ihmisen ja eläimen rajaa uhkaavana tekona yhteyksissä, joissa eroa on haluttu korostaa. Syömiseen ja ruokaan liittyneet normit ovat yksi tapa määritellä ihmisyyttä.
Ruoka myös yhdistää ihmiset muihin olentoihin luoden moraalisia velvoitteita ja
sisältäen paljon symboliikkaa ja tunteita. (Mullin 2007: 279, 280.) Hevosten ruokinta-ajat kolme kertaa päivässä perustuivat ihmisten ruoka-aikoihin ja työpäivän

33
Länget teki länkiseppä puusta, yleensä koivusta, ja ihannetapauksessa jokaiselle hevoselle teetettiin
länget sen omien mittojen mukaan.
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taukoihin. Kertomuksissa ja haastatteluissa ihmisen ja hevosen välinen vuorovaikutus ruokintatilanteessa oli positiivista. Siihen liittyi aineiston mukaan usein
tietynlainen hevosen ääntely, hörähtely, joka koettiin miellyttäväksi vuorovaikutukseksi, kuten seuraava haastattelukatkelma osoittaa.
Mies s. 1930: Kyllä se tuntuu sitte hienolta, kun se hevonen hörähteli.
Mies s. 1919: Joo, että niin ku pyyti...
Mies s. 1930: Niin ja kun se kiitti siitä kaura-annoksesta. Se oli sellanen hieno tunne, kun se hörähteli. (Haastattelut 1996: Mies s. 1919, mies s. 1930)
Hevosen hörähtely tulkittiin kiitokseksi, pyynnöksi, kiintymykseksi ja tervehdykseksi. Hörinän kerrottiin tuntuvan ”hienolta” ja ”lämmittävän mieltä” (SKS KRA.
HT 30–34. 2003). Se aiheutti mielihyvän tunteen.
Ruokaa voitiin käyttää hevosen hallintaan osoittamalla sen avulla oma johtajan asema. Tärkeää oli, miten hevoset ruokittiin. Vuonna 1951 syntynyt mies piti
tärkeänä, että hän varsoille aitaukseen ruokaa viedessään laittoi kaikessa rauhassa
heinän ruokintapaikkaan, sillä varsojen tuli odottaa parin metrin päässä kärsivällisesti. Hän osoitti näin johtajuutensa näyttämällä, että oli korkeammalla arvoasteikossa. (Haastattelut 2004: Mies s. 1951.) Tämä on nykyään yleinen käsitys,
joka on saanut vaikutteita tieteellisestä tiedosta liittyen hevosen laumakäyttäytymiseen.34 Sen mukaan lauman hierarkiassa ylempänä olevat hevoset syövät ensin.
Johtajuus on tärkeä tekijä ihmisen ja hevosen suhteen mallissa työ- ja ravihevosten kanssa toimivilla. Sitä vahvistettiin eri tilanteissa hieman eri tavoin, mihin
palaan myöhemmin.
Työhevosille annettiin herkkuna erityisesti leipää, mutta myös omenaa, porkkanaa, perunankuoria, sokeripaloja, jopa rasvatonta maitoa ja suolakaloja. (SKS
KRA. HT 835–850. 2003; SKS KRA. HT 1276–1289. 2003.) Herkkuja antamalla
hevosta helliteltiin ja hallittiin. Niiden avulla hevosen kiinniottaminen laitumelta
oli helpompaa. Pelle-ori tuli aina laukaten suoniityltään, kun sitä huudettiin. Se
tiesi, että hakijalla oli aina leipää mukanaan. Joillakin oli leivänpala aina taskussa,
toiset antoivat sokeria. Herkuilla hevoset saatiin tekemään mitä ihmeellisimpiä
suorituksia. Kertomuksissa yksi etsi herkkupalkalla karjalauman metsästä, toinen
etsi metsämansikoita ja kolmas loikkasi aidan yli herkkujen toivossa, kuten seuraavassa kertomuksessa esitetään. (SKS KRA. HT 764–821. 2003; SKS KRA. HT
171–179. 2003; SKS KRA. HT 267–268. 2003.)
34

Nykyinen tieteellinen näkemys tosin perustuu vähemmän hierarkkiselle käsitykselle.
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Isotätini mökin lähellä oli hevosaitaus ja siellä oli usein hevonen laitumella.
Meillä lapsilla oli joskus tapana viedä tuollekin hevoselle herkkuja (olisiko
ollut sokerinpaloja ja apilaa?). Muistan kerran, kun kuljin haan ohi isäni ja
hänen serkkunsa kanssa, hevonen muisti minut ja odotti ilmeisesti saavansa
herkkuja, mutta nyt herkkuja ei ollutkaan mukana. Hevonen otti vauhtia aitauksessa ja hyppäsi aidan yli! Juoksi sitten peräämme ja alkoi nuuhkia taskujani. Oikeastaan vähän säikähdin – ehkä sitä, kun hevonen alkoi laukata perässämme. Isäni serkku osasi käsitellä hevosia, ja hän tarttui hevosta harjasta ja vei hevosen takaisin hakaansa. Hän ihmetteli, ettei koskaan ollut nähnyt
vastaavaa – vanha hevonen jaksoi hypätä niin hyvin aidan yli. Arvasi tietenkin sen, että minun takianihan hevonen oli hypännyt. Hevonen kun muisti
meidät jo monen vuoden takaa. (SKS KRA. HT 267–268. 2003.)
Minä sitten kerran kokeilin kelpaisko sille kurri mitä tuli takaisin meijeriltä.
Siitä tuli jokapäiväinen vieras pesutuvan ovelle. Tunnisti maitokuskinkin että
hörähteli sille kun pihaan ajoi. Annoin ison puusangollisen joka aamupäivä
juotavaksi. Luvan kyllä kysyin ensin isännältä, sen kun sain, meistä tuli hevosen kanssa hyviä ystäviä. (SKS KRA. HT 454–456. 2003.)
Moni koki, että he saivat herkkujen avulla hevosesta ystävän. Makupaloilla tavoiteltiin hevosen kiintymystä ja hevoset oppivat hörisemään henkilölle, jolla niitä
oli mukanaan. Hevoset oppivat myös kerjäämään, niinpä makupalojen antamisesta oltiin myös toista mieltä. Eräs haastateltavistani, vuonna 1930 syntynyt ravivalmentaja ja kasvattaja, oli sitä mieltä, että hevonen on vapaampi, kun sille ei
anna makupaloja kädestä. (Haastattelut 1995: Mies s. 1930.)
Sokeria mä en kyllä syötä enkä yleensä kädestä mitään. Ne tulleeniin semmosiks sitten, ne kerjää aina ja se on hevoselle minun mielestäni vaan hankalampi, kun se aina oottaa, että jotain saa. Kun niille ei anna kädestä mitään
niin ne ei liioin koskaan odota mitään. Ne on paljon vapaampia. (Haastattelut 1996: Mies s. 1930.)
Kertoja esittää yhden mallin hevosen käsittelyssä (ei anna sokeria kädestä) ja
myös perustelee sen omalla hevoskäsityksellään (hevoset eivät opi kerjäämään ja
ovat vapaampia). Edellä oleva kuuluu hevosen käsittelyn skriptiin ja jälkimmäinen on osa kertojan hevoskäsitystä. Hoitotoimenpiteet olivat yleensä palkitsevia
sekä ihmiselle että hevoselle, koska he viettivät aikaa yhdessä ilman työntekopaineita.
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Hevosen hyvän kohteluun kuului myös sen päivittäinen puhdistus, tapahtui se
sitten antamalla hevosen piehtaroida tai harjaamalla sen. Hevosen puhdistaminen
on tapahtuma, joka vahvistaa ihmisen ja hevosen välistä suhdetta ja mahdollistaa
hevosen hyvinvoinnin lähemmän tarkastelun. Hevosta harjatessa käydään sen
keho läpi päästä jalkoihin ja samalla moni tarkastelee esimerkiksi onko hevosella
haavoja, ovatko jalat turvoksissa ja aristeleeko hevonen kosketusta johonkin kohtaan. Hevosen harjaaminen antoi myös mahdollisuuden vuorovaikutukseen sen
kanssa. Hevosen kerrotaan myös nuolleen harjaajaa, minkä kertojat tulkitsivat
ystävyydenosoitukseksi (SKS KRA. HT 30–34. 2003).
Hevosen puhdistamisen skripti on muuttunut tutkimusajanjakson aikana paljon. Hevosen puhdistamisen skripti sisälsi varsin vähän toimenpiteitä ihmiseltä
1800-luvulla ja vuosisadan vaihteessa. Hevosen ajateltiin puhdistavan itse itsensä.
Vielä vuonna 1939 Hevoshoito-opin kirjassa mainittiin aikakauden hevosenhoidosta, että hevosen harjaamista pidettiin ”mitättömänä sivuasiana” ja ylellisyytenä, ”jolla jotkut rikkaat tai hevoshullut ihmiset ylpeilevät” (Sihvola 1939: 94).
Myös Kansanrunousarkiston kansatieteellisessä aineistossa mainittiin yleisesti,
että hevosia ei harjattu. Suhtautuminen hevosen puhdistamiseen muuttui, ja 1940luvulla oli jo tavallista harjata hevonen, se katsottiin ainakin hyvän hevosmiehen
merkiksi. (Haastattelut 1996: mies s. 1919, mies s. 1930; Haastattelut 1997: Mies
s. 1924.)
Kyllä se sillälailla on, että se vähän aikkaa, kun oli tunnin toista ja se kuivi
kunnolla, niin kyllä se piti sitte harjata. Joka kerran hevosen piti hevosen
asemassa, niin eihän sitä voinu heittää, sehän piti harjata ja hoitaa. Koska se
hevonen tykkää ja sehän mennee karvahi huonoksi, jos ei sitä pijetä kunnolla.
(Haastattelut 1997: Mies s. 1924.)
Hikisen hevosen annettiin kuivua ensin ja se harjattiin vasta, kun karva oli kuivunut. Hevosen ”asemaan” työkaverina ja palvelijana kuului sen hyvä hoito. Lainauksessa tulee ilmi myös käsitys, jonka mukaan hevonen pitää harjaamisesta. Hoitaminen vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja rentouttaa myös muilla nisäkkäillä ja eri lajien välisessä kanssakäymisessä kuten ihmisen ja hevosen suhteessa
(McDonnell 2003: 72). Paitsi hevosen mielihyvä, myös hyvän hevosmiehen malli
ja käsitys siitä, että hevosen karvan tuli kiiltää, kannusti harjaamaan. Työhevosen
pesemiseen tai sen harvinaisuuteen 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa liittyen tulee
esille toisenlainen käsitys hevosesta, kuten seuraavassa vuonna 1949 syntynyt
nainen kertoo.
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Muistan myös hyvin sen tapauksen kun pesin Lisan. Koko talon väki siinä ihmetteli ja taisipa naapureitakin olla katsomassa kuinka hevosta pestiin. Hevosen hoito ei ollut niin tärkeää, sehän oli työväline. (SKS KRA. HT7 42–750.
2003.)
Naisen tulkinnan mukaan hevonen oli maaseudulla vain työväline, joka pärjäsi
ilman kummempia hoitotoimenpiteitä. Hän tulkitsee käsitystä hevosen hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä hoitotoimenpiteistä nykypäivän kontekstista hevosalan ammattilaisena. Puhtauskäsitykset olivat erilaisia vielä 1950-luvulla, kun
ihmisetkään eivät peseytyneet joka päivä ja hevosen pesuksi ajateltiin uittamisen
kesällä ja piehtaroinnin talvella riittävän. Vain hevoskauppiaiden sanottiin pesevän hevosiaan. Myös karsinan tai parren puhdistuksesta tallissa huolehdittiin
harvoin vielä 1960-luvulla, kuten seuraavasta lainauksesta voidaan päätellä.
Karsinan puhtaudesta yritin vanhempana pitää enempi huolta, sillä ei isä tai
äiti pitäneet puhtaana, vaan Pellenkin lonkkaan tahtoi talvisin muodostua
samanlainen paskapanssari kuin mullikoidenkin. Kait pahnoista oli sen verran pulaa tai sitten ei muuten vain pidetty tarpeellisena. – – Karsinan puhdistus oli mitä oli. Pahnoista oli varmaan pulaakin, tarvittiinhan niitä lehmillekin. Puimalassa oli risumylly, jolla hakattiin kuusen havuja lisäksi, itsekin
niitä joskus vähän vein alusiksi, mutta eiväthän ne sido kosteutta yhtään.
Lopputalvesta sekä nautojen että hevosen kankuissa oli paksu lantapanssari,
joka sitten vasta kesäkarvan vaihtuessa isoina laattoina ensin roikkuen ja sitten tippuen lähti. Hevosharjaa ei isällä tainnut edes ollakaan, itse sitä vähäsen harjailin sitten, kun olin nähnyt ”maailmalla” niin tehtävän. – – Pelle
asusti joko lätissä, kun siellä ei ollut sikaa, tai sitten navetan puolella kapeassa karsinassa, jonka kohdalla aikasemmin oli ollut pari mullikkaa. Karsinaa ei siis putsattu suinkaan päivittäin, mitä joskus vähän sinne pahnoja heitettiin, mutta enimmäkseen pohja oli kusilantaa tirisevää kosteutta. (SKS
KRA. HT 764–821. 2003.)
Paksu lantapanssari hevosella ja puhdistusharjan puuttuminen antaa hyvin erilaisen käsityksen hevosen ja tallin puhtaanapidosta kuin mihin nykyään on totuttu.
Pelle-hevonen tosin asui navetassa, joten sitä myös hoidettiin samoin kuin navetan muita asukkeja. Suhtautuminen hevoseen näyttäytyy nykypäivän näkökulmasta ristiriitaisena, koska vaikka kertomuksissa toisteltiin, että hevonen ja sen hyvä
hoito oli tärkeää, päinvastaisesta kohtelusta riitti kertomuksia. Toisaalta heikompi
hoito ei välttämättä sulkenut pois hevosesta välittämistä. Syynä saattoi olla väsy138

mys, töiden paljous ja ”laiskuus” tai hoidon pitäminen riittävänä. Hevosen hoidon
skripti oli talonpoikaisen käsityksen mukaan riittävä, kun sillä oli katto pään päällä ja ruokaa edessä.
Hevosen sanottiin palkitsevan hyvän kohtelun. Sillä tarkoitettiin hevosen jaksamista työssään ja kiintymistä hoitajaansa. Kaltoin kohdellun hevosen saaminen
puolelleen lempeällä kohtelulla on joidenkin kertomusten aiheena. Vuonna 1937
syntynyt mies pääsi hevosenhoitajaksi ollessaan armeijassa. Hän kertoi Leimuhevosen ”menettäneen hermonsa” taidottomien hoitajien vuoksi ja kersantin harkinneen jo sen lopettamista, kun kukaan ei uskaltanut tuoda sitä ulos tallista saatikka ajaa sillä. Silloin mies oli tarttunut tilaisuuteen.
Kessun puhe oli niin kiehtova, että lupasin hoitaa sen. Menin kessun kanssa
talliin, jossa yksi kaupunkikasvatti yritti ruokkia hevosta kovan kiroamisen
kanssa hangolla huitoen heiniä ja vesisankoa lähelle. Nähtyäni touhun ymmärsin heti, miten hevosen hermot olivat menneet sekaisin. Seuraavana päivänä syötin kädestäni hevoselle armeijan vanikkaa35, jota löysin varastosta
monta laatikollista. Nyt oli tallissa kuin juhlapäivä. Rouskutettiin niiden huonojenkin päivien edestä. Harjasin hevosta niin, että takkuinen karva alkoi oikein kiiltämään. Hevonen sai ensimmäisen viikon aikana niin paljon rakkautta halauksin ja taputuksin, että talliin mennessäni iloinen hörähtely tuli vastaani. Äksyily oli loppunut kuin naulan kantaan. Leimu tunsi hoitajansa ja
vaistosi kuka huolehtii hänestä. (SKS KRA. HT 1012–1015. 2003.)
Mies käytti ruokaa, halauksia, taputuksia ja hellää hoivaa, jotka saivat hevosen
muuttumaan äksystä iloiseksi hörisijäksi. Hän käyttää aikaa hevosen kanssa olemiseen ja sille miellyttävien asioiden tekemiseen, millä hän saavuttaa hevosen
luottamuksen. Hevosen ystävällinen suhtautuminen mieheen oli hänelle palkinto
hyvästä hoidosta. Palkintona hän varmasti koki myös muiden ihmetyksen, kun he
näkivät hänen ajelevan ja ratsastavan hevosella rauhallisesti varuskunnan teillä.
Mutkattomasti hän toteaa tehneensä hermorauniosta hevosen, mikä oli hänelle
selvästi ylpeyden aihe. Vaikean hevosen käsittelijä sai arvostusta ja häntä pidettiin
hyvänä hevosmiehenä. Seuraavassa kertomuksessa ratsuväen käynyt mies ottaa
riuskoin ottein hevosen kiinni laitumelta. Hän saa ihailua osakseen ja nimityksen
hevosmies vaikkakin hieman erilaisilla menetelmillä kuin edellinen hevosenkäsittelijä.

35

Näkkileipää.
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Tamma oli pienonen tummanpunanen mustajouhinen, kiukkuluontoinen. Kun
laitumelta yritti ottaa kiinni, ensin tuli kohti, sitten pyörähti ympäri ja potkaisi molemmilla takasilla. Kerran kun hevosta ei saatu kiinni huutelivat Heiniojan yli meiile, että ei saaha hevosta talliin. Esa Alfthan käski ottaa tukkiköyden, otetaan hevonen kiini. Mentiin, laskettiin köysi heinikkoon, pojat Veijo ja Ossi ajovat hevosen köyttä kohti, me nostettiin köysi hevosen rintaan ja
juostiin köyden päät yhteen hevonen jäi kaulastaan köyden mutkaan. Esa sai
harjasta kiinni, ja meni korentona selkään. Huuti, että tallin ovi auki, täältä
tullaan. Hevonen meni ovesta täyttä laukkaa sisään, Esa nosti kädet ylös, putosi oven eteen, katsoi talliin, ja tuumasi ei mennyt seinästä läpi. Pisti oven
säppiin, sanoi että lähetään. Esa oli HEVOSMIES. Hän oli palvellut ratsuväessä. (SKS KRA. HT 581–582. 2003.)
Yllä oleva lainaus kertoo enemmän hetkellisestä sankariteosta ja ihmisten välisistä suhteista ja arvostuksista kuin ihmisen ja hevosen välisestä suhteesta. Hevonen
tuskin tunsi luottamusta ratsastajaansa kohtaan tai tuli helpommaksi ottaa kiinni,
päinvastoin. Mies sai hevosmiehen maineen rohkeudellaan, vaikka ei piitannut
hevosen tunteista. Nopea toiminta ja tilanteen ratkaiseminen nosti miehen arvoa
hevosenkäsittelijänä muiden miesten silmissä. Hevosen hallinta oli miehille tilanteessa tärkeintä.
Kyläyhteisössä tiedettiin, ketkä kohtelivat eläimiään hyvin. Nainen kertoo
miehen ja hevosen hyvästä suhteesta seuraavasti:
Työpäivien päätteeksi mies ja hevonen juttelivat toisilleen matalalla äänellä.
Mies silitteli sen kaulaa ja hevonen laski leukansa miehen olkapäälle. (SKS
KRA. HT 560–569. 2003.)
Pään laskemista ihmisen olkapäälle pidetään yhtenä hevosen antamana ystävyyden ja luottamuksen osoituksena. Köyhyys ei siis aina selittänyt eläinten huonoa
kohtelua, eikä se ollut esteenä hevosen hyvälle kohtelulle. ”Hyväsydämisyys” ja
empatiakyky olivat määräävämmät. Kertoja kutsuu köyhää mökinväkeä eläinten
hyvän kohtelun vuoksi valistuneeksi.
Osa hevosen hyvää kohtelua ja siihen liittyviä taitoja olivat ajotaidot, mihin
kuului paitsi hevosen valjastus, ohjaaminen ja kuorman teko, myös kyky lukea
hevosta ja sosiaaliset taidot hevosen kanssa kommunikointiin. (Greene 2008: 26.)
Arkistolähteiden mukaan hyvään ajotaitoon kuului se, ettei hevoselle laitettu liian
suuria kuormia, ei ajettu liian kovaa eikä valjastettu huolimattomasti. (SKS KRA.
E42 Brandt. 1893.)
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Työhevosen hyvää kohtelua voidaan kuvata sosiaalisen sopimuksen mallilla
(Armstrong Oma 2010). Eläimen hoitaminen ja sen kanssa työskenteleminen
vaatii päivittäistä vuorovaikutusta, mikä luo molemminpuolisen tuttuuden tunteen. Juuri luottamus on tärkeää tässä suhteessa. Mallin mukaan ihmiset luottavat
eläinten olevan säyseitä ja yhteistyöhaluisia ja eläimet luottavat ihmisten suojelevan, ruokkivan ja hoitavan niitä. (Armstrong Oma 2010: 177.) Kaikki kesytetyt
lajit ovat sosiaalisia ja ne ovat filosofi Mary Midgeleyn (1983: 112) mukaan
suunnanneet ihmiseen sen luottamuksen, jota olisivat osoittaneet vanhempiaan ja
laumanjohtajaansa kohtaan.
Sosiaalisen sopimuksen mallin mukaan luottamus saa eläimet luopumaan itsemääräämisoikeudestaan ja ihmiset ottamaan vastuun, eikä suhde ole koskaan
täysin tasapuolinen (Armstrong Oma 2010: 177; Larrère & Larrère 2000; Lund et
al 2004). Mallin ytimenä ovat luottamus ja vastavuoroisuus. Eläimet nähdään
siinä aktiivisina toimijoina, joilla on omat velvollisuutensa ja oikeutensa. Sekä
ihmiset että eläimet ovat päätöksentekijöitä ja luovat yhdessä käyttäytymistapoja.
Molemmat myös sosiaalistuvat, ei vain oman lajinsa kanssa käydyssä vuorovaikutuksessa, vaan myös lajienvälisessä. Niinpä ihmisen ja kotieläimen välinen
suhde on sosiaalinen prosessi, jonka molemmat ovat oppineet. (Armstrong Oma
2010: 178–180.) Jokainen sopimus on historiallisesti ja kontekstuaalisesti erityinen ja neuvoteltavissa, eli sillä voi olla monia muotoja suhteesta riippuen. Lisäksi
toimijat ovat siinä epäsymmetrisessä suhteessa, sillä eläimet ja ihmiset eivät ole
siinä tasavertaisia kumppaneita. Juuri tämän vuoksi sopimuksen tulisi sisältää
reilun kohtelun eläimille, heikommalle osapuolelle. Suhteessa on viestintää, tunnetta ja tiedon vaihtoa molempiin suuntiin. (Armstrong Oma 2010: 179.)
Sosiaalisen sopimuksen malli sopii hyvin kuvaamaan hyvää hevosenkäsittelyä, jossa hevonen otetaan huomioon tuntevana ja ajattelevana olentona, jonka
voimilla ja jaksamisella on rajansa. Eläin on kuitenkin alisteinen ihmiselle ja
ihminen käyttää valtaansa myös eläimelle haitallisella tavalla. Hyvälläkin johtajalla oli oikeus rangaista hevosta fyysisesti kerralla ja ”kunnolla, ei pikkuisen aina
nipistäen”. (Haastattelut 1995: mies s. 1935.)
Hevosen hoitoon kuuluivat myös sen sairaudenhoito ja kengitys. Niitä ei kuitenkaan mainittu, kun puhuttiin hyvästä kohtelusta. Ne tuntuvat asettuvan hevosen käsittelyn tilanteina jonnekin välttämättömien, mutta hieman brutaalien toimenpiteiden joukkoon. Hevosen sairaanhoito oli 1930–1960-luvulla murrosvaiheessa, kun perinteisten parantajien lisäksi hevosten hoitoon saatiin asiantuntijatietoa ottamalla oppia armeijan käyneiltä ja lähettämällä kysymyksiä lehtiin kuten
Pellervon kyselypalstalle. Ennen toista maailmansotaa oli eläinlääkärin kutsumi141

nen työhevosen vaivojen vuoksi harvinaista ja vaikeaa, koska eläinlääkäreitä ei
kaikilla paikkakunnilla ollut. Eläinlääkärikäynnit olivat myös kalliita pienipalkkaiselle hevosmiehelle. (SKS KRA. E45 Tyyskä. 1910; SKS KRA. HT 444–450.
2003; SKS KRA. HT 730–741. 2003; SKS KRA. HT 835–850. 2003; SKS KRA.
HT 876–916. 2003; SKS KRA. HT 927–940. 2003; SKS KRA. HT 653–661.
2003.) Hevosen hyvinvointi vertautui ihmisen hyvinvointiin. Kansa oli epäluuloinen lääkäreitä kohtaan, eikä itsekään helposti lääkäriin mennyt. Ensin yritettiin
aina parantaa sairaudet kotikonstein niin ihmisiltä kuin eläimiltä.
Taisi olla sen ajan lääkärit ja lääkkeet niin kaukana, ettei niitä siihen hätään
saatu. Meillä oli silloin jo puhelin, mutta liekö ollut eläinlääkäriä lähiseudulla. Ja eihän ihmisillekään heti tilattu vastaanottoa, vaan katsottiin ensin, onko mitään tehtävissä kotikonstein. Mummot olivat maaseudulla kätilöinä ennen sotia ja kauan sen jälkeenkin. Ja minun ukkini ei ainakaan paljon luottanut lääkäreihin, liekö itse tarvinnut käydä koskaan edes sellaista tapaamassa.
Talomme oli kylän perillä ja kirkolle matkaa parikymmentä kilometriä, kaupunkiin vielä enemmän. Siihen aikaan hoidettiin niin ihmiset kuin eläimetkin
kotona omatoimisesti tai korkeintaan jokin kylän luottohenkilö tuli avuksi ja
neuvojaan antamaan. (SKS KRA. HT 547–551. 2003. Nainen s. 1938.)
Paikoittain hevoset kengitettiin talvisin tuvassa vielä 1900-luvun alkupuolella,
kun lämmintä tallia ei ollut. Näin meneteltiin myös Länsi-Suomessa. (Sirelius
1919: 223.) Hevosten sanottiin olevan pirtissä kengitettäessä rauhallisempia kuin
muualla luultavasti sen vuoksi, että ne saivat samalla syötävää ja ympäristö oli
tuttu ja rauhallinen. (Vilkuna, A. 1960: 15, 16: SKS KRA. E42 Brandt. 1893; SKS
KRA. E Paulaharju 27497. 1916; SKS KRA. E Paulaharju 27500, 27501. 1928).
Tämä on mielenkiintoinen maininta, sillä kengittäminen kuvattiin yleisesti niin
kansatieteellisessä aineistossa kuin kilpakeruukirjoituksissa sangen väkivaltaiseksi toimitukseksi. Ehkäpä ihmiset olivat myös rauhallisempia tuvan lämmössä,
mikä vuorostaan vaikutti hevoseen. Lisäksi näyttää siltä, että hevosen kanssa
puuhattiin paljon sisällä. Hoitotoimet eivät vaatineet hevoselta mitään ja ne olivat
miellyttäviä, joten se suhtautui rauhallisesti käsittelyyn. Toiminnasta tuvassa saa
kirjoitusten perusteella rauhallisen mielikuvan.
Vuonna 1925 syntynyt nainen muistelee, kuinka hänen isänsä toi hevosen talvella tupaan kengitettäväksi, mutta veljensä eivät enää niin tehneet. Kertojan
lapsuusaikana on käytäntö muuttunut, kun nuorempi sukupolvi on siirtynyt kengittämään hevosen ulkona tai tallissa myös talvella. (SKS KRA. HT 299–306.
2003.)
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Kengitys kuului miesten töihin, eikä vanhemmassa muistitietoaineistossa ole
lainkaan mainintoja hevosia kengittävistä naisista. Kengitys oli tärkeä taito, koska
sen osaaja säästi aikaa ja rahaa. Erityisesti savotoilla oli tärkeää, että jokainen
osasi kengittää hevosensa, tai ainakin laittaa irronneen kengän takaisin jalkaan.
(Haastattelut 1997: Mies s. 1924; Haastattelut 1995: Mies s. 1925.) Jos joku ei
osannut hevostaan kengittää, apuun kutsuttiin kengitystaitoinen mies naapurista
(SKS KRA. HT 270–274. 2003). Isompien tilojen isännät eivät hevosiaan kengittäneet, vaan teettivät sen sepällä kuten myös ne, jotka eivät sitä itse osanneet tehdä. (SKS KRA. HT 374–385. 2003).
Aina eivät käsitykset hevosen käsittelystä menneet yksiin kengittäjällä ja asiakkaalla, kuten seuraavasta lainauksesta voidaan päätellä. Vuonna 1935 syntynyt
mies muisteli seuraavasti kengittäjän työn seuraamista.
Etujalkojen kengitys onnistui jotenkuten, mutta Reijan takajalka ei pysynytkään ylhäällä ja rauhassa hetkeäkään. Ihmettelin sitä, mutta luonnollisesti
nuorena poikana annoin kengityssepän tehdä tehtäväänsä rauhassa. Seppä
komenteli jos jonkinlaisella äänellä, mutta ei se mitään auttanut. Reija siirsi
painoaan niin paljon ylhäällä olevan takajalan varaan, että kengityssepän oli
pakko päästää jalka irti ja maahan. Tietysti kunniakysymyskin tuli vastaan ja
seppä suutahti ja kopaisi muutaman kerran kengitysvasaralla hevosta mahaan, sivulle kylkiluiden kohdalle. Pelkäsin hevosemme loukkaantuvan, mutta
en sanonut mitään.
Menin korvat luimussa olevan ja vapisevan eläimen kaulan viereen. Taputtelin sitä joka paikkaan ja puhelin sille. Silitin sen päätä ja pian luimussa
olevat korvat oikenivat oikeaan asentoon ja pää laskeutui hieman alemmaksi.
Tamma vapisi vielä hiukan kun kengitysseppä nosti takajalan ylös, mutta
muutaman heikon nykäisyn jälkeen jalka pysyi rauhassa ja kengitys onnistui.
En kuitenkaan poistunut Reijan pääpuolesta koko kengityksen aikana. (SKS
KRA. HT 192–266. 2003.)
Mies on kertomuksessa vielä lapsi ja on kuuliaisesti kommentoimatta kengittäjän
väkivaltaista hevosenkäsittelyä. Kengittäjä on tilanteessa asiantuntija ja johtaja ja
kertoja kokee, että kengittäjän kunnia oli tilanteessa kyseessä. Tässä näkyy myös
johtajuuteen liittyvä väkivallan käyttö, mikä oli tutkimusaineistoni mukaan hyväksytympää työhevosaikakaudella kuin nykyään. Poika lohduttaa järkyttynyttä ja
kipeää hevosta, joka pikkuhiljaa rauhoittuu ja rentoutuu pojan silitellessä sitä.
Hän ei poistunut hevosen pääpuolesta eli hän oli tukena hevoselle koko kengityksen ajan.
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Joskus taitava kengittäjä näyttäytyi sankarina hänen toimiaan katselevalle
lapselle, vaikka menetelmät hieman väkivaltaisia olivatkin. Tästä kertoo vuonna
1928 syntynyt mies.
Armas levitti työkalunsa siihen hevosen kupeelle. Sitoi ohjakset hieman
ylemmä seinässä olevaan renkaaseen. Vasara vasemmassa kädessään hän
tarttui oikealla vasempaan takajalkaan. Ruuna potkaisi. Sydämistyneenä Armas löi ruunaa vasaralla lapaan sanoen: – Vai potkit sinä. Sieppasi jalan
molemmin käsin otteeseensa. Siinä pyöri mies ja hevonen puolelta toiselle.
Kun muu ei auttanut, rupesi ruuna kuin istumaan jättäin koko painonsa Armaalle. Armas karjui vangille, tuo puulaatikko, tuo toinen. Ne olivat vahvoja
perunalaatikoita. Armas istui laatikolla, hevonen istui sylissä ja vanki sovitti
kenkää, vuoli ja naulasi. Jalka irtosi vasta, kun työ oli tehty. Kun tuli toisen
jalan vuoro sanoi Armas: – Nosta. Jalka nousi kuin mitään kummallista ei
olisi tapahtunutkaan, samoin kolmas ja neljäs. Tiesin kuulopuheista Armaksen voimista. Kuitenkin katsoin häntä pitkään kummeksuen. Hänestä tuli minun Tarssanini. (SKS KRA. HT 976–983. 2003.)
Kuvaukset kengitystilanteista ovat kertojien pikkupoikana tekemien havaintojen
mukaan väkivallan ja voiman näyttämöjä. Kynnyskysymykseksi kengitystilanteessa nousi se, että hevonen ei nostanut jalkaa ylös tai yritti kiskoa sitä pois kengittäjän otteesta. Vastaavat tilanteet ovat varmasti vahvistaneet käsitystä siitä, että
hevosten käsittely on miesten työtä. Toisaalta kertomuksista voi helposti päätellä,
että hevosten vastustelu liittyy luultavasti niiden aiempiin kokemuksiin väkivallan
käytöstä kengitystilanteessa, kun kengittäjät ovat ilmeisen herkästi käyttäneet
vasaraansa muuallekin kuin naulojen naputteluun kavioon. Kengitys oli kaikista
hevoseen liittyvistä töistä selkeimmin pelkästään miesten työtä, mutta naiset ja
isommat lapset olivat joskus avustamassa. Kaikki eivät olleet hyviä kengittäjiä ja
hevosilla oli omanlaisia tapoja selvitä kengitystilanteista. Toisenlaisena tilanteena
näyttäytyy kotoinen kengitystilanne, joka saattoi olla melkoinen spektaakkeli
ainakin lapsen silmin, kuten tässä nainen muistelee:
Seitsemänhenkisen perheen ”arvokalu” oli suurikokoinen ja hyväluonteinen
tamma Leima, jolle piti lyödä toisesta takajalasta pudonnut kenkä. Se oli helpommin sanottu kuin tehty, sillä Leimalla oli omanlaisensa käyttäytymistyyli
kengitettäessä ja isäni selkä ei erityisemmin pitänyt kengitysasennosta. Kenkä
oli saatava kuitenkin tavalla tai toisella jalkaan. Meillä se onnistui sillä ”toisella” tavalla. Tämä toinen tapa oli yksinkertaisesti sellainen, että äitini toi144

mi Leiman tukipilarina. Hän piteli tammaa pystyssä nojaten pihakoivuun ja
Leima nojasi äitiini ja näin isäni pystyi vuolemaan kaviot oikeanlaiseksi ja
naulaamaan kengän paikalleen. Tätä tehdessään isä ähisi ja puhisi päästeli P
ja S kirjaimia sisältäviä sanoja mitkä sinkoilivat kuin kipinät sepän ahjosta.
Kengittäminen oli raskasta puuhaa. Rotevatekoisen äitini olemus oli rauhallinen ja käsi rapsutti Leiman kylkeä. Itse koko tapahtuman päätähti roikotti
vaan alahuultaan ja kenotti pää vinossa nojaten turvallisesti äitiini. Tamma
viis veisasi naapurin Mustistakaan, joka oli aina paikalla kun Leimaa kengitettiin. Suurella mielihyvällä Musti ahmi kavionlastuja ja päästeli silloin tällöin innokkaita murinan poikasia. Kenkä tuli lyötyä ja isä pyyhki hikipisarat
otsalta laskien Leiman jalan maahan. Kengitysasennosta selän suoraksi ojentaminen teki kipeää. Sen näki jo isäni tuskaisesta ilmeestä ja sadattelukin oli
sen mukaista. Äitini vapautui tukipilarin toimesta ja taputteli tammaa. Musti
oli ahtanut itsensä liian täyteen maukkaita kavionlastuja ja nyt se kakoi ja
oksenteli marjapensaan takana. Ahneellahan on tietynlainen loppu, kuten sanalaskussa sanotaan. Kengitystä oli aina mielenkiintoista seurata vaikka se ei
poikennut juuri lainkaan edellä kerrotusta, oli sitten kengitettävänä etu- tai
takajalat. Tapahtumassa oli kuitenkin aina ripaus komiikkaa, tragediaa ja
Mustin ansiosta draamaakin. (SKS KRA. HT 1276–1289. 2003.)
Kertomusten mukaan naiset ja lapset toimivat hevosten henkisinä ja fyysisinä
tukijoina miehisen voiman näyttämönä olevassa kengitystilanteessa. Hevoset oli
saatava kenkään, koska hyvä kengitys antoi varmuutta työajoon sekä ihmiselle
että hevoselle. Näin asiaa kuvaa vuonna 1935 syntynyt mies:
Kun hevonen on hyvässä kengässä, sillä on mukava ja varmantuntuista ajella
jäiselläkin tiellä. Ei ole pelkoa jalkojen luiskahtelemisesta ja jalat toppaavat
ja pitävät kutinsa hyvin jyrkissä nousuissa ja jäinen tie vain mukavasti rusahtelee terävähokkisten talvikenkien alla. Terävät jäähokit painuvat syvälle
maantien jäiseen pintaan, joen jäähän jokea ylitettäessä ja kovaan törmään
jäältä jälleen maalle ajettaessa. (SKS KRA. HT 192–266. 2003.)
Maatalousyhteiskunnassa käsitys hevosen hyvästä hoidosta sisälsi sen ruokkimisen, harjaamisen ja huolehtimisen siitä, että valjaat olivat sopivat eivätkä kuormat
olleet liian suuria. Myös kengitys ja sairaanhoito kuuluivat hevosen hoidon skriptiin, mutta ne asettuvat hevosen kohtelussa jonnekin hyvän ja huonon kohtelun
välimaastoon, sillä kengittäjät käyttivät usein väkivaltaa ja sairauksia parannettiin
kotikonstein.
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6.2.2 “Se oli kans väärin se homma”
Entisen ajan konien kohtalo ei ollut hääppönen. Loppuunajetut kopukat saivat kiskoa kuormaa, vetää karhia ja auraa. Valjaat, varsinkin länget, olivat
usein sopimattomat. Tallit kylmiä. Ruoka huonoa. Jauhoja ei riittänyt appeeseen. Hampaat usein loppuun kuluneita. (SKS KRA. HT 427–443. 2003.)
Hevosen huonoa kohtelua oli tutkimusaineistoni mukaan sen huono hoito, liian
pitkät työpäivät ja raskaat kuormat, huonot valjaat, kylmä talli sekä hevoselle
huutaminen ja sen lyöminen. Miestä, joka otti kaikki irti hevosesta, pieksi ja ajoi
liikaa, kutsuttiin hevoskorpiksi (SKS KRA. HT 1132–1405. 2003). Moni oli sitä
mieltä, ettei työhevosen osa ollut ”hääppönen” ja hevoset ”pilattiin” huonolla
kohtelulla. Huonoa kohtelua ja ihmisen julmaa käyttäytymistä hevosta kohtaan
selitettiin huolimattomuudella, ilkeällä ja sadistisella luonteella, köyhyydellä,
sotakokemuksilla, kovilla työpaineilla ja kilpailulla sekä tietämättömyydellä.
No, joku semmonen vähän huolimaton, että se hoitopuoli tahto jäähä vähän
huonoksi ja se tuntu surkialta meikäläisestä, joka oli oppinu hevosen hoitamaan ja työtä tekemään sen kansa. Mutta sitte oli semmosia, että liian kovia
ajamaan, että ne tahto huutaa hevoselle. Se ei ollu kans hyvä se homma. Liiaksi kuormittivat ja pitkää päivää kun vejättää niin sehän hevonen uupuu lopussa. Semmosia niitä kyllä tahto olla, että se hevonen meni talavessa, vaikka
se olis ollu hyvähi. Ja loppujen lopuksi se oli kans väärin se homma. (Haastattelut 1997: Mies s. 1924.)
Hevosen hoitoa, ja kohtelua on kyllä ollut kovinkin monenlaista. Hevoispoloisia on kohdeltu hyvinkin raalla tavalla. Meidän lähinaapurin isäntä on
saanut vankilatuomionkin hevosen pahoinpitelystä. Kun oli vitjoilla hakannut
selän auki. Ihmisten elämä oli tiukkaa siihen aikaan. Mikä joskus vei hevosen
huonoon kohteluunkin. Pinna oli tiukalla toimeentulon kanssa. (SKS KRA.
HT 299–306. 2003. Nainen 1925.)
Huono kohtelu näkyi päällepäin hevosesta samoin kuin sen hyvä kohtelu. Aineistossa kaltoin kohdellun hevosen kerrotaan olleen haavoilla sopimattomien valjaiden vuoksi ja sen askel oli lyhyt ja polvet koukussa, koska kova vetäminen oli
kipeyttänyt sen lavat, jalat ja selän. Hevonen oli laiha huonon ruokinnan ja loisten
vuoksi. Se oli kiukkuinen ja kipeä ja puolustautui käyttäytymällä aggressiivisesti
tai kieltäytymällä työnteosta seisahtumalla paikoilleen. Hevonen oli työeläin ja
varsinkin sodan jälkeen jälleenrakennusaikana hevosesta otettiin kaikki irti. He146

vosille annettiin selluloosaa, joka oli ravintoarvoltaan huonoa, ja ne olivat laihoja
ja niin väsyneitä ja jäykkiä, etteivät tahtoneet aamuisin päästä ylös parressaan.
Myös miehet olivat sodasta traumatisoituneita. Ahdistus purkautui väkivaltaisuutena, juopotteluna, puhumattomuutena, perheen ja kotieläinten kaltoin kohteluna.
Vuonna 1939 syntynyt mies muisteli pikkupoikana seuranneensa sodassaolleen
isäänsä hevosenkäsittelyä. Kärsivän eläimen väkivaltainen kohtelu oli hänestä
käsittämätöntä ja aiheutti tunnekuohun, jonka hän on muistanut koko ikänsä.
Aina, kun tulee puhe hevosista ja niiden hoidosta, näen mielikuvissani näyn,
kun isä tuli savotasta ja riisui silloisen vetopelin valjaista. Hevosen olat eli
länkien alustat olivat aivan vereslihalla. Osassa oli jo rupea ja yläosastaan
olka vuoti verta. Kun isä jotenkin kosketti pois ottamillaan valjailla veristä
ihoa, hevonen laittoi korvansa vinoon taaksepäin (luimisteli) ja pukkasi turvallaan isää selkään. Kun isä sitten raivostui ”perkeleen kaakille” ja löi sitä
suitsiperillä selkään, olin niin surun ja kiukun lamauttamana, että en suostunut syömään isän kanssa saman pöydän ääressä. Sisällä oli paha olo ja itkettikin. -- Myöhemmin isä kertoi, että hevosille ei savotassa ollut tallia vaan ne
olivat kuusten alla loimi peittonaan, pakkasyötkin. ”Aamulla piti sitä hieroa,
että lämpesi sen verran, että pystyi kunnolla kävelemään.” Minulle jäi tuosta
näkemästäni ja kuulemastani trauma, joka ei ole oikein hellittänyt vieläkään.
(SKS KRA. HT 457–463. 2003.)
Sekä haastatteluissa että kertomuksissa hevosen huono kohtelu liitettiin usein
savotoihin. Siellä ongelmaksi koettiin liian suurien kuormien vedättäminen, huono ruokinta, sopimattomat valjaat, hevosten hakkaaminen, niiden laittaminen
vetoisiin talleihin märkinä ja niin uupuneina, etteivät ne jaksaneet syödä. Jotkut
sairastuivat pääntautiin, jota lääkittiin vuonna 1930 syntyneen miehen mukaan
kaatamalla hevosen suuhun puoli pulloa pontikkaa ja lähtemällä tukinajoon. Hevosia kuoli yöllä talliin ja päivisin reen eteen. Vuonna 1930 syntynyt mieskertoja
muistaa myös nähneensä, kuinka isäntä hävisi hevosensa korttipöydässä. Vaikka
savotoilla oli toki myös hyvin hevosiaan kohtelevia, mies koki, että enemmistö
hänen kohtaamistaan hevosmiehistä oli ”raakalaisia, jotka rääkkäsivät hevosen
talven aikana loppuun”. (SKS KRA. HT 94–102. 2003.) Vuonna 1928 syntynyt
mies oli savotoilla sahurina ja hän kertoo hevosten pahoinpitelystä seuraavasti:
Kuulin omalle palstalle omituista mäiskettä. Näin, kuinka hevonen sai ohjaksista tai halon sälettä lapaansa. Tuo otus oli mukamas laiska tai ilkeyttään ei
vetänyt. Joskus näin epätoivoisen hevosen puistavan päätään, yritti kääntyä
147

aisoissa tai potkivan jalkaansa reen ketaraan, yritti sitten liikaten viedä
kuormaa pakon edessä. Moni päivänmittaan väsytetty hevonen seisoi tallissa
tai jossakin savottakorsussa illalla huulet lerpassa, pää nuokuksissa, vaihtain
usein lepuutettavaa jalkaa. Ei ollut voimia edes syömiseen, kenties sitten, kun
oli tullut enemmän lepoa. Näin aamuisin vielä pää nuokuksissa seisovia
apaattisia hevosia, jotka pelokkaina seurasivat isäntänsä aamuisia touhuja.
Kun se eilinen savottatie nyt vieläkin väsytti, oli vain aavistettavissa tuolloin
väsyneen kaakin mieli. Sillä etenkin kevään korvalla monet hevoset olivat keholtaan kaakkeja ja mieleltään raakkeja. Näin sopimattomien länkien hiertämiä, auki kuluneita olkapäitä ja visvaisia suupieliä, kuolaimien aiheuttamia. Oli lohkeilleita kavioita ja rikkonaisia polvia, kun sileiksi ajetut kengät
eivät pitäneet jäisessä tantereessa.
Hevoseen ne aina koitui ajomiehen elämäntapa-ahdingot, laiskuus, tietämättömyys tai köyhyys. Oli hevosmiehiä, joiden juhdan pääpussissa ei iltapuolin ollut jyvän jyvää. Oli tuppaantuneita heiniä kosteudesta ja luhta vihvilää. Se oli hevonen, joka kärsi isännän huonoista olosuhteista. Jos hevonen
oli vanha, pienikokoinen, hampaaton tai tunnevikainen, sairas ajomies aina
tahtoi parasta suoritusta, huomioon ottain nuo puutteetkin. Sehän on hevonen, kyllä sen pitää jaksaa. (SKS KRA. HT 976–983. 2003.)
Kertomuksesta kuvastuu kertojan kokema suru ja tuska suurena tunnekuohuna,
mikä näkyy useissa tunteisiin vetoavissa ilmaisuissa, kun hän kuvailee hevosia
apaattisiksi, ajajaansa pelkääviksi, väsyneiksi ja kipeiksi kaakeiksi. Hevosten
kohtelu savotoilla näyttäytyy kertomuksessa erittäin raakana. Hevonen oli vain
kone tai työväline, jonka jotkut olettivat jaksavan vain koska se on hevonen. Syynä hevosen huonoon kohteluun olivat kirjoittajan mukaan isäntien köyhyys, (mielen)sairaus, laiskuus ja tietämättömyys. Kertomukset herättävät pohtimaan ajan
arvomaailmaa ja sitä, miten väkivaltaista elämää miehet tuolloin elivät. Vai oliko
kyse siitä, että hevosten pahoinpitelyt olivat niin harvinaisia, että ne ovat jääneet
kertojien mieleen voimakkaina kokemuksina? Miesten kertomuksista käy ilmi
kovat suorituspaineet ja heidän saamatta jääneet kiitoksen sanat isiltään, työkavereiltaan ja esimiehiltään. Eläinten kuritus tulee esille näissä kertomuksissa, mutta
tuohon aikaan myös lasten fyysinen kuritus oli sallittua. Kokivatko miehet, että
heidän piti koko ajan suorittaa ja todistella voimiaan toisten miesten edessä? Tukkilaisten elämää savotoilla tutkineet Snellman (1996) ja Pöysä (1997) kertovat
yhteiselon siellä olleen yleensä rauhallista, mutta oman aineistoni pohjalta joudun
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pohtimaan, joutuiko hevonen silti miesten keskinäisen paremmuuskilpailun ja
rahanteon uhriksi.
Hevoset pidettiin työssä niin kauan kuin ne suinkin jaksoivat. Vuonna 1928
syntynyt mies kertoo työnteosta vanhan hevosensa kanssa. Hevonen oli vanha,
heikkokuntoinen, kipeä ja jäykkä jaloistaan, joten töiden teko oli hankalaa molemmille. Työpäivän haasteena oli saada hevonen ensin jaloilleen ja sen jälkeen
pysymään jaloillaan.
Aamulla ei ylösnousu tahtonu onnistua tallisa. Voikko36 pääsi ylös jos pää
sattu ovelle. Siinä oli isompi väli ja sillon voikko komusi ylös. Kerran aamusta puolillepäivin tähtäsin voikon päätä ovelle, mutta ei onnistunu ku ei ollut
voimia voikon siirtämiseen. Viimein minä purin koko seinän. Ja niin sain voikon hinatuksi jalolleen! Talli oli turppaista, joten seinä oli heleppo purkaa,
mutta paikkaaminen oli hankalampaa. – – Vasta sovan jäläkeen tehtiin hirsistä navetta, kanala ja karijakeittiö. Sammaan rakennukseen tuli talli kahelle
hevoselle.
Talavella ei tahtonu saaha heiniä ajetuksi. Kerran lähin Rapakontyvestä,
Knuutilan läheltä hakemaan heinäkuormaa, mutta tyhyjällä reellä piti ajjaa
takasi. Voikko ei päässy heinäsuovalle asti. Kaatu pitkälleen hankeen. Rojotti
pitkänään hangesa. Minä houkuttelin sitä nousemaan ja kiskon hännästä pystyyn. Onnistun kääntämään tulosuuntaan ja tulin tyhyjän reen kansa takasin.
Heinäkuorma jäi tuomatta. Sitä en muista millä konstilla heinät hajettiin.
(SKS KRA HT 427–443, 2003.)
Kertomuksesta voi päätellä, että miehen elämä on olut erittäin yksinkertaista.
Nykypäivän näkökulmasta on hankala kuvitella, millainen on ollut turppaista
tehty talli, josta täytyi seinä purkaa, jotta hevonen mahtui nousemaan ylös. Hevosen ruokinta on ollut ilmeisen riittämätöntä, koska sillä ei ole ollut voimia vetää
edes tyhjää rekeä. Vanhan tavan mukaan hevosella ei ollut kutsumanimeä, vaan
sitä kutsuttiin värinsä tai muun ominaisuutensa mukaan. Naapurit olivat yrittäneet
puuttua kertojan hevosenpitoon, sillä hän kertoo, kuinka nimismies, poliisi ja joku
kyläläinen tulivat pihaan ja julistivat, että hänen hevosensa pitää lopettaa. Hän
kertoi:
Voikko ei ollu mistään paikasta rikki, oli ihan ehiä hevonen, mutta ylösnousun kansa oli hankaluuksia. Joku naapureista tai kyläläisistä oli kannellu
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Voikko hevonen on kullankeltainen karvapeitteeltään ja jouhiltaan vaalea.
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huonokuntosesta konista. Muuten ei nimismies apumiehineen ois tullu tappamisella uhkaamaan. (SKS KRA. HT 427–443. 2003.)
Mies ei nähnyt hevosenpidossaan mitään erikoista, eikä ymmärtänyt, miksi hevonen olisi pitänyt lopettaa. Hänen mielestään hevonen ei ollut rikki, eli sen tappamiselle ei ollut mitään syytä. Hänen kertomuksestaan välittyvä hevoskuva on
varsin mekaaninen. Siinä hevonen on vain ulkoisten tekijöidensä summa, vailla
mentaalista maailmaa, tunteita tai kykyä tuntea kipua.
Miehillä oli tutkimusaineistoni mukaan yleinen käyttäytymismalli vastata väkivaltaan väkivallalla. Hevoselle saatettiin kostaa toisen puolesta hakkaamalla se
pahasti. Seuraavassa tarinassa tulee ilmi tapa hevosen ”opettamisesta”. Mies ei
kerro, mitä mieltä hän oli hevosen kurittamisesta. Hän mainitsi vain, että hevonen
ei häntä tuon yhden kerran jälkeen enää purrut.
Jouduin hevoskuskiksi ja sain ajettavakseni kookkaan komean Markkunimisen ruunan. Ajoin sillä toista vuotta, sillä vanhemmat rengit eivät halunneet sillä ajaa sen oikkuilun vuoksi. Ruuna saattoi olla melko vihainen mutta
minua se ei purrut kuin yhden kerran rintaan tai ei oikeastaan silloinkaan
purrut mutta iski hampaillaan rintaan ja olin monta päivää työkyvytön. Silloin sai ruuna kokea toisten miesten kuritusta, löivät sitä pitkällä rautavavalla niin että selkä oli monta päivää pahkuroilla. (SKS KRA. HT 318–337.
2003.)
Hevosten huonoon kohteluun ja pahoinpitelyyn puututtiin, mutta se vaati rohkeutta, kuten tapauksessa, jossa kertojan isoäiti on noussut vastustamaan työnantajaansa hevosen vuoksi.
Ikimuistoinen tapahtuma Irmalle oli, kun hän nuorena oli töissä miilunteossa,
ja hänen olisi pitänyt ajaa hevosella puukuormaa. Hevonen oli kuitenkin alkanut ontua ja Irma oli riisunut sen valjaista ja kieltäytynyt ajamasta kipeällä
hevosella. Työnantaja oli raivostunut ja uhannut antaa Irmalle potkut, ellei
tämä toimittaisi kuormaa perille. Irma oli tyynesti todennut että anna vaan,
mutta kipeällä hevosella hän ei aja ja oli taluttanut hevosen kotiin. Illalla
työnantaja oli tullut käymään ja pyytänyt Irmaa palaamaan. Hevosen toivuttua hän olikin sitten mennyt takaisin töihin. Ihailen mummon jääräpäisyyttä
tässä asiassa ja pyrin itse pitämään samasta periaatteesta kiinni, eletään hevosen ehdoilla! (SKS KRA. HT 730–741. 2003.)

150

Naiselle kertomus hänen isoäidistään on inspiroiva esimerkki rohkeudesta puolustaa hevosen hyvinvointia jopa potkujen uhalla. Isoäidin tarina kertoo, että vaikka
leipä olikin hevosesta kiinni, aina ei tarvinnut tehdä kompromisseja eläimen hyvinvoinnin ja tienaamisen välillä, vaan voi rohkeasti valita eläimen hyvinvoinnin.
Aineistossa on useita naisten kertomuksia siitä, kuinka he tai heidän sukulaisnaisensa ovat puuttuneet hevosten huonoon kohteluun. Ainoa paikka, jossa naisia ei
ollut hevosten käsittelijöinä olivat savotat, mikä on mahdollisesti ollut yksi syy
hevosten huonoon kohteluun siellä. Naiset pyrkivät ja pystyivät vaikuttamaan
miesten hevosenkäsittelyyn. Hyvänä esimerkkinä on vuonna 1921 syntyneen
naisen kertomus äidistään, joka piti silmällä talonsa läheltä kulkevalla tukkitiellä
kuormaa vedättäviä naapurin isäntiä ja vain katseli arvostelevasti heidän hevoskäsittelyään. (SKS KRA. HT 113–170. 2003.)
Äitini oli tulossa aitasta jauhovakka kainalossa, oli taikinaa varten hakemassa jauhoja. Hän pysähtyi pihamaalle ja katsoi hevosmiehiin, kun juuri pysähtyivät. Äitini, joka aina sääli hevosia joita riskattiin ja lyötiin. Oli miehiä jotka laittoivat hevoselle isot kuormat, että hevoset eivät jaksaneet vetää muuta
kun pakosta piiskalla lyömällä. Kustaa oli vähän sellainen. Siinä pihamaalla
seistessään ja katsellessaan ojalle päin tuli ajatelleeksi... jos vaan lyöt sitä
hevosta, niin et terveisiis leukois huommenna syö... Ei hän huutanut eikä ääneensäkään mitään sanonut, eihän pihamaalla ollut ketään muita. – –
Seuraavana päivänä naapurin lapsia tuli käymään ja sanoivat, Isän
hampaita särkee eikä päässyt tukkia ajamaan. Mutta jos äitini olisi huutanut
sen ajatuksensa, niin noidaksi olisivat sanoneet. Mutta eihän hänen ajatuksiaan kukaan tietänyt eikä sitä kotiväellekään silloin kertonut.
Kului aikaa, niin toinen tukinajomies Urho kertoi äidilleni: sanoi Kustaan sanoneen silloin, että ”Kyllähän se vetäs, mutta kun tuo akka on tuolla!” Äitini ei kuullut mitä miehet keskusteli. Joskus äiti sen kertoi meille ja
ihmetteli itsekin miten siinä niin kävi? Ei kertonut koskaan naapurin isännälle sitä. (SKS KRA. HT 113–170. 2003.)
Mies tiesi naisen mielipiteen hevosenkohtelusta, joten jo tämän katseella oli merkitystä miehen hevosenkäsittelylle. Hevosen väkivaltaiseen kohteluun puuttuivat
toki miehetkin. Eläinrääkkäyksestä haastettiin käräjälle, kuten vuonna 1932 syntynyt mies seuraavassa kertoo:
Mies ajoi eräänä päivänä mutaa pellolle tietystä kuopasta. Sattui niin, että
kärryn pyörät juuttuivat monttuun eikä hevonen kyennyt vetämään kuormaa
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ylös. Siitä mies suivaantui niin, että alkoi mätkiä hevosta lautasille lapionterän reunalla. Elikon nahkaan tuli useita, syviä viiltohaavoja. Teolle löytyi
silminnäkijöitä, ja mies haastettiin käräjille eläinrääkkäyksestä tullen tuomituksi asianmukaisella tavalla. (SKS KRA. HT 374–385. 2003.)
Suhtautumisessa hevosen kohtelun näkyy yhteisöllisyyden voima. Julmasti hevosiaan kohtelevat saivat huonon maineen ja yhteisön halveksunnan osakseen tai
jopa vankilatuomion. Myös hevoset olivat aktiivisia toimijoita eivätkä hyvämuistisina unohtaneet kohtaamansa vääryyttä ja se näkyi niiden käyttäytymisessä.
Pahoinpitelijälle ei esimerkiksi annettu kiinni laitumelta. Kova äänenkäyttö ja
hevosen lyöminen ohjasnipulla ei auttanut sen kiinniotossa.
Joku ihmetteli, että miksi hän ei saa hevosta haassa kiinni. Syy oli siinä, että
hän aina suitset päästä otettuaan löi ohjasnipulla hevosta lautasille ja huusi
jotakin. Minä aina sain hevosen helposti kiinni, mutta minä puhelin hevoselle
rauhallisesti ja taputtelin sitä niin kauan kuin käteni siihen ylettyi. Meitä on
niin moneksi, mutta hevonen muistaa. (SKS KRA. HT 192–266. 2003. Mies s.
1935.)
Talon työhevonen Lisa oli siitä erikoinen suomenhevonen, ettei se antanut laitumelta kiinni talon isännälle Oskarille. Isäntä oli kuulemma suutuspäissään
kerran sivaltanut Lisan kylkiä laitumen sähkölangalla. Hevonen muisti sähköiskun lopun elämäänsä. Olin itsestäni ylpeä, sillä Lisa tuli heti aidan viereen, kun minä, tuolloin jo lähes teini-iässä, kutsuin sitä. (SKS KRA. HT 742–
750. 2003. Nainen s. 1949.)
Kertomuksissa rakennetaan kuvaa omasta hevosenkäsittelystä. Naiselle se, että
hevonen totteli häntä, nuorta tyttöä, eikä isäntää, oli merkittävä asia. Viinanhajuiset isännät eivät myöskään saaneet hevosiltaan hyvää palautetta. Syynä ei ollut
hevosten luontainen viinan kammo, vaan juopuneiden miesten väkivaltaisuus,
arvaamattomuus ja taipumus unohtaa juopottelureissuillaan hevosensa ulos seisomaan. Seuraavan tarinan kertoja oli lähtenyt viemään kotiinsa humalaista isäntää, jonka hevonen ei suostunut isäntänsä käskystä ottamaan kyläpaikan pihassa
askeltakaan. Kertojan ajettua hevosen ongelmitta päämääräänsä hän oli ehtinyt
laittaa hevosen parteen, kun isäntä oli tullut hakkaamaan sitä ohjilla. Kertoja
oli ”astunut väliin” ja saanut isännän lopettamaan. Sen jälkeen hän oli ruokkinut
ja juottanut hevosen ja katsonut lähtiessään vielä, ettei isäntä ollut enää pihalla.
Pahoinpidellylle hevoselle annettu tuki ja turva sekä hellä ja ymmärtäväinen koh-
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telu on jäänyt kertojille mieleen palkitsevana kokemuksena ja siitä kerrotaan mielellään.
Kerran Albin oli ottamassa metsästä talvella polttopuita. Tapansa mukaan
Lento ei malttanut olla paikallaan kuormauksen aikana vaan nyhti rekeä
eteen vähän väliä. Se oli aina kiukuttanut Albinia. Hän oli kironnut hevoselle
kovaäänisesti. Lento otti juoksun tullen yksin puuliiterin eteen kuten aiemminkin. Tuohtunut mies tuli perässä, kiinnitti hevosen seinään ja vihan vimmainen ohjastaja pieksi voimalla tammaa ohjaksilla. Näin tapahtuman ikkunasta. Albinin rukkaset jäi metsään tuohtumuksen vallassa ja lähti niitä hakemaan. Otin pari sokeripalaa ja lähestyin hevosta. Lento oli peloissaan ja
tunnekuohun vallassa, vapisten koko ruumiiltaan. Lähestyin sitä käsi ojossa.
Olin kummastunut, kun sen korvat ei olleetkaan luimussa. Sokerit ojossa odotin niiden ottamista. Lento ei pystynyt muuhun kuin ääntämään pitkään hy,
hy, hy, hyy. Näin, että sen luottamus ihmiseen oli romahtanut. Aivan kuin viimeisillä hengen voimillaan se yritti tarrautua minuun. Rapsuttelin sen tukkaa
ja harjaa ja puhelin rauhoittavasti. Nyt minut oli hyväksytty. Voin myöhemminkin lähestyä sitä aivan rauhassa. (SKS KRA. HT 976–983. 2003)
Kertoja kokee, että hevonen hyväksyi hänet, vaikka hän toisaalta tulkitsee, että
sen luottamus ihmisiin oli romahtanut. Suuren eläimen haavoittuvuus ja kertojan
kokema yhteys hevoseen ovat jääneet hänen mieleensä voimakkaana kokemuksena. Pahoinpidellyn hevosen ääntelyn mainitseminen on tyypillistä pahoista väkivaltatapauksista kerrottaessa. Se poikkesi hevosen muusta ääntelystä ja se on
myös jäänyt kertojien mieleen osana järkyttävän tilanteen äänimaisemaa. Hevonen ei saaliseläimenä yleensä ääntele tuskissaan, joten tuskaisen ääntelyn tulkittiin kuvaavan äärimmäistä tuska ja ahdistusta. Kaikissa kertomuksissa väkivallan
tekijöinä on mies, kun taas väliintulijat ovat sekä miehiä että naisia.
Ihmisen ja hevosen suhteessa keskeisessä asemassa on luottamus ja sen saaminen tai menettäminen. Työeläimen ja ihmisen suhde ei ole tasavertainen, vaan
ihminen on määräävässä asemassa. Sosiaalisen sopimuksen malli (Armstrong
Oma 2010: 177) sopii ihmisen ja hevosen suhteeseen silloin, kun se perustuu
luottamukseen. Läheskään kaikki agraariajan hevosenomistajat eivät kuitenkaan
olleet hevosen luottamuksen arvoisia. Niinpä luottamuksen lisäksi myös pelko ja
kipu saivat hevosen luopumaan itsemääräämisoikeudestaan. Ihmisen tehtävä oli
ottaa vastuu hevosesta ja hoitaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla niiden resurssien puitteessa ja niillä tiedoilla, mitä hänellä oli. Jos hänen taitonsa eivät riittäneet hevosen eleiden tulkitsemiseen ja hevosesta ja varusteista huolehtimiseen tai
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hän toimi epävarmasti tai kohteli hevosta väkivaltaisesti, hän rikkoi sopimusta.
Sosiaalisen sopimuksen ytimenä olevat luottamus ja vastavuoroisuus eivät tällöin
toteutuneet. Hevonen ei ole tällaiselle käsittelijälle aktiivinen toimija, vaan mekaaninen kone tai orja vailla oikeuksia ja väkivallan uhri. Kun parhaassa tapauksessa sekä ihmiset että hevoset olivat päätöksentekijöitä ja loivat yhdessä käyttäytymistapoja, julmasti kohdeltu hevonen muuttui apaattiseksi tai aggressiiviseksi,
koska sen vuorovaikutusyrityksiin ei koskaan vastattu positiivisesti yrittipä se
mitä vain. Toisaalta niitä kohtelevien miesten tilanne saattoi olla aivan samanlainen heidän lapsuudessaan. Koska ihmisen ja hevosen välinen suhde on sosiaalinen prosessi, jonka molemmat ovat oppineet, se ”toimii” tavallaan niin hyvässä
kuin pahassa. (Armstrong Oma 2010: 178–180.) Molemmat toteuttavat opittuja
käyttäytymismalleja, joista on hankala päästä irti. Hevosta ei pidetty tällaisessa
suhteessa subjektina vaan objektina, jolta aina vaadittiin jotain, kun sitä lähestyttiin. Hevonen on ihmiselle tällöin enemmän vanki kuin kumppani (Mangelsdorf
2012: 207). Ihmisen lähestyminen merkitsi hevoselle aina uusia käskyjä, uupumusta ja kipua, joita se lopulta yritti vältellä parhaansa mukaan. Harvassa olivat
kuitenkin sairaat tai täysin vailla empatiaa olevat henkilöt, jotka aina kohtelivat
hevosta väkivaltaisesti. Suurin osa ihmisistä oli silloin, kuten nykyäänkin sellaisia, jotka stressaantuneena purkivat ahdistuksensa eläimiin ja toisiin ihmisiin.
Ihmisen pahoinvointi vaikuttaa hänen eläimenkäsittelyynsä, sillä mikäli hänen
asenteensa on negatiivinen hänen sitoutumisensa eläinten tarkkailuun ja puuttuminen ongelmiin heikkenee. (Vainio et al. 2007: 15.)
Viljelijöiden kulttuurisia malleja tutkinut Silvasti toteaa, että heille ei ollut
järkevää kohdella eläintä huonosti, sillä huonosti kohdeltuna se ei tuottanut. Yhtä
selvää oli kuitenkin, että hevosia kohdeltiin huonosti, tuotto mielessä. Silvastin
mukaan viljelijöiden oma tulkinta elinkeinostaan on syntynyt ”pitkällisten kulttuuristen, taloudellisten ja poliittisten prosessien” muodostamana, missä he tulkitsevat toimintansa vaikutuksia eläimille tilanhoitajaetiikan ohjaamasta suojelemisen ja huolehtimisen näkökulmasta käsin. Silvasti tulkitsi heidän toimintaansa
liittyvää ristiriitaa heidän elämäntapansa ja sitä jäsentävien kulttuuristen mallien,
jatkuvuuden ja tuottamisen, avulla. (Silvasti 2002: 44–48, 50.) Tuottavuuden
malli näkyi kyllä savottatyössä, mutta jatkuvuudella siinä ei joidenkin kohdalla
näyttänyt olevan juuri tekemistä.
Hevosen väkivaltaista kohtelua ei pidetty yleisesti jaettuna käyttäytymismallina vaan yksilöiden poikkeavana käyttäytymisenä. Se korkeintaan yhdistettiin
juoppoihin tai metsätyömailla tapahtuvaksi. Aineiston perusteella tein kuitenkin
tulkinnan, että myös hevosen huonon kohtelun kulttuurinen malli oli olemassa.
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Jos maatalousyhteiskunnassa kasvaneelle sanottiin, että joku kohteli hevostaan
huonosti, hänellä luultavasti tuli mieleen kuva väsyneestä, laihasta, ja koukkupolvisesta hevosesta. Nimitän hevosen huonon kohtelun mallia tässä autoritaariseksi
malliksi, joka oli opittu ja joka oli – yleensä miehen – oman empatiakyvyttömyyden vahvistama.
Vaikka sosiaalisen sopimuksen malli on fiktiivinen siinä mielessä, että eläin
ei voi tehdä sopimuksia, sopii se kuitenkin selittämään hevosen hyvää kohtelua
ihmisnäkökulmasta. Sitä voitaisiin kutsua myös vastavuoroisuuden malliksi, koska hevosella on siinä mahdollisuus vuorovaikutukseen ja ymmärretyksi tulemiseen. Autoritaarinen malli perustuu käsitykseen hevosesta koneena, vuorovaikutukseen kykenemättömänä, vaikka todellisuudessa ihminen on työparissa se, joka
ei kykene vastavuoroisuuteen. Ihminen vaatii hevoselta kaiken, mutta antaa hyvin
vähän takaisin.
6.3

Hevosen lukeminen
Hevosen elekieli oli sellainen, että se vaatii opiskelua ymmärtämään, koska
siinä ei ole sanoja, siitä huolimatta se kertoo paljon. (SKS KRA. HT 1332–
1352. 2003.)

Hevosen lukemisen taidolla tarkoitetaan hevosen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin
tulkintaa (Birke 2008; Schuurman 2012: 148). Hevosen lukemisen taidossa yhdistyvät kokemus, hevosyksilön tunteminen, hevosen antamien merkkien huomaaminen ja tulkinta sekä tilanteeseen liittyvä kulttuurinen tieto. Maatalousyhteiskunnassa hevosen lukemisen taitoa tarvittiin paitsi hevosta käsiteltäessä ja ajaessa, myös sitä ostettaessa, varsinkin, jos hevosen hankki markkinoilta. Toinen erityinen tulkintaympäristö oli sotarintamalla. Esimerkiksi tutun hevosen ajaminen
rauhallisella kylätiellä oli tulkintatilanteena erilainen kuin oudon hevosen ostaminen markkinoilta tai metsässä piileskelevien tarkka-ampujien havainneen hevosen
käyttäytyminen rintamalla.
Hevosen kanssa toimiminen on hyvin ruumiillista ja kommunikaatio sen
kanssa perustuu ruumiinkieleen (Birke 2007; Argent 2012; Schuurman 2012).
Hevoset viestivät myös äänellään, kuten kertomuksissa usein mainitulla hörinällä.
Hevonen koskettaa ihmistä yleensä päällään. Se voi tönäistä, hangata päätään
ihmistä vasten, purra, nipistää, rapsuttaa hampaillaan, höplätä huulillaan ja nuolla.
Hevosen näykkiminen eli etuhampailla ihmisestä kiinni ottaminen tulkittiin aineistossa eri tavoin. Yleensä näykkivää hevosta pidettiin vain vihaisena yrittämät155

tä tulkita sen käyttäytymistä sen kummemmin. Erään naisen mielestä miehet eivät
ymmärtäneet hevosen elekieltä esimerkiksi silloin, kun hevonen miehen sitä hoitaessa kosketteli miestä huulillaan ja mies huitaisi hevosen pois luullen, että se
yritti näykkiä. Näykkiminen saatettiin kuitenkin tulkita myös hevosen yritykseksi
kertoa, että jokin häiritsee sitä. Tämän tulkinnan teki nainen, joka kertoi, kuinka
hän meni 10-vuotiaana seisomaan hevosen eteen sitä valjastettaessa ja se oli nostanut hänet ilmaan takinrinnuksesta. Hän tulkitsi hevosen komentavan häntä,
mutta jatkoi samalla, että heillä ”ihmisillä se komento oli”. Tässä puolestaan näkyy käsitysihmisen ja hevosen välisestä suhteesta, jossa ihmisen täytyy olla johtaja. (SKS KRA. HT 70–73. 2003.)
Markkinoilta hevosensa ostavan piti olla tarkkana, sillä myytäville hevosille
yritettiin tehdä monenlaisia ”vippaskonsteja”, jotta ne menisivät paremmin kaupaksi. Hevosta ostettaessa sitä katsottiin ensin kaukaa ja mikäli hevonen katsoi
takaisin, ryhdyttiin hieromaan kauppoja. Hevosen ikä katsottiin hampaista. Niinpä
myyjä saattoi viilata hampaita, jotta hevonen näyttäisi nuoremmalta. Myyjät saivat ”laiskan kulkemaan ja vihaisen kiltiksi”. Ja kotiin tuotua hevosesta saattoi
tulla niin vihainen, ettei ”arka mies tohtinu mennä likimaillekkaa”. Hevosesta
hankkiuduttiin eroon myymällä se edullisesti eteenpäin, jolloin se luultavasti
joutui jälleen markkinamiehille huumattavaksi ja sieltä eteenpäin kiertämään.
(SKS KRA. Kotikielenseuran äänilevyt E 266: 115–123. 1940. Mies 73 v.)
Vielä sotien jälkeen sai hevosmies seurata muutaman päivän tarkasti markkinoilta ostamaansa hevosta, kun se toipui mahdollisesta lääkityksestä. Vihaiselle
hevoselle saatettiin antaa tupakka- eli jymyvettä, jotta se olisi rauhallinen myyntitilanteessa. Eikä kukaan halunnut ostaa huiskahäntää, koska niillä oli tapana ajaessa pyörittää häntäänsä, jolloin ohjat kiertyivät varomattomalla ajajalla hännän
ympärille, eikä hevonen ollut enää kunnolla ohjattavissa. Huiskahäntätammoja
pidettiin pahimpina, koska ne häntää pyörittäessään vielä virtsasivat ja kuski sai
pyörivästä hännästä roiskeet päällensä. Huiskahännät kokivatkin julman kohtalon
markkinoilla. Niitä estettiin heiluttamasta häntäänsä kiertämällä hännänjuureen
rautalankaa tai kuminauhaa, mikä turrutti hännän ja aikaa myöten aiheutti kuolion, mikäli uusi omistaja ei huomannut sitä ajoissa. (Haastattelut 1995: Mies
1935.)
…piti kokeilla, ettei siellä ole pyörän venttiilikumia, kun kiristivät sinne häntärompan juureen. Se turtu kait sitten, että se ei pyörityttäny sitä. Mutta siinä
oli semmonen, että jos ei sitä hoksannu pois, niin tipahti pala ja häntä pois.
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Jotta on meleko raakojaki, – – Kun näin aattelee nykyään niin on se hirviää.
(Haastattelut 1995: Mies s. 1935.)
Hevoskaupoista ja markkinoista kerrottiin mielellään, mutta samalla kauhisteltiin
toiminnan raakuutta nimenomaan nykypäivän näkökulmasta tarkasteltuna. Aikakaan ”markkinatouhu” ja markkinahevosten arviointi oli osa miesten kulttuurista
tietoa, sillä naiset harvemmin olivat hevosia markkinoilla ostamassa. Hevoskauppoihin otettiin usein mukaan hevostuntija eli loijari, joka oli saman kylän miehiä.
Yleensä loijaria tarvitsivat ne, jotka eivät paljon hevosista tai hevoskauppaan
liittyvistä lieveilmiöistä tienneet, mutta tiedetään varsinaisten hevosmiestenkin
ottaneen toisen avukseen.
Toinen erityinen hevosen lukemisen tilanne oli sodassa. Hevonen varoitti
miestä vaarasta, jos mies vain osasi tulkita oikein sen käyttäytymisen. Valpas
asento, korvien höristäminen, jännittynyt olemus ja hermostunut liikehdintä varoittivat kokenutta hevosmiestä tulevasta vaarasta. Siviilissä vaarallinen käyttäytyminen, kuten ryntääminen kovaan laukkaan, pelasti henkiä sodassa, kun hevoset
aistittuaan metsässä piileskelevät miehet ampaisivat pakoon vieden kuskinsa turvaan. (Leinonen 2005: 9–10.)
Hyvin mekaanisen hevoskäsityksen omaava ihminen ei välttämättä koskaan
oppinut lukemaan hevosta. Jos hänen mielestään hevosessa ei ollut mitään vikaa,
vaikka se ei jaksanut vetää edes tyhjää rekeä kaatumatta, se kertoo kyvyttömyydestä tulkita toisen olennon tuntemuksia ja ymmärtää sen tarpeita. Tällaiselle
ihmiselle hevonen oli kone, jonka hoitoon ei turhaan energiaa käytetty. Vuonna
1928 syntyneen miehen kertomuksen perusteella myöskään hänen ”hyväuskoinen” isänsä ja ”konikauppoihin hanakka” veljensä eivät paljon hevosen hyvinvointiin aikaansa uhranneet, sillä he tekivät niistä kaupatkin aina hetken mielijohteesta, kun joku sattui uutta tarjoamaan. Mies kertoi heidän ostamansa uuden
hevosen toisen takajalan olleen ”tönkön”, mutta se ei hänen mukaansa ”pahemmin haitannut ajoa”, kun oli aikaisempiin hevosiin verrattuna ”hevosenoloinen”.
Tietämättömyys näkyi myös siinä, että kertojan isä ei tiennyt, mikä hevosessa oli
vikana, kun se lopetti syömisen. Hän oli käynyt kysymässä eräältä hevosmieheltä
asiaa ja tämä oli tullut viilaamaan hevosen hampaista piikit pois.37 (SKS KRA.
HT 427–443. 2003.) Kertomuksessa ei missään vaiheessa tullut ilmi, että hevonen
voisi olla kipeä. Kaikki tulkinta tapahtui ihmisen hyötynäkökulmasta, ja hevosen
vointiin puututtiin vasta kun se reagoi voimakkaasti.

37

Joillekin hevosille kasvaa hammaspiikit, jotka aiheuttavat kipua. Ne poistetaan raspaamalla.
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Kuva 4. Myös naiset ajoivat hevosilla ja hoitivat niitä. Kuva Päätalo-instituutti, Taivalkosken kunta.

Avainasemassa hevosen lukemisessa on empatia, jonka voidaan sanoa olevan
perusta aidolle vuorovaikutukselle ja toisen olennon kohtaamiselle. Se on kykyä
asettua toisen asemaan ja jakaa toisen tunteita, pysähtyä kuuntelemaan ja olla
aidosti läsnä. Mikäli vuorovaikutuksessa ei ole empatiaa, se jää pinnalliseksi, eikä
toisen ymmärtäminen ole mahdollista. Psykologisissa tutkimuksissa naisten on
todettu olevan keskimäärin empaattisempia kuin miesten. (Björkqvist et al. 2002:
164.) Maatalousyhteiskunnan kontekstissa voidaan kertomusten perusteella puhua
myös hevosnaistaidosta, joka perustuu empatiaan, hevosen lempeään kohteluun ja
miesten hevosenkäsittelyyn vaikuttamiseen. Se on täydentävä ilmiö hevosmiestaidolle, joka keskittyi hevosen hyvään käsittelyyn ja työn suorittamiseen yhdessä
hevosen kanssa sisältäen kuitenkin vahvan mallin ihmisen johtajuudesta ja oikeutuksen lievään väkivallan käyttöön.
6.4

Uusi hevosenhoitokulttuuri
Minulle hevonen on osa elämäntapaa, luonnonläheisyyttä, luonnollisuutta.
Tärkeintä ei ole se, mitä hevosen kanssa tekee ja saavuttaa, vaan se miten tekee ja että on aina valmis oppimaan uutta ja muuttamaan tekemisiään, jos
huomaa olleensakin väärässä! (SKS KRA. HT 764–821. 2003. Nainen s.
1956.)
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Nykyään hevosen hyvää kohtelua, sen saamaa rakkautta ja hyvää hoitoa pidetään
itsestäänselvyytenä. Moni kokee jopa, että hevosia ylihoidetaan. Vaikka aiempia
sukupolvia on usein pidetty esimerkkeinä hyvistä hevosen käsittelijöistä, on tilanne nykyään muuttunut. Nykyään vain työhevos- ja raviharrastajat pitävät niin
kutsuttuja ”vanhoja hevosmiehiä” auktoriteetteinaan. Koska hevosharrastus on
jakautunut useisiin alakulttuureihin, tieto haetaan kunkin alakulttuurin taitajilta.
Lemmikkikulttuurin tulo hevosenhoitokulttuuriin aiheuttaa ristiriitoja eri alakulttuureista tulevien hevosihmisten välille. (Schuurman 2012: 58.)
Harraste- ja urheiluhevosen aikakaudella hevosen käsittelyssä korostuu ihmisen hevoskokemus eli se, onko hän aloittelija, tuntiratsastaja, ratsu- tai ravihevosen omistaja vai ravi- tai ratsastusalan ammattilainen. Lähes kaikki hevosen omistajat pitävät hevosten kanssa harrastamista tai työskentelyä elämäntapana. Hevosen vaikutus sen omistajan elämään on suuri, mikäli hän hoitaa itse hevosensa.
Hevonen tarvitsee hoitoa joka päivä, joten siihen menee suurin osa vapaa-ajasta.
Täysihoitotallilla hevosenpito on huolettomampaa kuin omassa tallissa, koska
täysihoidolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti sitä, että tallityöntekijä ruokkii
hevoset, tarhaa ne eli päästää ne ulkoilemaan aitaukseen ja puhdistaa karsinat. Se
on kuitenkin puolestaan kalliimpi tapa pitää hevosta.
Hevosten hyvinvointi on jatkuvaan keskustelun aiheena hevoskulttuurin sisällä. Luonnollisuus ja hyvinvointi ovat 2000-luvun ihmisen tunnussanoja myös
hevosenpidossa. Luonnollisuuden kulttuurinen malli näkyy kaupunkilaisen luonto- ja eläinsuhteessa siten, että kuluttaja haluaa luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa itselleen, luonnollista ruokaa lemmikilleen (esimerkiksi koirien raakaruokinta) ja tuotantoeläimille mahdollisuuden lajityypilliseen käyttäytymiseen. Lisäksi
hän haluaa kohdella omaa hevostaan luonnonmukaisesti, luonnollisen hevostaidon opein. Luonnollistaminen nostaa hevosen biologian hevossuhteen tärkeimmäksi asiaksi. Se perustuu sekä luonnontieteelliseen tietoon että romanttiseen
käsitykseen luonnottomana pidettyä valtavirtaa lempeämmästä hevosenhoidosta.
(Schuurman 2012: 212.) Erään kirjoittajan mielestä luonnollinen hevostaito perustuu hevosen luontaisten ominaisuuksien ymmärtämiseen. Hän selitti omaa
hevosenkäsittelyä vertaamalla sitä toisen hevosenomistajan käsitykseen hevosestaan ja sen käyttäytymiseen.
Hiljattain oli yksi ruuna laitumella täällä ja oli hyvä verrata mitä hyötyä
noista tiedoista on ollut itselle, kun kuunteli omistajaa. Veräjällä piti varoa,
kun se ryntäili. Omani opetan odottamaan, talutan usein kahtakin yhtä aikaa.
Lainaamani juoksutushihna oli aivan kurainen, kun polle oli riistänyt irti it159

sensä ja juoksennellut se perässään pitkin peltoa. Omiani nimenomaan käsittelen isolla pellolla, jossa aidat ovat kaukana, lähtökohtana on, että hevosen
tulee haluta olla ihmisensä luona. Kotiinpäin ei voi laukata, jos nyt ylipäätään maastossa uskaltaa laukata, kun hevonen voi "innostua"... Omat hevoseni
ja varsani nimenomaan ratsastan niin, että mihin tahansa suuntaan, ja varsinkin kotiinpäin, voi tulla vaikka laukkaa, miten muuten hevonen voisi olla
turvallinen? Ei ruunalla oikein voinut maastossa käydä, kun se siellä temppuili. Minusta hevosen on oltava toimiva, oli maastoon lähdössä sitten yksin
tahi joukolla. Hyvänä opetuskeinona on nuoren hevosen kanssa ratsastella
laitumella, kun muu lauma siinä vapaana koikkelehtii ja juoksentelee mukana. (SKS KRA. HT 764–821. 2003.)
Kirjoittaja vertaa harrastajaratsastajan ja omaa ammattilaisen hevossuhdetta toisiinsa. Siinä hän käyttää harrastajan hevosenkäsittelystä kertoessaan sanoja varoa
ja ei uskalla, ja hevosen käyttäytymistä hän kuvaa riistäytymiseksi, juoksenteluksi, innostuvaksi ja temppuilevaksi. Omaa toimintaansa hevosten kansa hän kuvaa
sanoilla opettaa, käsitellä ja ratsastaa. Hevosen oli oltava turvallinen ja toimiva.
Tässä voidaan tulkita olevan useita hevosen käsittelyn malliin liittyviä periaatteita; hevosen on odotettava ja seurattava ihmistä, sen tulee haluta olla ihmisen luona, sen tulee olla turvallinen ja toimiva myös maastossa. Toisin sanoen, hevosen
on luotettava ihmiseen ja tämän hevoseen, lisäksi ihmisen on oltava hyvä johtaja.
Hevosta ei pidä varoa, vaan sitä pitää käsitellä ja opettaa olemaan ihmisen kanssa,
jotta se olisi turvallinen. Hevosen kanssa olemisen pitäisi kertojan mielestä, hieman paradoksaalisesti, olla ”tasavertaista kaveruutta”, jossa ”kavereista toinen on
johtavassa asemassa” ja ottaa enemmän vastuuta. Hänen mukaansa ihmisen ollessa lapsi hevonen voi olla hyvä johtaja ja ihmisen kasvaessa hänestä tulee johtaja.
(SKS KRA. HT 764–821. 2003.) Johtajuus on siis tavallaan muuttuva prosessi,
jossa osat vaihtelevat sekä ihmisen että hevosen iän ja kokemuksen kasvamisen
myötä.
Nykyään hevosta pyritään ymmärtämään, ja vuonna 1956 syntyneen naisen
mukaan hyvä hevostuntemus lähtee hyvästä itsetuntemuksesta. Hyvää itsetuntemusta hän harjoittaa astrologian, grafologian ja unien tulkinnan keinoin. Niistä
hän kokee saaneensa selvyyttä siihen, millainen hän on ihmisenä ja miksi hän
toimii, niin kuin toimii. (SKS KRA. HT 764–821. 2003.) Hyvä hevostuntemus
edellyttää siis ihmiseltä panostamista paitsi hevostietouteen ja aikaa niiden kanssa
toimimiseen, myös omaan itseensä. Itsetuntemuksen tavoittelu näkyy nykyään
muillakin elämänalueilla esimerkiksi elämäntaito-oppaiden suurena menekkinä.
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Hyvän itsetuntemuksen merkitys hevosen käsittelyssä tulee kertojan mukaan
ilmi siksi, että ”hevonen on ihmisensä peili”. Tämän ajatuksen mukaan ratsastaja,
joka odottaa hevosen pelkäävän autoja, on syynä siihen, että hevonen lopulta
pelkää niitä. Hevonen siis jännittyy siksi, että ratsastaja on jännittynyt. Hänen
mielestään hevosten kanssa tekemisissä olevilla ihmisillä on moraalinen velvollisuus opetella ymmärtämään hevosta ja kohdella sitä paremmin. (SKS KRA. HT
764–821. 2003.) Välinpitämättömyys näkyy hänen mielestään selvästi esimerkiksi siinä, miten hevosen ontumiseen yleensä suhtaudutaan.
Kun seurailee hevosia, niin tuntipolleja38 kuin yksityisiäkin, kisoissa tahi
muissa yhteyksissä, niin ontumista pidetään ilmeisesti niin lievänä usein, ettei
siitä välitetä. ”Sehän menee aina tuolleen” tai ”se on vaan vähän jäykkä”.
Ehkä huomataan, jos sitäkään, että hevonen menee ”hieman epäpuhtaasti”.
(SKS KRA. HT 764–821. 2003.)
Kirjoittaja kritisoi sitä, että hevosia käytetään, vaikka ne ovat kipeitä. Hän kokee
ihmisten olevan välinpitämättömiä ja turtuneita hevosten ontumiseen ja sen pitämiseen niin lievänä vaivana, ettei se estä hevosen raskastakin käyttöä. Kertojalla
ja eräällä toisella kirjoituskilpailuun osallistuneella naisella oli oma ratsastuskoulu. He kertoivat työn muuttumisesta vuosien mittaan ja erityisesti nuorissa ja näiden hevostaidoissa sekä asenteessa tapahtuneista muutoksista. Heidän kertomuksistaan tulee ilmi hyvän hevosenhoitajan kulttuurinen malli. Hoitajan tuli olla
reipas, järkevä, vastuuntuntoinen ja luotettava sekä osata käsitellä hevosia itsenäisesti. Hevonen tuli harjata huolellisesti, eikä tallilla saanut norkoilla. He asettivat
vaatimuksia, mutta eivät kertoneet, miten olivat omalla tallillaan opettaneet hevostaitoja nuorille. Toinen naisista luopui kokonaan teini-ikäisten hoitajien käytöstä tallillaan, koska heistä oli ”enemmän haittaa kuin hyötyä” ja koska jotkut
vanhemmat kyseenalaistivat lasten työpanoksen käytön talleilla. Kertojan mielestä lapsille olisi hyväksi oppia ”luotettavuutta, ahkeruutta ja työn palkitsevuutta”.
(SKS KRA. HT 764–821. 2003.) Hän lopetti ratsastuskoulun pitämisen ja kertoi
päätöstä nopeuttaneen ”vapaan kasvatuksen saaneiden vanhempien lapset, joilla
ei ollut aivoja eikä käsiä”. Ratsastusleiriläisten ”leirikukkaset” eivät vastanneet
hänen mielestään käsityksiä järkevästä toiminnasta ja maalaisjärjen käytöstä.
Leirillä oli eräs oppilas oman hevosensa kanssa ja yhdessä satulatelineessä
oli kaksi satulaa, vanha armeijan satula ja tavallinen yleissatula. Armeijan
38

Tuntipollella kirjoittaja tarkoittaa ratsastuskouluhevosta ja yksityisellä hän viittaa yksityisten omistamiin ratsuihin.
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satulaa käytettiin varasatulana ja nämä satulat olivat erään tuntihevosen
paikalla peräkkäin. Leiriläinen oli laittanut molemmat satulat hevosen selkään päällekkäin. En oikein keksinyt, mitä sanoa.
Toinen “kukkanen” sattui samana päivänä toisella jatkoleirillä. Yksi
tamma ei sopeutunut laumaan ja oli laitumella erään ruunan kanssa, eri laitumella kuin muut hevoset. Kaksi leiriläistä lähti hakemaan näitä hevosia ja
aloin ihmetellä, että kuinka heillä kestää niin kauan, ennen kuin he tulevat.
Kun he sitten tulivat ihan väärää peltoa pitkin, kysyin, että “kuinka he sitä
peltoa pitkin tulevat”, niin he kertoivat, että olivat purkaneet 10 m aitaa, kun
eivät löytäneet veräjää. Silloin tunsin itseni liian vanhaksi noihin hommiin.
(SKS KRA. HT 535–546. 2003.)
Kertoja kritisoi lasten kotikasvatusta, jonka hän näkee päinvastaisena tallilla tarvittavien taitojen oppimiselle. Tallimaailma on arvoiltaan konservatiivisempi kuin
yksilöllisyyteen tähtäävä lasten kasvatus nykyään. Tallilla työtä tehdään lihasvoimin, se on raskasta, ja sitä sekä hevosen käsittelyä leimaa tietty kurinalaisuus ja
vastuullisuus, minkä kertoja kokee lapsilta ja nuorilta nykyään puuttuvan. Hän
kokee myös, ettei kotikasvatus nykyään anna lapselle eväitä maalaisjärjellä ajatteluun ja itse tekemiseen.
Nykyisessä hevosharrastuskulttuurissa hevosesta itsestään on tullut toiminnan
keskipiste (Schuurman 2012). Sen ruokinta on monipuolistunut ja -mutkistunut ei
vain suoritushevosten vaan myös harrastehevosten kohdalla. Koko hevoskulttuuri
on kaupallistunut, kun hevosenomistaja on melkein saatu uskomaan, että hän
tarvitsee kaikkea kaupan olevaa tavaraa ja rehua. Moni on sitä mieltä, että kulutushysteria on mennyt liian pitkälle ja suhtautuu asiaan tietyllä sarkasmilla, kuten
alla olevan lainauksen kirjoittaja.
Minunkin Lanita-hevoseni syö täysihoitotallilla kolmesti päivässä. Heinää ja
kauraa sekin pistelee, mutta lisäksi annetaan vitamiinia ja eliksiiriä useasta
eri purkista. Osa kaurasta korvataan kalliilla myslirehulla, jotta heppani ei
hermostuisi liikaa. Joskus Lanita voi saada mummilta oikean hevosleivän,
mutta muuten tammani on mikron päällä kuivattujen muutamien kannikoiden
varassa. (SKS KRA. HT 653–661. 2003.)
Kertoja viittaa edellä hevosen ruokinnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Tapana oli
pitkään syöttää hevoselle kauraa heinän lisäksi, mutta monet ovat nykyään jättäneet kauran kokonaan pois tai korvanneet osan siitä teollisesti tuotetuilla rehuilla,
kuten myslirehulla, johon kertoja edellä viittaa. Tavallista on myös syöttää he162

vosille erilaisia ravintolisiä. Kertoja viittaa myslirehun vaikuttavan hevoseen
rauhoittavasti. Erikoisrehuvalikoima on hevosille suuri, mikä vahvistaa aineistoni
ja kokemukseni mukaan nykypäivän hevosenomistajan halua tarjota hevoselleen
parasta. Paitsi hevosen hyvinvointi, myös sen ulkonäkö on tärkeää – tai ehkä siitä
on tullut tärkeämpää naisten ja tyttöjen hoitaessa niitä. Lemmikkiteollisuudesta
tuttu ilmiö kulutuksen suuresta kasvusta koskee myös hevostarvikkeiden menekkiä. Jalkojen hoito ja lihashuolto ovat asioita, joita ei työhevosille tehty, urheiluhevosille kylläkin. Nykyään myös harrastehevosen jalat hoidetaan tarkasti kylmäämällä niitä vedellä kymmeniä minuutteja raskaan treenin jälkeen. Asiaan
kuuluvat myös linimentit, savihoidot ja lämpökääreet. (SKS KRA. HT 653–661.
2003.) Eläinlääkärin palveluja käytetään nykyään yleisesti, mutta myös vaihtoehtoinen lääkintä ja niin kutsuttu luonnonmukainen hoito on erittäin suosittua niin
hevosten kuin lemmikkieläinten hoidossa. Fysioterapia, homeopatia, akupunktio,
yrttilääkintä ja kiropraktiikka ovat suosittuja harrasteratsujen hoitomenetelmiä.
Harrastehevosen hoidossa ei nykyään säästellä, vaan se on verrattavissa lemmikkien hoitoon. Kaikki mahdollinen tehdään, vaikka omistajalla menisi siihen kaikki rahat, kuten nainen seuraavassa kärjistää.
Jos hevosen jalka on vähänkään pipi, kiidätetään hevonen jo klinikalle. Kustannukset ovat sivuseikka. Toki sitä näkkileipää kuukauden verran syö, jotta
hevosen jalka kuntoon saadaan. (SKS KRA. HT 653–661.2003.)
Harrastehevosen tehtävänä on nykyään voida hyvin ja auttaa omistajaansa ja hoitajaansa voimaan hyvin. Luonnollisuus on nykypäivän hevosenhoitokulttuurin
avainsana. Hevosia pyritään käsittelemään, ruokkimaan ja hoitamaan luonnollisin
menetelmin. Hevosiin liittyvä tieto on pirstaleista. Sitä haetaan monelta suunnalta; kirjoista, internetistä, toisilta hevosihmisiltä, erilaisilta kursseilta ja toki myös
oman kokemuksen kautta. Harrastehevosista on tullut omistajansa hoivan ja kulutuksen kohteita sekä auttajia henkisen kasvun tiellä. Urheiluhevosen tehtävä on
suorittaa ja tuoda iloa, mainetta ja rahaa omistajalleen. Ne hoidetaan yleensä erittäin hyvin fyysisen suorittamisen mahdollistamiseksi ja niiden valmennukseen ja
ruokintaan käytetään sekä uusinta saatavissa olevaa tietoa että kokeneilta raviihmisiltä saatua tietoa.
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7

Sodan ja rauhan töissä hevosen kanssa

Hevosen merkityksellisimmät roolit Suomen lähihistoriassa olivat sotahevosen ja
työhevosen roolit. Kulttuuriset mallit sotahevosesta ja työhevosesta ovat vahvoja
ja vaikuttavat edelleen suomalaiseen hevoskulttuuriin ja hevoskäsitykseen. Ne
näkyvät erityisesti käsityksissä suomenhevosesta ja miehen ja hevosen suhteesta.
Uudempaa hevoskulttuuria ja hevostaloutta edustavat hevosammattilaiset, urheiluhevoset ja naisvaltainen ratsastuskulttuuri.
7.1

Kun Virkku oli sodassa

Suomessa hevosen sotakäyttö tuo mieleen toisen maailmansodan, kun angloamerikkalaisissa sotahistorian kirjoituksissa puolestaan sotahevosen tarina yleensä
päättyy ensimmäiseen maailmansotaan. Myös omassa tutkimusaineistossani sotakertomukset hevosista keskittyvät toiseen maailmansotaan, koska kertojat ovat
iältään niin nuoria, että eivät ole kokeneet tai eivät muista ensimmäisestä maailmansodasta mitään. Lisäksi itsenäistymistä seurannut sisällissota jakoi Suomen
kansan kahteen leiriin. Mieluummin suomalaiset muistelevat toista maailmansotaa, joka yhdisti kansan ja loi sankarimyyttejä niin suomalaisesta ihmisestä kuin
hevosestakin.
Suomenhevonen kuuluu arvostettujen veteraanien joukkoon. Puolustusvoimissa palveli suomenhevonen ansiokkaasti ja itsenäinen Suomi on hevosen
ansiota. Kaikki rintamatoiminta tapahtui hevosilla. Oli ratsujoukot, tykistö,
muonitus ja kaikki kuljetustehtävät, joissa hevonen palveli karuissa oloissa.
Paljon meni hevosia taistojen tuoksinnassa, mutta itsenäinen Suomi säilyi.
Olisiko itsenäistä Suomea ilman hevosta? Tuskin! (SKS KRA. HT 1332–1352.
2003.)
Sodan kokenut sukupolvi näkee hevosen merkityksen Suomen itsenäisyyden
kannalta oleellisena. Edellä kertoja kokee itsenäisyyden säilymisen olleen hevosen ansiota. Hevonen pääsee puheessa arvostettujen veteraanien joukkoon. Se
palveli sodassa ansiokkaasti ja moni veteraani koki, että tiettömässä maastossa
hevonen oli välttämätön. Isänmaallista puhetta Kinnunen ja Jokisipilä (2012:
479–480) nimittävät uuspatrioottiseksi puheeksi, jolle ei maan poliittisessa ilmapiirissä juuri ollut sijaa ennen Neuvostoliiton hajoamista.
Sota-ajan hevosesta aineistossani kertoi 35 kirjoittajaa ja kaksi haastateltavaa.
Heistä vain kolme oli itse ollut rintamalla. Suurin osa tarinoista sisälsi sekä tois165

ten perheenjäsenten muistoja että omia muistoja lapsuudenkodin sodassa olleista
hevosista. Aineistossani sotaan liittyvät kertomukset olivat nimenomaan sodassa
olleiden hevosten kertomuksia, joissa on selkeä narratiivinen kaari. Kertomus
alkaa hevosen sotaanotosta, etenee rintaman tapahtumiin ja lopulta kotiinpaluuseen tai kuolemaan. Toiset kertoivat laveammin omia kokemuksiaan ja muiden
kertomuksia, osa vain totesi, että ”Virkku oli sodassa ja jäi sinne”. Sotahevosen
kertomus sisälsi lisäksi kirjeenvaihtoa hevosen hoitajan kanssa, mahdollisen haavoittumisen sekä sen, miten se oli sodassa muuttunut. Sodassa olleista hevosista
puhuttiin, niitä muisteltiin ja niistä kyseltiin lomille tulevilta naapureilta ja sukulaisilta. Näin saatiin täydennettyä hevosen tarinaa. Toinen puoli sotatarinoita oli
maatilalle jääneiden hevosten ja niitä käsitelleiden naisten tarina.
Suurin osa sodassa olleista hevosista otettiin siviileiltä. Suomi oli jaettu yhden tai useamman kunnan käsittäviin hevosottoalueisiin, joilla oli omat ottolautakunnat. Niiden tehtävänä oli ottaa vastaan ja tarkastaa hevoset ja ajoneuvot sekä
lähettää hyväksytyt edelleen joukkojen perustamispaikkoihin. Sotakelpoisiksi
määriteltiin 5–18-vuotiaat hevoset, jotka eivät olleet kantakirjaeläimiä, kantavia
tai pienen varsan kanssa olevia tammoja tai alimittaisia.39 (Waris 1997: 40, 46–
47.) Hevosten antaminen sotaan oli niiden omistajille raskasta. Osa hevosista oli
kotikasvatteja, jotka olivat erityisen rakkaita koko perheelle. Niiden kohtalosta
rintamalla saatettiin kantaa huolta samalla tavalla kuten miehistäkin. Yleensä
hevoset annettiin sotaan ilman sen suurempia vastusteluja. Uhrautuvaisen talvisodan hengen kerrottiin vaikuttaneen kyseisen sodan aikana, mutta jatkosodan hevosotoista tuli enemmän valituksia. Silloin hevosotto koettiin huonommin suunnitelluksi ja paikoittain epäoikeudenmukaiseksi. (Leinonen 2012: 130.)
Virallisen kertomuksen mukaan talon ainoata hevosta ei otettu, mutta tästä
ohjeistuksesta ei aina piitattu, kuten vuonna 1928 syntynyt mies kirjoitti (SKS
KRA. HT 427–443. 2003). Hevosen puuttuminen hankaloitti elannon hankintaa,
kun kertojan isän oli mentävä jalkaisin metsätöihin. Se merkitsi myös kolausta
hänen asemalleen, sillä entiselle hevosmiehelle vänkäriksi eli hevosmiehen apumieheksi joutuminen merkitsi alennusta savotan hierarkiassa.
– Kun teillä ei oo miestä sovasa, kirijotettaan hevonen... Näin jatkosodan alkaessa Pudasjärven Puhoskylässä.
39

Jokaisella hevosella piti olla mukana päitset, marhaminta, loimi, juottoämpäri ja puhdistusvälineet
sekä vähintään 50 kiloa kauroja ja 100 kiloa heinää. Hevosajoneuvojen mukaan oli laitettava myös
valjaat, suitset ja mikäli mahdollista, kuormapeite, köysi, rautakanki ja lapio. Hevonen ja ajoneuvot
arvioitiin ja niille määrättiin korvaussumma, jos ne jäisivät palauttamatta sodasta. (Waris 1997: 40,
46–47.)
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Silloisen tavan mukaan talon tai mökin ainoaa hevosta ei otettu sotaan,
mutta ainakaan Pudasjärvellä siitä säännöstä ei piitattu. Oli yksi tai kaksi
hevosta, ei sillä väliä. Kun ei oo miestä sovasa...
Isä-Hanneksella oli liiaksi ikävuosia eikä huolittu sotaan. Minä jo pystyin tarttumaan kirvesvarteen ja nuorempi Kalle lusikanvarteen. Ei meiltä ollut sotaanlähtijäksi muita kuin Osmo. (SKS KRA. HT 427–443. 2003.)
Kertojan mukaan ainoakin hevonen saatettiin ottaa, mikäli talosta ei ollut miestä
sotaan lähtijäksi. Hevonen rinnastuu mieheen muutenkin sotatarinoissa, kun niitä
pidettiin vahvistuksena Suomen miesvahvuudeltaan alakynnessä olevaan armeijaan (Leinonen 2012: 134). Toisaalta ei hevosottolautakunnan pyynnöistä aina
välitetty. Pientä anarkiaa harjoitettiin Pudasjärvellä, kun hevoset olisi pitänyt
kesälaitumilta hakea sotaan.
Kesät hevoset olivat metsälaitumella. Kurkikylästen olisi kesällä pitäny lähettää hevosia sottaan, vaan mitenpä niitä lähetti, kun olivat mettäsä. Äijät talsivat mettäsä päivän kaksi, makoilivat jossain talossa ja sanoivat ettei hevosia löytyny… (SKS KRA. HT 427–443. 2003.)
Hevosottotarinoissa kerrotaan myös hevosista, jotka ”eivät viihtyneet armeijassa”.
Karjalan Kannaksella eräästä perheessä sotaan luovutettu Unto-hevonen palasi
kaksi kertaa 15 kilometrin päässä olevalta hevosottopaikalta takaisin kotiin. Se oli
riuhtonut itsensä irti ja palannut aina takaisin omaan pilttuuseen. Kaksi kertaa
sotilaat hakivat sen, mutta luovuttivat sitten sanoen, ettei se sovi sotaan. Hevosen
uskollisuus liikutti kotiväkeä ja perheen tytär kirjoitti siitä runon Hevosen rakkaus.
Enteilee lokakuun tuuli
myrskyä rajua itätuulta.
Marraskuussa sotilaat tulivat
veivät uskollisen Unto-hevosen
aamulla pilttuussa rouskutti Unto
jälleen tulivat sotilaat
veivät hevosen
katse sen oli niin surullinen
kyynel putosi poskelle hevosen
leirissä valjaat kalusi
aamulla hirnahti Unto – kotona
ei viihtynyt armeijassa
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palasivat sotilaat ja luovuttivat
Unto tiesi tehtävän tärkeämmän
marraskuun viimeisenä se
sai rekeä vetää evakkoon
uskollisen perheen turvaan sodan jaloista
Oli rakkaus hevosen.
Onko ihmisen?
(SKS KRA. HT 171–179. 2003.)
Idästä nouseva myrsky enteilee tulevaa sotaa ja on syynä hevosen ottamiseen
armeijalle, mutta hevonen tulee takaisin, minkä kirjoittajalle merkitsee hevosen
suurta rakkautta ja uskollisuutta omistajaperhettään kohtaan. Hän kertoo myös
hevosen kyynelistä, mikä tässä voidaan tulkita heijastukseksi ihmisten surusta.
Kuitenkin muissa sotahevosaineistoissa on useita mainintoja itkevistä hevosista,
joten se voi olla myös osa kertojan kokemusmaailmaa (Leinonen 2005: 13–14:
Leinonen 2012: 140). Kirjoittaja näkee hevosen kieltäytymisen sotaanlähtöön
kohtalokkaana, aivan kuin se olisi aavistanut, että sillä on tärkeämpi tehtävä perheen kuljettamisessa evakkoon. Hän kyseenalaistaa ihmisen rakkauden hevosta
kohtaan ja epäilee, onko se yhtä suurta kuin hevosen rakkaus ihmistä kohtaan.
Runon lopussa hän viitannee yleiseen käsitykseen hevosesta palvelijana ja sen
pitämisestä itsestäänselvyytenä.
Hevosten sotaanlähdöistä kirjoittivat useimmiten naiset, jotka olivat kotona.
Vuonna 1923 syntynyt nainen oli murrosikäinen, kun perheestä lähtivät talvisotaan hänen veljensä ja Lelu-hevonen. Hän kuvaa aikaa surulliseksi ja muistelee
rukoilleensa joka ilta sisarensa kanssa varjelusta veljelleen ja hevoselle. (SKS
KRA. HT 275–277. 2003.) Sotakertomuksissa on samanlaisia piirteitä kuin hevosten kuolemaan liittyvissä, sillä molempiin liittyy hevosesta luopuminen, mikä
tavallaan kirkastaa sen merkityksen ihmisille. Oli yleistä, että koko perhe oli pihalla seuraamassa hevosen lähtöä sotaan. Myös miehillä, joiden ei juuri itkevän
nähty, oli kyyneleet silmissä, kuten seuraavassa 1930-luvulla syntynyt nainen
kertoo.
Vuosia myöhemminkin me muistelimme usein Pojun lähtöä sotaan ja kaikkea
Pojuun liittyvää. Kun Poju lähti pihaltamme, me olimme nurkalla seuraamassa Pojun menoa niin kauan kuin se erottui. Ja jokaisella oli kyyneleet
silmissä, miehilläkin. Ja karjakkommekin itki monta päivää, vaikka yritti sitä
salata. Ero otti lujille. Se oli vielä tuntuvampaa kuin ero Santusta. Ja yhä uu168

delleen ja uudelleen joku sanoi: – Muistattekos sen... (SKS KRA. HT 835–
850. 2003.)
Muistelu liittyi myös oleellisesti sodassa olleisiin hevosiin. Hevosia muisteltiin
sodan aikana ja sen jälkeen, kun ne olivat jo kuolleet. Naisten muistoissa on päällimmäisenä suru ja huoli, jota hevosen sotaan lähettäminen aiheutti koko perheelle. Kertomuksissa tulee myös ilmi käsitys hevosesta eläimenä, joka aavistaa kohtalonsa. Rintamalta odotettiin kuulumisia sekä hevosesta että miehistä. Kuulumisten saamista helpotti se, jos hevonen oli tuttujen miesten kanssa samassa paikassa
rintamalla. Nämä miehet kotona käydessään kävivät kertomassa myös hevosen
kuulumiset. (SKS KRA. HT 835–850. 2003.) Toisessa kertomuksessa hevosen
merkitys ilmaistaan myös eksplisiittisemmin, kun kertoja kertoo hevosen olleen ”isän lemmikin ja koko perheelle läheisen”. Lemmikki tarkoittaa 1940-luvun
kontekstissa eri asiaa kuin nykyään. Lemmikistä kirjoittaminen kertoo miehen
hoitaneen hevostaan hyvin ja luultavasti myös hellitelleen sitä taputuksin ja leipäpaloin, koska hevonen oli ”usein puistellut tiukujaan portailla ja odottanut leipäpalasta”. (SKS KRA. HT 758–763. 2003.)
Hevosen luovuttivat sotaan yleensä pojat, naiset tai vanhukset, koska miehet
olivat jo joutuneet rintamalle. (SKS KRA. HT 758–763. 2003.) Jos hevosia oli
useampi, niiden valinta sotaan pakotti omistajat moraalisiin pohdintoihin, joissa
yleensä käytäntö saneli lopputuloksen. Joku antoi paremman hevosensa sillä perusteella, että se pärjäisi sodassa paremmin ja laittoi vielä parhaat valjaat mukaan.
Joku laittoi vanhan hevosen ja piti nuoremman ja paremman hevosen kotitöissä.
Varma ol kaksissakymmenissä kevväällä 44, kun sota kiihty ja armeija meäräs toas hevose annettavaks rintamalle. Se ol hankala ratkasu: Jos ois antanna nuoremma, ruuna, – – ja se ois koatunna, töihi ois jeännä voa yks vanha
hevone. Mutta vaikeata ol panna vanha hyvä apulainenki semmosee reäkkii.
Varma sinne sitte kuitenki pantii ja se tulki sitte jo syksyllä takasi. Laiha se ol
ja takkune ja loppuu' ajettu, mutta ol se ilosesti hirnunna, kun näk Eino' asemalla.
Varma korjaantu kyllä muutamassa viikossa ku' peäs kottii. Eino hoiti
hevosia muutenki hyvi ja tietysti vanhoa apulaistaa' erikoisesti. (SKS KRA.
HT 596–607. 2003.)
Sota-ajan käytännöllisestä ja mekanistisesta hevoskäsityksestä edellä kertoo nuoremman hevosen pitäminen työssä sekä hevosen ”korjaantuminen”. Mekanistinen
hevoskäsitys ei kuitenkaan sulkenut pois kiintymystä hevoseen, sillä hevosta
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ikävöitiin ja vanhan apulaisen sotaanlaitto koettiin vaikeaksi. Sodasta palannutta
hevosta myös hoidettiin hyvin, erityisesti vanhaa hevosta, jonka sotareissusta
tunnettiin mahdollisesti myös syyllisyyttä.
Naiset jäivät sota-aikana hoitamaan tilaa ja monen hevossuhde muuttui, kun
he joutuivat tekemään myös peltotyöt hevosella. Työ oli raskasta ja useimmilla
naisilla oli joku apuna tilan töissä tai lapsia hoitamassa. Koska parhaat hevoset oli
yleensä viety sotaan, naiset joutuivat tekemään työt kotiin jääneillä hevosilla,
jotka olivat nuoria, vanhoja tai siitoshevosia. (Leinonen 2012: 142–143.) Vuonna
1939 syntyneen naisen äidin piti opettaa talon nuori hevonen töihin ”pojan kloppien kanssa”. He olivat valjastaneet varsan kärryjen eteen ja pistäneet paksun
aidanseipään rattaiden pinnojen väliin. Nainen oli noussut rattaille ja hevonen oli
lähtenyt menemään ”kärryn ratas tönkkönä”. Hän oli ajanut niityllä varsan väsyksiin, ja se oli ilmeisesti käynyt opetusajosta, sillä työt piti sen jälkeen tehdä. (SKS
KRA. HT 927–940. 2003.) Yleensä varsojen ajo-opetus oli miesten työtä, mutta
sota-aika teki poikkeuksen tähänkin.
Rintamalla oli ollut vain kaksi haastatelluista ja yksi hevostarinakeräykseen
osallistuneista. Seikkaperäisesti ei kukaan kokemuksiaan selittänyt. Kirjoituskilpailumateriaalissa oli vuonna 1921 syntyneen miehen lyhyt kertomus siitä, kuinka
hevonen kuljetti hänet hoidettavaksi, vaikka hän ei nähnyt kunnolla. Hevonen
pystyi toimimaan paitsi kulkuneuvona, myös miehen silminä.
Rintamalla olin jatkuvasti tekemisissä ratsujen kanssa. Rukajärvellä silmäni
sairastuivat. Ratsastin Tieksaan ja sieltä takaisin Rukajärvelle hakemaan papereita, jotka oikeuttivat minut hoitoon Hyksiin. Kiitollinen olin hevoselle, joka kymmeniä kilometrejä kuljetti näkövammaista miestä. (SKS KRA. HT 269.
2003.)
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston Hevoset sodassa 1939–
1944-aineistossa oli useita kertomuksia siitä, miten hevoset käyttäytyivät sotaolosuhteissa ja kuinka ne pelastivat ihmishenkiä aistiessaan väijytyksiä ja kohti
lentäviä ammuksia (Leinonen 2012: 139). Hevostarinakeruun kertomuksissa nämä tiivistyvät yhteen naisen kirjoittamaan merkintään siitä, mitä hän oli kuullut
miesten kertovan rintamalta tutuista hevosista.
Miehet kertoivat, että Santtu oli rintamalla hyvä hevonen, rauhallinen ja terve. Kun ammukset ulisivat, se oli joko pysähtynyt tai juossut lujaa, jotta ammus ei osunut. Sen tarkka kuulo oli usein varjellut miehiä. (SKS KRA. HT
835–850. 2003.)
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Nainen kertoo yllä hyvän sotahevosen mallin. Se oli rauhallinen, terve, tarkkakuuloinen ja sopivan itsenäinen toiminnassaan. Mangelsdorfin (2012: 201) mukaan hevosten pakokäyttäytyminen vaihtelee rodun ja yksilön mukaan. Suomenhevonen kuuluu rauhallisempiin pohjoisten alueiden rotuihin, jotka reagoivat
hitaammin, tai hevosihmisten mukaan harkitummin, yllättäviin tilanteisiin. Kokeneen sotahevosen kerrottiin pystyvän ammuksen äänen perusteella arvioimaan,
mihin se putoaa ja toimimaan sen mukaan jääden paikalleen tai laukaten pakoon.
Hevosten ja ajoneuvojen tunnistaminen tapahtui numeron avulla. Hevosten
karvaan leikattiin tai kavioon poltettiin numero, joka kertoi hevosottoalueen ja
hevosen järjestysnumeron. Numero kirjoitettiin hevoskorttiin, mihin tulivat myös
sen nimi, tiedot omistajasta sekä tieto siirroista, haavoittumisista, sairastumisista
ja hoidoista. (Waris 1997: 47–48.) Hevosten hoitajat, jotka myös ajoivat hevosta
huoltotehtävissä, saivat hevosen kortista selville sen nimen, iän ja omistajan osoitteen (SKS KRA. HT 492–500. 2003). He kirjoittivat hevosen kotiväelle hevosen
kuulumisia40 ja antoivat tavallaan äänen hevoselle ja täydensivät sen tarinaa. Kirjeet toivat lohtua hevostaan kaipaavalle perheelle. Tämä kertoo paljon hevosen
kulttuurisesta, taloudellisesta ja emotionaalisesta merkityksestä sota-ajan Suomessa. Toki kirjoittajilla oli myös muita motiiveja kuten pakettien saaminen hevosen kotiväeltä, mutta varsinaisesta vilpistä on kertonut vain yksi sotahevoskyselyihin vastanneista. Rintamalta hevosten omistajille kirjoitetuista kirjeistä
saisi oman mielenkiintoisen tutkimusaiheen. Hevostarinakeruussa oli yksi vastaaja kertonut kirjeenvaihdosta ja kopioinut tarinaan mukaan kirjeitäkin.
Osmon hoitaja – – Kirjoitti sotavuosina monta kertaa kertoen Osmosta. Äiti
lähetti paketteja, kun ei ollu ommaa miestä sovasa, jolle lähettää pakettia.
Oli vain Osmo… (SKS KRA. HT 427–443. 2003.)
Kertoja sanoo äitinsä huolehtineen hevosen kohtalosta, koska tällä ei ollut miestä
sodassa. Moni mainitsee hevosen olevan kuin perheenjäsenen ja joissakin taloissa
oli tapana leipoa hevoselle omat leivät. Niinpä naiset leipoivat leipää hevoselle
myös rintamalle ja lähettivät samalla joitain pientä myös hevosen hoitajalle, jolle
olivat kiitollisia hevosen hyvästä hoidosta ja sen kuulumisten kertomisesta.
Perholla oli erityisen hyvä ajomies. Siitä muistona ovat lehtileike vuodelta
1940 ja kirjeet, jotka vuonna 1939 syntynyt mies lähetti kertomuksen kera hevostarinakeräykseen. Hän oli tutkinut setänsä hevosen kohtaloa ja jäljittänyt niin
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Kirjeenvaihto oli yleistä, sillä siitä on paljon mainintoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keruussa
Hevoset sodassa 1939–1945 ja Ulla-Maija Aaltosen (1991) kirjassa Kiitos Suomen hevoselle.
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hevosen kuin sen hoitajankin tiedot sota-ajalta. Hevosten omistajat arvostivat
rintamalta tulevia kirjeitä, sillä he ymmärsivät kirjeiden kirjoittamisen vaikeuden.
Tieto hevosen oloista myös helpotti kotiväen epätietoisuutta rintaman tapahtumista. Ajomiehen tai hoitajan sanottiin olevan lähimpänä hevosta sodassa. He saattoivat kirjoittaa hevosen omistajille myös kysyäkseen sen kutsumanimeä. Hevoset
miellettiin hyvin vahvasti yksilöiksi, joilla oli oma historiansa ja kokemuksensa.
Arvoisa Isäntä!
Kävin tässä kirjoittamaan, kun olen ajanut sillä teidän Perholla jo kohta kaksi kuukautta. Nyt sain tietää nimenne ja osoitteenne. Eikä täältä mitään huonoa kuulukaan. Olen pitänyt sitä kun kukkaa kämmenellä. Täällä on ollut
ajoa niin vähän että kerran ja joskus kaksi kertaa viikossa olen ajanut sellaisen neljän kilometrin matkan. Nyt tämä Perho on niin iloisella tuulella että
kahdella jalalla kävelee kun juomaan vie ja yleensä taluttaa. Eikä näillä esimiehilläkään täällä muuta sanomista ole ollut kun, että se on muka liian lihava, mutta minusta se on kyllä pieni vika hevosessa, että nättinä on hyvä olla.
Sitten kaikki valjaat koitin valita käypäset ja minulla on vain sellainen pikku
reki että ei se Perhoa kovin rasita. Eihän tässä muuta erikoista olekkaan kuin
että hyvin voidaan kumpikin, niin Perho kuin minäkin. Jos näin onnistaa niin
pulskana tullaan siviiliin kumpikin. Olemme sellaisessa paikassa että me tuskin kumpikaan ennen olemme käyneet, mutta hyvin täällä menee. Kirjoittakaahan jos saatte tämän kirjeen. Onhan se kai kiva saada tietää että asiat on
hyvin.
Terveisiä Perholta ja hoitajalta
(SKS KRA. HT 492–500. 2003.)
Mies korostaa hevosen tehtävien helppoutta ja keveyttä ja sitä, että kohtelee ja
ruokkii Perhoa hyvin. Hänen kirjeessään on luettavissa monta hyvän hevosenhoidon malliin liitettyä asiaa eli hevosella ei teetetä liikaa töitä, se saa paljon ruokaa,
sen valjaat ovat hyvät ja kuorma on kevyt vetää. Lihava hevonen oli hyvinvoinnin
merkki. Perho palautettiin lopulta kotiin, mutta Perhon hoitaja kuoli kaksi vuotta
kirjeiden kirjoittamisen jälkeen jatkosodassa.
Sodassa olleisiin hevosiin liitettiin jo sota-aikana patrioottinen puhe, jonka
mukaan hevoset nähtiin sankareina ja niistä puhuttiin veteraaneina kuten miehistäkin. Juuri sodassa olleita hevosia inhimillistettiin eniten kertomuksissa ja rinnastettiin ihmisiin. Niiden sanottiin uhranneen itsensä ja kuolleen isänmaan puolesta
172

ja niiden oletettiin myös tienneen, mistä sodassa oli kyse. (Leinonen 2012: 146)
Sodassa olevista ja siellä jo olleista hevosista kerrottiin tarinoita perheen kesken
ja tutuille. Jo talvisodan jälkeen myös lehdistö kirjoitti hevosten sankaruudesta.
Hevosten tekemisiä inhimillistettiin ja merkityksellistettiin parhain päin. Alla
oleva artikkeliote Maaseudun Tulevaisuudesta vuodelta 1940 kertoo ”toinen toistaan merkillisemmistä tarinoista”, joita kirjoittaja pitää sepitettyinä tai erikoisesti
tulkittuina. Niissä hevonen esitetään sankarillisena inhimillisenä olentona, jonka
kerrotaan lähes kirjoittavan itse kirjeetkin. Totena hän sen sijaan ottaa hoitajan
kiintymyksen ajokkiinsa ja sen uhrautuvan hoitamisen. Hevonen oli nelijalkainen
asetoveri, ja kirjoittajalle oli merkityksellistä, että miehen ja hevosen välinen
suhde on herättänyt huomiota ulkomaisten kirjeenvaihtajienkin keskuudessa.
Suomalaisista sotahevosista kuulee toinen toistaan merkillisempiä tarinoita,
niiden viisaudesta, rohkeudesta ja uskollisuudesta. Milloin on hevonen yksinään ”valloittanut” ja tuonut omalle rintamalle kokonaisen asekuorman ryssien puolelta, milloin se on tuonut ”sotavankina” venäläisen hevosen ja milloin milläkin tavalla kunnostautunut ilahduttaen poikiamme ja tunkeutuen
yhä syvemmälle hoitajansa sydämeen. Puuttuu vain vielä, että Pollen entinen
isäntä saisi kenttäpostissa Polleltaan omakätisen kirjeen.
Omakätistä ei vielä ole tullut, mutta kylläkin terveisiä eläinystävällisen
hoitajan perille toimittamina. Suomalaisen sotilaan ja hänen nelijalkaisen
asetoverinsa suhdehan on herättänyt ihailua ja ihmetystä ulkomaillakin, kun
suurlehden kirjeenvaihtaja on kertonut esimerkiksi, kuinka suomalainen sotilas voi antaa ainoan peitteensä hoitamalleen hevoselle pakkasyönä. On sattunut myöskin, että ajokkinsa kohtalosta huolissaan ollut isäntämies on saanut sen nykyiseltä tuntemattomalta hoitajalta kirjeen, joka on suuresti ilahduttanut mieltä ja keventänyt sydäntä. Kun tiedämme, kuinka vaikeata usein
on rintamalla kirjeitten kirjoittaminen, osaamme antaa arvon tällaiselle sekä
isännälle että hevoselle omistetusta huomiosta ja ystävällisyydestä. (Maaseudun Tulevaisuus 29.2.1940.)
Hevonen on lainauksessa aktiivinen ”nelijalkainen asetoveri”. Moni mies todella
koki hevosten olevan heidän asetovereitaan, sillä he kokivat jakavansa niiden
kanssa sodan raadollisuuden ja traumat. Kirjoittaja tulkitsee miesten eläinystävällisyyden olevan syynä siihen, miksi he hoitivat hevosia hyvin. Hevosen hyvä
hoito oli työlästä siviilissäkin, joten sodassa toisen hevosta hyvin hoitavia miehiä
arvostettiin. Miehet tunsivat vahvaa kumppanuutta ja solidaarisuutta hevosen
kanssa rintamalla. Kumppanuus ja kiintymys olivat näkyvintä ihmisen käyttäyty173

misessä hänen surressaan hevosen kuolemaa ja vaarantaessaan oman henkensä
hevosen vuoksi. Miehet surivat toisinaan enemmän tuttua hevosta kuin hieman
vieraampaa ihmistä (Waris 1997: 36). Meehanin (2007: 144) mukaan surun näyttäminen eläimen kuoleman vuoksi on varmin merkki ihmisen kiintymyksestä sitä
kohtaan. Miehet tunsivat myös sääliä hevosia kohtaan, sillä heidän mielestään
viattomat hevoset joutuivat kärsimään ihmisten mielettömyydestä sodissa. Ilmiötä
kutsutaan mykän olennon syndroomaksi (dumb creature syndrome). Kun eläimet
joutuvat ihmisten julmuuden uhreiksi, ihmiset valtaa kollektiivinen suru ja erityinen hellyys eläimiä kohtaan sekä häpeän tunne ja halu kostaa eläinten puolesta.
(Lawrence 1989: 312.)
Moni muisteli myös hevosen paluuta sodasta. Suurin osa hevosen kotiinpaluusta kertovista tarinoista on naisten kertomia ja niissä muistellaan, kuinka rautatieasemalta haettu hevonen laukkaa irrallaan pihaan ennen hakijaa, joka on sen
kotimatkalla tarkoituksella irti päästänyt. Eläinten kyky löytää kotiin pitkän matkan päästä on ollut hämmästelyn ja tarinoiden kohteena pitkään (Knuuttila 2009:
105). Myös hevosten kykyä löytää kotiin ihastellaan ja ihmetellään. Ihmiset iloitsevat hevosen paluusta ja hevosen riemu tuttuun kotipihaan pääsemisestä on jäänyt vahvana ja liikuttavana muistona mieleen.
Tulomatkalla isä oli päättänyt kokeilla hevosen muistia. Kilometriä ennen kotikujaa hän oli vapauttanut kokeeksi Jaskan irralleen nähdäkseen, mihin Jaska suuntaa kulkunsa. Siinä samassa alakuloinen Jaska oli riuhtaissut täyteen
laukkaan. Isä oli yrittänyt polkea pyörällä perässä, minkä ehti, mutta näki
vain hännän heilautuksen. Hän uskoi Jaskan karanneen ties minne.
Kotikujalle Jaska kääntyi kuten ennen, ravasi täyttä laukkaa tallin eteen,
hirnui ja korskui, tepasteli edestakaisin raivokkaasti. Tallissa oleva Olli yhtyi
hirnuntaan kuin tervehdykseen. Mitä hevosten kieltä se lienee ollut!
Jaska on tullut, mutta missä isä? ihmettelimme. Isä saapui vasta kotvan
kuluttua ja ihmetteli hevosen hyvää muistia.
Villisti Jaska ryntäsi tallissa omaan parteensa.
Sinä iltana Jaska sai taas leipäpalasia korttiannoksista huolimatta. Jokainen kävi taputtelemassa Jaskaa. Hevoset nuuhkivat toisiaan. Onnellinen
tapaaminen.
Aluksi Jaska sai kiireisestä työajasta huolimatta lomapäiviä. Isä syötti
sille kauroja, silitteli, suki ja puheli. Edessä oli tosin työteliäs kesä niin Jaskalle kuin kaikille. (SKS KRA. HT 758–763. 2003. Nainen s. 1925)
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Hevosen iloinen ja innokas tulo kotiin kertoi ihmisten mielestä hevosen hyvästä
muistista, viisaudesta ja kotirakkaudesta sekä sen kautta hyvästä hevosenpidosta
ja hevosen kiintymyksestä kotiväkeensä. Hevosten iloisuuden arveltiin osin johtuneen niiden kyvystä tuntea ikävää kotitalliaan ja tuttuja ihmisiä kohtaan. (SKS
KRA. HT 1293–1295. 2003.) Hevoselle annettiin huomiota, hyvää rehua ja aikaa
palautua sodan koettelemuksista niin fyysisesti kuin henkisestikin. Kertojalle oli
jäänyt mieleen isänsä hellä suhtautuminen, kun tämä syötti kauraa, silitteli, harjasi
ja jutteli sodasta palanneelle hevoselleen. (SKS KRA. HT 758–763. 2003.) Yleensä kotiin palaavat hevoset olivat huonossa kunnossa, mutta siitä huolimatta niiden
kerrottiin tunnistaneen isäntänsä ja tervehtineen tätä.
Miesten rivit harvenivat, kotiin tuli vain Aaro, yksi viidestä. Ennen Aaron kotiutusta kuitenkin isä-Aleksi hälytettiin Kauhavan asemalle hakemaan kuihtunutta ja lautaseen haavoittunutta, ontuvaa Lippa-raukkaa. Asemalla oli ties
minkälaista hevosta. Yhteistä kaikille kuitenkin väsymys ja haavat. Isäntänsä
nähdessä pikkutamma nosti päänsä ja hirnahti. Sitä ei muut tehneetkään.
(SKS KRA. HT 74–78. 2003.)
Kaikkien hevosten sotatarina ei päättynyt kotiinpaluuseen. Aina ei hevosta nimittäin saanut takaisin, vaikka se olisi selvinnyt sodasta. Joskus numerot hevosten
lautasilla kävivät epäselviksi, eikä oikeaa omistajaa enää löydetty, toisinaan hevonen jätettiin tahallisesti palauttamatta sen oikealle omistajalle, kuten kävi Pojulle. Kirjoittaja kertoi sen olleen niin kauniin ja nopean, että upseerit ottivat sen
ratsukseen ja erään heistä ostaneen hevosen itselleen sodan päätyttyä. Kotiväelle
hevosen ilmoitettiin kuolleen. (SKS KRA. HT 835–850 2003.)
Saatiin selville, että se oli myyty Hämeenlinnassa sen viimeiselle ratsastajalle. Tämä tieto oli lehdissäkin, vaikka ei mainittu hevosen nimeä. Ja meillä
kävi tästä kertomassa Pojun hoitajakin, sekä muutama muu, joka oli asian
nähnyt. Ja vaikka isäni anoi Pojua takaisin monta kertaa todistajien lausuntojenkin avulla, emme saaneet hevostamme takaisin. Näin silloin tehtiin, sotaherran halu painoi vaa’assa enemmän kuin omistajan halu. Tämä harmittaa minua vieläkin, etenkin, kun tällöin katkesi täysin yhteys hevoseemme.
(SKS KRA. HT 835–850 2003.)
Kertojaa harmittaa, ettei oikeus käynyt toteen, mutta erityisesti hän kertoo harmittelevansa sitä, että heillä katkesi yhteys hevoseensa. Tämä kertoo hevosten vankasta paikasta maatilan sosiaalisessa yhteisössä, perheenjäsenenä, kuten moni
asian ilmaisi. Kertomus viittaa myös ajan epätasa-arvoon, kun ”sotaherran” sana
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painoi vaa’assa enemmän kuin omistajan. Ihmiset saattoivat kantaa vuosikymmeniä surua, katkeruutta ja syyllisyyttä hevosen menetyksestä. He eivät ole voineet
lapsuudessaan kyseenalaistaa vanhempiensa tai ”sotaherrojen” toimintaa ja tapaus
on jäänyt läpikäymättä.
Se tiedetään, että Pilkku pääsi sodasta ehyenä, mutta ei päässyt koskaan kotiin! Tästä alkoi minun, hevostytön painajainen!
Pilkun lautasilta oli reposteltu yksi numero epäselväksi. Kuitenkin meille
ilmoitettiin [että] Hämeenlinnalaiselle isännälle [oli] tullut eri hevonen kuin
omansa. En tiedä olisiko omansa kuollut tai miten lienee ollut, kovasti kuitenkin piti Pilkusta kiinni. Isä kutsuttiin katsomaan. Isällä piti olla kylästä joku todistaja mukanaan. Kylän kauppias lähti todistajaksi.
Kun tämä hevonen oli kuullut isän äänen, se oli ruvennut tallissa jo hirnumaan... Ja Pilkkuhan se oli ollut! Mutta isäntäpä ei hevillä luopunutkaan
hyvästä hevosesta! Ja isäni ei ruvennut käräjimään, vaan jätti asian sikseen.
Surin aran tytön lailla hiljaa hevostani. Mutta nyt 72-vuotiaana pitää itkeä,
itkemättömiä traumojani. En kärsisi katsoa TV:stä sotahevosia, sillä mieleeni
muistuu Pilkku, joka jäi odottamaan hakijaa kotiin. Jospa minä tämän tarinan kerrottua pääsisin rauhaan rakkaan hevoseni ikävöimisestä. (SKS KRA.
HT 694. 2003.)
Tässä kertomuksessa näkyy naisen lapsena kokema voimattomuus aikuisten asioiden ääressä ja suru siitä, että isä ei taistellut hevosen takaisin saamiseksi. Naisen
mieleen on jäänyt hevosen iloinen hirnunta sen tunnistaessaan isäntänsä ja pettymys siitä, että hevonen piti jättää vieraalle. Hevosen muisteleminen on tuonut
menetyksen tunteen takaisin mieleen ja aikanaan läpi käymättä jäänyt suru tulee
pintaan kirjoittaessa. Aikuisilla ei luultavasti ollut aavistustakaan lastensa tunteista tai he eivät ehtineet ajattelemaan koko asiaa. Lapset usein sivuutettiin kotieläimiin liittyvissä päätöksissä. Heiltä ei kysytty, mitä mieltä he olivat asioista,
eikä heille kerrottu eläinten lopettamisesta tai myymisestä etukäteen. Tämä tulee
ilmi myös nuoremman polven lapsuusmuistoissa.
Hevosten uskottiin pystyvän kiintymään vahvasti omistajaansa, ja se näkyi
myös siinä, miten vahvana miehen ja hevosen suhdetta pidettiin. Tämä tuli näkyville sotakertomuksissa hevosten lähtö- ja palautustilanteissa. Lähtiessä surevat
ihmiset ja palatessa iloitsevat molemmat. Erityisesti hevosen osoittama ilo kotiin
pääsemisestä tai tutun isännän tunnistamisesta oli tärkeä osoitus hevosen uskollisuudesta ja todiste miehen ja hevosen välisestä lujasta siteestä. Edellisistä muistoista poiketen sitä pidettiin epäselvissä tilanteissa toisinaan myös pätevänä
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merkkinä siitä, kenen hevonen oli. Hevonen tunnisti isäntänsä, ja toki myös muut
perheenjäsenet. Saattoipa käydä niin, että hevonen tunnisti isäntänsä, vaikka mies
ei hevostaan enää tunnistanutkaan.
Sota-aikana hevoset joutuivat kokemaan yhtä kovia kuin miehetkin. Moni hevonen jäi sinne, moni palasikin. Kun setäni meni hakemaan hevostaan sodan
loputtua, kysyttiin häneltä hevosen tuntomerkkejä. Hän sanoi, että kyllä hevonen isäntänsä tuntee. Hänen mainitessaan hevosen nimen, alkoi se kovasti
hirnua ja kuopia, muuta tuntomerkkiä ei tarvittu. (SKS KRA. HT 1022–1025.
2003.)
Hevonen on tässä aktiivinen toimija, jonka toiminta on kertojan mukaan vaikuttanut sen luovuttamiseen oikealle omistajalleen. Tarinassa korostuu miehen ja hevosen läheinen suhde. Mies olettaa ilman muuta hevosen tuntevan hänet ja ilmaisevan sen näkyvästi ja kuuluvasti.
Aina hevosen kohtalosta ei saatu muuta tietoa, kuin että se oli kuollut. Kaikkiaan 22000 hevosta kuoli tai katosi talvi- ja jatkosodassa. Ne korvattiin rahallisesti omistajilleen, mutta armeijalta saatu raha ei enää riittänyt uuden hevosen
ostoon. (Waris 1997: 47, 74.) Hevosista oli pula ja niiden hinnat olivat nousseet
monikertaisiksi sodan aikana. Jos hevonen kuoli sodassa, perhe halusi tietää, miten se oli kuollut. Surua helpotti hieman tieto hevosen nopeasta kuolemasta. Uutisen toi yleensä naapuri, joka kertoi, miten hevosen oli käynyt. (SKS KRA. HT
547–551. 2003.)
Eräänä päivänä saimme kuulla, että Santtu oli kuollut. Naapurin poika kävi
lomallaan meille kertomassa Santun viimeisestä päivästä ja kuolemasta. Tykinammus oli mennyt Santun läpi, joten kuolema tuli nopeasti. Tämä oli tapahtunut yöllä Santun ollessa ”tallissa” (rintamalla tallit olivat erilaisia kuin
kotona, ehkäpä vain ns. tuulensuoja tai tukkinurkkaus). Olimme surullisia
Santun kuolemasta, mutta iloisia siitä, ettei se ollut kärsinyt. Ja me muistelimme pitkään Santun niin työ- kuin kirkkomatkojakin, sekä kaikkea siihen
liittyvää. (SKS KRA. HT 835–850. 2003.)
Hevosen sotamatka oli saanut loppunsa kaukana kotoa, mutta sitä muisteltiin
edelleen. Sen tarina jatkui sitä kaipaavien ihmisten kertomana. Muistelussa tulee
jälleen ilmi hevosen paikka yhteisön jäsenenä. Sodassa olleista hevosista kerrottiin tarinoita sukupolvelta toiselle.
Sota muutti niin ihmisiä kuin hevosiakin. Sota muutti myös ihmisen ja hevosen suhdetta ja välittömästi juuri miehen ja hevosen suhdetta, jos he molemmat
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olivat olleet sodassa. Mies ja hevonen saattoivat molemmat selvitä takaisin arkielämään, mutta suurinta osaa sota vammautti niin henkisesti kuin fyysisesti. Toimintakykyyn vaikuttivat fyysiset vammat, jotka saattoivat estää työnteon osaksi
tai kokonaan, mutta myös henkiset traumat heikensivät työkykyä. Hevosista tuli
säikkyjä, vihaisia tai apaattisia ja miehistä ahdistuneita, väkivaltaisia tai masentuneita. Molempia myös ymmärrettiin. Poikkeavaa käytöstä siedettiin, koska sodan
julmat olosuhteet tiedettiin ja veteraaneja, niin miehiä kuin hevosiakin, kunnioitettiin. Suhde näihin hevosiin oli kunnioittava ja empaattinen. Veteraanihevosten
annettiin toipua vammoistaan ja niillä teetettiin aluksi vähemmän töitä, mikäli
mahdollista. Jos hevonen ei osoittanut toipumisen merkkejä, se saatettiin pitää
kesän yli ja lopettaa se syksyllä. Harvalla oli varaa pitää työkyvytöntä hevosta
tallissaan pitkään, etenkään sisäruokintakaudella pitkän talven ajan.
Monet hevoset tulivat aroiksi koville äänille, mikä teki työnteosta hankalaa ja
vaarallista. Armeijansa sodan jälkeen käynyt haastateltava muistaa, kuinka sodassa olleet hevoset hytkähtelivät pelkästä käsien taputuksesta. Lentokoneen ääneen
rauhallisimmin suhtautuneet hevoset nostivat päänsä ylös ja kuuntelivat tarkkaavaisesti, toiset ryntäsivät pakoon täyttä laukkaa. (Haastattelut 1996: mies s. 1931;
SKS KRA. HT 18–21. 2003.)
Erään toisen peltotilkun kynnössä talon pihapiirissä aidan takana kynti sarkaansa Kalle. Hänellä oli sodassa haavoittunut hevonen. Kuului pommikoneiden kumea jyrinä. Sitten huusi Kalle: Taas se Tanukka lähti, perkele. Tanu
tiesi, mitä merkitsi tuo ääni, se oli kylvänyt kipua ja kuolemaa, se ääni oli
syöpynyt Tanun sieluun. Puun alla se höristeli korviaan epäluuloisesti. (SKS
KRA. HT 976–983. 2003.)
Olimme kerran palaamassa hautajaisista pitkän ajomatkan jälkeen. Oli kova
pakkanen ja kuutamoilta. Kaikki sujui hyvin kunnes kuului pamaus. En osaa
sanoa, oliko se aseen ääni vai iskikö pakkasherra. Silloin Oiva otti “ohjakset
omiin käsiinsä”. Se lähti valtavaan laukkaan, juoksi ja juoksi, kukaan ei voinut hillitä sen menoa. Kyllä siinä vauhdissa kaikki saivat pelätä, me lapset
eniten, mutta onnellisesti Oiva meidät kotipihaan toi ja päästyään turvalliseen, tuttuun paikkaan, oli taas ihan sama kiltti ja kunnon Oiva-ruunamme
kuin ennen sotamatkaansakin. (SKS KRA. HT 751–757. 2003.)
Ensimmäisessä tarinakatkelmassa kerrotaan hevosella olevan sielun, johon sodan
kauhut olivat syöpyneet. Muut kertojat eivät hevosen sielusta kirjoittaneet, joten
sen ei voi sanoa kuuluvan hevosen kulttuuriseen malliin. Voin vain todeta, että
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kirjoittajan mielestä hevosella on sielu tai sitten hän on käyttänyt sanaa kirjallisena tehokeinona. Molempien kertomusten mukaan hevoset olivat hyvin oppineet
yhdistämään koneen ja paukahdusten äänet vaaraan ja varmasti myös sodassa
olleiden ihmisten pelkoon. Molemmissa kertomuksissa näkyy myös empatia ja
ymmärrys kovia kokeneita hevosia kohtaan, vaikka sodan muistot saavatkin hevoset pakenemaan ja ihmiset kiroilemaan ja pelkäämään.
Pidemmällä aikavälillä ja yhteiskunnallisesti merkittävämmin sota muutti
naisen ja hevosen suhdetta. Maaseudun naiset joutuivat tekemään itse tilan raskaimmatkin työt, kun miehet olivat sodassa. Vain varakkaimmissa taloissa apuna
olivat piiat, joku vanha renki ja sotavangit. Pientilojen naiset olivat tehneet lähes
kaikkia töitä jo aiemmin, joten he eivät varsinaisesti siirtyneet miesten töihin,
vaan heidän työnsä kaksinkertaistui. (Isaksson 1988: 133.) Joitakin uusia taitoja
hevosten kanssa toimiminen kuitenkin vaati, sillä harva oli kouluttanut nuoria
hevosia työntekoon tai kyntänyt hevosella. Sota tavallaan lähensi naista ja hevosta. Heidän oli kuitenkin opeteltava pärjäämään työhön huonosti sopivien hevosten
kanssa, koska armeija oli vienyt parhaat työkuntoiset hevoset. Jäljellä oli vain
hyvin nuoria tai vanhoja hevosia, tammoja pienten varsojen kanssa tai oriita.
Kirjassa Tuntematon emäntä eräs nainen kertoo, kuinka hän sai mieheltään
kirjeen, jossa tämä kehotti häntä ottamaan hevosen laitumelta ja alkaa tehdä töitä
sen kanssa. Mitään ohjeita hän ei antanut, ja niinpä nainen meni hakemaan purevan ja kiljuvan hevosen laitumelta ja teki työt. (Hintikka & Häppölä 2007: 60.)
Tutkimusaineistossani vuonna 1926 syntynyt nainen muistaa, kuinka hän teki
kotitilan työt nuorten poikien kanssa. Koska hän oli nainen, hänen työtään helpotettiin antamalla hänelle helpoin käytettävissä olevista hevosista ja laittamalla
hänet haravakoneen ajajaksi, mitä pidettiin helppona työnä. Kertomuksesta ei käy
ilmi, kuka työt jakoi.
Kotini hevostyöt jäivät vaikeimmassa sodan vaiheessa suurelta osalta nelivuotiaiden nuorten hevosten kontolle. Senikäisiä villikkoja meillä oli tuolloin
neljä. Myös hevosmiehistä oli pulaa. Niinpä minäkin tuossa vaiheessa jouduin vähän vaativampiin hevoshommiin. Sain tästä neljän villikon ryppäästä
kaikkein tasaisimman, Toussu-nimisen, tamman ajokikseni. Nuoria poikia,
jotka eivät vielä olleet asevelvollisuusiässä, löytyi virmaotteisten hevosten
ajajiksi. – – Osakseni tullut työkin oli helpommasta päästä, haravakoneen
ajajaksi minut asetettiin. (SKS KRA HT 188–191, 2003.)
Vanhemman sukupolven sotakokemukset vaikuttavat heidän hevoskäsitykseensä
ja kulttuurisiin malleihin. Suomenhevosta pidettiin sotasankarina, ystävänä, ase179

veljenä ja isänmaan puolustajana. Vaikeissa olosuhteissa rintamalla hevosista tuli
erittäin tärkeitä miehille, jotka kokivat, että he jakoivat hevosten kanssa samat
traumaattiset kokemukset ja tunsivat yhteenkuuluvuuden tunnetta hevosten kanssa. Hevosten koettiin jopa tekevän sodasta inhimillisemmän. Hevosia kohtaan
tunnettiin kiintymystä ja kunnioitusta. Lisäksi ihmisiä vaivasi syyllisyys herkkien
eläinten kohtalosta sotaolosuhteissa. (Leinonen 2012: 146.)
Pitkään sodan jälkeen veteraanit kertoivat muistojaan sotahevosista vain perheelleen, koska 1960–1970-lukujen taistolaisilmapiiri syyllisti veteraaneja. Kansallinen muisti kylmän sodan ajalta oli rajoittuneempaa, koska se piti sopeuttaa
Suomen ja Neuvostoliiton välisiin suhteisiin ja geopolitiikkaan. (Kinnunen &
Jokisipilä 2012: 450.) Vasta 1980-luvulla uuspatrioottisen käänteen myötä veteraanit alkoivat saada tunnustusta niin valtiolta kuin ihmisiltä yleensä ja pystyivät
kertomaan vapaammin sotakokemuksistaan. Uuspatrioottisella käänteellä Kinnunen ja Jokisipilä tarkoittavat korostetun nationalistista asenteiden ja representaatioiden renessanssia, joka alkoi hallita julkista sota-ajajan muistelua. (Kinnunen &
Jokisipilä 2012: 450). Kuitenkin vasta 1990-luvulla alettiin huomioida julkisesti
hevosten sota-ajan ponnisteluja. Sotahevonen sai patsaan vuonna 1997 Seinäjoelle (Ojala 1999: 12–17). Samoihin aikoihin sota-ajan muistelusta tuli lähes muodikasta. Myös veteraaneista tuntui, että he voivat puhua jälleen ja että heitä kunnioitettiin. (Sulamaa 2006: 301, 303, 304; Kinnunen & Jokisipilä 2012: 461.)
Suomalaisten miesten ja naisten sotakokemukset ja kertomukset sodassa olleista hevosista ovat esittäneet tärkeää osaa suomenhevosen kulttuurisen mallin
rakentumisessa. Toisaalta suomenhevonen on ollut itse osa pienen kansakunnan
rakentumista. Kun vuonna 2007 juhlittiin suomenhevosen 100-vuotista olemassaoloa puhtaana rotuna, pidettiin myös kaksipäiväinen juhlatilaisuus sotahevoselle.
Tilaisuus sisälsi iltaohjelman ruokailuineen ja tanssiaisineen sekä päiväohjelman
sisältäen sotilasperinteitä noudattaen lipunnoston ja laskemisen, sotilasmusiikkia,
muistomerkin paljastuksen ja paraatin, jossa esiteltiin suomenhevosen eri rooleja
sota-aikana. Aiemmin samana vuonna kulttuuriministeri Tanja Saarela julisti
suomenhevosen Suomen kansallishevoseksi ja se sai saamalla vapaaehtoisen
liputuspäivän syyskuun kuudennelle päivälle (Suomen Hippos).
7.2

Työhevosen kanssa

Ihmisen ja hevosen välinen suhde määrittyy paljon yhdessä tehtävän työn kautta,
oli se sitten peltotyötä tai ratsastuksen opettamista. Hevosta käytettiin 1910–1960luvuilla voimanlähteenä monissa maatalous- ja metsätöissä, kuljetuksissa ja kul180

kemisessa, mutta se oli mukana myös vapaa-ajanvietossa. Maatilalla hevostyön
vuodenkierto koostui talvisista puunkuljetuksista ja kevään ja syksyn peltotöistä
sekä 1900-luvulle tultaessa kesäisistä heinän- ja viljankorjuusta. Sitä ennen ei
hevosta juuri kesäisin käytetty, vaan ne olivat metsälaitumilla. Keväällä ennen
kelirikkoa karjalle ajettiin heinää ladoista, pelloille lantaa ja savea ja kesäksi polttopuita sekä puutavaraa aidan- ja heinäseipäisiin. Kelirikon aikana hevosilla oli
tauko töissä ja silloin talvityökalut korjattiin ja tervattiin ja laitettiin säilytykseen
kesän ajaksi. (Pellervo 5/1912; Ranta 2006: 28.) Sen jälkeen varsinaiset maanmuokkaustyöt eli kyntäminen, äestäminen, jyrääminen ja lataaminen kestivät noin
viikon. (Simonen 1944: 233–241.) Maanmuokkaustöiden jälkeen hevoset päästettiin laitumelle juhannukseen asti, jolloin alkoivat heinätyöt. Heinät kuivattiin
seipäillä niiton ja haravoimisen jälkeen ja kuljetettiin latoihin. Elokuussa korjattiin vilja ja sen kuivuttua se vietiin puimalatoon, missä jyvät erotettiin ja oljet
kerättiin hevosille ja karjalle kuivikkeiksi. Syksyllä pellot kynnettiin. (SKS KRA
HT 270–274, 2003; SKS KRA HT 394–397, 2003; SKS KRA HT 653–661, 2003;
SKS KRA HT 710–729, 2003.) Jos hevosta ei ollut, sitä lainattiin naapurista tai
pyydettiin naapuriapua peltotöiden tekoon, polttopuiden kuljetukseen ja heinien
ajamiseen ladoista talvisin. Hevosen vuokra maksettiin tekemällä vastavuoroisesti
töitä hevosen omistajalle. (SKS KRA HT 851–865, 2003; SKS KRA HT 113–170,
2003.)
Maanviljelijöiden luontosuhdetta tutkineen Tiina Silvastin (2002: 42, 44–48,
50) mukaan heidän luontosuhteensa perustuu kulttuurisiin malleihin, jotka korostavat työteliäisyyttä, ”armon doktriinia ja myyttiä Jumalan puutarhasta”. Luontosuhde perustuu ensisijaisesti tuottamisen periaatteelle, jota on vahvistettu vielä
poliittisilla, sosiaalisilla ja taloudellisilla tekijöillä. Koska viljelijän luontosuhde
perustuu tuottamiselle ja tuottaminen on työtä, työ ja luonto kietoutuvat siinä
tiiviisti yhteen. Todisteena kovasta työstä olivat syksyllä sadonkorjuun aikaan
saatu hyvä sato ja lihavat, hyvin hoidetut eläimet. Kaiken piti näyttää hyvältä,
sillä se oli merkki talonväen ahkeruudesta ja menestymisestä. Ahkeruuden lisäksi
työtä väritti emotionaalisuus, joka liittyi ”maahenkeen”. Se tarkoittaa Silvastin
mukaan jokaisen sadonkorjuun tuomaa ”kasvun ihmettä”, joka liittää viljelijän
tiukasti luonnon kiertokulkuun. Urbaanissa kulttuurissa työ on monelle vain väline ansaita rahaa harrastuksia ja vapaa-ajanviettoa varten. Talonpoikaiseen elämäntapaan liittyy myös sukutilan jatkuvuuden turvaaminen, mikä on keskeinen
tavoite viljelijöille. Luonnosta ja eläimistä on siis huolehdittava hyvin, niiden
kanssa on toimittava sopusoinnussa. Kaikki muu on kuitenkin alisteisessa asemassa ihmiselle. ”Ei ole järkevää kohdella eläintä huonosti, sillä huonosti kohdel181

tu eläin ei tuota” on usein käytetty perustelu. Viljelijät tulkitsevat toimintansa
vaikutuksia eläimille ”perinteiselle talonpoikaiselle luontosuhteelle ominaisen
tilanhoitajaetiikan ohjaamasta varjelemisen ja suojelemisen” näkökulmasta käsin.
(Silvasti 2002: 42, 44–48, 50.)
7.2.1 Kädet auran sarvissa
Suurin osa maamme peltopinta-alasta on kavion polkemaa jokaisesta kohdasta. (SKS KRA. HT 1332–1352. 2003.)
Hevosen merkitys tulee hyvin esille edellä olevassa lainauksessa. Siinä kuvastuu
hevosen tekemä työ ja kiitollisuus hevoselle, joka on vanhempien kertojien puheessa synonyymi suomenhevoselle. Hevosta tarvittiin rehun tekoon eläimille,
mikä oli erityisen tärkeä osa maataloustöitä. Hevosella oli siinä keskeinen osa
1900-luvun alusta lähtien (Östman 2004: 43; Ranta 2006: 146). Heinän käsittely
oli monivaiheinen prosessi, joka sisälsi sen kaatamisen, laittamisen seipäille,
sieltä kuormaan ja siirtämisen latoon, talvella ladosta kuormaan, kuormasta navetan ylisille ja sieltä eläinten eteen. Jos heinää jäi yli, se myytiin heinäkauppiaille
kaupunkiin vietäväksi. Kaupunkien heinätoreilla se myytiin edelleen kaupunkilaishevosten ja -lehmien rehuksi. (Ranta 2006: 146, 158.)
Työtä pelloilla kuvattiin paljon kilpakeruuaineistossa, mutta useimmiten se
oli kansatieteellistä työtehtävien ja -tapojen kuvausta. Kokemuksellisuus välittyy
kuitenkin joissakin kertomuksissa ja haastatteluissa voimakkaasti. Esimerkiksi
hajut ja ajan kokeminen olivat osa työnteon tunnelmaa, kuten seuraavassa haastattelusitaatissa miehet muistelevat.
Mies s. 1930: Kyllä kun oli hyvä pari, tasanen pari, niin se oli aivan kuin ois
vain viheltäny, auraaminenki. – – Oon monta kertaa aatellu näitä nykyajan
nuoria, kun ne raktorilla kyntää. – – ne istuu tuolla kahaden metrin korkeudessa. Ei niillä oo ollenkaan sitä tunnelmaa, mitä se oli ennen kun hevosella
auras. Kun hevonen nosti häntää ja päästi piarun. Mahtavia piaruja ja ulosteetkin tuli sitten siinä. Kusta ne ei voinu ajaessa. Onko tämä liian ronskia
kieltä? Mutta siinä tuntia se maan tuoksu. Kaikki nämä tunnot jää. Se maan
haju ja se hevosen haju, hien haju ja kaikki. Kyllä nykyajan ihiminen on köyhä.
Mies s. 1919: Kyllä se totta on. Kun ne ei pärjää sen paremmasti. Ne on kiiruumpia vaan, en mää sitä pärijäämistä sano, mutta kiiruumpia on vaan. En182

nen oli niin hidasta se työnteko. (Haastattelut 1996: Mies s. 1930 ja mies s.
1919.)
Tekstistä välittyy arvoja liittyen niin hevoseen kuin työntekoon. Raskaskin työ,
kuten auraaminen, oli helppoa hyvien hevosten kanssa. ”Oikea” työ on fyysistä
työtä, joka tuottaa näkyvän tuloksen. Sen eetokseen liittyvät läheinen tuntuma
maahan ja hevoseen sekä työhön käytetty aika ja kiireettömyys. Peltotyön tehtävämaisemassa ihmiset ja hevoset tekevät yhdessä työtä ja siihen kuuluvat toisen
läheisyys, askelten rytmi, liikkeen koordinaatio, äänet ja hajut. Hevosen ruumiintoiminnot olivat arkisia ja tavallisia, ja kuuluivat luonnollisesti työnteon yhteyteen. Erityisen tärkeäksi kokemuskerronnassa muotoutui käsitys hevosen kanssa
tehtävästä työstä, ei hevosella tehdystä työstä, mikä korostui kansatieteellisessä
kerronnassa. Työ oli raskasta ja vei paljon aikaa. Nykyisillä nuorilla viljelijöillä
on näiden hevosmiesten mukaan puutteellinen kosketus maahan, koska he ovat
traktorissaan kaksi metriä maanpinnan yläpuolella erossa työntekoon liittyvästä
fyysisestä ponnistelusta ja maan ja hevosen läheisyydestä. Heidän mielestään
työnteon hitaus on vaihtunut kiireeseen työn kannattavuuden kuitenkaan lisääntymättä. Elämänlaatu on haastateltavien mielestä vain huonontunut kiireen vuoksi. Kertojat vertaavat näin mennyttä nykyisyyteen ja arvottavat menneisyyden
korkeammalle, vaikka työhön kuluikin paljon aikaa.
Yhtä mieluista, yhtäjaksoisesti viikkoja kestänyttä työtä en ole monta kertaa
tehnyt! Ohjakset niskan takana, kädet auran sarvissa ja astella tasatahtiin vetävien hevosten perässä! (SKS KRA. HT 427–443. 2003.)
Peltotyöt, erityisesti auraus ja heinänteko, ovat suomalaisen maatalouden symbolisinta kuvastoa ja mielikuvia. Niitä on kuvattu niin suomalaisessa kirjallisuudessa
kuin elokuvissa. Mies aurankurjessa ohjat kaulalla roikkuen ja hevonen vetämässä
auraa nojaten kaula kaarella länkiinsä on päässyt muun muassa ryijyn aiheeksi.
Aina ei todellisuus ole kuitenkaan ollut niin ruusuista. Kyntämisen mielekkyys
riippui paljon olosuhteista. Jos kyntöparina käytetyt hevoset eivät vetäneet tasaisesti ja pelto oli kivinen, tarvittiin ohjaksiin toinen henkilö, sillä kyntäjällä oli
täysi työ kiskoa auraa takaisin toisen peruuttaessa hevosia ja viskoa kiviä pellon
reunalle. (SKS KRA. HT 427–443. 2003.)
Työajossa hevonen oli toimija siinä missä ihminenkin ja johtajan rooli annettiin välillä hevoselle. Siinä käytettiin hyväksi paitsi hevosen voimaa, myös sen
mentaalisia ominaisuuksia kuten hyvää muistia. Hevonen muisti heinän hakuun
käytetyn reitin lumen peittämien aapojen yli paremmin kuin ihmiset, joten sen
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annettiin valita itse reittinsä ja aina se löysi perille. (Haastattelut 1995: Mies s.
1925)
Vaikka traktoreita oli ollut jo 1900-luvun alusta saatavilla myös Suomessa, ne
yleistyivät peltotöissä vasta 1950-luvulla, kun ne kevenivät, halpenivat ja saivat
alleen kumipyörät. Traktoreiden käyttöönottoa hidastivat niiden kallis hinta hevoseen verrattuna sekä teknisen taidon vaatimus. Siksi traktorin käyttöönotto tilalla
vaati yleensä sukupolvenvaihdoksen, kun nuoret olivat innokkaampia kokeilemaan uutta tekniikkaa. Hevosista luopuminen ei ollut helppoa ja niiden käyttöä
perusteltiin sillä, että ”elävän olennon ja mukavan kaverin” kanssa oli miellyttävämpi tehdä töitä. Isännillä oli vuosikymmenten aikana hankittu tieto ja taito
hevosen kanssa toimimisesta, joten uuden opettelu ja vanhan työtoverin hylkääminen ei kaikkia houkutellut. Traktoria ja hevosta käytettiin myös rinnakkain.
Esimerkiksi heinien haravointi tehtiin mielellään hevostyönä. (Ranta 2006: 57.)
Se ei ollut niin raskasta kuin auraus tai niitto, jotka tehtiin traktorilla. Hevosen ja
traktorin rinnakkaiseloa on jatkunut 2000-luvulle asti taloissa, joissa on työkäyttöön soveltuvia hevosia. Tehdessäni kenttätöitä 1990-luvulla haastattelin kahta
miestä, jotka tekivät edelleen osan tilan töistä hevosella. Pohjois-Pohjanmaalla
asuva mies nosti perunat hevosella. Hän oli myös sitä mieltä, että peltotyö piti
sekä miehen että hevosen mielen virkeänä ja oli hyvää treeninä ravihevoselle.
Samana vuonna haastattelin myös miestä, joka teki hevosella kaikki peltotyöt
kahdeksan hehtaarin peloillaan. Hän tosin oli tuolloin vähentämässä töiden tekemisestä hevosella sen teettämän suuren työmäärän vuoksi. (Haastattelut 1995:
Miehet s. 1935 ja 1964.)
7.2.2 Hevosen kanssa metsässä
Metsätalouden nousun myötä hevosia tarvittiin talvisin metsäyhtiöiden työmailla,
savotoilla (Niemelä 2008: 142–148, 153). Suomen metsäteollisuudessa tapahtui
1860-luvulla murros höyrysahojen tulon myötä, kun saha- ja paperiteollisuus
alkoivat vaatia enemmän puutavaraa. Tämä avasi pientilallisille mahdollisuuden
toimeentulonsa kasvattamiseen, ja metsätalous työllisti heitä noin sadan vuoden
ajan, 1960-luvulle asti. Puunkorjuu sopi hyvin pientilallisen vuodenkiertoon.
Talvella ei ollut paljon tilan töitä, joten lisätienestin hankkimiseen oli aikaa. Lisäksi tilallisella oli tarvittavat työvälineet ja taito jo valmiina ja hevoset oli opetettu metsäajoon kotitarvepuun ajossa. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen pientilatalous perustui metsätöiden ja lypsykarjanpidon yhdistelmään. (Arnkil 1992: 5, 7;
Granberg 2004: 175.) Suurin osa pientilallisen rahatalouden virrasta tuli metsä184

töistä. Metsästä saatiin paitsi välttämättömin toimeentulo, myös rahaa hyödykkeisiin ja rakennuspuut taloon. Hevonen oli sadan vuoden ajan oleellinen osa puunkuljetusta metsätyömailla. Metsätyöt alkoivat joulukuussa, kun savotoilla tehtiin
rahtiteiden pohjia ja tasoiteltiin maastoa hevoselle ja parireelle sopivaksi. Tammikuusta huhtikuun alkuun oli varsinaisen savotan aikaa, joka oli kertojien mukaan
hevoselle ”kaikkein kovinta työaikaa”, mutta silloin myös ansaittiin parhaiten
rahaa. (SKS KRA HT 270–274, 2003.)

Kuva 5 Mies, hevonen ja suuri tukkikuorma Lusikkavaaran savotalla vuonna 1961.
Kuva Päätalo-instituutti, Taivalkosken kunta.

Metsätyöt opittiin nuorena. Savotoille otettiin jopa 10–11-vuotiaita poikia, mikäli
he menivät sinne isänsä kanssa. Isä mielellään otti poikiaan mukaan savottaan,
koska näin palkka tuli omalle perheelle ja hänellä oli auktoriteettiasema poikiinsa
nähden. Sovun säilyttäminen oli tärkeää ahtaissa oloissa tukkikämpillä, joten
hevosmiehet suosivat sukulaisten ottamista vänkäreiksi. Vänkärin tehtävänä oli
auttaa kuormanteossa ja purkamisessa. (Snellman 1996: 114; Tervo 1995, 146,
153; Haastattelut 2001: Mies s. 1946.)
Työn tehtävämaisemassa painottuivat talvisen metsän olosuhteet, suunnitelmallisuus, kokemus, harkitut liikkeet ja rauhallisuus. Jos tekijä lisäksi mielellään
jakoi kokemuksiaan ja osasi opettaa nuorempia työhön, oli siitä hyötyä nuoremmille sukupolville. (SKS KRA. HT 192–266. 2003.) Aineistoni mukaan miehen
oli suoriuduttava työstä kunnialla elättääkseen perheensä tai tuodakseen lisäansiota. Arvostus toisten miesten silmissä sekä ahkerana työntekijänä että hyvänä hevosenkäsittelijänä ja hienon hevosen omistajana oli mieluisaa. Erityisesti työnjohtajan kiitos muiden työmiesten läsnä ollessa oli merkittävä asia kertojalle. Suoma-
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laiseen tapakulttuuriin ei ylenmääräinen kehuminen kuulu ja se esitetään usein
epäsuorasti, kuten seuraavassa sitaatissa kerrotaan.
Kun lähenin kämppää, annoin tamman vähän huilata, sitten ajoin aika reippaasti pihaan. Siinä tiu’ut helisivät komeasti. Sitä tuloa muistikin kämppäukko, Karhu Kalle, kehua kuinka reippaasti yksi valjakko tuli kämpälle. Täytyi
yrittää vähän väriä siihen savotan harmauteen. Sitten alkoikin tositoimet ja
tamma söi hyvin. Varsitiematkaa oli n. 2,5 km, jota toiset ajoivat neljää reissua päivässä. Me Viri-tamman kanssa 5–6 kertaa ja oli jotenkin hieno tunne,
kun pääpomo aamuruokailussa kiitti ja sanoi, että sielläkin olisi yksi kesken
jäänyt palsta. Kyllä kait sinä senkin ajat. (SKS KRA. HT 988–994. 2003.)
Kertomuksesta tulee esille myös hevosen välineellinen käyttö kertojan miehisyyden ja kyvykkyyden esille tuomisessa, kun hevosella tehdään näyttävä sisääntulo
kämpän pihalle tai sillä tehdään useampia puunhakumatkoja kuin muilla. Miehelle toisten huomio oli tärkeää ja hän mainitsee sen kertomuksessaan. Työnteko ja
sen kautta myös hevonen oli osa miehen identiteettiä. Savotalla hevosmies oli niin
hyvä kuin hevosensa ja hevosesta otettiin kaikki irti. Kertoja mainitsee, että tamma söi hyvin, millä oli merkitystä hevosen hyvinvoinnin ja kunnon kannalta.
Työn hyvä suorittaminen toi tyytyväisyyden tunteen sekä omaan tekemiseen että
hevoseen, joka suoriutui hyvin urakasta, kuten 1910-luvulla syntynyt mies seuraavassa kertoo:
Ajopalkka oli hevosmiehelle 120 markkaa silloista rahaa ja apumiehelle 40
markkaa laatikolta. Ajoon lähdettiin kello kahden tienoilla aamuyöllä ja tie
jäädytetty aamu seitsemään mennessä joten raiteet ehtivät jäätyä ennen ajomiesten metsään lähtöä. Iltapäivällä ajettiin aina joku kuorma pinotavaraa
joten hevospäiväansio kohosi yli kolmentuhannen, mikä oli sen ajan rahana
hyvä tulos, jos kohta teetti niin miehellä kuin hevosellakin kovasti työtä. Hevonen osoittautui hyväksi kuormien vetäjäksi ja luulen olleeni elämäni parhaassa työkunnossa, sisua riitti työn tekoon ja kevääseen mennessä sain pahimmat laskut maksettua. (SKS KRA. HT 318–337. 2003.)
Edellä olevissa kertomuksissa, kuten monissa muissakin kirjoituskilpailun kertomuksissa ja haastatteluissa, tulee ilmi sekä hyvän työhevosen että hyvän työmiehen kulttuurinen malli. Hyvä työhevonen oli rivakka kävelijä ja hyvä kuormien
vetäjä niin tekniikaltaan kuin voimiltaan. Hyvältä hevos- ja työmieheltä vaadittiin
hyvää kuntoa, rauhallisuutta, sisua ja taitoa raskaiden töiden tekemiseen sekä
hevosen hoitamiseen. Hevonen piti tuntea yksilönä ja sen käyttäytymistä lukea
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oikein, jotta sai työn tehtyä, sillä ”se saatto jäähä kuorma methään, jos ei ollu
oikeen väleissä hevosen kanssa”. Hevonen ”vaistoaa herkästi ihmisen mielialat”,
mistä kertojan mukaan myös johtui se, että ne ”tekivät töitä vain joillekin” ihmisille eli tottelivat vain heitä. (Haastattelut 1995: Mies s. 1951.)
Savotoilla työskentelevän pienviljelijän maailmankuvassa työ oli keskeinen
asia. Se sääteli niin ajankäyttöä kuin ihmis- ja eläinsuhteitakin. Myös uskonnollinen ajatusmaailma tuki työn tärkeyttä, ja yhdessä ne paitsi muokkasivat arkielämän kulkua, myös vaikuttivat käsityksiin hyvästä ihmisestä ja elämästä. (Bardy &
Känkänen 2005: 25.) Toisaalta vaakakupissa painoi raha, sillä jokainen mies halusi tienata mahdollisimman paljon. Silloin oli puuta ajettava lanssiin41 suuret määrät. Taitoa vaati myös hevosen kunnossa pitäminen raskaassa työssä. Hevosen
lukeminen eli sen käyttäytymisen ja voinnin havainnointi ja ymmärtäminen ajon
aikana oli tärkeää hevosen jaksamisen kannalta. (Sidbäck 1993: 32.) Vuonna 1935
syntynyt mies kuvasi sitä seuraavasti:
Oli vitinen pakkaskeli ja reen luisto huono. Tyydyin kolmen kuution kuormaan. Arvelin siinä olevan Reijalle ihan tarpeeksi vetämistä koska matka on
pitkä. Ihan tyhjällä reellä en sentään halunnut kotiin ajaa. Lähdimme liikkeelle kotia kohti. Reijan sieraimista tuprahtelee huurua ja sen lavat ja kupeet tummuvat hiestä ja niistä nousee höyryä kirpeään ja kipakkaan pakkassäähän. Kuorma on raskas ja hiki on irti. Halot eivät ole ennättäneet pinossa
kuivaa vielä nimeksikään, ihan vain pikkuisen halaistusta pinnasta. Ovat raskaampia miltä näyttävät. Reija alkaa olla joka puolelta hiessä; kuuraa kertyy
muutamiin pystyssä oleviin karvoihin tehden niistä paksuja puikkoja. Matkanteko jatkuu keskeytyksettä. Reija ei kertaakaan vilkaissut taakseen eikä
pysähdellyt, minä päättelin sen höyryämisestään huolimatta hyvin jaksavan
vetää kuormaa ja minä en kesken kaiken ruvennut kuormaa pienentämään ja
painoa vähentämään. Me annoimme mennä ja ajan kulua, vaikka välillä jo
mielessäni pyöri ajatus kuorman painon muuttamisesta. Se jatkoi käyntiään.
Turpaan kerääntyi kuuraa ja turpakarvat olivat paksuja kuin valkoiset kynttilät, ihan samanlaisia kuin pitkät mahakarvatkin. Pian hevonen oli kauttaaltaan valkoisen kuuran ja jääpalasten ja -puikkojen peittämä. (SKS KRA. HT
192–266. 2003.)
Tekstiotteessa mies arvioi kuorman sopivuutta suhteessa matkan pituuteen, keliolosuhteisiin ja hevosen voimiin. Hän seuraa hevosen hengitystä ja sen hikoamis41

Lanssi on puutavaran väliaikainen varastopaikka.
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ta pakkassäässä. Hevonen jatkaa matkaa taakseen vilkuilematta ja pysähtelemättä,
minkä mies tulkitsee merkiksi siitä, että kuorma ei ole sille liian raskas, vaikka
hevonen hikoaakin paljon ja peittyy kauttaaltaan kuuraan. Wolfgang Schivelbusch
(1996: 15–16) kirjoittaa hevosella ajamiseen liittyvästä eläimen voimien ja liikkeen kokemisesta, sekä niiden rajallisuudesta. Olennainen osa ajokokemusta ja
matkojen pituuden havaitsemista oli hevosen uupumuksen aistiminen sekä siitä
seurannut säälintunne. Tunteet ovat taitojen ja tietojen lisäksi olennainen osa tehtävämaisemaa erityisesti eläimen kanssa töitä tehtäessä ja sen tuntemuksia ja
jaksamista arvioitaessa. Mikäli tunne puuttui tai ne olivat negatiivisia, eläin kärsi
siitä.
Metsätöiden tekoon tarvittiin jälleenrakennuksen aikaan paljon työvoimaa.
Niinpä heti sotien jälkeen metsissä uurasti talvisin yli 200000 miestä ja kymmeniätuhansia hevosia. Työtehoa kasvattamaan metsätyömaiden muonitushuollossa
keksittiin houkuttimeksi tehopakkaukset, missä oli säännöstelyn vuoksi vaikeasti
saatavia kahvia, sokeria ja tupakkaa. (Niku 1992: 27; SKS KRA. HT 318–337.
2003.) Niiden tavoittelu ei juuri hevosten hyvinvointia lisännyt, päinvastoin. Aineiston perusteella oli yleistä vedättää surutta hevosella suhteettoman suuria
kuormia, kuten seuraavassa kerrotaan:
Jääteillä ajettiin puutavaraa ja ajomatkaakin saattoi löytyä aina peninkulman verran. Hevosen ei annettu pysähtyä matkan varrella lepäämään, sillä
kuormaa ei oltaisi saatu enää tuosta lähtemään liikkeelle. Kuormat olivat todella valtavia hevosen reelle, sillä pinotavaraa lastattiin näihin menoihin jopa yli kymmenenkin pinokuutiometrin verran, mikä oli kyllä hevosten perään
yli ymmärryksen käypää menoa. Raha kuitenkin saneli noillekin päiville omat
ehtonsa, eikä aina ihmisen mieli eläintä kohden asetu… (SKS KRA. HT 851–
865. 2003.)
Edellä oleva sitaatti on passiivimuodossa, joten siitä ei voi päätellä, oliko myös
kertoja ajattanut hevosella suuria kuormia. Passiivimuoto antaa sen käsityksen,
että hevosten ylikuormittaminen oli yleistä. Yleensä kuitenkin aineistossa hevosten rääkkääjiksi mainittiin muut ihmiset. Kertojat asettivat yleensä itsensä hevosen suojelijan asemaan ja kertoivat puuttuneensa pahoinpitelyyn. Sitaatissa rahan
tarve kerrotaan motivaatioksi liian isoille kuormille ja se, ettei hevosen parasta
ajateltu. Hevonen nähtiin välineenä ja raha meni monen miehen arvoasteikossa
hevosen hyvinvoinnin ohi. Niin kilpakeruuaineistossa kuin haastatteluissakin
toistuivat kertomukset hevosten huonosta kohtelusta savotoilla. Se kertoo paitsi
miesten yhteisestä kokemusmaailmasta myös kertomusajankohdalle, eli 2000188

luvun taitteelle, tyypillisestä ihmisten ja eläinten hyvinvointia korostavasta ajattelutavasta. Toisaalta, ei hevosten pahoinpitelyä hyväksytty niiden tapahtumahetkelläkään, mistä ovat todisteena kertomukset ihmisistä, jotka puuttuivat pahoinpitelyyn. Eräs haastateltavista kertoi tehneensä rikosilmoituksen neljän hevosen kuolemaan johtaneesta eläinrääkkäyksestä (Haastattelut 1995: Mies s. n. 1904).
Moni osti hevosen pelkästään metsätöitä varten, mikä välineellisti sen vain
yhden sesongin työvälineeksi. Tällainen hevosen käyttö ei ollut omiaan sen hyvinvoinnista huolehtimiselle. Moni käytti hevosen loppuun talven aikana. Se oli
kertakäyttöinen kone, joka voitiin myydä keväällä, mikäli se oli vielä hengissä.
Myös miesten välinen kilpailu nähtiin syynä hevosten kulumiseen savottatyömailla (SKS KRA. HT 192–266. 2003).
Ennen vanhaan Lapin savotat olivat todellisia hevosten kidutus ja tappokohteita. Olin kahtena talvena Lapin savotoilla ja muistikuviini tallentui ihmisten
raakuus, miten jotkut sadistimaiset miehet kohtelivat puolustuskyvyttömiä hevosraukkoja. Kun lapin miehet tulivat syksyllä savottaan puutavaran ajoon,
hevoset olivat yleensä lihavia kesälaitumien jäljiltä. Savotassa niille alkoi
ankara rääkki. Metrisessä hangessa, niillä vedätettiin tukkeja varsinaisen
tukkitien laitaan. Jotkut raakalaiset isännät laittoivat rekeen umpihangessa
niin monta tukkia, ettei hevosen tahto eikä voimat riittäneet saamaan rekeä
liikkeelle. Tällöin jotkut raakalaiset ryhtyvät hakkaamaan seipäällä avutonta
hevosta. Omakohtaisesti totesin, kuinka isäntä hakkasi hevosen siihen kuntoon, että se kaatui hankeen. Raivostunut isäntä ei lopettanut eläimen hakkaamista, joka äänteli surkealla äänellä. Tällöin minun hakkuukaverini tarttui kirveeseen ja meni raakalaisen luokse ja tälle sanoi: – Ellet lopeta hevosesi hakkaamista, isken kirveellä pääsi tohjoksi. Raakalainen loi hakkuukaveriini murhaavan ilmeen ja tupisi: – Tuo saatana on vikuri. Seurasimme
tilannetta. Raakalainen lopetti eläimen hakkaamisen ja eläin nousi seisomaan. Raakalainen vähensi kuormaa ja pahoin hakattu hevonen lähti vetämään kuormaa. Savotassa hevonen oli joidenkin isäntien mielestä enemmän
tunteeton kone kuin kipua ja ahdistusta tunteva eläin. Savotoissa hevosten
olosuhteet olivat kurjat. Niiden tallit olivat pimeitä, vetoisia ja talven pakkasilla kylmiä. Iltaisin näännyksiin ja hikeen rääkätty hevonen laitettiin yönviettoon kylmään talliin. Jotkut hevoset olivat päivän rääkin jäljiltä niin uupuneita, etteivät ne jaksaneet syödä apettaan. Torkkuivat seisaallaan kylmän yön ja
aamuisin alkoi sama rääkkäys. Kuolema vapautti jotkut loppuun rääkätyt hevoset vaivoistaan. Kuolivat yöllä pilttuuseensa. Niissä kurjissa olosuhteissa
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jotkut hevoset sairastuivat, ne olivat apean oloisia ja yskivät. Isännät sanoivat hevosen flunssaa päätaudiksi. Yleisesti flunssaista hevosta lääkittiin kaatamalla sen suuhun puoli pulloa pontikkaa ja lähdettiin tukin ajoon. Joskus
tällainen kuumeinen ja flunssainen hevonen kuoli metsään isäntänsä harmiksi. Näin myös sellaisen tapauksen, kun hevosen omistaja hävisi hevosensa sököpöydässä. (SKS KRA. HT 94–102. 2003.)
Kertoja esittää hevosen kohtelun savotalla erittäin negatiivisessa valossa. Hän oli
lapsuudessaan nähnyt, miten hyvin hänen isänsä kohteli ainoaa hevostaan ja miten tärkeä hevonen tälle oli. Lapsuuden kokemukset isän ja hevosen ystävyydestä
näkyvät herkkyytenä hevosen kohtelulle myöhemmällä iällä. Hevosten väkivaltainen ja välinpitämätön kohtelu on järkyttänyt häntä. Hän on todistanut vakavaa
pahoinpitelyä ja hän pistää merkille hevosen surkean ääntelyn, mikä on voimistanut surun ja raivon tunteita. Hänen savottamuistoissaan hevonen oli miehen omaisuutta, jolle välinpitämätön mies voi tehdä mitä vain; ajattaa tai hakata henkihieveriin, jättää hoitamatta tai pistää panokseksi korttipöydässä. Hänen tulkintansa mukaan tällaisessa suhteessa hevonen oli täysin välineellistetty ilman hevoseen
yleensä liittyvää tunnesidettä ja käsitystä tuntevasta eläimestä.
Yhtenä syynä hevosten huonoon kohteluun metsätyömailla saattoi olla siellä
vallinnut työkulttuuri, joka oli jo 1900-luvun alusta lähtien suosinut urakkatyötä.
Ajan henki metsätyömailla oli määrätä hevosmiehille ensin tavallista alhaisempi
palkka ja kun he eivät saaneet kovasti yrittämälläkään kunnon päiväpalkkaa, vaihtoivat he työmaata ja seuraavalle ryhmälle tarjottiin hieman suurempaa palkkaa.
Tällä tavoin työnantaja varmisti, ettei antanut liian hyvää ajourakkaa. Hevosten
kannalta tämä tarkoitti sitä, että mitä huonompi urakka, sitä enemmän niiltä vaadittiin. (Rusila 1915: 3–4.)
Eläinsuojeluyhdistykset valvoivat metsätyömaita, mutta työmaiden laajuuden
ja suuren määrän vuoksi valvonta ei ollut tehokasta. Hevosen ruoskimisesta sai
sakot, mikäli eläinsuojeluvalvoja sen näki. Huonokuntoinen hevonen otettiin pois
kiusaajaltaan, jolloin eläinsuojeluvalvojat kuulivat lausahduksia, joiden mukaan
hevosta olisi voinut vielä käyttää, koska sitä ei ollut vielä ajettu nahaks. Kierre oli
hevosten kannalta lohduton, sillä halvimmat ja huonokuntoisimmat hevoset saivat
kaikkein huonoimman kohtelun. Halvan hevosen kuolema ei tuonut omistajalleen ”niin suurta vahinkoa”. (Rusila 1915: 4–5.) Suhtautuminen on mekaanista ja
muistuttaa suhtautumista nykyään autoon, jonka voi myydä kohtuullisen hyväkuntoisena tai käyttää loppuun. Autonromulla tai hevoskaakilla ei ollut enää mitään arvoa.
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Luottamuksesta, mitä pidetään ihmisen ja eläimen yhteistyön perustana, ei
näy jälkeäkään. Yhteistyötä ei myöskään tällaisessa suhteessa ole, vaan hevonen
yrittää totella aggressiivista miestä silkasta pelosta. Raskainta hevosille oli kuorman vedättäminen umpihangessa metsästä jäädytetyille ajoteille. (Rusila 1915: 4.)
Liian suuren kuorman vedättäminen hevosella vei paitsi hevosen voimat, myös
sen luottamuksen mieheen ja itseensä. Hyvään hevosenkäsittelyn malliin kuuluu
ajatus siitä, että hevosen itsetuntoa pitää vahvistaa, eikä sitä saa laittaa liian vaativiin työtehtäviin. Erityisesti nuorelta hevoselta ei saa vaatia liikaa. (Sidbäck 1993:
33.) Savotoilla oli kertomusten mukaan myös ”inhimillisesti ajattelevia” miehiä,
jotka kohtelivat hevosia hyvin, puuttuivat rääkkäykseen ja puolustivat eläintä
(SKS KRA HT 94–102, 2003). Heidät kuitenkin mainitaan yleensä vain lyhyesti
sen jälkeen, kun on ensin kerrottu hevosen huonosta kohtelusta.
Naiset olivat savotoilla lähinnä kokkeina ja emäntinä vastaamassa ruoanlaitosta ja siivouksesta (Snellman 1996: 111). Kotitilalla nuori nainen saattoi olla
ajamassa puita omasta metsästä, kuten vuonna 1939 syntynyt nainen muisteli
olleensa kouluikäisenä ajamassa tukkikuormaa maantien varteen (SKS KRA HT
30–34, 2003). Hevosta savotoilla ajavista naisista on joitakin mainintoja kirjallisuudessa, mutta omassa aineistossani en naisten savottakokemuksiin törmännyt.
Työhevoskertomuksissa ei ole kyse vain ihmis-eläinsuhteesta vaan myös ihmisen suhteesta teknologiaan. Hevoset olivat olennainen osa modernisoituvaa
yhteiskuntaa. Ne nähtiin itsestään selvänä osana toimivaa kokonaisuutta ihmisten
ja tavaroiden kuljetuksessa sekä maa- ja metsätaloudessa. Greenen (2008) mukaan hevoset olivat osa teknologiaa, tarkemmin sanottuna osa ihmisen kehittämää
bioteknologiaa, jossa eläviä organismeja muunnettiin ihmisen käyttöön. Hänen
mukaansa hevosista tuli domestikaation myötä eläviä koneita, sillä ihminen on
vuosituhansien ajan jalostanut hevosia koon, voiman, nopeuden, luonteenpiirteiden ja ulkonäön suhteen, jotta ne olisivat hyödyllisempiä kuljetuksissa, työssä,
sodissa ja urheilussa. Hevosjalostuksen lisäksi ihminen on keksinyt välineitä,
joiden avulla hevosen voimista saadaan paras mahdollinen hyöty. Myös lisääntyvä tieto hoidosta, koulutuksesta, ajamisesta, jalostuksesta, käyttäytymisestä ja
lääkinnästä kuuluvat hevoseen kulminoituvaan teknologiseen verkostoon. (Greene 2008: 4, 5.)
Hevosen rinnastaminen koneisiin ja teknologiaan näkyy myös omassa tutkimusaineistossani sekä mekanistisena hevoskäsityksenä että uskona hevosen kykyihin. Haastatteluista ja kertomuksista kuvastuu usko hevosen paremmuuteen
jopa nykyisiin työkoneisiin nähden. Seuraavassa vuonna 1945 syntyneen miehen
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ja vuonna 1955 syntyneennaisen kertomuksissa korostuu hevosen konetta parempi kyky liikkua umpihangessa.
Sellaista traktoria ei ole vieläkään keksitty, joka kulkisi umpihangessa reki
perässä yhtä sujuvasti kuin hevonen pitkien raajojensa avulla. (SKS KRA. HT
394–397. 2003.)
Leiman kanssa luonnistui kaikki maataloustyöt aina perunavakojen ajamisesta heinätöihin ja viljasadon korjuuseen. Talvella Leima oli isälleni korvaamaton kumppani metsätöissä. Hyvinkin vaikeissa olosuhteissa se olisi lyönyt
mennen tullen nykyisetkin metsäkoneet. Mahaansa myöten lumessa se askelsi
vakaasti vetäen hurjankin suuria tukkeja metsästä teiden varteen. (SKS KRA.
HT 1276–1289. 2003.)
Uuden hevoskulttuurin hevosmetsurit
Sen jälkeen kun suuret savotat loppuivat 1960-luvulla, hevosta käytettiin metsätyömailla yhä vähemmän, yleensä sitä käytettiin vain omissa tai naapurin metsissä. Ammattimainen hevostyö oli muutaman hevosmetsurin varassa yli kymmenen
vuoden ajan, kun 1980-luvun taloudellisen nousun aikakautena hevosia ei enää
tarvittu. 1990-luvulla ekologinen ajattelu ja lama toivat kuitenkin hevoset takaisin
metsiin. Tuolloin ekologinen ajattelu ja kestävä kehitys alkoivat vallata sijaa
myös metsänhoitomenetelmissä ja samalla havahduttiin siihen tosiasiaan, että
hevostyötaidoille ei ollut jatkajia. Hevosmetsurin ammattiin tähtäävä koulutus
aloitettiin ensimmäisenä Kurun normaalimetsäoppilaitoksessa vuonna 1993.
(Tuohinto 1997: 98, 125.) Sittemmin koulutuksen on saanut useampi kymmenen
hevosihmistä, mutta hevosmetsurin ammatissa toimii nykyään noin 20 ihmistä.
Nykyään hevosta käytetään metsätöissä kaupunkimetsissä, mäkisessä maastossa, saarissa ja muissa herkissä kohteissa, joihin ei raskasta metsätyökonetta voi
viedä. Hevosen merkitys hevosmetsurin ammatissa on luonnollisesti suuri, ja
ammattiin suuntautuvat luonnossa viihtyvät, fyysisestä työstä pitävät ja hevosrakkaat ihmiset, joille perinteillä on merkitystä. Hevosmetsureille hevosen kulttuurinen malli on sekoitus palvelijamallia ja terapeuttimallia. Hevonen on hevosmetsurille työtoveri, ystävä ja perheenjäsen kuten se oli monelle agraariajan ihmisellekin. Nykyään hevonen on saanut merkityksen myös henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä, jopa ”henkisen kasvun välineenä”. Joku etsii työn kautta
tietä ”hevosten sielunelämän tuntijaksi” ja toisten auttamiseksi. Hevoset vakuuttivat myös rehellisyydellään ja hyvillä sosiaalisilla taidoillaan, sillä ne ”eivät voi
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näytellä, ne tuntevat ihmisen ja ymmärtävät sen ajatukset” . Luonto ja ekologiset
arvot olivat myös tärkeitä. Hevonen ja metsä yhdessä antoivat joillekin ”oikeaan
elämään tarvittavat lääkkeet ja reippaan mielen”. Myös työn tekninen puoli ja
perinteisyys kiinnostivat, kuten myös uusien laitteiden kehittely ja vanhojen menetelmien opettelu. (Tuohinto 1997: 72–73, 89, 90.)
Hyvä yhteistyö hevosen kanssa on edellytys hevosmetsurin ammatille. Suhde
hevosiin on hyvin tiivis ja moni opetti itse hevosensa. Koska hevonen on saatava
toimimaan juuri isäntänsä tai emäntänsä käskyistä ja yhteistyöstä on saatava mahdollisimman saumatonta, ne ostettiin mieluiten nuorina, 3–6 vuoden ikäisinä, ja
koulutettiin työhön itse. Eräs hevosmetsuri sanoi hyvän yhteisyön saavuttamiseen
menevän noin kolme vuotta. Hyvin toimivaa hevosta tuskin kukaan myisikään,
koska hevonen ja sen ohjastaja muodostavat työparin, joka tuntee toisensa ja tekee työn sujuvasti. (Tuohinto 1997: 71–72.)
Nykypäivän hevosmetsureista osa on kotoisin kaupungista ja osa maaseudulta. Heistä osa on opetellut työajon kotona ja käynyt vielä hevosmetsurikoulutuksen. Yksi haastattelemistani hevosmetsureista sanoi, että hän ryhtyi tekemään
hevosella maatilan töitä, koska hänellä ei ollut varaa traktoriin ja koneisiin. Epäilijöitä oli riittänyt, mutta hän oli päättänyt onnistua, ”kun se on ennenkin onnistunut”. (Haastattelut 1995: Mies s. 1964.)
Työhevosten ympärille muodostuu nykyäänkin kokonainen elämäntapa, jossa
yhdistyvät maalla asuminen ja maatalous sekä työskentely hevosten kanssa talvisin metsässä ja kesällä maatilalla. Monet myös järjestävät ratsastus- ja ajoretkiä,
työnäytöksiä sekä hääajoja. Haastattelemani hevosmetsurit kokivat työnsä mielekkääksi ja terveelliseksi ja erityisesti työn luonnossa eläimen kanssa hyvin palkitsevaksi. Hyvän yhteistyösuhteen luominen hevoseen koettiin haasteelliseksi,
sillä hevonen oppii koko ajan, myös ihmisen virheistä, ja ihmisen ja hevosen
muodostama työpari hioutuu yhteen vuosien työn aikana. Ainoastaan pitkät työpäivät, toimeentulon heikkous ja ulkotyön kurjuus sadepäivinä himmensivät työstä saatua iloa. (Tuohinto 1997: 90.) Hevosmetsätyö on muuttunut hevosta riistävästä työstä ekologisuutta korostavaksi työksi. Koneet ovat korvanneet hevosen
raskaimmissa töissä ja hevosia käytetään erityiskohteissa yleensä juuri kohteiden
vaikeakulkuisuuden tai herkkyyden vuoksi.
7.2.3 ”Ne ajomatkat on muistoissa rauhaisina”
Hevosta käytettiin kulkuvälineenä paikallisliikenteessä vielä 1950-luvulla, mistä
kertojilla on myös muistoja. Kaupunkiliikenteessä hevoskyydin vilkkainta aikaa
193

oli 1900-luvun alku. Silloin Helsingissä oli 500 vossikkaa. (Pesonen 2007b: 52)
Muutamalla kertojalla oli kaupunkikäynneiltään muistikuvia vossikoista, mutta ne
olivat vain toteamuksia, eikä niihin liittynyt kokemuskerrontaa.
Maatiloilla hevonen toimi ympäri vuoden kuljetustehtävissä kauppa-, kaupunki-, kylä-, markkina- ja myllymatkoilla. Monessa talossa ei työhevosta sen
voimien säästämiseksi hupi- tai kilvanajoon käytetty (SKS KRA. HT 730–741.
2003). Työpainotteisuus näkyy myös hevostarinoissa, kun koulun kuusijuhlat
olivat ainoa tilaisuus, johon lapset vietiin hevosella vuorovuosina naapureiden
kanssa. (SKS KRA. HT 710–729. 2003.) Vain varakkaammissa taloissa olivat ajoja työhevoset erikseen. Talvella matkalle lähdettäessä rekeen varattiin hevoselle
heinää ja loimi, joka laitettiin sille selkään taukojen ajaksi (SKS KRA. HT 30–34.
2003). Kaikilla ei ollut ajohevosia ja -rekiä erikseen, vaan talon ainoa työhevonen
kuljetti työreellä perheen kyläilemään.
Istuin minä normaalisti reessäkin, selätysten isän kanssa joka ohjasti. Eli
meillä ei ollut kirkkorekeä, vaan laidaton tasainen reki. Siinä tosin näki vain
taaksepäin... Yleensä istuinkin kyläreissut hevosen selässä. Epämukavaahan
se oli, setolkan takana ja aisojen painaessa jalkoja, ellei niitä pitänyt aisojen
päällä, ja isän vielä oikein ravuttaessa Pelleä ja nauraa hekottaessa, että ainoa etuhampaan nysänsä näky kun pompitutti, mutta enpä sanonut, että hidasta, vaan siinäkin opettelin olemaan ja istumaan niin hyvin kuin taisin. – –
Siihen aikaan oli vielä hevosteitä talojen välillä talvisin, joten saatto käydä
kymmenkunnan kilometrinkin päässä. Perillä viltti hevosen selkään ja heiniä
eteen ja Pellelle ainakin sellanen solmu, ettei saanut näprättyä auki. Ei se aina silti edes lähtenyt minnekään, solmu saatto olla joskus jo avattu mutta hevonen paikallaan. Piti vain muistaa käydä välillä tarkistamassa ja solmimassa uudestaan. Reessä oli pehmusteena säkki, jossa oli heinää, sekä istumismukavuutta varten että hevosen odottelurehuksi. (SKS KRA HT 764–821,
2003.)
Reessä matkustettiin joskus myös selkä menosuuntaan päin, ellei perheellä ollut
kirkkorekeä. Istuminen hevosen selässä niin hyvin kuin mahdollista on tämän
hevosalan ammattilaisen kertomuksen kannalta tärkeää, koska se kuvaa osaltaan
hänen laajaa kokemustaan hevosten parissa. Reessä kulkivat paitsi ihmiset, myös
hevosen ruoka ja loimi. Hyvä hevosmies huolehti hevosestaan myös matkalla, ja
heinät kulkivat kätevästi mukana säkissä, joka toimi myös pehmusteena.
Ennen toista maailmansotaa autot olivat vielä harvinaisia Uudellamaallakin ja
viljelijät kävivät hevosella myymässä kaupunkien toreilla tuotteitaan. Haastatte194

lemani miehen isä kulki vuorokaudessa 90 kilometrin matkan hevosella kaupunkiin myymään perunaa ja lihaa.
Mies s. 1930: …mä muistan viel meiltä kotoo ennen sotia vietiin Helsinkiin
perunoita ja ku isäki teurasti vasikoita ja mullia kotona niin ne ruhot vietiin
sinne Helsinkiin Hakaniemen halliin. Ne myi sinne ja hevosella vietiin. se oli
yheksänkymmentä kilometriä se reisu. Sen teki vuorokaudessa. Ja niinki myöhään vielä kun sanotaan, että se oli nyt kolmekymmentäluvulla. Sillon oli autot tosi harvinaisia vielä siihen aikaan. Ja tuollahan ne nyt, sanotaan ylempänä tuolla sisämaassa niin siellähän ajettiin hirveitä matkoja vielä paljon
siihen aikaan hevosella. Mutt että täälläki sanotaan näin lähellä Helsinkiä
niin kyllä viidenkymmenen kilometrin päästä vielä ajettiin. Minunki enot oli,
äitin veljet, sillon esimerkiksi Helsingistä talvisin lumet ajettiin hevosilla. Ei
siellä mitään autoja ollu. Kadut putsattiin hevosella, lumet.
R-ML: Mites ne putsas?
Mies s. 1930: Lapiolla. Lapiolla lumet kyytiin ja sitten ne ajo sinne merenjäälle ja sinne kumoon laatikkoon ja uutta hakemaan. Ja niitä oli siellä hevosia paljon. Sen arvaa, että se oli hidasta. Sen takii sitä työtä oli, kun sitä
sillai tehtiin.
R-ML: Palkkasko se kaupunki sitten?
Mies s. 1930: Kaupunki, juu. Ilmeisesti niillä taloilla oli katumaksut tai jotku,
millä se rahotettiin. Ne oli tienestissä siellä maakunnan hevosmiehet taloista,
kun kellään ei ollu metsäajoja ja muita niin sitten lumenajossa. Siellä oli vakinaisesti monet vuodet samat miehet samoilla kaduilla ja samoilla alueilla.
Ja sillonhan oli ne talvetki paljon lumisempia kuin nykyjään. – – Sitähän sai
ajaa monta kuukautta siellä. Se oli kait aika hyvää hommaa rahallisesti.
(Haastattelut 1995: Mies s. 1930.)
Edellä olevassa haastattelusitaatissa on nähtävissä hevostyöhön liittyvä aikakäsitys. Nykyajan näkökulmasta hevostyö tuntui hitaalta. Kaikki työ vaati paljon
aikaa, ja täten esimerkiksi katujen auraus työllisti paljon ihmisiä. Hevosilla kuljettiin pitkiä matkoja myös pääkaupunkiseudulla vielä 1930-luvulla, mikä samalla
vuosikymmenellä syntyneestä kertojasta tuntuu olleen vasta vähän aikaa sitten.
Hevostyöhön olennaisesti liittyi myös siitä saatu palkka, jonka kertoja arvelee
lumenkuljetuksessa olleen hyvän. Nostalgiselta tuntuu käsitys, että talvisin oli
ennen paljon enemmän lunta, mutta kyseessä voi olla myös vähäluminen jakso
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Etelä-Suomessa haastatteluhetkellä. Tämä on verrattavissa suomalaiseen kulttuuriseen käsitykseen lapsuuden kesistä, jotka tuntuivat olevan kertojista aina aurinkoisia ja lämpimiä.
Maaseudulla kaupassa käytiin harvoin, koska matka oli pitkä ja vei aikaa.
Myös ostokset tehtiin suurissa erissä, mikä edellytti hevosen ja ajovälineen käyttöä. Yleistä oli myös kertojan seuraavassa kertoma tilanne, missä syrjäkylillä ei
teitä ollut ollenkaan. Se rajasi hevosen käytön talveen kärryjen ja kunnon teiden
puutteessa. Vuonna 1941 syntynyt mies kertoi seuraavasti hevosen käytöstä kulkuneuvona. Hänen kertomuksensa on kansatieteellistä kerrontaa, vailla omaa
kokemuskerrontaa.
Sillä käytiin kyläkaupassa, naapurissa ja jopa Enonkosken kirkolla, jonne on
matkaa lähes 30 km. Tavanomaisempia hevosen kulkuneuvona käyttöä oli talviaikana käydä joskus naapureissa kylässä, kyläkaupassa kun oli isompaa
kuljetettavaa. Kun kotona tehtiin mm. leipä, niin jauhot ostettiin 50 kg:n säkeissä, niin sen kuljettamiseen tarvittiin jo hevosta. Joskus ostettiin heiniä lähitaloista, heinähäkki kulki häkkireellä hevosen vetämänä. Kesäisin ei meillä
hevosta käytetty kulkuvälineenä koska ei ollut kärryjä eikä kärrykelpoista tietä. Meille oli vain polkuja kesäisin ja talvella liikuttiin sitten reellä. (SKS
KRA. HT 270–274. 2003.)
Hevosella ajettiin monenlaista työajoa. Myös naiset käyttivät hevosta työssään
ottamalla sen mukaan mattopyykille ja lypsylle sekä maitotonkkien kuljetukseen.
Hevosen avulla pääsi kauemmaksi, paremmalle paikalle mattopyykille, mistä
märkien ja painavien mattojen takaisin tuominen oli hevosella helpompaa. Työn
päätteeksi naiset keittivät vielä kahvit ja antoivat hevoselle makupalaksi sokeria ja
leipää. (SKS KRA. HT 386. 2003.) Hevosella kävi karjakko tai talon emäntä
apulaisineen lypsämässä lehmät laitumella, minne matkaa saattoi olla jopa kymmenen kilometriä. Hevosella tuotiin myös maidot talolle. (SKS KRA. HT 113–
170. 2003)
Naiset hoitivat myös muuta ajoa. Naisten kokemukset esimerkiksi puutavaranajosta olivat kuitenkin hieman erilaisia kuin miesten. Naiset olivat miesten ”alueella” ja saivat erikoiskohtelun raskaissa miesten töissä, koska naisten
arveltiin tarvitsevan apua hevosen ajossa ja tavaroiden lastauksessa. Alla oleva
sitaatti kertoo vuonna 1927 syntyneen naisen kokemuksen ajotehtävistä.
Kun kuljetettiin rakennustarpeita, niin tarvittiin monenlaisia ajokaluja, sahapuille, laudoille, päreille ja sahanpuruille erilainen kuljetuslava. Veljeni teki
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korkeareunaiset lavat purujen ja hiekan, sekä tiilien kuljetusta varten. Sahalle oli matkaa noin 6 kilometriä. Veljeni oli raatanut itsensä uuvuksiin, hän
torkkui kärryn perässä. Kun olin ohjaksissa, sotilaita tarjoutui kuskiksi. Ehdotin, että sopii tulla kuormaa tekemään, ajamisesta huolehtisin kyllä niin
kuin ennenkin. Veljelläni oli käsi kipeä, hän oli loukannut sen, joten apu oli
tarpeen. Yksi viestimiehistä tarjoutui ystävällisesti auttamaan neitiä. Kun hän
huomasi veljeni olevan kärryissä, into vähän laimeni, mutta ei ilennyt perua
lupaustaan. (SKS KRA. HT 876–916. 2003.)
Nainen, varsinkin nuori, sai helposti apua miehisissä töissä. Hieman huvittuneena
kertoja toteaa, että auttajan into hieman laimeni huomatessaan naisen veljen. Kertomuksesta välittyy naisille tyypillinen tapa kertoa myös hevostyön tai harrastuksen ympärille nivoutuvista sosiaalisista suhteista, ei vain hevosesta ja
sillä tehdystä työstä ja työvälineistä.
Ajomatkat hevosella ovat jääneet kertojilla mieleen rauhallisina ja leppoisina.
Hevosliikenteen lisäksi ei paljon muuta liikennettä ollut. Nostalgisena se näyttäytyy vuonna 1956 syntyneen naisen muistoissa. Hän kaipaa hevosliikenneaikaa,
jonka muistaa lapsuudestaan. Hän vertaa kulkemisen äänimaisemaa ja nopeutta
nykyiseen sekä pohtii suhtautumista hevosiin.
Ne ajomatkat on muistoissa rauhaisina, leppoisina ja kaipaankin kovasti tuota liikeenteetöntä aikaa, ilman pelkoa moottorikelkoista ja autoista sun muusta. Puhumattakaan rajoituksista kulkea yksityisteitä, joka nyt on noussut esille. Uskomatonta, miten voidaan hevosta ja hevosista pitäviä niin kaltoin kohdella.... (SKS KRA. HT 764–821. 2003.)
Sitaatissa tulee jälleen esille hevostyöhön liittyvä aikakäsitys ja tarkemmin kuin
aiemmin vuonna 1930 syntyneen miehen haastattelussa siihen liitetyt arvot, mitkä
edustavat kiireettömyyttä, hiljaisuutta, rauhaa ja ruuhkattomuutta. Kertoja viittaa
nykyään käytävään keskusteluun hevosilla kulkemisesta yksityisillä teillä ja
maanomistajien hevosihmisiltä vaatimista korvauksista. Kuntiin on alettu tehdä
hevosreittejä, jotta hevosella pääsee kulkemaan luonnossa ja tekemään harjoittelulenkkejä. Hevosharrastus on alettu huomioiman 2000-luvulla kuntien kaavoituksessa jo muutenkin. (Eklund et al. 2007.)
Ajankäytön erilaisuus liittyy myös kulkemisessa käytettyihin välineisiin. Se
tulee ilmi haastattelemani vossikkakuskin kertoessa 150 vuotta vanhoista vaunuistaan, joita hän käyttää hääajelutuksissa. Vaunujen ajokuntoon laittaminen kestää
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kaksi päivää, mikä selittää, miksi kartanoissa oli ennen oma tallihenkilökunta ja
ajuri oli erikseen. Ajuri oli arvostettu henkilö myös olutpanimoissa.
Sen ajokuntoon laitto kestää kaks päivää kahdelta ihmiseltä. Kaikki nää esimerkiks pyörän rasvakupit ja muut niin otetaan ulos ja kiillotetaan. Joka ikinen nippeli, mitä siinä on niin kaikki kiillotetaan. – – sitä vartenhan on ollu
kartanoissa ja näissä oma henkilökuntansa tallissa ja kuski erikseen. Kuski ei
ikinä koskenu mihinkään. Esimerkiks se kuvaa mun mielestä hyvin kuskin arvoa, panimoissa, missä käytettiin hevosta perinteisesti ja käytetään vieläki,
niin juhlissa panimon hevoskuski istuu aina toimitusjohtajan oikealla puolella. Se kertoo siitä arvostuksesta, – – koska olut oli silloin, kun se ajettiin vaunuilla, – – elävää olutta. Se oli taito kuljettaa ja valita reitit. Se ei saanu rytkiä eikä mitään. Se piti viedä tasasesti, ett se oli hyvää se olut. (Haastattelut
1996: Mies s. 1950.)
Ajotyöhön liittyen hevosen käytössä korostuivat kuskin ajotaito, mikä sisälsi
vuorovaikutuksen hevosen kanssa sekä ympäristön olosuhteiden tarkkailun ja
reitin tuntemisen. Keskeistä hevosella kulkemisessa oli myös ajankäyttö, mikä
näkyy hevosen kulkunopeudessa tai hitaudessa nykypäivän näkökulmasta. Matkaajossa ei niin korostunut hevosen tarkkailu kuin raskaassa työajossa. Matkalla oli
myös aikaa nauttia maisemista, kun kulkeminen hevosvetoisella kulkuvälineellä
antoi aikaa ympäristön tarkkailuun.
7.3

Töissä ratsu- ja ravitallilla

Kirjoituskilpailun kertojissa oli vain vähän hevosammattilaisia. Haastattelin kuitenkin joitakin ravivalmentajia. Hevosten valmennus oli muuttunut paljon 1950luvulta nykypäivään tultaessa. Vuonna 1930 syntynyt mies muisteli kuinka hevosella tehtiin viikolla työt ja viikonloppuna sen kanssa käytiin raveissa. Työajo oli
samalla valmennusta kilpailuihin. Tavoitteellinen, varsasta lähtien tehtävä treenaaminen on tullut tavaksi vasta myöhemmin, kun hevosten ammattimainen valmennus tuli taloudellisesti kannattavaksi 1970-luvulla. (Haastattelut 1995: Mies s.
1930.)
Hevosten hoito ja valmennus on raskasta fyysistä työtä, jota tehdään aineistoni perusteella antaumuksella ja huolellisuudella tunteja laskematta. Työ nähdään
lähes kutsumustyönä, koska sen sanotaan olevan osin korvauksetonta ja vaativan
rakkautta hevosta ja alaa kohtaan. Unelma huippuhevosesta ja kilpailumenestyksestä auttaa jaksamaan.
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…semmosella tarkkuudella kun näitä urheiluhevosia hoidetaan, että sehän on
kertakaikkiaan hoitajalle ja valamentajalle oma terveys sivuasia. Se on se
hevonen ja ei mitään muuta. Siinä tehdään kaikki, mitä voi. Ja se vaatii kyllä
semmosta kiintymystä ja rakkautta, koska siitä ei monta kertaa saa minkäänlaista korvausta. Että jos ei kuitenkaan oo sellanen hevonen, että sillä pärjää
niin, ja niitä on nuita huippuja kuitenki aika vähän, niin se on aika pitkälle
ihan korvauksetonta työtä. Mutta sitä vaan tehdään siinä toivossa ja semmosen innostuksen saattelemana taikka sen ansiosta. – – Mä en usko, että millään muulla elämänalueella tehdään semmosta työtä, mitä hevosen hyväksi
tehdään nimenomaan raviurheilun puitteissa, ja kyllä kait se ratsu-urheilussa
sama on ku huipulla on, niin töitä siinäki on tehtävä. (Haastattelut 1995:
Mies s. 1930.)
Urheiluhevonen on tässä haastattelulainauksessa huippu-urheilija, toiminnan ainoa keskipiste, jonka eteen hoitaja ja valmentaja tekevät töitä piittaamatta omasta
terveydestään. Kertojan mukaan hevosurheilu ja siinä jaksaminen vaativat nimenomaan kiintymystä ja rakkautta hevosta kohtaan. Jokaisen lupaavan hevosen
eteen tehdään valtavasti töitä toivoen, että siitä tulee joskus huippuhevonen. Innostus ja toivo ovat tärkeitä ominaisuuksia hevosalan ammattilaiselle, koska työ
on raskasta. Kovasta työstä, jota ravihevosten vuoksi tehdään, kertoo myös vuonna 1977 syntynyt nainen, joka kertoo yhdestä työpäivästään hevosenhoitajana
suurkilpailuissa. Hän herää kolmelta aamulla, pyöräilee tallille ja ruokkii 25 hevosta. Samalla hän havainnoi hevosia ja pistää merkille, että ne ovat kärttyisiä.
Hän tulkitsee sen johtuvan aikaisesta herätyksestä. Hän tarkastaa kilpailumatkalle
mukaan tulevat varusteet ja harjaa hevosen. Valmentajan tullessa kuljetusauton
kanssa hän laittaa hevosen autoon ja neljän tunnin matka alkaa viideltä aamulla, ”hevonen kiiltävänä, minä vaatteet hevosen karvoissa”. (SKS KRA. HT 1303–
1308. 2003.) Ihmisen ja hevosen roolit ovat vaihtuneet maatalousyhteisön kontekstista. Ihmisestä on tullut hevosen palvelija, jonka osa on olla likainen, hevosen karvojen peittämä, kun hevonen puolestaan kiiltää. Hevonen on hoitajan maailman keskipiste ja sen hyvinvointi on hänelle tärkeintä.
Nainen kertoo pitkästä työpäivästään, jossa tehtävät seuraavat toisiaan. Hänen
tärkein tehtävänsä on huolehtia hevosen hyvinvoinnista – kertomuksessa se tulee
ilmi tavassa, jolla hän kirjoittaa hevosen reaktioista esimerkiksi kuljetukseen ja
kilpailupaikalle saapumiseen.
Otan virkeän oloisen hepan kävelemään varikkoalueelle. Heppa ei ainakaan
ole kuljetuksesta masentunut, siitä lähtee sellainen karjunta, että kuuluu var199

masti merelle asti. Kohta heppa äkkää toisia hevosia ja lopettaa karjunnan
tajuttuaan, että ei olekaan ainoa lajinsa edustaja. Kävelyn ja karjunnan jälkeen heppa pääsee karsinaan lepäilemään ja juomaan. Onneksi paikalliseen
ravitalliin pääsee, ettei katoksessa tarvitse koko päivää viettää.
Hepan rauhoituttua karsinaan menen kahville ja hakemaan kilpailunumerot. (SKS KRA. HT 1303–1308. 2003.)
Hoitaja pistää merkille, että hevonen on virkeä kuljetuksen jälkeen. Silloin se ei
ole masentunut kuljetuksesta, kuten hän kirjoittaa. Tästä voidaan päätellä, että
kuljetus voi olla riski hevosen hyvinvoinnille. Hän kutsuu hevosta silmäteräkseen,
mikä kertoo hevosen merkityksestä ja kuvaa osuvasti hänen tapaansa havainnoida
hevosta koko ajan. Hevosen karjunnan nainen tulkitsee lajitovereiden etsimiseksi.
Toisin sanoen hevonen on laumaeläin ja tarvitsee lajitovereita tunteakseen olonsa
turvalliseksi. Hän on helpottunut siitä, että hevonen pääsee talliin karsinaan lepäämään, eikä hevosen tarvitse seistä valjastuskatoksessa koko päivää. Talli on
rauhallisempi paikka ja sielläkin hän vielä odottaa, että hevonen rauhoittuu uudessa ympäristössään, ennen kuin jättää sen ja menee itse kahville.
Hevosta valjastamaan mennessään hän pistää merkille, että se on rauhallinen
ja lämmittelyajon jälkeen hevonen on ”normaali ja palautuu nopeasti”. Kaikki on
siis hevosella kunnossa kilpailua ajatellen ja hoitaja kertoo oman jännityksensä
helpottavan. Hän jättää hevosen ”omiin oloihinsa keskittymään” eli antaa sen olla
rauhassa sillä aikaa, kun hän siistii sen varusteet lämmittelyajon jäljiltä. Hän ei
halua hermostuttaa hevosta millään tavalla ja pyrkii peittämään myös oman hermostuneisuutensa valjastaessaan hevosen kilpailusuoritusta varten. Tässä tulee
ilmi malli hevosesta eläimenä, joka peilaa ihmisen tunnetiloja. Ravihevosen hoitaja on taitoontunut hevosen lukemiseen.
Hevonen voittaa lähtönsä ja koko juoksun ajan kovasti hermoillut hoitaja kertoo pillahtavansa itkuun. Tunnetilat seuraavat toisiaan, kun hän pääsee hoitajana
mukaan voittajaesittelyyn ja hyppää kärryjen aisalle istumaan.
Kylläpä on reteä olo, kun ihmiset huutelee onnitteluja aidan taka ja taputtavat. Vaikka hepalle se kiitos kuuluu, sehän tässä on juossut kieli vyön alla,
ajattelen. (SKS KRA. HT 1303–1308. 2003.)
Nainen kertoo ”reteästä” olostaan, minkä hevosen voitto ja ihmisten onnittelut
aiheuttavat, mutta heti seuraavassa lauseessa kiirehtii kertomaan, että hevonen
ansaitsee kiitoksen suurimmasta työstä. Naisen kertomus on hyvä esimerkki he-
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vosenhoitajan tehtävämaisemasta, missä hevosen hoito kilpailuissa näkyy toisiinsa liittyvien toimintojen ja hevosen tulkinnan vuorottelussa.
Hoitaja kuuluu ravihevosen menestyksen taustajoukkoihin, kun taas valmentaja, ohjastaja ja omistaja(t)42 nostetaan esille mediassa ja lähtöluetteloissa. Voittajaesittelyyn pääsevät kaikki mukaan, mutta ravitoimittajan haastateltavaksi pääsee
yleensä vain ohjastaja. Hoitajien, joista suurin osa on naisia, rooli on olla taustalla. Moni hoitaja on sitä mieltä, että hoitajan ammattia ei arvosteta tarpeeksi Suomessa, mikä tule ilmi niin hoitajan palkkauksessa kuin hänen näkymättömässä
roolissaan. Sukupuolittuneet mallit naisista hoitotyössä ja taustahahmoina ovat
vielä selkeät suomalaisessa ravimaailmassa. Naisia on ammattilaisohjastajina ja valmentajina vähän. Edellä hoitajan työstään kertovalla naisella on myös valmentajan tutkinto, mutta hän työskentelee hoitajana. Kertomuksissa naiset eivät kuitenkaan näytä pitävän hoitajan asemaa sukupuolittuneena. He ovat roolinsa mukaisesti taustalla, kun (mies)valmentajat ja -ohjastajat, ovat valokeilassa.
Olen aina ihmetellyt, enkä ole taatusti ainoa, miksi hevosenhoitajan työ on
niin aliarvostettua. Hoitaja jää aina valmentaja varjoon, vaikka hehän yleensä tekevät sen kaiken perustan, miltä pohjalta kaikki lähtee. Onneksi meillä
on Iina Rastas, joka toi tähän puoleenkin hieman muutosta. Suomalaiset voisivat ottaa mallia italialaisista tässä asiassa. (SKS KRA. HT 501–502. 2003.)
Hevosenhoitajana työskennellyt nainen pohtii hoitajien alistettua asemaa ravitallilla, mutta ei liitä sitä alan naisvaltaisuuteen. Hoitajien esikuvaksi hän nostaa Iina
Rastaan, joka hoiti Italiassa maailmanennätysoriita Varennea ja sai hevosen suomalaisen valmentajan tapaan paljon julkisuutta ja arvostusta Suomessa ja maailmalla. Nainen kokee, että hoitajien asema on parempi Italiassa. Ammattivalmentajan suhde valmennettavina oleviin hevosiin eroaa sen mukaan onko hevonen
oma vai jonkun muun. Ammattilainen kiintyy erityisesti omiin hevosiinsa ja joistakin yksilöistä tulee erityisen rakkaita. Yleensä ne ovat myös parhaiten menestyneitä hevosia. Kaksi haastattelemistani hevosammattilaisesta, ravivalmentaja ja
hevosmetsuri, korostivat rakkauden tärkeyttä hevossuhteessa. Hevosen käsittelyssä kilpailutilanteessa ei kuitenkaan päällimmäisenä ole rakkaus, vaan pohjatyönä
rakennettu hyvä kunto ja kilpailutilanteen raadollisuus, kun hevosesta ”otetaan
ulos kaikki”.

42

Roolit voivat olla päällekkäisiä. Esimerkiksi hevosen omistaja voi olla myös sen valmentaja ja
ohjastaja.

201

Tietysti se on rankkaa kilpailu, jos hevosesta otetaan ulos se, mitä siitä saa,
mutta mun mielestäni se ei ole mitään rääkkäystä, että sittenhän ei saa tehdä
mitään. Että työnteko, jos se on pahasta niin ei tuu mitään. Tietysti ne on inhimilliset keinot... Eihän sitä väkisin saa menemään. Se on ihan selevä, että
se pitää koittaa keksiä semmonen, että sen saa siihen kuntoon, että se haluaa
tehdä parhaansa. Siihen sitä jokainen pyrkii, että sais sen hevosen inostumaan siihen ja että se on sille helppoo. Jos se ei oo kunnossa, että se on vaikeeta se kova meno, niin eihän se sitä tee. (Haastattelut 1995: Mies s. 1930.)
Kilpailu on ravihevosen työtä ja sen kilpailuttamisen ytimessä on valmennuksessa
ja hoidossa ihmisten tekemä työ. Taitoa vaatii valmennuksen suunnitteleminen ja
toteutus niin, että hevonen jaksaa ja haluaa tehdä parhaansa. Hevosen hyvinvointi
on keskeinen tekijä valmennuksesta kerrottaessa. Valmentaja otti itse puheeksi
piiskan käytön kilpailutilanteessa, koska se on hänen mielestään ymmärretty väärin.
Ei se nyt oo niin kauheeta. Ensikski se on niin paljon jo – – väsyny tuommonen hevonen. Ei se sitä niin sillai paljon tunne. Siinähän on kovat pykälät,
miten sitä... Sitähän ei koko voimalla saa lyödäkään. Se on semmonen merkinantotapa. Esimerkiksi mä en oo koskaan lyöny hevosta kilpailuissa. Mä en
niin ku osaa sillai ajaa ollenkaan, että käskee hevosta. Kyllä ne pitää saada
sillai valmennettua, että ne menee muuten. (Haastattelut 1995: Mies s. 1930.)
Taitavan valmentajan merkkinä pidetään sitä, että hän saa hevoset juoksemaan
mielellään, ilman pakotteita. Ravialan ammattilaisten paljon käyttämä kommentti
on, että hevonen ei juokse väkisin. Se kertoo hevosesta eläimenä, jolla on oma
tahtotila ja sisältää oletuksen siitä, että hyvin kohdeltuna hevonen haluaa tehdä
parhaansa. Ihmisen tehtävänä on motivoida hevosta, saada se innostumaan ihmisen sille antamasta tehtävästä. Ammattilainen suhtautuu hevosen rankaisemiseen
ja palkitsemiseen käytännöllisesti. Taitoontumisen myötä turhat liikkeet ja toiminnot karsiutuvat ja suhde on samalla välineellinen ja tunteellinen. Menestyminen hevosurheilussa edellyttää ammattilaisen mukaan sitä, että pitää hevosista ja
urheilusta, sillä raviurheiluun liittyy epävarmuustekijöitä, mistä hevosenhoitaja
kirjoittaa seuraavasti:
…tänään mukana voitto ja mainetta ja kunniaa. Huomenna kaikki voikin jo
olla aivan toisin. Mene ja tiedä, tämähän on raviurheilua! (SKS KRA. HT
1303–1308. 2003.)
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Raviurheilun ammattilaisen hevossuhde vaihtelee aineistoni mukaan iän ja sukupuolen sekä sen mukaan, missä roolissa hän on. Hoitajan suhde hevoseen on tiivis, koska hän viettää hevosen kanssa eniten aikaa ja luultavasti myös tuntee sen
parhaiten. Hänen suhteensa hevoseen on hoitosuhde, lähes palvelusuhde. Hän on
lähinnä hevosta, mutta julkisesti näkymättömin. Valmentajan hevossuhde riippuu
siitä, onko hevonen hänen omansa vai asiakkaan. Omista hevosista tulee läheisempiä, erityisesti niistä, jotka menestyvät kilpailuissa parhaiten.
Ratsupuolella työskenteleviä oli aineistossani vain muutama, kaksi ulkomailla työskentelevää hevosenhoitajaa ja kaksi ratsastuskoulun omistajaa. Hoitajat
elivät unelmaansa, vaikka kertoivat työn olevan raskasta, työpäivien pitkiä ja
esimiesten vaativia. Heillä oli hyvät huumorintajuiset työkaverit, ja ratsastettavanaan ja hoidettavanaan paljon hyviä hevosia. Erityisesti nuorten hevosten ”eteenpäin vienti” tuotti heille iloa ja tyydytystä työssä. Myös hevosten hoito ja puhtaanapito sekä se, että he saivat työstään positiivista palautetta, tuottivat tyydytystä. (SKS KRA. HT 971–975. 2003; SKS KRA. HT 79–85. 2003.)
Nykyään hevosalan ammattilaisena olemiseen liittyvät selkeästi ruumiillisen
työn eetos, tarkkuus ja huolellisuus sekä hevosen lukeminen. Esille tulee ammattilaisen malli hevosesta, joka merkitsee hevosen pitämistä suorittajana. Niiden
odotetaan menestyvän kilpailuissa, muuten ne menettävät kilpahevosstatuksensa
ja ne myydään harrastehevosiksi tai lopetetaan. Osassa ammattilaisten tarinoita
hevoset esiintyvät vain objekteina, esimerkiksi ratsupuolen ammattilaiset, mutta
myös harrastajat tekivät hevoselleen asioita ja hevoset vain hyppäsivät ja juoksivat. Vain joissakin tarinoissa hevonen oli aktiivinen, vastavuoroinen kumppani.
Hevosten persoonallisuus tuli esille ammattilaisten kertomuksissa lähinnä siinä,
että he korostivat hevosen lukemisen tärkeyttä. Osa keskittyi enemmän työpaikan
ihmissuhteisiin. Kokemukseni perusteella kuitenkin tiedän, että kilpahevoset,
erityisesti hyvät, huomioidaan persoonina, mikä on nähtävissä esimerkiksi ammattilaisten haastatteluissa Hevosurheilu-lehdessä.
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8

Vapaa-aika hevosten parissa

Vapaa-ajan vietossa ihmisen ja hevosen suhde muovautuu hieman eri tavoin kuin
työnteossa. Se eroaa niin ajankäytöltään, tavoitteiltaan kuin yhteisöltäänkin. Vapaa-ajan kontekstissa hevosen tehtävänä oli, ja on edelleen tuottaa elämyksiä
ihmiselle. Tutkimusaineistossa hevosen kanssa vietetty vapaa-aika keskittyi vanhemmalla sukupolvella lapsuuden kirkkomatkoihin ja raveihin ja nuoremmalla
sukupolvella ravien lisäksi ratsastukseen. Vapaa-ajanvietto hevosten kanssa on
muuttunut yhteisöllisestä yksilöllisemmäksi.
8.1

Tiukujen ja aisakellon kilkatus

Hevonen liittyi maatalousyhteiskunnassa paitsi työhön myös juhliin ja niukkaan
vapaa-aikaan. Vuotuisjuhlista hevonen liittyi vahvimmin joulun viettoon. Silloin
hevoset, kuten muutkin eläimet saivat parempaa ruokaa: leipää, kauroja ja hyviä
heiniä. 1900-luvun alussa hevosille saatettiin aattoiltana antaa ”kappa kauroja,
tuoppi olutta ja puoli korttelia viinaa” ja lisäksi hyvää heinää. Laiskoille hevosille
juotettiin viinaa väkisin ja niiden kerrottiin olleen jouluaamuna erityisen vireitä
joulukirkkoon mennessä. Tosin siihen kertoja arveli olevan osuutensa myös kilkattavilla aisakelloilla. (SKS KRA. E45 Tyyskä. 1910.)
Hevoset liittyivät jo pakanalliseen talvipäivän seisauksen juhlaan, jota juhlittiin auringon uuden syntymisen eli valon ja hedelmällisyyden juhlana. Sana joulu
tulee talvipäivänseisauksen juhlan muinaisgermaanisesta nimestä yule. (Häkkinen
2007/2004: 285.) Juhlaan ovat luultavasti liittyneet kilpa-ajot ja uhrit. Kirkko
tapansa mukaan sulautti paikallisen perinteen kristilliseen perinteeseen ja teki
pyhimyksestään Stefanuksesta hevosmiehen ja uhriateriasta pyhimyksen muistoaterian. (Vilkuna 2002/1950: 347, 346, 348.)
Kilvanajo joulukirkosta on säilynyt perinteenä myös tutkimusaineistoni kertomuksissa. Silloin tuotiin joulun ilosanomaa kirkosta tullessa ja samalla kilpailtiin siitä, kenellä on nopein hevonen ja täten onnekas satovuosi tiedossa. Monen
kertojan mieleen on jäänyt, kuinka joulukirkkoon mentiin hevosella kulkusten
kilistessä ja tunnelma oli juhlava. Usein matkaa tehtiin pitkässä jonossa. (SKS
KRA. HT 38. 2003; SKS KRA. HT 394–397. 2003; SKS KRA. HT 113–170.
2003; SKS KRA. HT 444–450. 2003; SKS KRA. HT 927–940. 2003)
Koulun joulujuhliin menimme koko perhe hevosen reessä. – – Jos mahdollista, vieläkin juhlavampi oli matka jouluaamuna kirkkoon tähtitaivaan alla
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kulkusten helistessä kipakassa pakkasessa. Meidän mennessämme kirkko alkoi seitsemältä, mutta äitini muistaa, että jo viideksikin piti ehtiä joulukirkkoon aikaisempina vuosina. Hevoselle laitettiin reestä heiniä eteen ja vällyt
selkään lämpimiksi, kun se – – kaupan pihassa olevaan puomiin kiinni pantuna jäi odottelemaan kirkkoajan kulumista. Kylmässä kirkossa hengitys huurusi, mutta juhla täytti mielet. Kesken kirkon veljeni kävi nostamassa hevosen
jalkoihin pudonneet vällyt takaisin selkään, jossa ne lopun aikaa pysyivätkin.
– – Lammasnahkaisten vällyjen alla oli ihanan lämmintä äidillä ja lapsilla –
isä oli jäänyt pienimpien kanssa kotimieheksi. (SKS KRA. HT 444–450. 2003)
Joulukirkkomatkaan liittyy paljon mielikuvia ja nostalgiaa. Se on yksi vahvimpia
nykypäivään kantaneita hevosen käyttöön liittyviä kulttuurisia malleja. Kirkkoon
lähdetään hyvin aikaisin, kun on vielä pimeää. On pakkasta ja lunta, ja ohjaksissa
on perheen isä. Edellinen kertomus osoittaa kuitenkin jo kuinka sukupuolittunut
mielikuva rekiajelusta on kun lukija olettaa, että ohjaksissa on aina mies. Kertomuksessa mies oli jäänyt kotiin pienempien lasten kanssa. Yksi keskeisimpiä
teemoja kirkkomatkassa on kilvanajo takaisin tultaessa. Yleensä kertojat muistelevat lapsuudessa koettuja kirkkomatkoja. Lapsen mieleen se on varmasti jäänytkin jännittävänä ja vauhdikkaana tapahtumana taloissa, joissa hevosta käytettiin
muutoin vain työajoon. Kilvanajolla mitattiin vuodeksi ”talojen välinen järjestys”.
Joka ajoi nopeimmin, sen talon töiden uskottiin joutuvan ajoissa, pellavat kasvoivat parhaiten, viljat tuleentuivat ajoissa tai voitto ennusti muita hyvää satovuotta
merkitseviä asioita. (SKS KRA. HT 394–397. 2003; Vilkuna 2002/1950: 339.)
Olen ollut kerran elämässäni reen kyydissä – –. Muistan vieläkin kaiken hyvin, vaikka olin silloin n. 5-vuotias. Tulimme käymään mummolassa talvella.
Jäimme pois linja-autosta (äitini, veljeni ja sisareni) ja mummoni naapuri
odotti sovitusti hevosensa ja rekensä kanssa tienhaarassa. Reki oli vanhanaikainen ja siinä oli myös aisakello. Minusta oli mukava ja turvallista olla vällyn alla ja kuunnella aisakelloa. Puut olivat lumiset ja oli kova pakkanen.
Hevosesta lähti oma hajunsa – siitä tiesi, ettei ollut kaupungissa. Tuosta tapauksesta on n. 41 vuotta ja muistan sen kuin eilisen! (SKS KRA. HT 267–
268. 2003.)
Miehelle on jäänyt vahva muistijälki tapahtumasta, vaikka hän on ollut vasta
viisivuotias. Hän kertoo olleen rekiajelulla vain tuon yhden kerran. Lapsena koettu rekikyyti oli hyvin aistimellinen. Vällyjen alla olemisen mies koki lapsena
lämpimäksi ja turvalliseksi. Äänimaisemaa hallitsi aisakello, oli kova pakkanen ja
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hevosen haju merkitsi sitä, että oltiin maalla. Hänen muistoissaan hevonen assosioituu selvästi maaseudulle. Voimakas aistikokemus jättää muistiin jäljen, jota
kutsutaan flashbulb-muistoiksi. Ne säilyvät mielessä selkeinä, valokuvan kaltaisina muistoina. Ne ovat suhteellisen pysyviä huolimatta siitä, kerrotaanko niitä
kahden päivän tai kahden vuoden kuluttua tapahtumasta. Vahvoja tunteita herättävät tapahtumat luovat vahvan muistijäljen. (McGaugh 2003: 83, 85, 88, 90.)
Joulukirkosta lähdettäessä oli päivä jo valjennut. Kotiinpäin hevonen juoksi
kovaa, meidän hevonen oli hyvä juoksemaan ja ohitti monen hevosen. Joskus
oli niin, että jonkun hevonen tuli liian lähelle oli reessä istujan niskan takana
kuolaamassa ja se vähän pelottikin jos näykkäsee. Oli melkein kilpakoitos
kenen hevonen kovempaa pääsee. Lapsena ollessa äitini kertoi: Sitä varten
ajettiin ennen joulukirkosta kovaa kotiin, kun tuotiin sitä ilosanomaa, että
Jeesus on syntynyt meille. (SKS KRA. HT 113–170. 2003)
Vauhdikkaassa hevoskyydissä on läsnä aistimellisuus, jota ei autossa voi kokea.
Nopeuden kuuli, näki ja tunsi, mikä aiheutti jännityksen tunteen (Schivelbusch
1996: 15). Kertomuksissa mainittiin tuulen humina korvissa, kylmä ilma, hevosen
kavioista lentävät tierat, kulkusten kilinä, lämpimät vällyt, hevosen kavioiden
kopse, takana tulevan hevosen hengitys niskassa ja reen epävakaisuus kovassa
vauhdissa. Ne toivat voimakkaan aisti- ja tunnekokemuksen, minkä vuoksi paluu
joulukirkosta on jäänyt monelle selkeänä mieleen. Muistot kovasta rekikyydistä
ovat riemukkaita, jännittäviä, turvallisia ja vähän pelottaviakin.
Mutta annas olla, kun palattiin joulukirkosta, se ohitti kaikki toiset hevoset,
eikä sen perässä pysynyt edes juoksijatkaan. Silloin mentiin eikä meinattiin.
Siinä tuuli vinkui ja tierat (kovaksi paakkuuntuneet lumipallot) lentelivät, kun
Poju ravasi. Reessä olevat saivat olla varuillaan, etteivät pyllähtäneet lumihankeen toisia hevosia ohitettaessa, jos jouduttiin ajamaan umpihangen kautta ohitse. Silloinhan ei teitä liioin aurattu, vaan tien ura tuli hevosten ja reen
jäljistä.
Meillä sovittiin jo kotona, ketkä ovat paluumatkalla pojun reessä, ettei sitä tarvinnut kirkolla sopia. Eräät nääs lähtivät hieman ennen joulujumalanpalveluksen loppua ovelle päin, jotta ehtivät ensimmäisinä kotimatkalle. En
muista, että kukaan olisi koskaan Pojua voittanut joulukirkosta palattaessa,
vaikka monet sitä yrittivät.
Kun kasvoin isommaksi, pääsin minäkin Pojun kyytiin näissä jouluaamun
kilpa-ajoissa. Se oli vauhdin hurmaa. Ja kyllä se oli upea näky, kun kymme207

niä hevosia ajoi kilpaa maantiellä. Ja se vasta nauratti, kun jotkut pyllähtivät
lumihankeen ohitettaessa. Ja se tiukujen ja aisakellon kilkatus. Siinäkin oli
jotain ihanaa, jouluista. Piti ajajien olla taitavia, jotta kolareita ei tullut eikä
aisat katkenneet. (SKS KRA. HT 444–450. 2003)
Joulukirkosta ajoon liittyi joillakin kova kilpailumentaliteetti, mikä näkyy siinä,
että väki alkoi hivuttautua kirkon ovia kohti jo ennen jumalanpalveluksen loppua,
jotta pääsisivät ensin matkaan. Kertojan perhekin suunnitteli jo kotona etukäteen,
ketkä menevät heidän nopean hevosensa kyytiin, jotta siirtyminen rekeen olisi
nopeaa eikä kukaan pelkäisi kovassa kyydissä. Sen vuoksi sinne ei otettu pienempiä lapsia mukaan. Kertoja muistaa, kuinka hän ”isompana” pääsi Pojun kyytiin ja
sai kokea ”vauhdinhurmaa”. Ajotyöstä mieleen jääneet muistot sisältävät mielikuvan rauhallisuudesta ja kiireettömyydestä, kun joulukirkosta paluu puolestaan
näyttäytyy vauhdikkaana ja jännittävänä.
Vaikka rekimatka joulukirkosta on jäänyt vahvimmin mieleen, tapaninpäivän
ajelut ovat säilyneet tähän päivään asti. Maatalousyhteiskunnassa nuoret tapasivat
tapanina toisiaan, ja ajelulla kellot kilisivät ja laulu raikui, kuten vuonna 1927
syntynyt nainen muisteli. (SKS KRA. HT 876–916. 2003) Moni suomenhevosen
ja reen omistava valjastaa hevosensa edelleen tapanina ja kutsuu ainakin naapurin
lapset kyytiin. Tapaninpäivä oli ja on edelleen kyläilypäivä, mutta hevosella ei
enää kylään mennä. Tapanina oli tapana laittaa kaksivuotias varsa valjaisiin ja
ajella sillä talosta taloon kulkusten kilistessä. Hevoselle annettiin kauroja ja isännälle ”mitä oli parasta talossa” eli viinaa. Isännät ajelivatkin laulamassa joulu- ja
tapanivirsiä ”niin monessa talossa kuin pää kesti” ja menivät sitten kotiin ”jonkun
selvän miehen saattamana”. Tavallisesti tapanin ajossa käytiin sukulaisissa. (SKS
KRA. E45 Tyyskä. 1910.)
Rekiajelut kuuluivat myös laskiaiseen. Mikkelinä eli Mikon päivänä 29.9.
loppui laidunkausi ja sen aattona otettiin hevosetkin talliin. Mikkelinä ratsastettiin
kirkkoon ja kirkosta tultiin kilpaa kotiin. (Vilkuna 2002/1950: 60, 270.)
Hevonen kuuluu edelleen joulunviettoon. Talli koristellaan jouluksi ja aattona
moni hevosihminen käy tallissa hakemassa joulun tunnelmaa ja tuomassa herkkuja hevosille. Myös tapanin ajeluperinne on säilynyt, kun erityisesti suomenhevosten omistajat valjastavat hevosensa reen eteen ja kyydittävät halukkaita.

208

8.2

Raveissa

Ravikilpailut ovat olleet suosittua ajanvietettä kansan keskuudessa jo 1800luvulta lähtien. Tavallinen kansa käytti samoja hevosia maatilan töihin ja ravikilpailuissa, varakkaammilla oli juoksijat erikseen. Raviurheilu oli Suomessa ensimmäisiä järjestettyjä kilpaurheilumuotoja. Se toimi tienraivaajana nykyiselle
kilpaurheilulle ja sen yhteydessä puhuttiin ensimmäisen kerran esimerkiksi ”träänaamisesta”. Talvisin ravit pidettiin järven jäälle auratulla radalla ja kesäisin sopivilla tienpätkillä. (Vettenniemi 2008: 11, 21, 25.) Vasta 1960-luvulla maahan alettiin tuoda lämminverisiä juoksijoita ja samalla ravikilpailutoiminta alkoi ammattilaistua. Harrastajat ovat kuitenkin edelleen mukana, ja 2000-luvulla ravikulttuuri
on näkyvin hevoskulttuurin muoto Suomessa.
Kertomusaineistossa raviurheilua kuvattiin sekä koko perheen harrastuksena
että kannustusjoukon yhteisenä toimintana. Raviharrastajat jakautuvat kahtia sen
mukaan ovatko he katsomassa ja pelaamassa vai kilpailuttamassa hevosiaan. Aineistossani oli ravien harrastajia molemmista ryhmistä. Tosin monilla kilpailuja
seuraavilla oli joskus ollut myös oma ravihevonen. Moni raviharrastaja myös
kasvatti hevosia pienimuotoisesti ja valmensi niitä itse, vaikka raveissa hevosia
ohjastivat ammattikuskit. Raveissa käynnin harrastamiseen liittyi vedonlyönti
pienin panoksin, hevosurheilulehtien lukeminen ja kilpahevosista keskusteleminen.
Ravikilpailuissa käynti oli kahdella kirjoituskilpailuun vastanneella naisella
koko perheen harrastus. 1950-luvulla syntynyt nainen, jolla oli ollut kotona työja ravihevosia, kertoo hevosharrastuksen hiipumisesta ja sen uudelleen syttymisestä suoranaiseksi intohimoksi seuraavasti.
Tuli aika, jolloin ei ollut sitä yhtäkään hevosta. Silloin olin jo lukioikäinen.
Vanhempani olivat käyneet raveissa (itseasiassa siellä he olivat aikoinaan tutustuneetkin) ja nyt Kokemäen juhannusraveihin lähtiessään, pyysivät meitä
siskoksia mukaan. Se ravireissu oli eräänlainen käänne elämässäni, se teki
hevosesta tärkeimmän asian elämäni seuraaviksi vuosikymmeniksi. Raveihin
lähdettiin arkena, viikonloppuna, iltaisin, mentiin vaikka maan ääriin ja jopa
niiden yli ulkomaille. Kuljettiin vanhempien mukana, yksin, kaksin, muiden
raviharrastajien ja myös ravivalmentajien mukana. Vähävaraisina opiskelijoina mentiin silloin tällöin aidan ali kilpailualueelle, kunhan vain järjestysmiehen silmä vältti. (SKS KRA. HT 1000–1005. 2003.)
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Ravikilpailuissa kulkemisesta perheen raviharrastus muuttui hevoskasvatukseksi
juuri kertojan innostuksen myötä. Hän kasvatti sekä ratsuja että ravureita ja toimi
aktiivisesti hoitajana ja toimitsijana niin ravi- kuin ratsastuskilpailuissa. Hevosen
estetiikka on osa hänen hevossuhdettaan.
Kotitallilla käydessäni tunnen tuoksut, kuulen hirnahdukset ja kavionkopseet
ja voin ihastella laitumella käyskentelevää kahdeksanpäistä laumaa. Voin
ikuistaa nuo jalot eläimet videolle ja paperille. (SKS KRA. HT 1000–1005.
2003.)
Raveissa käyvissä perheissä perheenjäsenet keskustelivat hevosista. Vuonna 1965
syntynyt nainen kertoo, kuinka hevosista puhuttiin paljon kotona ja jokaisella
perheenjäsenellä oli omat suosikkihevoset, joista tiedettiin suvut, ohjastajat, omistajat ja juoksutyylitkin. Sisarensa kanssa hän muistaa kiistelleensä siitä, kumpi oli
parempi hevonen Olle vai Eri-Teräs. Moninkertaista ravikuningasta Vieteriä heistä kumpikaan ei sietänyt, koska se ei kynittyine harjoineen miellyttänyt heitä
esteettisesti. Myös tämän naisen elämään tulivat myöhemmin omat hevoset ja hän
löysi myös miehensä raviurheilun parista. Molemmat naiset kertovat koko lähipiirinsä harrastavan hevosia. Hevoset ovat osa heidän identiteettiään ja elämäntapaansa. Hevosharrastus ei ole heille vain hevosten kanssa tekemistä, vaan hyvin
yhteisöllinen harrastus, johon kuuluu useita hevosia sekä laaja sukulais- ja tuttavapiiri.
Suhde hevoseen saattoi olla myös fanisuhde. Kuninkuusraveissa hevosia
kannustavat fanijoukot näkyvät ja kuuluvat. Heillä on mukanaan kylttejä ja lakanoita, T-paitoja ja lippalakkeja hevosen nimellä kirjailtuna ja luonnollisesti omat
kannustushuudot suosikilleen. Kannustusjoukoissa on miehiä, naisia ja lapsia ja
se koostuu hevosen omistajista ja heidän lähipiiristään. Vuonna 1982 syntynyt
nainen kirjoitti Vermon ravinuorten43 järjestämästä matkasta ravikilpailuihin,
jossa seuran omistama hevonen juoksi. Ravinuorilla oli tuolloin Jokimaan ravinuorten kanssa omistajakimpassa hevonen, jonka kilpamenestystä he seurasivat
matkustamalla hevosen mukana sen kilpailumatkoilla. Mukava yhdessäolo, yhteisen hevosen kannustaminen ja kilpailun tuoma jännitys olivat tärkeässä osassa
kertomuksessa, joka käsittelee yhtä kilpailumatkaa. Isossa osassa oli myös ihailun

43

Raviurheilun nuorisotoimintaan osallistuvat vapaaehtoiset ylläpitävät nuorisoravikerhoja, jotka
toimivat raviratojen yhteydessä. Vermossa, Suomen pääradalla Helsingissä toimiva Vermon ravinuoret järjestää retkiä, joilla tutustutaan hevosammatteihin ja toisiin raviratoihin, sekä poniravitoimintaa.
(Vermon ravinuorten internetsivut.)
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kohteena ollut hevosen valmentaja-ohjastaja, jonka jokainen ravinuorille tarkoitettu sana ja hymy on mainittu kertomuksessa.
Meitä jännitti niin, että olimme suorastaan hysteerisiä. Kun startti tapahtui,
Inkku pääsi keulaan heti takasuoran alussa. Se johti koko matkan jättäen
muut 30 metrin päähän ja tiputti samalla ennätystään rajusti. Kun loppusuora [alkoi], hurrasimme sankareillemme, tosin vielä hiukan varovasti. Kimmo
kuuli huutomme, hymyili ja heilautti kättään. Se sai meidät rentoutumaan ja
hurraamaan kovemmin. Jaettu riemu sai Kimmon tuulettamaan jo reilusti ennen maalia, ja silloin me emme tunteneet riemullemme rajoja. Tuskin koskaan
on Vermon ravinuorista lähtenyt yhtä paljon ääntä. Inkku oli voittanut suurkilpailun! (SKS KRA. HT 1006–1011. 2003.)
Kilpailun tuoma jännitys sekä ihailijoiden ja ajajan vuorovaikutus saavat nuoret
hysteerisiksi. Kertoja puhuu vain ravinuorista, mutta luultavasti koko joukko tai
suurin osa heistä on tyttöjä. Luultavasti joukossa olevat pojat olisi mainittu ja
heidän olemassaolonsa olisi vaikuttanut ryhmän käyttäytymiseen. Nyt nuorisojoukosta saa hyvin yhtenäisen kuvan. Se, että hevonen voitti suurkilpailun oli
merkittävää, mies ja hevonen ovat nuorten (naisten) sankareita. Hevossuhde jää
kertomuksessa taka-alalle. Nuoret vain valokuvaavat hevosta, silittävät sitä ja
seuraavat sen juoksua. Hevonen on hyvin passiivinen, sille tehdään asioita, mutta
itse se ei tarinassa tee muuta kuin johtaa, voittaa, kävelee rauhallisesti, joutuu
doping-testiin ja ”kiittää omalla tavallaan tuuppien” fanejaan. Varsinainen vuorovaikutus tapahtuu hevosen valmentaja-ohjastajan, fanien ja hevosenhoitajan välillä.
Jalkapallon fanikulttuuria tutkineen Harri Heinosen (2005) mukaan ”fanius
on eräänlainen elämänstrategia, tapa kiinnittyä yhteiskuntaan ja kulttuuriin”. Fanius voi äärimmillään olla elämäntapa, joka vaikuttaa pakkomielteiseltä ja hallitsemattomalta. Se tuottaa nautintoa, mikä addiktoi, mutta se voi myös luoda järjestystä arkeen. (Heinonen 2005.) Hevosen omistajina ravinuoret osallistuivat voittoseremoniaan, jossa hevonen loimitetaan ja omistajat ja ohjastaja palkitaan pokaalein. Myöhemmin, hevosen mentyä varikkoalueelle, kirjoittaja kertoo, kuinka
he ”saivat siitä loimikuvia” ja ”saivat taputella” sitä ennen kuin hoitaja vei sen
pesulle. Hevosen omistajuuksia on monenlaisia. Vaikka ravinuoret pääsivät voittajaesittelyyn hevosen omistajina, heidän suhteensa hevoseen on etäinen. Heille
on iso asia, kun he ”saavat” valokuvata tai taputtaa sitä. Hevonen on täysin ammattilaisten hallinnassa.
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Raviharrastajan suhde hevoseen voi olla fanisuhde tai esteettinen, ja pelaamisen kautta elämyksiä ja jännitystä tuova, mutta myös koko elämää määrittelevä
intohimo ja elämäntapa, jolloin myös koko lähipiiri voi koostua raviharrastajista.
8.3

Ratsastusharrastus

Ratsastuksen historia suomalaisten vapaa-ajan vietossa on pitkä, vaikkakaan ei
niin vahva kuin raviurheilun. Ratsastus kuului säätyläisten ja varakkaiden ajanviettoon uudella ajalla ja vielä 1900-luvun alussa. Harrastus keskittyi kaupunkeihin ja kasarmeille. Vuosisadan vaihteessa Helsingin lisäksi siviilit harrastivat
ratsastusta vain joissakin kartanoissa maaseudulla. (Vasara 1987: 35–44.) Ratsastuksella oli sotilaallista merkitystä 1900-luvulle asti, ja urheilulajina se oli pitkään
osa upseerien toimintaa. Vasta toisen maailmansodan jälkeen ratsastus liittyi selkeämmin siviilien urheilutoimintaan. (Ojanen 2011: 16–17; Vasara 1987: 1–23,
30–31, 443–444.) Silti ratsastuksen opetus tapahtui vielä 1960-luvulla lähes yksinomaan upseerien komennossa kasarmeilla.
Ratsastus yleistyi naisten harrastuksena vasta 1960–1970-luvuilla, vaikka jo
1930-luvulla enemmistö Kenttäratsastusseuran jäsenistä oli tyttöjä. (Ojanen 2011:
17; Vasara 1987: 183, 443–445.) Maaseudulla kuva ratsastuksesta harrastuksena
oli elitistinen (Ojanen 2011: 17; Brandt & Eklund 2007: 3–4), tosin lapsia se kiinnosti ja jos omaa työhevosta ei enää ollut, ratsastettiin naapurin hevosella. Hevosista kiinnostuneet tytöt haaveilivat sielläkin ratsastuskouluun pääsemisestä.
1980-luku oli ratsastusharrastuksen voimakkaan kasvun aikaa ja samalla miesten
määrä lajin harrastajina väheni entisestään (Ojanen 2011: 17).
Ratsastuksesta on tullut hyvin naisvaltainen laji Suomessa. Suomen Ratsastajainliiton jäsenistä 94 prosenttia on naisia ja tyttöjä (Suomen Ratsastajainliitto).
Ratsastustalleista onkin muodostunut feminiininen toimintakenttä, ja ratsastus
mielletään naisten ja tyttöjen harrastukseksi, sillä Suomessa ei ole perinteisesti
miesten harrastamia ratsastusurheilulajeja kuten hevospooloa, ketunmetsästystä ja
laukkakilpailuja. Ratsastavia miehiä kiinnostaa kilpaileminen naisia enemmän.
Erityisesti he ovat kiinnostuneita esteratsastuksesta, jota pidetään maskuliinisempana lajina kuin kouluratsastusta. (Ojanen 2011.)
Aineistossani nuoremman sukupolven kertomuksissa ratsastus korostuu harrastuksena, joka antaa elämyksiä, vie pois arjesta ja vaikuttaa terapeuttisesti. Hevonen vie ihmisen luontoon eli ratsutermein maastoon. Kertojien nuorempi naisja tyttösukupolvi, äidit ja tyttäret, harrastavat ratsastusta yhdessä ja erikseen. Ratsuina heillä on suomenhevonen edelleen arvossaan, mutta se on saanut rinnalleen
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suuren joukon erirotuisia hevosia ja poneja. Ratsastustallilla ei käydä vain ratsastamassa, vaan se on tärkeä sosiaalisen kanssakäymisen paikka, missä suhteita
luodaan niin toisiin ihmisiin kuin hevosiinkin. Talliyhteisössä nuori voi olla hevostaidoiltaan kokeneempi kuin aikuinen. Tämä tuo tiettyä tasa-arvoisuutta eriikäisten ihmisten kanssakäymisen. Yleensä ratsastuskouluilla on kuitenkin omat
sosiaaliset yhteisönsä aikuisille ja nuorille. Jo ratsastustunnit jaetaan junioreille
(alle 18-vuotiaat) ja senioreille pidettäviin. Tallityttöyhteisö järjestyy hoitamisen
ympärille ja tytön sosiaalinen asema määräytyy sen mukaan, kuinka hyvänä hoitajana häntä pidetään. Esimerkkinä ja turvallisuuden luojana tosin ovat tallin aikuiset, joista erityisesti ratsastuksenopettaja on tärkeä. Oma hoitohevonen tai
vakkari eli vakioratsu voi olla hyvin tärkeä nuoren tytön elämässä niin emotionaalisesti kuin psykologisesti. Hevonen antaa jännittäviä elämyksiä nuorille. Aikuisratsastajille tärkeää on paitsi ratsastuksen elämyksellisyys, myös stressin unohtuminen ja arjesta irtautuminen. Hevosten kautta koetaan uusia luontokokemuksia.
(SKS KRA. HT 1255–1271. 2003; Schuurman 2012; Brandt 2007; Ojanen 2011;
Tolonen 1992: 64–65; Valjus 2005: 61; Ojanen 2008: 1, 4.)
Harrastajaratsastajien hevossuhde vaihtelee hevoskokemuksen ja ajankäytön
suhteen. Näiden mukaan heidät voidaan aineistoni mukaan jakaa tuntiratsastajiin,
hoitajiin ja hevosenomistajiin. Heistä tuntiratsastajilla, eli pelkästään ratsastuskouluissa ratsastavilla, on vähiten kontakteja hevosiin ja kapein kokemuksellinen
tieto hevosista, vaikka he olisivat kirjoja paljon lukeneetkin. Ratsastuskoulussa
side hevosiin jää yleensä lyhytaikaiseksi, sillä hevosten vaihtuvuus on suuri ja
moni ratsastaja vaihtaa tallia muutaman vuoden välein. Hoitajiksi kutsun naisia ja
tyttöjä, jotka voivat ratsastaa ratsastuskoulussa, mutta heillä on lisäksi hoito- tai
vuokrahevonen, jonka kanssa he viettävät aikaa mahdollisesti useana päivänä
viikossa. Hevosenomistajilla hevossuhde on syvempi, koska he tutustuivat hyvin
hevosiinsa, joiden kanssa he viettivät aikaa päivittäin. Aineistossani ratsastuksen
harrastajat jakautuivat myös tavoitteellisesti harrastaviin ja niihin, jotka mieluummin nautiskelevat paineettomasta yhteistyöstä hevosen kanssa ja käyvät
maastolenkeillä. Tavoitteellisesti ratsastavat kilpailevat este- tai kouluratsastuksessa tai pyrkivät muuten kehittymään mahdollisimman hyväksi ratsastajaksi.
Maastoilussa viehättävät luonto, vapaus ja vauhti. Maastoilijat myös yleensä kokevat sen olevan hevoselle miellyttävämpää kuin kilpailuihin liittyvä suorittaminen.
Kilpakeruuaineistossa tuntiratsastajien, mutta myös hoitajien hevonen oli
usein passiivinen ratsu ja hoitohevonen. Hevoset eivät tehneet heidän kertomuksissaan juuri muuta kuin hyppäsivät, laukkasivat, pukittelivat ja pysähtyivät. Tä213

mä johtuu osin erilaisesta kirjoitustavasta verrattuna vanhempaan sukupolveen,
mutta suurimmaksi osaksi siitä, että kokemukset hevosista jäävät ohuemmiksi
kuin työhevosaikana. Tähän vaikuttaa harrastehevosen kanssa vietettävän ajan
rajallisuus. Yhden hevosen kanssa vietetty aika on noin pari–kolme tuntia päivässä muutamana päivänä viikossa, vaikka tallilla muuten oltaisiinkin pidempään.
Hevosen käytön muuttumisen myötä sen paikka on marginalisoitunut yhteiskunnassa ja rajoittunut raviradoille ja ratsastuskentille ja ne ovat tavallaan kontrolloidumpia kuin työhevoset, jotka saattoivat kulkea irti ja joilla kuljettiin joka
paikkaan. Harrasteratsulla ratsastetaan kerran päivässä ja ratsastuskouluhevosilla
on useampia ratsastajia saman päivän aikana. Tämän vuoksi ratsastuskoulujen
hevoset ovat usein stressaantuneita ja tämä näkyi nuorten tyttöjen kertomuksissa.
Hevosten käyttäytymistä moni kuvasi negaation kautta; tytöt olivat tyytyväisiä,
kun poni ”ei pukitellut, ei ryöstänyt eikä luimistellut”. Huonoa käyttäytymistä
osattiin siis odottaa, sillä ratsastuskoulujen hevoset voivat usein huonosti erityisesti syksystä kevääseen kestävän sisäratsastuskauden aikana.
Leirillä ratsastimme samoilla hevosilla kuin talvisinkin, mutta nyt kesäpaikassa maalla, kun ne pääsivät laitumelle koko päiväksi, hevoset olivat aivan
toisenlaisia. Tomppa ei luimistellut satuloidessa, Tjocky ei pukitellut kertaakaan ja laiskat ponit liikkuivat iloisesti eteenpäin. Silloin ymmärsimme, että
kaikki ongelmat talvella johtuivat vain siitä, että hevoset voivat huonosti.
(SKS KRA. HT 364–373. 2003.)
Kirjoittaja vertaa käyttäytymisessä olevaa eroa talven ja kesän kokemusten perusteella. Hän tiedostaa, että hevosten hyvinvointi ei ole talvisin paras mahdollinen,
mutta ei pohdiskele sitä kuitenkaan enempää. Yleensäkään kertomuksissa ei kiinnitetty ratsastuskoulun hevosten hyvinvointiin huomiota. Kirjoitusajankohtana
vuonna 2003 ei vielä käyty yleistä keskustelua ratsastuskouluhevosten hyvinvoinnista. Useimmat vain totesivat, että hevoset luimivat ja yrittivät potkia ja purra.
Ilmiö on niin tavallinen, että sitä ei edes kyseenalaisteta ennen kuin nähdään samat hevoset hyvinvoivina. Vuonna 1982 syntynyt nainen muisteli ratsastuskouluaikojaan ja kuvasi hevosia seuraavasti:
Useimmissa ratsastuskouluissa on hevosia, jotka eivät sovellu työhön lainkaan – –. Jonkun kuitenkin on aina ratsastettava hankalillakin tapauksilla,
jotta hevonen ansaitsisi ruokansa. (SKS KRA. HT 364–373. 2003.)
Ratsastuskoulujen asiakkaat siis toivovat parasta ja pelkäävät pahinta mennessään
ratsastustunnille. He kirjoittivat paljon siitä, miten he oppivat hallitseman hevosia
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ja tulemaan toimeen niiden huonotuulisuuden, jopa aggressiivisuuden kanssa.
Oman kokemukseni mukaan tytöt käyvät urheasti ratsastustunneilla, vaikka heitä
jännittää ja jotkut hevoset ja ponit pelottavat heitä. Ratsastukseen liittyy hevosen
koon, voiman ja nopeuden sekä vaihtelevan pakoherkkyyden vuoksi vaaran elementti, mikä tekee ratsastajan hyvin tietoiseksi omasta haavoittuvuudestaan. Pelon tunne ei ole vieras hevosharrastajille. (Thompson 2007: 27–28.)
Ponin nimi oli Tjocky ja se oli pyöreä, valkoinen eläin, joka oli pudottanut
ratsastajansa joka ikisellä tunnillamme tähän asti. Minä en kuitenkaan pudonnut – poni aloitti tavanomaisen pukittelunsa ja ripustauduin itsepintaisesti satulaan ja harjaan. En oikein tiedä kuinka tein sen, mutta pysyin kyydissä
ja poni oli lopputunnin aivan rauhallinen. Opettaja oli riemuissaan ja antoi
saman ponin minulle seuraavallakin viikolla! Sillä kertaa poni ei varoittanut
pienemmillä hypyillä vaan teki saman tien oikean jättiläispukin. Lensin klassisesti voltilla ponin kaulan yli ja tulin pää edellä maahan. Ponin selässä en
ollut oikeastaan pelännyt, mutta putoamisen jälkeinen hetki oli kamala. En
ollut tiennyt, että keuhkoista voi mennä ns. ilmat pihalle ja olin kauhuissani,
kun en pystynyt hengittämään. Lisäksi selkääni sattui ja kasvoni olivat aivan
hiekan ja nenästä valuneen veren peitossa. Peseydyin tallissa ja sen jälkeen
opettaja nosti minut uudestaan satulaan; putoamisen jälkeen on aina kiivettävä heti takaisin tai muuten voi alkaa pelätä ratsastamista. Opettaja talutti
Tjockya itse, ettei se keksisi enää mitään temppuja, mutta ravaaminen sattui
selkääni niin, etten pystynyt sillä kerralla enää ratsastamaan. Jouduin jättämään seuraavan viikon tunnin väliin, mutta sitten selkä tuntui jo ihan terveeltä ja pääsin taas satulaan. (SKS KRA. HT 364–373. 2003.)
Tyttö saa ratsukseen pukittelevan ponin, mutta selviää ensimmäisestä kohtaamisestaan sen kanssa kolhuitta, mikä toi onnistumisen tunteen ja teki kertomuksen
mukaan ratsastuksenopettajankin iloiseksi. Seuraavalla kerralla hän putosi ponin
selästä, satutti itsensä ja pelästyi. Vaikka hän oli loukannut itsensä, opettaja nosti
hänet takaisin satulaan. Ratsastuskouluissa vallitsevan mallin mukaan selkään on
noustava uudestaan, jotta ei alkaisi pelkäämään ratsastusta ja hevosia. Pelko pitää
siis kohdata ennen kuin sitä on syntynytkään.
Hevosenomistajat kuvasivat hevosiaan ja suhdettaan niihin läheiseksi. Aineistossani korostui pyrkimys syvään suhteeseen, yhdeksi tulemiseen eläimen kanssa.
Hevosen omistamisessa nähtiin mahdollisuus ”kehittää suhdetta hevosen kanssa
rauhassa ja saada yhteistyö hiottua huippuunsa” (SKS KRA. HT 971–975. 2003).
Oma hevonen oli monen kertojan haave.
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Harrastajaratsastajien kertomuksissa hevosten ja ponien esteettisyys oli tärkeä. Harraste- ja lemmikkieläimellä kaunis ulkonäkö on jo joissakin tapauksissa
tärkeämpää kuin käyttöominaisuudet. Tosin kiintymyksen myötä aluksi rumaltakin näyttänyt hevonen alkoi näyttää kauniilta. Vuonna 1982 syntynyt nainen oli
noin 12-vuotias, kun hänen äitinsä osti heille ratsun. Suloisesta ponista haaveilevan tytön pettymys oli valtava, kun hän näki hevosen ensimmäisen kerran.
nähtyäni sitten viimeinkin hevosen, olin niin pettynyt, että itketti. Jos kerran
ostaisimme hevosen, niin oliko sen pakko olla moinen kameli? Hevonen oli
11-vuotias ukrainalainen ruuna, jolla oli valtavan pitkät jalat eikä jouhia
juuri lainkaan. – – Koeratsastuksessa pompin selässä sinne tänne, kun ruuna
pitkine jalkoineen ravasi pitkin kenttää. Tunsin itseni nöyryytetyksi ja masentuneeksi; hevonen ei edes pitänyt harjaamisesta, pyöri vain karsinassaan!
(SKS KRA. HT 364–373. 2003.)
Pettymys on valtava, kun hevonen on tytön mielestä iso, ruma, vaikea ratsastaa ja
harjaamista karttava. Tytöille juuri ponin estetiikka on hyvin vetoava ja isot hevoset eivät heitä välttämättä kiinnosta, varsinkaan jos tyttö ei saa siihen kontaktia
edes hoitamalla, mikä on heidän hevossuhteelleen erityisen tärkeää. Hevonen
osoittautui lopulta erinomaiseksi ensimmäiseksi hevoseksi eli rauhalliseksi, ihmisrakkaaksi, yhteistyöhaluiseksi, kokeneeksi ja taitavaksi. Ratsumaailmassa
puhutaan opetusmestareista, jotka ovat yleensä yli kymmenvuotiaita, hyvin koulutettuja, kilpailleita ja kärsivällisiä hevosia. Monet ratsut kiertävät näin sen kasvattajalta kouluttajalle ja tältä kilparatsuksi, ja ratsastajan kehittyessä ja siirtyessä
vaativampiin kilpailuluokkiin, hevonen myydään opetusmestariksi harrastajille.
Ratsastus on kehollista viestintää hevosen kanssa ja sitä voidaan pitää varsin
erikoisena tapana viestiä eläimen kanssa. Kilpakeruuaineistossa ratsastus kuvattiin juuri erikoislaatuiseksi fyysiseksi toiminnaksi, millä ei ollut vastaavuutta
muualla. Ratsastuksen suosion ytimessä on kertomusten mukaan sen kokonaisvaltainen aistimellisuus, minkä voi kokea vain suuren eläimen selässä. Vain tanssi
yhdistettiin metaforisesti ratsastukseen silloin, kun kuvattiin hyvän ratsastajan ja
hevosen yhteistyötä. Vaikka hevosen lisäksi ihminen ratsastaa myös aaseilla, kameleilla, norsuilla ja poroilla, vain hevosella ja kamelilla ratsastuksesta on kehitetty myös urheilumuoto ja vain hevosella ratsastuksesta taidemuoto, kouluratsastus. (Thompson 2007: 25–26; Brandt 2004b: 300.)
…mielessäni jo istun hevoseni selässä kokemassa hienoja elämyksiä, joita on
mahdotonta kuvailla ihmiselle, joka ei ole koskaan ratsastanut. Hevosen se216

lässä on oltava samanaikaisesti herkkä, vaativa, vastaanottava, tarkka... Hallita koko kehonsa ja vielä hevosenkin keho, jokainen askel. Ratsastus on kuin
balettitanssia, parhaimmillaan se näyttää äärettömän kevyeltä ja helpolta,
mutta saavuttaakseen tuon illuusion on pitänyt tehdä valtavasti työtä, vuodattaa verta, hikeä ja kyyneleitä, kärsiä kipeitä lihaksia ja masentunutta mieltä.
Ja aloittaa aina uudelleen alusta, puhtain paperein, avoimin mielin. Jäntevää
rentoutta, hallittua pehmeyttä, sitä on ratsastus parhaimmillaan. (SKS KRA.
HT 1051–1055. 2003.)
Edellä olevassa lainauksessa ratsastus kuvataan hyvin kokonaisvaltaisena ja vaativana fyysisenä suoritteena ja hyvän ratsastustaidon saavuttamisen kerrotaan
vaativan paljon työtä. Ratsastus perustuu kehojen väliseen kommunikaatioon
ihmisen ja eläimen välillä. Ratsastuksen haasteellisuuden koettiin tulevan oman ja
hevosen kehon yhtäaikaisesta hallinnasta. Tietoisuus omasta kehosta on ratsastuksessa läsnä eri tavalla kuin muuten liikkuessa, sillä oman kehon hallinnan lisäksi
ratsastajan pitäisi pystyä hallitsemaan myös hevosen kehoa olemalla ”jäntevästi
rento ja hallitusti pehmeä”. ”Balettitanssin” onnistuminen, eli yhteyden löytyminen hevosen kanssa, edes hetkittäin antaa ratsastajalle hienon elämyksen, josta
saatu hyvän olon tunne voi kestää päiväkausia. Suomessa ratsastetaan niin kutsutulla englantilaisella tyylillä, millä tarkoitetaan myös tietynlaista hevosen ja ratsastajan varustusta. Siinä ratsastuksen apuna on teknologia, kuten satula, suitset ja
mahdollisesti kannukset ja raippa, sekä tekniikka eli tapa, jolla ratsastaja vaikuttaa
hevoseen teknologian välityksellä ja omaa painopistettään siirtämällä. Ratsastaessa pystyy tuntemaan hevosen voiman ja liikkeen rytmin, mitkä ovat tärkeä osa
ratsastuksen viehätystä.
Hevoset ovat harrastajalle tärkeitä vastakohtia arjelle. Ne antavat vapauden
arjesta ja irrottavat huolista. Hevosen läsnäolon ja sen kanssa toimimisen koetaan
auttavan elämän vaikeina aikoina kuten murrosiässä tai aviokriiseissä. Monet
naiset kutsuvat niitä terapeuteikseen. Kokemus on sama kuin luontosuhteessa
nykyään. Eläinten ja luonnon terapeuttista voimaa on tutkittu muun muassa ekopsykologiassa ja eläinterapiatutkimuksissa. (Aro 2003; Salonen 2010.) Hevosten
läsnäolo arjessa ja vapaa-ajassa auttaa ihmistä monin tavoin. Niitä täytyy hoitaa
joka päivä, myös silloin, kun omistajaa kohtaa kriisi. Hevosten hoitaminen ja
käsittely pitävät liikkeellä, eikä ihminen voi jäädä murehtimaan. (SKS KRA. HT
1018–1021. 2003.) Hevonen on terapeutti ja ystävä, jolle kerrotaan omia tuntoja
ja salaisuuksia. Hevosen koetaan vaistoavan ihmisen huonon olon ja reagoivan
siihen kärsivällisesti. Nuoresta naisesta tuntui lapsuuttaan muistellessaan, että
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heidän hevosensa tiesi milloin hänellä oli ollut paha mieli, milloin hän oli ollut
iloinen ja ”osasi olla sen mukaan”, eikä hermostunut vaikka kaikki oli välillä
tuntunut menevän ”päin seiniä”. (SKS KRA. HT 488–490. 2003.)
Se olikin varmasti hyvin tärkeää, päästä murrosiän murheissaan yksin metsään hevosen kanssa. Se oli kumppani nuoruusvuosien yksinäisyydessä, jonka
kanssa saattoi lähteä vaeltamaan metsäpolkuja – – Ratsastuksesta Pellellä
tulikin murrosiän yli vievä harrastus, se varmasti auttoi kestämään tuon aikaset murheet, kun saattoi muuten vain tai suutuspäissään, yleensä äitiin, ottaa
hevosen ja lähteä kolmenkin tunnin ratsastusretkelle lähitienoille, kaikessa
rauhassa itsekseen. Hevosta sai aivan vapaasti käyttää, töitäkään sillä ei nyt
niin kovin paljoa ollut kesäisin, etteikö olisi jaksanut vielä kevyttä kuljeskeluakin. Myöhemminkin sitten, kun ratsasti jo ratsastuskoulun tunneilla, niin
vaikka miten oli mieli maassa ja avomiehen kanssa harmia ollut niin, kun
pääsi lopulta selkään murheet unohtui ja olo oli aivan toisenlainen tunnin
jälkeen. Ratsastaessa ei ehdi ajatella muita asioita, hevoseen keskittyminen
vie huomion. (SKS KRA. HT 764–821. 2003.)
Ratsastaessa murheet unohtuvat, koska kaikki huomio on keskitettävä hevoseen.
Hevonen kantaa ihmistä niin fyysisesti kuin henkisestikin, kuten kertojat asian
ilmaisevat. Ja loppujen lopuksi hevonen on osa elämäntapaa ja kaupunkilaisratsastajat kokevat sen tuovan luonnonläheisyyttä heidän elämäänsä. Harrastehevosen kanssa korostui joillakin kertojilla myös henkinen kasvu ja uuden oppiminen
hevosen kanssa, ei vain suoriutuminen esimerkiksi kilpailuissa. (SKS KRA HT
764–821, 2003.)
Hevossuhteisiin ja tuttujen hevosten muisteluun liittyi voimakkaita tunteita.
Rakkaus oli niistä useimmin mainittu, kuten myös ystävyys. Ratsastusharrastajan
hevosen malli on samalla inhimillistävä ja luonnollistava. Hevoskulttuurin muutoksesta ja uudesta tavasta inhimillistää hevonen kertovat kertomukset ihailijakerhoista ja hevosen syntymäpäivien vietosta sekä hautaamisesta lemmikkieläinten
hautausmaalle. (SKS KRA. HT 742–750. 2003.)
Ihmisen ja hevosen suhde näyttäytyy vapaa-ajan kontekstissa harrastajan iästä, kokemuksesta ja mieltymyksistä riippuen toisaalta rentouttavana, luonnonläheisenä ja terapeuttisena ja toisaalta haasteellisena, vauhdikkaana ja vaarallisena.
Suhteita on monenlaisia ja ne täyttävät erilaisten harrastajien toiveet.
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9

Hevosen kuolema

Kotieläimen kuolema on osa ihmisten ja eläinten välistä suhdetta. Suhtautuminen
hevosen kuolemaan kertoo paljon sen asemasta yhteiskunnassa. Marvinin (2006:
16) mukaan kotieläinten kuolema on kulttuuristettu, mikä tarkoittaa sitä, että se
on ihmisen toteuttama ja hänen kontrollissaan. Eläinten tappaminen ja sen hyväksyminen osaksi normaalia elämää on osoitus ihmisten ja eläinten erilaisesta arvosta. Eläinten tappamisen hyväksyntä vaihtelee lajista ja kulttuurista toiseen. Myös
varsinaista tappoa säätelevät erilaiset säännöt ja ideologiat sekä käytännön asiat.
Erilaiset tavat tappaa eläimiä kertovat erilaisista ihmisen ja eläinten välisistä suhteista, erilaisista eläinkäsityksistä ja eläinten tappamisen hyväksyttävyydestä.
(Higgin et al 2003: 174, 183, 189.)
Suhtautuminen kuolleeseen hevoseen on vaihdellut suuresti viimeisen reilun
100 vuoden aikana. 1800-luvulla kuollutta hevosta pidettiin saastaisena ja sen
tappamiseen liittyi monia rituaaleja, joilla yritettiin säilyttää rituaalinen puhtaus.
Hevosen teurastaminen ja siihen liittyvät puhtaussäännöt tekivät eroa yhteiskuntaluokkien välille, ainakin maanviljelijöiden ja paarialuokkana pidetyn nylkyrien
luokan välillä. Hevonen muuttui kuollessaan saastaiseksi eli tabuksi, joten siihen
koskevat ihmiset altistuivat yliluonnollisille vaaroille (vrt. Douglas 2000/1966:
57). Hevosennylkijät, eli klovarit tai rakkarit, joita oli kutakuinkin yksi pitäjässä,
kävivät teurastamassa hevosia. (Simonen 1964: 133; SKS KRA. KRK 64:167
Rantanen. 1935). Nylkyrit eivät itse ammattiaan hävenneet, vaan kehuivat sillä,
kuinka monta hevosta ovat ”pesseet”. (Jalasmäki 2004; SKS KRA. E122 Kallio.
1936; SKS KRA. E42 Härmä. 1893.)
Hevosenlihaa ei syöty. Tämä on luultavasti perua kristillisestä kulttuurista,
joka kielsi hevosenlihan syönnin. (Sirelius 1919: 223; Chamberlin 2006: 65;
Sherman 2002: 57.) Koska hevosen uhraaminen ja sen lihan syöminen oli ritualisoitunutta toimintaa monissa yhteisöissä, yhdistyi hevosen lihan syönti luonnonuskontoihin. Niinpä vuonna 732 paavi Gregorius III kielsi kristityiltä hevosenlihan syönnin. (Chamberlin 2006: 65.) Muutosta asenteisiin alkoi ilmaantua ja
hevosen arvo kohota 1880-luvulla, kun maanviljelysopistot alkoivat toimia edelläkävijänä ja oppilaat velvoitettiin osallistumaan hevosen nylkemiseen. Yleensä
lihat keitettiin ja syötettiin sioille, mutta pikkuhiljaa myös opistojen opettajat
rupesivat syömään hevosenlihaa. Vielä 1900-luvun alussa erään miehen kerrottiin ”menettäneen kansalaisarvonsa”, kun hän nylki hevosen. Suurin osa edelleen
oli sitä mieltä, että hevosen syöminen oli syntiä. Edes nälkävuosina 1867–1868 ei
hevosenlihaa syöty, sillä ”sen aika ei ollut silloin vielä tullut”. (SKS KRA. KRK
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64:167 Rantanen. 1935) Silloin hevoset myytiin venäläisille hevoskauppiaille,
jotta saatiin rahaa ruokaan (Pesonen 2007a: 21).
9.1

Pellon kulmalla oli hevosten hautausmaa
Sinä kuljit sen tien uljaaseen loppuun: annoit solusi viimeiseen luuhun ja jänteeseen saakka ”tuotantotaisteluun”. Tulen kirkkaasti häviämään ”sirottelun” kanssasi. Vaikka kuinka laajaan lehtoon toivoisin tuhkani kylvettävän,
Sinun ”lehtosi” on miljoonia kertoja laajempi... (SKS KRA. HT 307–
317.2003.)

Työhevonen antoi hevoskertomuksissa elämänsä aikana kaikkensa, ja jos sitä ei
haudattu pellon kulmalle, se antoi elämänsä jälkeen vielä ruhonsa syötäväksi,
kenkänahkoiksi ja liimaksi. Tutkimusaineistossani kerrottiin hevosen kuoleman
aiheuttamasta surusta ja siihen liittyvistä moraalisista valinnoista. Vielä 1950luvulla hevoset pidettiin vanhaksi ja lopetettiin yleensä 20–30 vuoden iässä, kun
ne eivät enää pystyneet syömään tai nousemaan ylös. (SKS KRA. HT 596–607.
2003.) Päättäminen hevosen lopettamisesta oli moraalisen pohdinnan paikka.
Omistajan täytyi arvioida, myydäkö hevonen teurastamolle vai haudatako se
oman tilan maille. Joskus ruho meni eläinten ruoaksi, esimerkiksi kettutarhalle
(SKS KRA. HT 984–987. 2003). Jotkut myivät hevosen teurastamolle taloudellisen tilanteen vuoksi, toiset eivät periaatteesta hevosta sinne vieneet, vaan hautasivat kotitilan multiin, pellon kulmalla olevaan hevosten hautausmaahan. Sitä pidettiin täysinpalvelleen hevosen arvostamisena, kuten seuraavissa kertomuksissa
tehtiin.
Hurtin viimeinen päivä. Ikää oli jo 21 vuotta. Isä oli aamuyöstä lähtenyt myllyyn 10 km päähän. Tuli sieltä, vei hevosen talliin ja meni sitten ruokkimaan
sitä. Hurtti oli pää riipuksissa ja vapisi. Äiti meni myös katsomaan. Hurtti oli
turvalla höpliny essun helmaa kuin apua pyytäen. Eläinlääkäri kävi ja sanoi,
että sydän on loppu hevosella. Hän sitten määräsi ammuttavaksi. Hän oli sanonut kirjoittavansa todistuksen, että lihat saa myydä. Isä sanoi, että hevonen
on täysin palvellut ja pojan kanssa hautasivat Hurtin kotipellon päähän.
(SKS KRA. HT 927–940. 2003.)
Kun kuulin Tähti-tamman kuolleen yhdeksäntoista vuoden korkeassa iässä,
oli tunne kuin sukulainen olisi kuollut. Tamma vietti koko elämänsä kotonaan,
eikä teurastamolle viennistä ollut puhettakaan, siitä piti tätini huolen. ”Tam220

ma on kotona niin kauan ku ellää ja myös kuolee tänne ja tänne se hauataanki, se on varma.” (SKS KRA. HT 457–463. 2003.)
Hevonen on näissä lainauksissa yksilö, perheenjäsen, ajatteleva ja tunteva sekä
omistajaperheeseen ja kotipaikkaan kiintyvä olento. Essun helman höpläys tulkitaan hevosen avunpyynnöksi. Kertomuksista käy ilmi myös ihmisten kiintymys ja
kunnioitus hevostaan kohtaan. Perhe ei suostu myymään lihoja, vaikka eläinlääkäri olisi todistuksen kirjoittanut, sillä hevonen oli ”täysin palvellut”. Se on ollut
ilmeisen hyvä työhevonen ja se kuolee työnsä ääreen, kun sen sydän pettää pitkän
ja raskaan myllyreissun tehtyään. Naiset liittyvät kertomuksissa hevosen kuolemaan lohduttajina, surijoina ja kuolemasta päättäjinä. Työtä arvostavassa maatalousyhteiskunnassa myös ihmisen nelijalkainen työtoveri saa levon kotipellon
päässä. Päätöksen hevosen hautaamisesta saattoi tehdä perhepiiriin kuuluva mies
tai nainen, kuten lainauksista tulee ilmi. Samaan paikkaan hevosten kanssa saatettiin haudata myös muut eläimet, kuten kissat ja koirat ja siellä niitä myös muistettiin kynttilöin, kuten vuonna 1938 syntynyt nainen kertoo.
Orpon elämä päättyi, kuten tapahtuu kaikille. Se sai kuolla kotiin ja haudattiin sinne metsälaitumelle, missä se vietti kaikki kesänsä. Siellä on monta
muutakin eläintoveria. Koirat ja kissatkin ovat samassa hiekkakumpareessa.
Veimme sinne joskus kynttilöitä mökillä käydessä. (SKS KRA. HT 547–551.
2003.)
Hevoset oli perinteisesti haudattu pellonlaitaan, mutta muiden eläinten hautaamisesta samalle paikalle oli vähemmän mainintoja. Tälle haudalle viedään toisinaan
myös kynttilöitä. Hauta on paikka, missä eläimiä voidaan muistaa, kuten ihmisiäkin. Merkitykselliseksi koettiin se, että hevonen haudattiin pellolle, joka oli sille
tuttu paikka. Sitä pidettiin eläimen kunnioittamisena. Hautaaminen omille maille
oli aiemmilta vuosisadoilta periytyvä, kulttuurisesti oikeana pidetty hevosen kuolemaan liittyvä malli. Jos hevonen päädyttiin viemään teurastamoon, sitä piti
perustella esimerkiksi perheen rahatilanteella ja sen selitettiin olevan hevosen
viimeinen palvelus omistajaperheelleen. Hevonen oli palvelija loppuun asti ja
auttoi perhettä vielä kuolemassaan.
Vappu ei päässyt ansaitsemaansa rauhalliseen lepoon jokirannan viileisiin
multiin, vaan sen elämäntaival päättyi Karjapohjolan teurastamossa. Harmin
paikka, mutta sitä se ainainen rahanpuute teettää; mitään palkintoja ei anneta sittenkään vaikka on tehnyt pitkän ja ansiokkaan elämäntyön ihmisen palveluksessa. Että mitä siitä enää? Voi olla, että Vappu ei sen kummempaa rau221

haa kuolemansa jälkeen kaivannutkaan. Ja saihan se olla vielä viimeisen kerran apuna ja auttamassa kun sen lihoista saadut rahat käytettiin perheen hyväksi. – – Elääkseen ja toimeen tullakseen perheemme tarvitsi rahaa ja Karjapohjola maksoi vanhasta hevosesta hyvän hinnan. Kovin paljon elämässä
on rahasta kiinni. – – Reijasta tuli muutaman vuoden kuluttua joutilas hevonen. Isäntä jutteli naapurille, että pitää kai panna hevonen Karjapohjolaan.
Kuin hevonen olisi kuullut, se haassa sai piikkilangan kaulansa ympärille ja
tukehtui. Puhuttiin, että Reija piti niin pahana Karjapohjolaan joutumista, että itse lopetti itsensä. Reijan kaunis orivarsa joutui Karjapohjolaan talon rahatilanteen korjaamiseksi. Vähän kai se auttoi, mutta hyvän hevosen kasvaminen päättyi siihen. Ehkä Reija tiesi mitä Karjapohjola tarkoittaa? (SKS
KRA. HT 192–266. 2003. Mies s. 1935.)
Ei ollut tavatonta, että hevosen kuullen ei sen teurastusaikeista puhuttu, sillä sen
uskottiin aavistavan, mitä tuleman piti. Kertojat pohtivat jopa sitä, voiko hevonen
tehdä itsemurhan. Olen törmännyt kertomuksiin hevosten ja koirien itsemurhista44, mutta paljon eläinten itsemurhista ei ole kirjoitettu. Eläimen itsemurha on
kiistelty asia tutkijoiden keskuudessa. Se kilpistyy kysymykseen eläimen tietoisuudesta ja kyvystä ymmärtää kuolema jollain tasolla. Tutkijat, jotka uskovat
eläinten kykyyn tehdä itsemurhan, vetoavat joko eläimen älykkyyteen ja kykyyn
ymmärtää kuolema, ja asiasta toista mieltä olevat vetoavat siihen, etteivät eläimet
tiedosta kuoleman käsitettä, eivätkä voi siis itse päättää elämäänsä. Itsemurha
liittyy keskusteluun eläinten hyvinvoinnista ja kertomukset niistä herättävät sympatiaa kaltoinkohdeltuja eläimiä kohtaan. Jotkut tutkijat eivät pidä itsemurhaa
esimerkkinä vapaan tahdon käytöstä, vaan yksinkertaisesti reaktiona olosuhteisiin, jotka ovat niin stressaavat, että saavat niin ihmisen kuin eläimenkin lopettamaan elämänsä. (Nobel 2010; O’Hanlon 2010; Pietiäinen 2011.) Vuonna 1928
syntynyt mies muisteli kertomuksessaan elämänsä varrella tapaamiaan hevosia, ja
viimeinen, josta hän kirjoitti, oli naapurin ruuna, jonka naapuri kertoi hukuttautuneen tuskissaan.
Samalta ajalta tulee mieleen naapurin Ville. Hänellä oli ruuna Markku, iso ja
tummasävyinen. Kerran Markku oli minunkin perunatilkullani vakoa vetä44

Eläinlääkärituttavani kertoi, että hänellä oli kerran klinikalla hoidettavanaan hyvin sairas koira, jolta
jouduttiin ottamaan vesikuppi pois, koska se yritti hukuttautua siihen. Suomenhevosravuri puolestaan
päätti päivänsä juoksemalla päin junan viimeistä vaunua heitettyään ensin ratsastajan selästään tutulla
reitillä. Sairas ja vanha lapinporokoira lopetti lääkkeiden syönnin ja muutaman viikon kuluttua katosi
omasta pihastaan. Vettä pelännyt koira löytyi hukkuneena läheisen järven rannasta.
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mässä. Ville kertoi tarvinneen eläinlääkärin apua. Jotain vatsajuttuja, sanoi.
Sanoi käyneensä illansuussa toteamassa tallissa, että hevonen oli rauhattoman tuntuinen lääkityksestä huolimatta ja hikinen. Itkien hän jatkoi, kun vielä
illemmalla aukaisin tallin ovea, oli irti oleva hevonen pyrkinyt ulos silmät
leimuten niin, että hänen oli kiireesti väistettävä. Kangas tömisten Markku
juoksi tietä, joka johti rantaan. Sydänvikainen mies perästä minkä kykeni.
Kun tulin rantaan, kellui hevonen etempänä veden pinnalla. Se hukuttautui,
sanoi Ville pyyhkien kyyneleitään. Markku oli hyvä hevonen, eikö ollutkin,
hän katsoi minuun vahvistusta hakien. Kyllä se oli hyvä, vahvistin. (SKS
KRA. HT 976–983. 2003.)
Ruuna oli tärkeä sen omistajalle ja sen menettäminen yllättäen koviin tuskiin ja
hukuttautuminen on ollut kova isku miehelle, joka ei pystynyt auttamaan sitä.
Mies oli vaikuttanut kertojasta hyvin haavoittuvalta itkiessään ja etsiessään vahvistusta hevosensa hyvyydelle.
Hevosen ei välttämättä tarvinnut olla vanha ja raihnainen joutuakseen teurastamolle. Jos hevonen oli arka ja sen kanssa työskentely oli siksi hankalaa, omistaja saattoi tehdä päätöksen sen lopettamisesta. Pauketta pelkäävän metsätyöhevosen omistajan mielestä oli kiusallista sitoa hevonen puuhun kiinni lastauksen
ajaksi. Ihmisen ja työhevosen suhteen kulttuuriseen malliin kuului, että hevosen
piti seisoa paikoillaan sitomatta kuormauksen ajan. Jos hevonen ei niin tehnyt, se
sai miehen näyttämään taitamattomalta hevosen käsittelijältä. Motiivina terveen
hevosen lopettamiseen saattoi siis olla myös kasvojen menettämisen pelko muiden miesten silmissä. Se oli mahdollisesti yksi syy siihen, että hän laittoi tuon 12vuotiaan terveen hevosen teurastamolle. Syyksi hän kuitenkin ilmoitti, että hän oli
sillä ”tehnyt niin paljon työtä, että ei enää anna kenenkään kiusattavaksi”. Päällimmäinen syy oli siis hevosen hyvinvointi. (SKS KRA. HT 318–337. 2003.)
Hevosen lopettamisella vältetään hevosen joutuminen kiertoon, millä tarkoitetaan
hevosen joutumista myydyksi aina uudelleen eteenpäin uudelle omistajalle, joista
jokainen kohtelee sitä omalla tavallaan, joku luultavasti väkivaltaisesti. Tämä
käsitys on vallalla edelleenkin ja lopetusta perustellaan hevosen hyvinvoinnilla,
vaikka toisena syynä voi olla pelko kasvojen menetyksestä. Haastatteluissa kävi
ilmi, että olisi häpeällistä tai vähintäänkin noloa, jos joku muu saisi hevosen toimimaan moitteettomasti. Ravihevosia, joiden kanssa on epäonnistuttu, viedään
edelleen teuraaksi sen pelossa, että se jollain toisella valmentajalla vielä juoksee
ennätyksiä. Toisaalta hevosen persoonallisuuserot ovat olleet ihmisten tiedossa
niin kauan kuin hevosten kanssa on toimittu ja hevosihmiset ymmärtävät, että
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joku toinen saa hevosen toimimaan paremmin yhteistyössä kanssaan. Syynä voi
olla myös omistajan ajatus ainutlaatuisesta tunnesiteestä hänen ja hevosen välillä
tai ostohetkellä tehty lupaus siitä, ettei myy hevosta enää eteenpäin, kuten eräässä
tuntemassani tapauksessa, missä vanhaisäntä ei myynyt tammaansa ostajaehdokkaalle, joka oli kiinnostunut hevosesta sen harvinaisen suvun eli polveutumisen
vuoksi. Vanha mies sanoi luvanneensa hevosen ostaessaan, ettei myy sitä eteenpäin ja lisäksi hän ajatteli, että hevonen oli häneen niin kiintynyt, ettei tulisi enää
toimeen muualla. Tosiasiassa hevonen asui yksin tallissaan ja omistaja oli huonokuntoinen ja välillä pitkillä sairaslomilla, eikä pystynyt liikuttamaan hevosta.
Yleensä hevosta ei tapettu itse tai edes viety teurastamoon itse, koska surun
tunne oli niin musertava. Poikkeuksiakin oli kuten kertomus miehestä, joka vei
itse hevosensa teurastamolle ja oli läsnä sen kuollessa, jotta hevosella olisi tutun
ihmisen tuki.
Ero täysin palvelleesta tai myytävästä hevosesta oli aina haikea. Kun tuli aika viedä Ajatus teurastamolle, varottiin visusti hiiskumasta sanaakaan hevosen itsensä kuullen. Aamulla Yrjö-veljeni jakoi tavanomaiset aamuheinät
myös Ajatuksen eteen, mutta sepä ei heiniin koskenut. Yrjö vei Ajatuksen
omalla kyydillä Nurmoon teurastamoon ja oli koko ajan läsnä hevosensa rinnalla, kunnes se lopetettiin. Eläimet vaistoavat enemmän kuin osaamme aavistaakaan. (SKS KRA. HT 444–450. 2003.)
Eläimen vaistoilla kirjoittaja mahdollisesti viittaa kuoleman läheisyyden ja läheisen ihmisen turvallisen läsnäolon tiedostamiseen. Yleensä joku muu vei hevosen
teuraaksi tai tappoi sen kotitilan mailla. Tämä käytäntö periytyy luultavasti aiemmilta vuosisadoilta, jolloin hevosen tappaminen oli tabu ja se jätettiin nylkyreiden tehtäväksi. Toki myös tunteet hevosta kohtaan ja julkisen itkemisen pelko
estivät miehiä tappamasta sitä itse tai viemästä sitä teuraaksi.
Hevosen kuolema oli yleensä sekä taloudellisesti että henkisesti kova isku
hevosmiehelle ja hänen perheelleen. Sen kuolemaa suri koko perhe. Hevonen oli
perheenjäsen ja myös sen kuoleman kerrottiin tuntuneen siltä ”kuin sukulainen
olisi kuollut”. Cassidyn tutkimuksessa hevosen kuolemaa surtiin paitsi henkilökohtaisesta kiintymyksestä hevosyksilöä kohtaan mutta myös sen taloudellisen
arvon sekä jalostusarvon menettämisen vuoksi. (Cassidy 2002a: 39–40.) Tämä
näkyy myös Hevosviesti-lehdessä, joka julkaisi pieniä uutiskirjoituksia hevosten
kuolemista; kenen hevonen oli kuollut, missä ja miten se oli kuollut ja oliko se
vakuutettu. Vakuuttamattoman hevosen kuolemasta kesken savotan koitui huomattava vahinko, koska hevosmiehen työt loppuivat, jos hänellä ei ollut varaa
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ostaa pian uutta hevosta. Menetykset tuloissa olivat aina mittavia, sillä hevonen
yleensä vakuutettiin alle arvonsa, eikä siitä näin ollen saatu käypää arvoa takaisin.
Joissakin paikoissa metsäyhtiöt vakuuttivat hevoset. Tällöin hevosen kuollessa
hevosmies sai hevosesta maksamansa summan työmaan johtajalta. Tärkeää oli
saada ostettua nopeasti toinen hevonen tilalle. (Haastattelut 1997: Mies s. 1924;
Snellman 1996: 215, 217.) Pitkään kestäneen työtoveruuden päättyminen kirvoitti
kyyneleet monen hevosmiehen silmiin, joillekin menetys oli melkein liikaa.
Kaikesta rakastamastaan ihminen joutuu luopumaan: isä joutui luopumaan
työtoverista traagisella tavalla: Eräänä kesäisenä päivänä isä oli Liinun
kanssa matkalla Tampereelle silakoita myymään. He kulkivat Niinisalon varuskunnan ohi. Silloin isä menetti Liinun lopullisesti: varusmiesten sotaharjoituksissa ammuttiin tykillä. Liinu pelästyi tykin voimakasta pamausta ja iski
etukaviolla toisen jalkansa poikki. Isä nouti varuskunnasta eläinlääkärin.
Lääkärin lausunto oli masentavan tyly: – Mitään ei ole tehtävissä, hevonen
täytyy lopettaa! Lääkäri nouti varuskunnasta sotilaan, joka ampumalla lopetti Liinun kärsimykset. Sen ruho toimitettiin teurastamoon.
Murheen murtama isä tuli kotiin Liinun suitset kainalossa, hänen elämänsä oli Liinun myötä romahtanut. Isä yritti hakea varuskunnasta vahingonkorvausta, jota ei suostuttu maksamaan. Ei kuulemma voitu todistaa, että
Liinu katkaisi jalkansa säikähtämällä tykin ääntä.
Liinun menetyksen jälkeen, isä masentui, oli vähällä menettää järkensä.
Liinun suitset kainalossa hän käveli pitkin metsiä ja puhui itsekseen. Isän masennus oli ymmärrettävää: hänen huollettavana oli suuri perhe, metsätöistä
loppuivat tulot eikä ollut millä olisi muokannut pellot. Rahaa uuden hevosen
ostoon ei ollut. Kyläläiset ottivat osaa isän murheeseen: ryhdyttiin keräämään rahaa hevosen ostoon. Rahaa saatiin kokoon jonkin verran ja isän sisar tuli apuun. Hän myi halvalla vuoden ikäisen tammavarsan. (SKS KRA.
HT 94–102. 2003.)
Vuonna 1930 syntyneen miehen kertomus isästään ja Liinusta kertoo hyvin paitsi
miehen kiintymyksestä hevoseensa, myös hevosen tärkeydestä perheen elättämisen kannalta. Perheessä oli 12 lasta ja hevonen oli välttämätön rahatulojen hankkimiseksi ja pientilan töissä. Hevosen menetys ja huoli tulevaisuudesta sattui
isään niin, että hän masentui. Kyläyhteisö osoitti tuolloin voimansa ja keräsi kolehdin hevosen hankkimiseksi. Työhevonen oli iso osa miehen identiteettiä. Myös
muissa kertomuksissa näkyy, kuinka perheenjäsenet surivat kuollutta hevosta,
mutta olivat eniten huolissaan perheen isästä.
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Hevosten lopettaminen tapahtui siis työhevoskaudella joko myymällä se teurastamoon tai lopettamalla se kotona ja hautaamalla pellonlaitaan. Oli yleistä, että
kotiväki ei ollut todistamassa hevosen teurastamoon lähtöä tai lopetusta. Monessa
tapauksessa isäntä itse ei ollut kotona, kun hevosta haettiin. Ajatus hevosen lopun
todistamisesta oli liian tuskallinen. Kukaan ei halunnut hylätä hevosta sen viimeisenä hetkenä, mutta yleensä miehet halusivat surra yksin. Agraarikauden mies ei
halunnut kyyneliään muille näyttää. Hevosen kuolema oli kuitenkin niitä harvoja
tilanteita, kun lapset näkivät aikuisten itkevän. Surun hillitty näyttäminen hevosen
kuollessa oli miehelle sallittua, mutta moni yritti silti piilottaa tunteensa muilta
perheenjäseniltä. Usein perhe olikin eniten huolissaan isästä ja hänen jaksamisestaan hevosen kuollessa. Näin myös kertomukset hevosen kuolemasta kertovat
miehen ja hevosen välisen suhteen vahvasta kulttuurisesta mallista. Lasten surua
puolestaan ei huomioitu. Aikuiset eivät kertoneet lapsille hevosen lopettamispäätöksestä, elleivät he sattuneet vahingossa kuulemaan aikuisten keskustelua asiasta.
Eläimen kuoleman suremista pidetään selvänä merkkinä tunnesiteestä eläimeen, ja sitä voidaan verrata läheisen ihmisen kuoleman aiheuttamaan suruun.
Eläinten kohteluun liittyvät moraaliset periaatteet ovat tilannekohtaisia, eikä tuntemattomaan hevoseen suhtauduta samalla tavalla kuin tuttuun. Suru koetaan
suurempana, mikäli elinkeino menetetään eläimen mukana. Eläimen välineellistäminen ja sen kutsuminen esimerkiksi kulku- tai kilpailuvälineeksi ei sulje pois
emotionaalista suhdetta siihen. Hevosen kuolemaan liittyvät käytännön kysymykset ovat kytköksissä eettisiin kysymyksiin ja emotionaaliseen suhteeseen eläintä
kohtaan. (Schuurman & Leinonen 2012: 60.)
9.2

”Sun pilvilaitumilla on hyvä vaeltaa”

Harrastehevosen kuolemaa käsittelevissä kertomuksissa tapa kertoa hevosen kuolemasta on erilaista kuin työhevosista kirjoittaneilla. Kuolemasta puhuttaessa
teksti muuttuu runollisemmaksi sisältäen paljon vertauskuvia. Kertomusaineiston
mukana tulleista runoista suurin osa liittyi hevosen kuolemaan, mikä kertoo siitä,
että runollinen ja vertauskuvallinen kieli antavat paremman ilmaisuvoiman läheisen hevosen kuolemaan liittyville tunteille. Hevosen kuolemaa käsitellään osin
samoin termein kuin ihmisen kuolemaa ja toisaalta hevosen kuolemaan liittyvin
sanoin. Kirjoituskilpailuun osallistuneet kirjoittivat hevosten taivaasta, paikasta,
missä ruoho on aina vihreää tai missä ei ole kipua ja tuskaa. Kuolemaan viitataan
pois nukkumisena, lähtemisenä tai lentämisenä hevosten taivaaseen. Eräs kertoja
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kuvasi hänen oman hevosensa viemistä hevosenkuljetusautolla teurastamolle
hautajaissaatoksi. (SKS KRA. HT 653–661. 2003. Nainen s. 1973.)
Juha Pentikäisen mukaan suomalaiset ovat toisen maailmansodan kulttuurimurroksessa menettäneet ”vanhan tasapainoisen suhteensa kuolemaan”; suhde on
muuttunut kuoleman kieltäväksi. Kuolemasta ei puhuta suoraan vaan siitä käytetään kiertoilmauksia. Kiertoilmauksia käyttämällä ihmiset siirtävät kuoleman pois
omasta mielenmaisemastaan. Surun tunne ja kuoleman lopullisuus on myös ehkä
helpompi ilmaista kiertoilmaisuin. (Pentikäinen 1990: 196–197, 199.) Eläinten
kuolema on siirretty pois näkyviltä ja kaupunkilaiselle eläimen kuoleman kokeminen liittyy lemmikin tai harraste-eläimen kuolemaan.
Uskonto ja vanha symbolijärjestelmä eivät ole enää tukemassa monenkaan
ihmisen kuolemakäsitystä varsinkaan, kun on kysymys eläimen kuolemasta. Menestyvän nykyihmisen maailmanmallista ovat eliminoituneet pois kuolema, sairaus ja kärsimys. Ihmiselle todellista ei ole enää yhteisöllisyys, vaan hän itse. (Pentikäinen 1990: 198.) Myös rakkaan eläimen kuolemaa surressa voi jäädä yksin,
mutta kuten kirjoituksistakin ilmeni, monilla oli perhe ja ystävät tukemassa heitä
surussa. Nykyään myös nettiyhteisöt ovat paikkoja, joissa voi jakaa surun oman
hevosen kuolemasta.
Kertomusaineistossa oli kaksi hevoselle kirjoitettua muistorunoa. Seuraavassa on 21-vuotiaana lopetetun suomenhevosratsun muistolle kirjoitettu runo. Siinä
toistuvat myös kertomuksista tutut elementit syliin nukahtaminen, pilvilaitumet,
syvä suru ja rakkaus.
Sinä päivänä loistivat säteet auringon,
punersi pihlaja.
Mut tuli ilta.
Sammui elämäsi syliini nukahtaen.
Vieri poskellesi kyynel hopeinen,
mut säde auringon kultasi sen.
Sun pilvilaitumilla on hyvä vaeltaa.
Olit elämääkin suurempi,
kultaakin kalliimpi,
hevoseni sydänten.
Vaan muistoissani olet aina
kastehelmi aamun, solina puron,
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timantti hankien, kajo auringon,
kuiskaus tuulen ja tuike tähtien.
On suruni syvä,
sydämeni tyhjä.
Kun hiipuu päivä ja syttyvät tähdet
itken itseni uneen
ja kyyneleet täyttävät vuolaan virran.
Kyyneleet rakkauden.
(SKS KRA. HT 742–750. 2003. Nainen s. 1949.)
Runolla kuvataan rakkautta hevoseen, joka oli omistajalleen ”elämääkin suurempi” ja ”kultaakin kalliimpi” sekä sen kuoleman jättämää ikävää. Hevosen kuolema
halutaan kuvata kauniisti ja siitä käytetään metaforia elämän sammuminen, nukahtaminen ja pilvilaitumilla vaeltaminen. Erityisesti syliin nukahtaminen45 tuo
mielikuvan rauhallisesta ja kivuttomasta kuolemasta. Muistoihin siirtynyttä hevosta verrataan puron solinaan ja tähtien tuikkeeseen. Se tavallaan palautuu luontoon ja on muistelijalle läsnä tuulessa, vedessä ja auringossa. Luopumisen suuri
tuska on heijastus hevosta kohtaan tunnetusta rakkaudesta. Moni kertoja vertasi
hevosen kuoleman aiheuttamaa surua ihmisen kuoleman aiheuttamaan suruun
toteamalla, että läheistä hevosta surraan yhtä paljon kuin läheistä ihmistä. Toisessa aineistossa olevassa runossa kerrotaan hevosten taivaasta, minne tuskista kärsinyt hevonen pääsee laiduntamaan. Hevosella ei ole enää tuskaa, mutta ihmiselle
jää suru ja loputon pimeys. Ajatus hevosten taivaasta paikkana, johon Jumala
ottaa sen, on mielenkiintoinen, sillä vaikka hevosten taivas -metaforaa käytetään
paljon, muualla aineistossani sen yhteydessä ei mainita Jumalaa. Runon kirjoittaja
kertoo omistaneensa runon kaikille eläimensä menettäneille. (SKS KRA. HT
1255–1271. 2003.)
Harraste- ja urheiluhevosten aikakaudella kertojien oma hevonen tai hoitohevonen oli rakas ja sen menettäminen toi suuren surun. Aikuiset eivät aina muistaneet kertoa hevosten myymisestä niiden hoitajille, jotka olivat järkyttyneitä rakkaan hevosen yhtäkkisestä katoamisesta.
Eräänä lauantaiaamuna omistaja seisoi ovella ja sanoi että Litteä ei saa
enää ratsastaa, sillä se on myyty. Olin sokissa, MYYTY, ei voi olla totta. Mutta totta se oli, ja tammikuun alussa juuri ennen syntymäpäivääni Little sitten
45

Hevosen kohdalla syliin nukahtaminen tarkoittaa, että hevosen pää on ihmisen sylissä.
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vietiin pois viimeisen kerran. Silloin en arvannut, etten näkisi sitä enää kuin
kerran eläissäni. En käynyt enää talilla lainkaan, mutta kerran kävimme
Hannan kanssa Littleä katsomassa, se oli apaattinen ja huonovointisen näköinen. Ennen niin kirkkaat ja iloiset silmät olivat nyt sameat ja ilottomat.
Kuukauden kuultua kuulin että Little olisi nyt taivaassa. Se oli jouduttu lopettamaan, kun se ei enää jaksanut kävellä tarhaan, eikä syödä... (SKS KRA. HT
944–946. 2003.)
Hevosen huonovointisuus uudessa paikassa vahvistaa hoitajan tunnetta siitä, että
juuri hän on ollut oikea hoitaja hevoselle ja että se oli hyvin kiintynyt hoitajaansa.
Kirjoittaessaan ihmiset ovat käyneet uudelleen läpi muistoja rakkaista hevoistaan
ja tunteistaan niitä kohtaan. Nuorempien kirjoittajien keskuudessa oli elämäni
hevonen -kirjoituksia, joissa kerrottiin omasta tai hoitohevosesta, onnellisesta
yhteisestä ajasta sen kanssa ja onnettomuudesta, joka muutti kaiken. Yhteistä
näille kertomuksille on se, että hevoset niissä ovat yleensä entisiä ravureita, jotka
on myyty nuorille tytöille tai joita hoitaa nuori tyttö. Yhteinen aika hevosen kanssa muistetaan haasteellisena, mutta erittäin onnellisena. Heille on ollut hyvin
palkitsevaa saavuttaa muiden hylkimän hevosen luottamus. Hevoselle sattuva
onnettomuus on tarinoissa käännekohta, joka johtaa hevosen menettämiseen.
Menetyksen nämä nuoret naiset tunsivat hyvin raskaana ja kertomuksissa näkyy
onnen ja surun tunteiden kuvailun kautta suuri rakkaus hevosta kohtaan. Hevosen
he kuvasivat ollen rakkainta maailmassa ja kertoivat itkeneensä paljon sen kuoleman jälkeen ja edelleen tarinaa kirjoittaessaan. Tallille he eivät pystyneet menemään pitkään aikaan, kun maailma tuntui romahtaneen, kuten seuraava kertoja
muistelee:
Kun menin talliin, niin tytöt tulivat ovella vastaan ja kertoivat, että Martti on
mennyt klinikalle. Luulin, että kyseessä oli uusi kuvaus, koska Raija oli puhunut siitä. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan tallin pihaan palasi tyhjä traileri. Silloin tuntui, että minun sisältäni kuihtui sydän. – – Martti ei unohdu ikinä. Se
on mielestäni elämäni rakkaus, koska tunsin, että hevosen luonne muuttui
luotettavaksi ja ihanaksi sinä lyhyenä ajanjaksona, jonka ehdin sen kanssa
olla. (SKS KRA. HT 278–280. 2003. Nainen s. 1974.)
Hevosen kuolema kosketti syvästi, erityisesti, jos se oli ollut kertojan ”elämänsä
hevonen”. Ikävää kuvataan sietämättömäksi vielä vuosi hevosen kuoleman jälkeen. Jos omistaja on joutunut tekemään päätöksen hevosen lopettamisesta, hän
saattaa pohtia sen oikeudellisuutta pitkään. Vaikka muut sanoisivat hänen tehneen
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oikean päätöksen, epäilys saattaa kalvaa mieltä pitkään lopetuspäätöksen tuntuessa oman ystävän julmalta tuomiolta. (SKS KRA. HT 35–64. 2003. Nainen s.
1978.)
Suru menetetystä hevosystävästä oli lohduton erityisesti, jos hevosen kuolema tapahtui äkillisesti. Lohtua hevosen menetykseen toivat perhe ja ystävät, mutta
kenenkään ei oletettu täysin ymmärtävän siitä aiheutunutta surua. Kertoja sanoo
menetyksen muuttaneen häntä ihmisenä. Koko hevosharrastuksen jatkaminen oli
vaakalaudalla. Useimmat kertovat pysytelleensä pois tallilta jonkun aikaa heille
rakkaan hevosen kuoleman jälkeen.
Vuoden päivät kilpailtiin harvakseltaan, kunnes maailma romahti… Ravireissulla tapahtunut onnettomuus jäi tamman viimeiseksi. Nuo viimeisetkin hetket
saimme olla yhdessä ja nuo viimeiset hetkensä tamma lepäsi pää sylissäni,
kunnes sitten ei enää jaksanut. Ja minä itkin. Ja minä itken nytkin, kun tätä
tarinaani kirjoitan. Se hetki tuntuu vieläkin niin elävältä mielessäni. Meni
monta päivää tuherrellessa itkua, tallille ei voinut mennä kun homma meni
vaan vollotukseksi. En voinut käsittää, että yhteinen taipaleemme oli ohi.
Ajattelin, etten enää koskaan voisi löytää yhtä rehellistä, upeaa ja uskollista
hevosystävää. Miten ihmeessä hevosen menettäminen voi satuttaa näin paljon? Onneksi perheeni ja ystäväni jaksoivat lohduttaa. Mutta tuskin kukaan
uskoo tänäkään päivänä, miten kova paikka onnettomuus minulle oli ja on
vieläkin. Se muutti minut ihmisenä. Viikon katselin kattoa, itkin ja haikailin
tammani perään. Mietin vaihtoehtoja, miten tästä jatkaa, lopetanko koko harrastamisen, vai ostanko uuden hevosen. (SKS KRA. HT 870–874. 2003.)
Tulkitsen edellä olevan kertomuksen traumakokemukseksi. Kertoja kuvaa tunteitaan hyvin voimakkaaksi ja ihmettelee, miten hevosen menettäminen voi sattua
niin paljon. Läheisen hevosen menettäminen oli nuorelle pysäyttävä ja käänteentekevä kokemus. Moni rakkaan hevosen menetettyään mietti, jaksaako hän enää
jatkaa harrastusta. Hevosystävänsä menettäneelle oli tärkeä saada lohtua ja ymmärrystä suruunsa läheisiltään sekä tukea lopetuspäätökselle. Hevoset harvoin
kuolevat luonnollisesti. Yleensä ihminen tekee lopettamispäätöksen. Se tehdään
hevoselle tulleen joko fyysisen tai henkisen vamman perusteella. Päätös on aina
lopulta omistajan ja se on usein vaikea erityisesti, jos hevosen vamma on henkinen. Vuonna 1978 syntynyt nainen kuvaa hevosensa lopettamispäätöstä seuraavasti:
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Kun kesän aikana seurasin, miten Syke nautti laiduntamisesta, tein hiljaa
mielessäni päätöksen. Syken olisi parasta päästä syksyllä jatkamaan laiduntamista sinne, missä ruoho on aina vihreää. Minulla ei ollut voimia ja rohkeutta aloittaa kaikkea alusta ja nousta takaisin Syken satulaan. (SKS KRA. HT
35–64. 2003.)
Emotionaalinen suhde eläimeen sisältää yleensä myös moraalisen ulottuvuuden,
halun toimia eläimen parhaaksi. Kertoja halusi, että hevosella oli hyvä olla. Hänellä itsellään ei ollut enää rohkeutta eikä voimia aloittaa luottamuksen rakentamista alusta. Macnaghten (2004) kirjoittaa hoivan ja vastuullisuuden kulttuurista,
joka sisältää rakkauden ja kunnioituksen tunteet eläintä kohtaan, sen kanssa vietetyn ajan ja toiveen siitä, että eläin voi elää elämänsä onnellisena, terveenä ja vapaana kärsimyksestä. Hoivan sisältö vaihtelee paljon riippuen ihmisen sosiaalisesta viiteryhmästä ja siitä, minkälaista hoivaa pidetään hyvänä. Toisen mielestä
hyvä hoito voi vaikuttaa toisesta laiminlyönniltä. Angloamerikkalaisessa sosiologisessa tutkimuksessa ihmisten eläinsuhteisiin liittyvät tunteet liitetään yleensä
lemmikkieläinkulttuuriin (Franklin 1999: 98) luultavasti siksi, että heillä ei ole
laajempaa materiaalia käytössään ja siksi, että kotieläinten pito liitetään välineellisyyteen kun taas lemmikkejä pidetään lähinnä sosiaalisista ja emotionaalisista
syistä (Serpell & Paul 1994: 129). Myös hevonen nähdään länsimaissa yhä useammin lemmikkinä, sillä niiden omistajat pitävät niitä ystävinään ja kumppaneinaan sekä yksilöinä (Schuurman & Leinonen 2012: 60.)
Haastattelemani miehet kertoivat, kuinka heidän omistamansa ja itse valmentamansa ravihevoset olivat tärkeitä heille, erityisesti ne, jotka menestyivät hyvin.
Niinpä niitä myös surtiin enemmän kuin muita. Eräs haastateltu kertoi, että hän on
yhden ainoan kerran itkenyt hevosen vuoksi ja se tapahtui, kun hän menetti hyvin
menestyneen ravihevosensa yhtäkkiä kilpailussa. Hän ihmetteli hevosen lopettamisen vaikeutta nyky-yhteiskunnassa, kun teurastamot eivät enää oikein huoli
hevosia, kun EU:n myötä niiden hinnat romahtivat ja toisena vaihtoehtona, jos ei
ole omaa maata, mihin haudata, on hevosen vieminen kaatopaikalle, missä se
kuuluu ongelmajätteisiin. (Haastattelut 1995: Mies s. 1935.)
Hevosen hautaamisen idea ei ole uusi suomalaisessa hevoskulttuurissa, eikä
se ole saanut alkunsa kaupungin lemmikkieläinkulttuurista, vaan on historiallinen
perinne, jonka selitysmallit ja merkitykset ovat muuttuneet ajan kuluessa. Muuttumattomana on säilynyt ihmisen kiintymys hevoseen yksilönä ja aktiivisena
kumppanina. Nykyään eläinten hautausmaalle viedyt hevoset lopetetaan kotitallil-

231

laan, minkä perusteluna on Schuurmanin (2012) mukaan eläimen näkökulman
huomioon ottaminen.
Hevosen kuolema on monimutkainen yhdistelmä tunteita, moraalia, käytännöllisyyttä, ja siihen liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja historiallisia käytäntöjä.
Kuolleen hevosen kulttuuriset mallit ovat tavallaan tehneet ympyrän 1800-luvun
saastaisesta ruhosta 2000-luvun vaihteen ongelmajätteeksi. Henkilökohtaisella
tasolla rakkaan hevosen menetys on varmasti koskenut yhtä paljon työhevosaikana kuin nykyäänkin. Surun osoittamisesta on ehkä tullut nykyään sallitumpaa.
Suhtautuminen kuolemaan on muuttunut 1950-luvulta nykypäivään tultaessa ja se
näkyy myös eroina työhevosen kuolemaan ja harrastehevosen kuolemaan suhtautumisessa. Hevosen kuolemasta kirjoittaminen on muuttunut runollisemmaksi.
Kertomukset työhevosen kuolemasta olivat realistisempia, vaikka myös niihin
liittyi paljon tunteita.
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10 Kulttuuriset mallit hevosesta ja
hevossuhteesta
Tässä luvussa teen yhteenvedon tutkimusaineistoni erilaisista hevoseen ja hevossuhteeseen liittyvistä kulttuurisista malleista. Pohdin myös sitä, miten kulttuuriset
mallit hevosesta ja ihmisen ja hevosen suhteesta ovat muodostuneet. Olen aiemmissa luvuissa kuvannut ihmisen ja hevosen suhdetta 1920-luvulta 2000-luvulle.
Esitän tässä luvussa päätelmät siitä, millaiset mallit suhdetta rakenteellistavat.
Tutkin siis hevoseen liittyvää arkiajattelua ja jaettua, kulttuurista tietoa siitä, millainen eläin se on ja miten sitä tulisi sen vuoksi käsitellä ja hoitaa. Jaetuiksi kulttuurisiksi merkityksiksi tulkitsen käsitykset, jotka esiintyvät useammassa haastattelussa ja kertomuksessa. (Vrt. Heikkinen 2002: 20)
Kulttuurinen malli hevosesta muodostuu arkiajattelun jaetuista hevoskäsityksistä. Kulttuurinen malli on sisäistetty tiedostamattomasti, eikä meidän tarvitse
miettiä, mitä mallia sovellamme tullaksemme toimeen tutussa ympäristössä. Mallit ohjaavat ja suuntaavat ihmisen ajatuksia ja käyttäytymistä. Juuri puhe ja teot
kertovat mallista. Mallit rakentuvat vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja
niitä voi olla useita samasta ilmiöstä. (Kamppinen, Jokinen & Saarimaa 2001:
193.) Väitän, että mallit rakentuvat myös vuorovaikutuksessa hevosten kanssa,
sillä kognitiiviset mallit eivät ole pelkästään sanallisia vaan myös kehollisia. Hevosten kanssa toimiessa ihmiset joutuvat sopeuttamaan oman liikkeensä ja toimintansa niiden liikkeisiin ja toimintaan. Eläinavusteisessa terapiassa käytetään
hyväksi ihmisen kykyä olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa eläinten kanssa ja
oppia niiden kautta sosiaalisuutta myös ihmisten kanssa. Iän ja kokemusten karttuessa ihmiset muuttavat enemmän tai vähemmän tietoisesti kulttuurisia mallejaan. Jokin oivallus voi saada esimerkiksi hevoskäsityksen ja koko siihen liittyvän
aiemman mallin muuttumaan. Mallit rakentuvat, muotoutuvat ja muuttuvat kulttuuriin kasvamisen ja kokemusten myötä. Tietoa vastaanottaessa hyödynnetään
vanhaa tietoa ja rakennetaan uutta, näin syntyy uutta kulttuurista tietämystä.
(Kamppinen, Jokinen & Saarimaa 2001: 197, 198.) Ihmiset kasvattavat ja kouluttavat myös hevoset eri käyttötapojen kulttuuriin, esimerkiksi ravihevoseksi, missä
niille muodostuu ihmisen kanssa jaettu kieli, joka sisältää elementtejä sekä hevosten että ihmisten viestinnästä (Brandt 2004b: 299).
Tarkastelen hevossuhteen malleja yhdessä suomalaisesta luontosuhteesta tehtyjen tutkimusten valossa (Laurén 2006; Kumpulainen 2004; Silvasti 2002) sekä
Stephen R. Kellertin (1997) esittämien luontosuhteeseen yleisesti liittyvienarvo233

jen kanssa46. Kellertin luontosuhteeseen liittyviä arvoja ovat luontoon ja eläimiin
liittyvä 1) esteettinen viehätys, 2) luonnon hallintaan liittyvä kontrollin intressi, 3)
kiinnostus luonnon ja eläinten toimintojen ekologiseen ja biologiseen tietoon, 4)
emotionaalinen suhde eläimiin, 5) moraalinen huoli liittyen eettiseen eläin- ja
luontosuhteeseen, 6) naturalistinen, suora luontoelämys, 7) eläinten ja luonnon
merkitys symboleina, 8) utilitaarinen intressi hyödyntää luontoa ja eläimiä sekä 9)
negatiivinen suhtautuminen, joka johtuu pelosta, vastenmielisyydestä tai välinpitämättömyydestä eläimiä ja luontoa kohtaan. (Kellert 1997: 6, 38.) Aineistossani
nämä näyttäytyvät eri aikoina ja ihmisen eri ikäkausina erilaisina suhtautumistapoina hevoseen.
Hevossuhteessa kuten myös luontosuhteessa on nähtävissä muutos elinkeinon
ja kovan työn sekä pakon ja velvollisuuden muistoista nykypäivän vapaa-aikaan
liittyviin elämyksellisyyden kokemuksiin (vrt. Laurén 2006: 206–208). Hevosen
käytön myötä siihen liittyneet kulttuuriset mallit ovat muuttuneet. 1900-luvun
alusta 1960-luvulle työhevonen nähtiin palvelijana ja jopa koneena kovassa työssä. Sota-aikana hevonen nähtiin sankarina ja 1970–1980-luvuilla ravikilpailujen
ja ratsastusharrastuksen suosion kasvaessa hevosen kulttuurinen malli vaihtui
kaupungistumisen, sukupolvenvaihdon ja käytön muuttumisen myötäsuorittajaksi
ravi- ja ratsastuskilpailuissa ja terapeutiksi harrastuskäytössä. Hevoskulttuurin
muutos on seurannut yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta yhteisöllisestä ja työtä
arvostavasta kulttuurista yksilölliseen ja hedonistiseen vapaa-ajan kulttuuriin.
Aika

1920
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Palvelijamalli
Konemalli
Sankarimalli

sota 1939–45

Suorittajamalli
Terapeuttimalli
Aikakausi

maatalousyhteiskunta

maatalouden
murros

tietoyhteiskunta

Kuvio 1. Hevosen kulttuuristen mallien ajallinen jakautuminen 1920–2000-luvuilla.
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Kellertin tulokset perustuvat Yhdysvalloissa 1970-luvulla tehtyyn laajaan tutkimukseen ihmisten
luontoon ja eläimiin liittyvistä käsityksistä, mutta käyvät mielestäni suomalaisten luontosuhdetta
käsittelevien tutkimusten rinnalla selittämään suomalaisten luonto- ja eläinsuhteessa tapahtunutta
muutosta.
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Mallit ovat päällekkäisiä ja limittyvät toisiinsa eli samalla henkilöllä voi olla piirteitä niistä kaikista. Ne voivat myös muuttua iän myötä. Mallit palvelijasta, koneesta ja sankarista ulottuvat nykypäivään asti, mutta olen kuvannut eri värillä
maatalouden murroksen jälkeistä aikaa hevosten jäätyä pois työkäytöstä. Myöskään sotahevosia ei ole ollut enää 1960-luvulla tai ainakin ne ovat olleet hyvin
harvassa. Palvelijan ja sankarin mallit näkyvät nykyään suomenhevoskäsityksissä,
sillä moni arvostaa niitä juuri historian ja monikäyttöisyyden vuoksi.
10.1 Hevonen palvelijana ja koneena
Lähdin ensin etsimään aineistosta sitä, miten hevosta kuvattiin ja muodostin siitä
kulttuurisen mallin hevosesta. Aineistossani käsitykset hevosesta muodostuvat
kertomuksissa ja haastatteluissa esitettyjen kokemusten ja hevosten toimijuuden
sekä kertojien oppiman kulttuurisen mallin mukaan. Malli työhevosesta vastaa
kysymykseen, mikä työhevonen on. (Vrt. Holland & Quinn 1993/1987: 11.)
Malli hevosesta sisältää jaettua tietoa ja kokemuksia siitä ja sitä tarvitaan hevosten ja hevosihmisten kanssa toimimiseen. Hevosen tiedollinen jäsentäminen
on kytköksissä siihen, millaisena olentona se nähdään ja miten sitä tulkitaan
(Schuurman 2012: 184). Olen koostanut kulttuurisen mallin hevosesta seikoista,
joilla hevosta aineistossani kuvattiin. Näitä hevoseen liitettyjä seikkoja ovat sen
käyttö, fyysiset ja mentaaliset ominaisuudet ja käyttäytyminen. Hevosen käyttö
määrittää sen, mitä siltä odotetaan ja onko se haluttuun tehtävään sopiva vai ei.
Malli työhevosesta sisältää siis käsityksen hyvästä ja huonosta työhevosesta sekä
niihin liitetyistä fyysisistä ja mentaalisista ominaisuuksista. Esitän hevosen mallin
yhteydessä myös mallin siihen liittyvästä ihmisen ja hevosen suhteesta. Olen
koostanut sen analysoimalla kuvauksia hevosen käsittelystä, hoidosta ja hevoseen
kohdistetuista tunteista. Hevosen malli on jokaisella ihmisellä hieman erilainen
johtuen erilaisista kokemuksista, mutta esitän tässä useimpien jakamat mallit
työhevosesta eli palvelija- ja konemallin.
10.1.1 Palvelijamalli
Palvelijamalli hevosesta sisältää käsityksen siitä ihmisen palvelijana, ihmiselle
alisteisena olentona. Palvelijamalli on tulkintani työhevosesta, joka on ihmiselle
työkaveri ja perheenjäsen, jota hoidetaan hyvin ja joka on aktiivinen ja persoonallinen toimija. Sota-ajan ja jälleenrakennuskauden kokeneelle sukupolvelle hevonen oli kotieläin, jolla oli tarkoitus, velvollisuutensa ja tehtävänsä maatilayh235

teisössä. Se oli mitä suurimmassa määrin hyötyeläin ja sitä kutsuttiin ennen kaikkea palvelijaksi, johon liitettiin erilaisia määreitä kuten nöyrä ja uskollinen. Kulttuuriset mallit eivät ole arvovapaita, vaan esimerkiksi hevosen kutsuminen palvelijaksi kertoo myös valtasuhteesta ihmisen ja hevosen välillä (vrt. Goatly 2006:
30). Hevonen ei ole tasa-arvoinen ihmisen kanssa. Hyvän työhevosen kerrottiin
täyttävän velvollisuutensa parhaan kykynsä mukaan. Se oli myös kätevä, hyödyllinen ja tarpeellinen. Hevosen merkitystä kuvaavat myös teksteissä käytetyt käsitteet välttämätön kulkuneuvo, monipuolinen kone, työkalu ja vetojuhta. Palvelijamalliin viittaa myös käsitys, että hevonen oli ”kehitetty ihmisen tarpeisiin”.
Maanviljelijän hevossuhde näkyy samankaltaisena kuin hänen luontosuhteensa,
missä luonto on aina ensisijaisesti resurssi. Arvokasta luontoa on maisema, jossa
näkyy oman käden jälki. Alkuperäisessä tilassaan oleva luonto ei miellytä viljelijää sen enempää kuin tottelematon ja työhön sopimaton hevonen. (vrt. Kumpulainen 2004: 117.)
Palvelijamallin mukaan hevonen oli välineellisen merkityksen lisäksi myös
lähellä ihmistä ja ihmiseen verrattava perheenjäsen, läheinen, kaveri, ystävä ja
apulainen. Hevonen nähtiin myös uhrautuvana työtoverina ja työkumppanina.
Hevosta säälittiin ja kutsuttiin poloiseksi kovan työmäärän vuoksi, mutta samasta
syystä sitä myös ihailtiin ja kunnioitettiin. Hevonen oli ollut vuosituhansia ihmisen läheinen seuralainen, joka on ”rakentanut isäntiensä kanssa maatamme ja
helpottanut työtämme”. Hevosen toimiminen ihmisen apuna ja ihmisen kanssa
yhteistyössä herättää arvostusta kovaa työtä arvostavan sukupolven edustajilta.
Lisäksi vanhemman sukupolven kertomuksissa hevonen on synonyymi suomenhevoselle, jolla on merkitystä myös kansallisena symbolina. Välineellinen ja empaattinen suhtautuminen eivät ole toisiaan poissulkevia (Schuurman 2012; Kaarlenkaski 2012), vaan molemmat esiintyvät vahvana palvelijamallissa. Vaikka
hevoseen oli sitä hyödyntävä suhde, suhtautuminen hevoseen oli myös empaattista ja viljelijällä oli moraalinen velvollisuus pitää huolta eläimistä (vrt. Kellert
1997: 6; Silvasti 2002: 48). Tässä yhteydessä hevosesta puhuttiin luontokappaleena ja luonnon elukkana, mikä tarkoitti sitä, että se piti hoitaa hyvin. Hevonen
oli ihmisen vastuulla ja avuton, jos sitä kohdeltiin huonosti. Hevosen kerrottiin
pitävän siitä, kun sille puheltiin ja sitä silitettiin. Koska hevonen oli ”ihmisen
palvelijaksi luotu”, se piti töiden teosta ihmisen kanssa, jos sitä ei rasitettu liikaa.
Tätä ajattelutapaa voidaan pitää kristillisenä käsityksenä ihmisen vastuusta häntä
varten luotujen eläinten hoitajana. Talonpoikaiseen elämäntapaan liittyy sukutilan
jatkuvuuden turvaaminen, mikä on keskeinen tavoite viljelijöille. Luonnosta ja
eläimistä on siis huolehdittava hyvin, niiden kanssa on toimittava sopusoinnussa.
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Kaikki muu on kuitenkin alisteisessa asemassa ihmiselle. (Silvasti 2002: 48.)
Vaikka hevosesta puhutaan luonnoneläimenä, se ei merkitse hevosen näkemistä
biologisena pakoeläimenä, vaan viittaa nimenomaan ihmiselle annettuun kristilliseen vastuuseen muusta luomakunnasta.
Työkäyttö vaati tietynlaisia fyysisiä ominaisuuksia hevoselta. Niiden oli hyvä
olla isoja, vankkarakenteisia ja vahvoja. Hyvä työhevonen ei saanut olla liian
herkkä, eikä kovasuinen. Hyvä työhevonen oli myös hyvä kävelemään eli se eteni
pitkin joutuvin askelin. Balettitanssijat ja rakettimallin hevoset eivät olleet hyviä
työhevosia, sillä ne eivät malttaneet kävellä, vaan ravasivat ja tepastelivat kävelyvauhdissa. Hyvä työhevonen oli sukupuoleltaan tamma tai ruuna, koska niitä
pidettiin yleensä rauhallisempina ja helpompina käsitellä kuin oriita.
Hevosen luonne ja mentaaliset ominaisuudet olivat osin pääteltävissä niiden
ulkonäöstä. Hevosen luonteen katsottiin näkyvän sen silmistä, jotka saattoivat olla
lempeät tai kiltit ja joista kuvastuivat viisaus ja rauhallisuus. Yleensä suomenhevosia pidettiin säyseinä perusluonteeltaan, mutta toisinaan niitä oli varottava.
Kaikki eivät olleet ”kilttejä lastenhevosia”, vaan ”erittäin kovaluontoisia” ja ”ylivireitä”, mutta yleensä niitä kuitenkin pidettiin rehellisinä. Jotkut pitivät terävistä
vetohevosista, joilla oli periksiantamaton luonne. Nuoria hevosia pidettiin raisuina ja vanhoja rauhallisia. Jokainen oli oma persoonansa, eli hevosilla uskottiin
olevan erilaisia luonteita, kuten ihmisilläkin. Hevosen kerrottiin myös vaistoavan,
oliko ihmisellä siihen otetta vai ei ja osaavan tehdä epävarmalle ihmiselle tilanteen hankalaksi. Joidenkin hevosten sanottiin olevan yhden miehen hevosia, millä
tarkoitettiin, että ne eivät totelleet kunnolla ketään muuta kuin isäntäänsä. Malliin
kuului myös, että jos ihminen piti hevosesta, hevonen piti ihmisestä. Hevosen
ajateltiin tuntevan hoitajansa ja vaistoavan kuka siitä huolehti.
Hyvä työhevonen oli luonteeltaan palvelualtis ja nöyrä ja sillä oli hyvä vetotaito, joka oli myös opetettavissa hevoselle. Hyvä työhevonen oli ”kuin ihmisen
ajatus” eli työhön opetettu, kuunteli ihmistä ja oli tämän hallinnassa. Sille päinvastaisena nähtiin kouluttamattomat nuoret oriit eli omapäisinä ja rajuina toisilleen. Hyvä työhevonen oli viisas ja itsenäinen. Viisas hevonen ei esimerkiksi
pysähtynyt lepäämään kesken ylämäen, vaan vasta mäen laella. Viisas oli myös
hevonen, joka kulki jäällä varovasti. Se myös ”luki kuormat” ja ”määräsi halkokuorman suuruuden” eli kieltäytyi liikkumasta, jos kuormien määrä ylitti normaalin päivässä ajettavien kuormien määrän tai jos kuorma oli liian suuri. Hyvä työhevonen myös ”neuvoi miestä” eli jos ajaja ei löytänyt tietä pois hankalasta paikasta, saattoi ohjat antaa hevoselle. Hevonen oli myös hyvämuistinen. Hevonen
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muisti tiet, joita se oli aiemmin kulkenut, vaikka siitä olisi kulunut vuosia. Lisäksi
uskottiin, että huonon kohtelun hevonen myös muisti ja pystyi kostamaan.
Palvelijamalliin, kuten myös muihin hevosen malleihin konemallia lukuun ottamatta, liittyi malli hevosesta ystävänä ja kumppanina. Sen mukaan hevonen oli
tunteva, moraalinen ja viisas olento, joka vaistosi omistajansa mielialan. Hevonen
luotti ja turvautui ihmiseen, mutta väkivaltainen kohtelu romahdutti sen luottamuksen. Kumppanimallin omaava ihminen selitti huonon kohtelun tekevän hevosesta apaattisen, pelokkaan ja epätoivoisen ja ajavan sen puolustautumaan potkimalla ja puremalla. Varsin yleisesti joidenkin hevosten ajateltiin olevan luonnetai tunnevikaisia, minkä ajateltiin johtuvan sekä huonosta kohtelusta että olevan
periytyvää.
Hevosen ominaisuuksien periytyvyydestä oli kahta erilaista mallia. Kasvattajat olivat yleisesti sitä mieltä, että hevosella on syntyessään tietyt kyvyt (eli
se ”syntyy hyvänä tai huonona”), eikä siihen voida enää juurikaan käsittelyllä
vaikuttaa. Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että käsittelyllä on suuri vaikutus
hevoseen. Toinen selkeä ero oli raskaammasta, työhevostyyppisestä hevosesta
pitävien ja kevyemmän, juoksijatyyppisen hevosen kannattajien välillä. Tämä
juoksijatyyppinen hevonen on näkyvillä myös hevosalan ammattilaisille tyypillisessä suorittajamallissa. Jaettu merkitys tai kulttuurinen malli ei tarkoita yhtä
yksiselitteistä tulkintaa tai sitä, että kaikki olisivat yhtä mieltä asiasta vaan sitä,
että kaikki tunnistavat mallien merkitykselliset piirteet ja ne ovat keskusteltavissa.
Mallit voivat olla myös kiistan aiheita. (Heikkinen 2002: 185.)
Työhevosen ja ihmisen välisen suhteen kulttuurinen malli palvelijamallissa
Kun hevonenhan se kyllä tykkää siitä, kun sen kanssa sopivasti töitä tehhään,
koska se on, sehän on ihmisen palavelijaksi luotu. Ja se kyllä palavelee ihmistä kun on oikialuontonen hevonen ja se sopivasti käytettään. (Haastattelut
1997: mies s. 1924.)
Hevossuhteenkulttuurisella mallilla tarkoitan malleja siitä, miten ihmisen ja hevosen suhde toimii parhaiten ja miten hevosta tulisi käsitellä. Analysoin kertojien
kommentteja siitä, miten hevosta tulisi käsitellä ja sain tulokseksi tekijöitä, joita
hyvä suhde ihmisen ja hevosen välillä käsittää. Työnteossa oli ennen kaikkea kyse
yhteistyöstä ihmisen ja hevosen välillä ja palvelijamallissa sen onnistumiseen
vaadittiin
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”Luottamuksen osoittaminen molemmin puolin” on tärkeää, kuten eräs naiskertoja asian ilmaisi (SKS KRA. HT 876–916. 2003). Vicki Hearnen mukaan luottamus ihmisen ja eläimen välille tulee yhteisestä sanavarastosta eli toimivasta
kommunikoinnista ja sovituista pelisäännöistä. Hän toteaa, että mitä paremmin
eläin on koulutettu, sitä suurempi on sen ”sanavarasto” ja sitä parempi on myös
luottamus ihmisen ja eläimen välillä. (Hearne 2007: 21.) Hyvä suhde ja työssä
vaadittava yhteistyö vaatii molemminpuolista luottamusta. Saadakseen hevosen
luottamuksen ihmisen pitää kohdella sitä johdonmukaisesti, rauhallisesti ja päättäväisesti sekä olla vaatimatta hevoselta liikaa. Ihmisen pitää päättää, mitkä ovat
säännöt ja niitä on noudatettava. Ihmisen on oltava rauhallinen ja toistettava tehtävä aina samalla tavalla. Hyvää hevosen käsittelijää verrattiin hyvään ihmiskasvattajaan. Hevosen rasittaminen kovalla työllä ei riko luottamusta, mikäli se on
valmis siihen ja se saa riittävästi hoitoa ja lepoa rasituksen jälkeen. Luottamus voi
rikkoutua, jos hevosta käsittelee liian kovasti ja siitä tulee arka. Ihmisen luottamus hevoseen tarkoittaa sitä, että hän voi luottaa hevosen tekevän, mitä siltä pyydetään, mutta myös luottamusta hevosen kykyihin tehdä itsenäisiä ratkaisuja.
Hevonen auttaa ihmistä työnteossa esimerkiksi kulkemalla itsenäisesti tuttua reittiä tai löytämällä pimeässä tai lumisessa maastossa parhaan reitin.
Toimiva suhde vaatii yhteensopivia luonteita myös lajienvälisissä suhteissa.
Ihmisen persoonallisuudesta ja temperamenttityypeistä on monia teorioita, mutta
hevosten persoonallisuutta on alettu tutkimaan vasta hiljattain. Aineistossani käsitykset hevosen luonteesta tulivat esille sitaateissa kuten: ”Hevosen ja ajajan suhtautuminen toisiinsa on luonnekysymys”. Avain hyvään yhteistyöhön on siis sekä
ihmisen että hevosen luonteessa ja toimijuudessa. Parhaiten yhteistyö toimii, ”kun
molemmat ajattelevat samalla lailla”. Kaikki ihmiset eivät saa kaikkia hevosia
toimimaan samalla tavalla, sillä ”on vain joitakin ihmisiä, joille hevonen tekee
mielellään työtä”. Hevoselle katsottiin olevan myös hyväksi, että vain yksi ihminen kerrallaan kommunikoi sen kanssa tai hoitaa sitä. Hevosen sanottiin heijastavan ihmisen tunteita eli sen ”olemuksesta näkee, millä tuulella isäntä on”. Koska
hevonen vaistoaa helposti ihmisen tunteet, sen kanssa ”pitää olla oma itsensä”.
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Myös huumorimielen kerrottiin auttavan hevosen kanssa toimimisessa. Eli kaikesta hevosen käyttäytymisestä ei saanut itseensä ottaa ja suuttua.
Palvelijamallin mukaan suhteen toimivuus vaatii myös ehdotonta ihmisen
johtajuutta. Johtajuutta on aineistoni mukaan karkeasti jaettuna kahdenlaista:
dominoivaa ja huolehtivaa. Johtajuuteen liittyy aina käsitykset vallasta ja vastuusta ja se vaatii vuorovaikutustaitoja. Ellei niitä ole, viestiminen eläimen kanssa
epäonnistuu ja ihmisen käytös muuttuu helposti väkivaltaiseksi suorituspaineissa.
Huolehtiva johtaja kantaa vastuunsa eläimestä eli hoitaa sitä hyvin, jotta se suoriutuisi työstään. Hänellä on vuorovaikutustaitoa ja kykyä lukea eläintä. Hän pystyy myös luovuttamaan johtajuuden väliaikaisesti hevoselle tehtävissä, joista se
suoriutuu ihmistä paremmin – kuten kantavan reitin löytäminen lumihangessa.
Merkkeinä ihmisen johtajuudesta pidettiin sitä, että hevonen ilahtuu hänet nähdessään, väistää johtajaa ja odottaa esimerkiksi että tämä on laittanut ruoan kuppiin. Myös huolehtiva johtaja joutuu komentamaan hevosta ja voi käyttää väkivaltaa hetkellisesti. Johtajuuteen liittyy myös päämäärätietoisuus ja johdonmukaisuus. Ajateltiin, että ”kun jonkun asian aloittaa, niin se pitää viedä loppuun”, jotta
hevonen saadaan tottelemaan. Johtajan on oltava rauhallinen ja johdonmukainen
eli ”hevosta on kohdeltava samoin joka päivä”. Omat tunnekuohut on pyrittävä
hillitsemään, hyvällä hevosihmisellä ei saa olla ”äkäpussipäiviä”. Johtaja kiittää ja
palkitsee hevosta esimerkiksi antamalla makupalan tai taputtamalla sitä ja juttelemalla sille.
Työhevoskertomuksiin liittyy aivan omanlaisensa aikakäsitys, joka näyttäytyy
toisaalta hevostyöhön liittyvän ajan hitautena suhteessa nyky-yhteiskunnan nopeatempoisuuteen ja toisaalta hyvän yhteistyön saavuttamisen hitauteen hevosen
kanssa. Hevosen kyydissä oli aikaa ajatella ja tarkkailla ympäristöään, tai keskustella. Hevosen kanssa vietetyn ajan myötä sekä ihminen että hevonen oppivat
tuntemaan toisiaan paremmin, ja ihmisen käskyt ja hevosen vastaukset niihin
kehittyivät yhteiseksi kieleksi.
Hyvä suhde hevosen ja ihmisen välillä vaatii myös rakkautta, empatiaa ja
kunnioitusta. Hevosta piti kohdella rakkaudella ja kunnioituksella, jos halusi yhteistyön sen kanssa sujuvan. Hyvin kohdeltu ja opetettu hevonen oli kuin ”isäntänsä ajatus”. Hevonen ”ponnisti kaikki voimansa ollakseen isännälleen mieliksi”,
joten sitä piti kohdella rakkaudella ja säälillä.
Yhteisymmärrys ihmisen ja hevosen välillä on edellytys sille, että työ saadaan tehtyä. Sen saavuttaminen vaatii aikaa ja kaikkea edellä mainittua. Yhteinen
kieli ihmisen ja hevosen välillä voi kehittyä niin hienovaraiseksi, ettei ulkopuolinen huomaa käynnissä oleva ”keskustelua”. Ihmisen on osattava tulkita hevosen
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pieniäkin eleitä ja hevonen puolestaan ymmärtää ihmisen ”äänensävyt ja pienen
sipaisun kiitokseksi”.
10.1.2 Konemalli
Palvelijamallille rinnakkaisena mallina työhevosesta esiintyy konemalli. Konemalli ei ole hyväksytty hevosen käsittelyn malli, mutta se on 1910–1940-luvulla
syntyneiden tunnistama. Konemalli on sekä kertojien tekemä tulkinta joidenkin
ihmisten väkivaltaisesta ja välinpitämättömästä hevosenkäsittelystä että minun
tekemäni tulkinta mekanistisesta hevoskäsityksestä, jossa hevosella ei oleteta
olevan sisäistä, mentaalista elämää juuri lainkaan. Sen oletetaan olevan vahva ja
jaksavan vetää raskaita kuormia, mutta mekanistisen hevoskäsityksen omaavan
ihmisen mielestä hevonen on vain vihainen, laiska tai vikuri eikä tottele ihmistä.
Sekä miehet että naiset kirjoittivat huonosta hevosenkohtelusta, jossa väkivallantekijät olivat aina miehiä. Muutama mies pohti jälkeenpäin kuinka he olivat nuoruudessaan aiheuttaneet tuskaa hevosille, koska eivät vielä ymmärtäneet hevosen
kykyä kärsimykseen. Ihmisen kyky empatiaan kasvaa iän mukana, ja joidenkin
tutkimusten mukaan naiset ovat yleensä empaattisempia kuin miehet (Bjorkqvist
2002: 164).
Hevosen pahoinpitely ja välinpitämättömyys sitä kohtaan on kulttuurisesti
konstruoitunut ilmiö, sillä julmuus voidaan määritellä käyttäytymiseksi, jolla ei
ole sosiaalista hyväksyntää ja joka aiheuttaa tarpeetonta tuskaa, kärsimystä tai
ahdistusta tai kuoleman eläimelle (DeMello 2012: 242). Konemalli hevosesta
sisältää ajatuksen hevosen hyödyntämisestä ja käyttämisestä ”loppuun asti”.
Vaikka ihanne oli nuori ja virkeä hevonen, kulttuurinen malli työhevosesta sisälsi
myös käsityksen hevosesta vanhana ja kipeänä. Ulkonäkö kertoi hevosen menneisyydestä ja kokemuksista. Karvan kiiltoa ja eläimen ryhtiä tarkkailtiin. Nyhjöttävä
hevonen oli alistettu kaakki, kaltoin kohdeltu ja hakattu. (SKS KRA. HT 835–
850. 2003.) Hevosen asemaa verrattiin orjuuteen ja orjan asemaan. Työhevoseen
kohdistuivat hallinnan ja kontrollin sekä hyödyntämisen intressit kuten maataloudessa luontoon muutenkin, mutta konemallissa niihin liittyi myös negatiivinen
suhtautuminen, jonka takana oli pelko, vastenmielisyys tai välinpitämättömyys
hevosta kohtaan. (Kellert 1997: 6, 10–11, 20–21, 24–26.)
Hevosen vertaaminen koneeseen on osin liitettävissä 1800-luvulta periytyvään teknologiainnostukseen ja koneiden kehittelyyn sekä tarpeeseen mitata myös
hevosen suorituskykyä ja vertailla sitä koneisiin. Ne tekevät hevosesta objektin ja
välineen ja liittyvät karteesiolaiseen ja modernistiseen tulkintaan hevosesta ko241

neena ja bioteknologiana (Schuurman 2012: 184; Greene 2008: 4, 5). Maanviljelijöiden luontosuhdetta tutkineen Tiina Silvastin (2002) mukaan heidän luonto- ja
eläinsuhteensa perustuu edelleen kulttuurisiin malleihin, jotka korostavat työteliäisyyttä, tuottamista ja kristillisiä arvoja. Maanviljelijä on kuin Jumalan tilanhoitaja, jolle on ominaista ihmiskeskeinen hoito- ja hallintasuhde. Tämän mallin
mukaan eläinten kohtelua säätelevät ihmisten väliset suhteet. Eläimiä tulee kohdella hyvin ihmisen hyvinvoinnin vuoksi, sillä julmuus edistää julmuutta ja eläimen huono kohtelu heikentää ihmisenkin hyvinvointia, jos eläimen tuotantokyky
laskee. Joillekin ihmisille muiden olentojen hyvinvoinnilla ei kuitenkaan ollut
väliä. Tuottamisen mallissa maa, jota ei voi viljellä on joutomaata. Samoin kuin
hevonen, jota ei käytetä mihinkään, on pullahevonen tai joutohevonen. Tämä
puhetapa paljastaa myös ihmiskeskeisen luontosuhteen tekniikkakeskeisyyden,
missä luonto nähdään raaka-aineena ja välineenä ihmisen päämäärien saavuttamiseksi. Maa ja hevonen ovat resursseja, joita hoidetaan niistä saatavan taloudellisen
hyödyn vuoksi. (Silvasti 2002: 42, 44–46.)
Työhevosen ja ihmisen välisen suhteen kulttuurinen malli konemallissa
Ihmiset, joille hevonen oli kuin kone tai orja, kohtelivat sitä sen mukaisesti, eli
heidän mallinsa hevosen käsittelystä perustui hevosen välineellistämiseen, alistamiseen sekä välinpitämättömyyteen ja negatiivisiin tunteisiin hevosta kohtaan.
Heidän hevossuhdettaan leimasi empatian puute, eli he olivat kyvyttömiä näkemään hevosen tuntevana olentona ja liian välinpitämättömiä sitä kunnolla hoitamaan. Kyky tuntea empatiaa on edellytys onnistuneelle vuorovaikutukselle, ja jos
empatiakykyä ei ole, ei ole vuorovaikutustakaan, vain käskyttämistä. Empatian
puute ei välttämättä merkitse, että ihminen on sairas, vaan hän ei vain katsonut
eläimen huomioon ottamista tarpeelliseksi. Aikana, jolloin lasten tunteita ei otettu
huomioon, vaan heidän oli toteltava aikuisia kaikessa, ei eläimillekään kaikilta
empatiaa herunut. Hevosen näkeminen koneen tai orjan tapaisena saattoi olla
myös väliaikaista ja liittyä hyvin kuormittavaan elämänvaiheeseen. Suhtautuminen eläintä kohtaan saattoi muuttua suurestikin vain yhden havahduttavan kokemuksen vuoksi.
Kaikki eivät pitäneet hevosista, eivätkä ne kiinnostaneet heitä, he halusivat
vain saada työt tehtyä. Konemallissa hevonen nähdään joko alistuneena kaakkina
tai vihaisena ja tottelemattomana vikurina, joka saadaan tottelevaiseksi hakkaamalla sitä. Kukaan ei aineistossani kehuskele pieksävänsä hevosia, mutta hevosen
lyömisestä puhuttiin haastatteluissa avoimesti. Hevosen lyöminen oli ja on edel242

leen yleisesti hyväksyttyä tiettyyn pisteeseen asti47. Hevosen näkeminen koneena
eli sen äärimmäinen esineellistäminen oli luultavasti kuitenkin harvinaista. Kertomuksissa se näytti liittyvän tiettyihin konteksteihin, kuten metsätyöhön, jossa
jotkut ostivat hevosen vain yhtä talvea varten, eli heillä ei ollut eivätkä he halunneet kehittää tunnesidettä hevoseen.
Konemalli perustui
–
–
–
–
–

välineellistämiseen,
epäluuloon,
välinpitämättömyyteen,
alistamiseen ja
tietämättömyyteen

Hevonen oli olemassa työkäyttöä varten. Se oli työkone ja kulkuväline ja huono
sellainen, mikäli se ei työstään suoriutunut. Hevosia samanlaistettiin eli niiden
persoonallisuutta ja luonnetta ei otettu huomioon tai sitä ei oletettu olevan olemassakaan, vaan kaikkia hevosia kohdeltiin samalla tavalla, välineenä. Ainakin
sivullisesta katsojasta hevonen näytti olevan tällaiselle ihmiselle ”enemmän tunteeton kone kuin kipua ja ahdistusta tunteva eläin” (SKS KRA. HT 94–102.
2003). Jotkut näkivät myös ravikilpailut esimerkkinä mekanistisesta suhtautumisesta hevoseen. He tulkitsivat ravihevosen kilpailuttamisen johtuvan omistajansa
kilpailuvietistä ja rahanhimosta. Radan kiertäminen nähtiin hevoselle tylsistyttävänä suorituksena, ja kilpailuttaminen asiana, jossa hevonen nähdään vain juoksukoneena.
Mekanistista suhdetta leimasivat myös epäluulo ja negatiivinen suhtautuminen hevoseen. Ajaja saattoi pelätä hevosia tai tuntea vastenmielisyyttä niitä kohtaan. Hevosen ajateltiin olevan perusluonteeltaan vikuri, tottelematon ja laiska.
Tällöin suhteesta puuttui luottamus, kun kummallakaan, ei ihmisellä eikä hevosella ollut positiivisia kokemuksia yhteistyöstä toisen kanssa.
Välinpitämättömyys hevosen hyvinvoinnista kasvoi erityisesti, jos hevonen
oli halpa ja ”huono”. Empatian puute sekä haluttomuus ja kyvyttömyys tulkita
hevosen eleitä estävät yhteistyön syntymisen ihmisen ja hevosen välille. Hevosen
ruokinnalla ja varusteilla ei ollut väliä, erityisesti, jos hevonen oli halpa. Se kesti
työssä aikansa ja ihmisestä oli harmittavaa, jos koni sairastui, koska työnteko
hidastui. Hevosta käsiteltiin vain koska se oli rahan- ja työnteon väline.
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Syksyllä 2012 SEY eli Suomen eläinsuojeluyhdistys esitti huolensa hevosten väkivaltaisesta kohtelusta esimerkiksi ratsastuskilpailuissa.
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Hevosen alistaminen ja negatiiviset tunteet sitä kohtaan johtivat yleensä sen
pahoinpitelyyn, mistä oli aineistossani paljon mainintoja. Hevosen fyysinen kurittaminen oli yleistä. Jos hevonen ei käyttäytynyt kuten ihminen halusi, sitä yritettiin ”opettaa tavoille” lyömällä sitä. Eläinten väkivaltainen kohtelu on yleisempää
miehille kuin naisille, ja siihen vaikuttivat myös lapsuudessa koettu henkinen tai
fyysinen väkivalta (DeMello 2012: 245–247). Joillekin miehille hevosen tottelemattomuus merkitsi kasvojen menetystä, jonka he pyrkivät välttämään yrittämällä
saada hevosen toimimaan halunsa mukaan vaikka väkivaltaa käyttäen. Hevosen
tuli kaikissa tilanteissa alistua miehen tahtoon. Jos mies oli väsynyt, eivätkä työt
sujuneet, mahdollisuus väkivaltaan kasvoi. Hevosen lyöminen oli tavallista eikä
miehisessä työyhteisössä ollut tapana puuttua siihen, miten toinen kohteli omaisuuttaan, ellei lyöminen yltynyt raa’aksi pahoinpitelyksi.
Eläinten hyödyntäminen ja alistaminen ovat yhteydessä ihmisten hyödyntämiseen ja alistamiseen. Alistamisen järjestelmät jotka estävät ihmisiä toteuttamasta itseään, kuten luokkajärjestelmä, seksismi, rasismi tai orjuus, ovat linkittyneet
toisiinsa ja vaikuttavat myös eläimiin. (DeMello 2012: 256–257.) Eläinten alistaminen ja pahoinpitely liittyi maatalousyhteiskunnassa vallalla olleisiin muihin
alistaviin järjestelmiin kuten naisten ja lasten alisteiseen asemaan sekä luokkajakoon. Eläinten alistamista on selitetty myös sosiaalisella dominanssiteorialla,
jonka mukaan yhteiskunnallisessa hierarkiassa ylimpänä itseään pitävät luovat ja
ylläpitävät ”oikeutettuja myyttejä” eli perusteluja toisten hyödyntämiseen (DeMello 2012: 261).
Olen tulkinnut hevosen konemallin johtuneen myös tietämättömyydestä ja
ymmärryksen puutteesta, millä tarkoitan sitä, että hevosta ei pahoinpidellä, vaan
siitä pidetään ja siitä voidaan olla ylpeitä, mutta sitä ei osata hoitaa tarkoituksenmukaisesti, eikä sillä ei juuri oleteta olevan muuta tarkoitusta ja elämää kuin vetojuhtana oleminen. Myös osa kertojista selitti hevosen huonona kohtelua ihmisen
tietämättömyydellä. Esimerkiksi hyväksi hoidoksi luultu ruisjauhon syöttäminen
saattoi johtaa hevosen kuolemaan. Hevosen piti jaksaa tehdä töitä, koska se oli
ihmisten mielikuvissa voimakas eläin. Tähän viittasi lausahdus: Se oli hevonen,
kyllä sen piti jaksaa (SKS KRA. HT 976–983. 2003). Kuitenkin hevonen saattoi
olla niin heikko huonosta ruokinnasta, että se tuskin pysyi jaloillaan. Hevosen
ajateltiin olevan työkunnossa niin kauan, kuin se oli ”ehjä”, eli sillä ei ollut kehossaan selviä ulkoisesti havaittavia vammoja. Varsinkin syrjäkylillä ja köyhissä
taloissa hevosenhoito saattoi olla hyvin yksinkertaista, niille niitettiin heiniä ojanpientareilta ja valjaat ja reet olivat rahan ja taidon puuttuessa itsetekoisia ja sopimattomia. Näissä taloissa täytyi myös tyytyä halvimpiin hevosiin, joten hevoset
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olivat jo hankittaessa huonokuntoisia. Ennen sotia hevosen tallina saattoi olla
ahdas maakuoppa.
10.2 Hevonen sankarina
Toisen maailmansodan aikana syntyi käsitys sankarihevosesta, kun talojen työhevoset tekivät pelto- ja metsätöiden lisäksi myös urakan ”sotasavotassa” (Rislakki
1977). Veteraanihevosia kunnioitettiin ja niitä hoidettiin hyvin, ja mikäli niiden
kunto salli, otettiin ne avuksi myös jälleenrakennuksessa. Hevosen sotaanlähtöä
surtiin ja siitä odotettiin uutisia rintamalta joko kylän miesten tai hoitajansa kirjeiden välityksellä. Hevosen kuolema oli suuri suru perheessä, mutta hevosta
muisteltiin pitkään perheen kesken ja siitä kerrottiin myös tuleville sukupolville.
Läheisiksi sotaan otetut hevoset teki juuri se, että ne olivat tavallisia pientilojen
työhevosia, joiden palvelijan rooli vietiin sodassa äärimmäisyyksiin. Se sai ihmiset tuntemaan sekä pohjatonta kiitollisuutta että suurta surua ja syyllisyyttä hevosten kohtalon vuoksi.
Hevonen oli kätevä ja usein ainoa kulkuneuvo Suomen ja Neuvostoliiton rajamailla toisen maailmansodan aikana. Hevosen sankarimalli sisältää myös käsityksen hevosesta isänmaan puolustajana ja monen miehen hengenpelastajana.
Sotahevosen fyysiset ominaisuudet olivat armeijan määrittämiä. Armeijan siviilistä ottamat hevoset olivat ulkoisilta kriteereiltään parhaassa iässä olevia työhevosia, 5–18-vuotiaita tammoja ja ruunia. Oriita ei armeija sotaan ottanut eikä
kantakirja- ja kantavia tammoja. Myös hevosten korkeudella oli merkitystä, sillä
kovin pieniä hevosia ei rintamalle kelpuutettu. Rodultaan hevoset olivat suomenhevosia. Upseeristolla oli muutama puoliverinen ratsu, ja sotasaaliiksi saaduissa
venäläisissä hevosissa oli erirotuisia hevosia, mutta tykistön ja huollon hevoset
olivat lähes yksinomaan suomenhevosia.
Luonteeltaan hyvä sotahevonen oli rauhallinen. Rauhallisesta hevosesta kävi
esimerkiksi kuuro hevonen, jonka yksi haastateltavistani oli sodassa kohdannut.
Sitä pidettiin hyvänä ja luotettavana hevosena, koska se ei pelännyt mitään. Vaikka rintamalta oli vain muutama kertomus, voidaan niiden sanoa edustavan hyvin
suomalaisen sotahevosen kulttuurista mallia, sillä ne vastasivat muiden tutkimieni
sotahevosaineistojen kertomuksia. Kertomuksissa korostui hevosten itsenäinen
käyttäytyminen, joka pelasti ihmishenkiä, kun ne vaistosivat minne tuleva ammus
iskeytyi ja jähmettyivät paikalleen tai ryntäsivät turvaan.
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Sotahevosen ja ihmisen välisen suhteen kulttuurinen malli
Sota ja kriisit tuovat ihmisissä esille parhaat ja huonoimmat puolet. Myös sotahevosen ja ihmisen välinen suhde oli äärimmäisyyksien suhde. Samalla, kun hevosia
nääntyi nälkään ja kuoli ammuksiin ja räjähteisiin, oli miehiä, jotka kuolivat yrittäessään hankkia ruokaa hevoselleen tai pelastaa sen tulituksesta. Miehen ja hevosen suhde tiivistyi ja vahvistui rintamalla, kun miehet pitivät hevosia aseveljinään
ja kohtalotovereina sodan julmissa olosuhteissa. Tutkimusaineistoni kertomuksissa ei sodan hirveyksiä kuitenkaan juuri muisteltu, vaan ne keskittyivät miehen ja
hevosen väliseen kumppanuuteen sekä kotiväen huoleen, suruun, odotukseen ja
iloisiin jälleennäkemisiin. Hevoset rinnastettiin ihmisiin, ja laajemmassa mittakaavassa hevosten katsottiin tuovan oman lisänsä Suomen miehitykseltään alakynnessä olevaan armeijaan. Miehen ja hevosen suhdetta korosti myös hevosen
hoitajan ja sen kotiväen kesken käyty kirjeenvaihto, jossa hoitaja kertoi hevosen
kuulumisia ja kotiväki lähetti paketteja hoitajalle. Naisen ja hevosen suhde lähentyi myös, sillä myös naisten kokemusmaailmassa hevoset tulivat läheisemmiksi
kaipuun ja surun kautta, mutta myös tilan hevostöiden kautta, jotka jäivät naisten
tehtäviksi. Ihmisen ja sotahevosen suhdetta luonnehtivat
–
–
–
–
–

inhimillistäminen,
kiintymys,
uhrautuvaisuus ja sääli,
kunnioitus ja
kärsivällisyys.

Sodassa olleita suomenhevosia inhimillistettiin ehkä vahvemmin kuin muita kertomusten hevosia. Hevonen vertautui mieheen monin tavoin. Sitä kutsuttiin sankariksi, asetoveriksi, veteraaniksi ja isänmaan puolustajaksi ja niiden sanottiin
tekevän sodasta inhimillisemmän. Miehet tunsivat sympatiaa hevosia kohtaan,
koska tunsivat kohtalotoveruutta niiden kanssa.
Sodassa olleisiin hevosiin kiinnyttiin lujasti. Sitä rakastivat niin kotiväki kuin
sen hoitaja rintamalla. Kiintymyksen tunnettiin olevan molemminpuolista ja sodasta palaava hevonen osoitti selvästi tuntevansa kotiväen ja kotipaikan, päästessään kotipihaan ja tavatessaan tutut ihmiset.
Hevosten puolesta myös uhrauduttiin. Miehet antoivat niille vähäiset leipäannoksensa syötäväksi, mikäli hevosilla oli huonosti rehua. Joku antoi myös ainoan
peitteensä hevosen selkään pakkasöinä. Hevosia säälittiin, koska ne joutuivat
kärsimään ihmisten mielettömyyden vuoksi. Ne olivat syyttömiä uhreja.
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Sodassa olleita hevosia pidettiin sankareina ja niitä kunnioitettiin. Itsenäistä
Suomea pidettiin osin hevosen ansiona, mikä teki sotahevospuheesta hyvin patrioottista. Tämä vaikutti myös niiden kohteluun ja hoitoon, joka erosi muiden hevosten kohtelusta. Sodassa ollutta hevosta ruokittiin paremmin ja huomioitiin
enemmän kuin muita talon hevosia ja sen annettiin levätä ja toipua, vaikka töitä
olisi ollut paljon.
Vaikka hevoset olivat sodan jälkeen huonokuntoisia ja kärsivät henkisistä
traumoista, niitä ymmärrettiin. Niiden kanssa oltiin kärsivällisiä ja niiden pelkoreaktioita siedettiin ja selitettiin sodan traumoilla. Sama päti suhtautumisessa
sodasta palanneisiin miehiin.
Sodan jälkeen palattiin käytännössä entiseen, vaikka mentaalisesti sota oli
muuttanut niin ihmisiä kuin hevosiakin. Maatalouden rakennemuutos tapahtui
kuitenkin 1960–1970-luvuilla, ja hevosten määrä laski työhevosten poistumisen
myötä dramaattisesti. Hevospopulaation pelastajiksi osoittautuivat ravikilpailut,
jotka lämminveristen hevosten myötä nostattivat suosiotaan 1960-luvulla. Myös
ratsastus alkoi kasvattaa suosiotaan siviilien parissa 1970-luvulla.
10.3 Hevonen suorittajana
Ravihevosten ammattimainen valmennus ja ajaminen tulivat taloudellisesti kannattavaksi 1970-luvulla. Siitä lähtien on varsoja myös tavoitteellisesti valmennettu pelkästään kilpailu-uraa varten. Kulttuurinen malli urheiluhevosesta eroaa työhevosen ja harrastehevosen mallista siinä, että hyvän urheiluhevosen on oltava
hyvä jo syntyessään niin fyysisiltä kuin mentaalisiltakin ominaisuuksiltaan. Sen
kuvailussa korostui perinnöllisyyden tärkeys. Sen on pystyttävä suoriutumaan
kilpailuissa, joten hevosista yritetään suunnitelmallisella jalostuksella ja valmennuksella saada siihen sopivia. Malli urheiluhevosesta kytkeytyy laajemmassa
eläin- ja luontosuhteessa elinkeinoon, biologiseen tietoon hevosen toiminnasta,
kontrollin ja hyödyntämisen intressiin, esteettiseen viehätykseen ja emotionaaliseen eläinsuhteeseen (Kellert 1997: 6).
Suomessa urheiluhevosta käytetään joko ravi- tai ratsastusurheilussa. Raviurheilun suosiosta johtuen suurin osa kilpahevosista on lämminverisiä ravihevosia
ja suomenhevosia. Ratsuhevoset ovat pääasiassa puoliverirotuisia ja suomenhevosia. Urheiluhevonen on iältään nuori ja sukupuoleltaan tamma, ruuna tai ori.
Ulkonäöltään ne ovat urheilullisia eli hoikkia ja lihaksikkaita ja muiltakin ominaisuuksiltaan urheiluun sopivia, esimerkiksi nopeita tai hyvän hyppykapasiteetin
omaavia. Mentaalisilta ominaisuuksiltaan ne esitettiin persoonallisina, tuntevina,
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luonteeltaan kovina, sisukkaina, energisinä, päättäväisinä ja tulisina. Urheiluhevosen käyttäytymistä kuvattiin kahdella ristiriitaisella mallilla: periytymis- ja
kohtelumallilla. Periytymismallissa korostuu periytymisen merkitys hevosen urheilu-uralle. Hevonen syntyy hyväksi tai huonoksi. Pilaamaan pystyy hyvänki
hevosen, mutta huonosta ei pysty tekemään hyvää millään (Haastattelut 1995:
Mies s. 1930). Nöyryyttä pidettiin hevosen sukuominaisuutena ja sen sanottiin
helpottavan hevosen opettamista. Hevoset on nykyään jalostettu niin fiksuiksi, että
esimerkiksi tammalla ja oriilla ei ole eroja käyttäytymisessä. Jos hevonen on
huono, niin ihminen on sen pilannut. (Haastattelut 1996: mies s. 1950) Kohtelumallin mukaan hevosen ”huonous” johtuu siitä, että ihminen on sen ”pilannut”.
(Haastattelut 1996: mies s. 1950.)
Urheiluhevosten kerrotaan olevan huippuperiyttäjiä ja ravihevosten tähtijuoksijoita. Hyväsukuiset hevoset ovat kalliimpia kuin muut, mutta nekin saattavat jäädä myymättä, jos ovat olleet viisivuotiaaksi asti emänsä kanssa laitumella.
Uskottiin, että hevonen menee pilalle, ellei sitä ryhdytä käsittelemään varsana.
Ravikulttuurissa tämä juontaa juurensa agraariperinteeseen, jossa varsa piti sosiaalistaa ihmisen kanssa toimimiseen ja työntekoon jo pienenä. Toisaalta ravihevosia aletaan nykyään kilpailuttaa jo kaksi- tai kolmivuotiaina.
Eräs ravihevosia kasvattava nainen kuvaili ihannehevostaan seuraavasti: Marusa oli myös uuden ajan hevonen. Se oli kevyt rakenteeltaan ja täysvireä luonteeltaan, mutta kuitenkin niin kiltti ja lempeä. Hyvä urheiluhevonen oli myös
palvelualtis ja nöyräluonteeltaan ja urheilutyyppinen. Mikään ei puolestaan ollut
niin vaarallinen kuin laiska hevonen, sillä ne olivat ryöstäjiä. (SKS KRA. HT
1018–1021. 2003.) Nämä ominaisuudet näkyvät suorittajamallissa, sillä ammattilaiset pitävät nykyajan hevosia sekä luonteeltaan että fyysisiltä ominaisuuksiltaan
parempina kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Laiskan hevosen malli tulee
esille samankaltaisena myös ratsastuksenopettajien ja ratsastuksen harrastajien
hevoskäsityksessä.
Ammattilaisten maailmassa hevoset olivat remontteja, passeja, projekteja ja
myyntihevosia, joihin heillä oli yleensä lyhytaikaiset suhteet ja joita ajettiin tai
ratsastettiin useita päivässä. Ratsastuksenopettaja saattoi esimerkiksi ansaita osan
toimeentulostaan ostamalla halpoja remontteja, kouluttamalla niitä ja myymällä
eteenpäin. Passit ja projektit ovat hevosenhoitajan työnantajan tai tämän asiakkaan hevosia, joiden hoidosta hän oli vastuussa. Niiden hoitoon kuuluu myös
niiden liikuttaminen eli ratsastaminen tai ajaminen. Passi-nimitystä käytetään
enemmän ravitalleilla. Myyntihevoset ovat nimensä mukaisesti myynnissä ja
usein vielä myyntitallissa, jonne ostetaan yleensä ulkomailta hevosia ja myydään
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ne edelleen suomalaisille kilpailijoille ja harrastajille. Myyntitallilla työskentelevällä hevosenhoitajalla ja ratsuttajalla on lyhytaikaiset suhteet hevosiin, sillä kaupan käydessä tallin asukit vaihtuvat usein.
Hevosammattilaiset saavat hoitaakseen myös ongelmahevosia, jotka ovat jostain syystä käyneet omistajalleen hankalaksi käsitellä. Ammattilaiset suhtautuvat
hyvin käytännöllisesti hevosiin ja heille hevonen näyttäytyy ennen kaikkea eläimenä, joka käyttäytyy lajinsa mukaisesti. Tätä voidaan kutsua hevosta luonnollistavaksi käsitykseksi. He eivät mystifioi hevosta, kuten moni hevosia kauempaa
ihaileva ihminen tai jotkut harrastajat tekevät. Luonnollistavan käsityksen mukaan hevonen voidaan rinnastaa ihmiseen, mutta tällöin myös ihminen nähdään
omalle lajilleen tyypillisesti käyttäytyvänä eläimenä. Hevonen ei ole tarujen olento eikä erityisen viisas. Hevosesta sanotaan, että se on viisas, mutta se on enemmän tapojensa orja (Haastattelut 2005: mies s. 1940). Ajatus hevosesta tapojensa
orjana kertoo ammattilaisten tavasta katsoa hevosta lajinsa tai rotunsa edustajana,
mikä helpottaa sen kouluttamista ja valmentamista.
Hevoskasvattajilla on tärkeä osa urheiluhevosten maailmassa, sillä menestys
perustuu pitkälti hyvään kasvatustyöhön. Harvoin kuitenkaan kasvattajan kohdalle osuu huippuhevosta, vaikka jalostukseen käytettäisiin huippuvanhempia.
Urheiluhevosilla polveutuminen on tärkeä ja siihen viitataan hevosen isän
nimellä, esimerkiksi suikkulaiset ovat Suikku-nimisen suomenhevosoriin jälkeläisiä. Joskus saatetaan viitata kaukaiseenkin isäorisukuun, kuten tehdään kirppulaisista puhuttaessa. Kirppu eli 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ja oli ravikilpailuissa menestynyt ori, jonka jälkeläisiä merkittiin ensimmäisten joukossa suomenhevosen kantakirjaan. Ammattilaisratsastajalla saattoi olla käytössään esimerkiksi mayserifiläinen ori, jolla tarkoitetaan May Sherif -nimisestä jalostusoriista periytyvää ratsuoriita. Mayserifiläisistä hevosista puhuminen on kouluratsastajien alakulttuuriin kuuluvaa jaettua tietoa. Heille se merkitse laadukasta
kouluhevosta, tai kuten kertoja ilmaisee, huipputason kouluhevosta, sillä May
Serifin jälkeläisellä, Matadorilla, Kyra Kyrklund voitti kouluratsastuksen maailmancupin finaalin vuonna 199148. Yleensä kasvattajilla ja hevossukuja tuntevilla
on selkeä käsitys käytetyimpien jalostusoriiden jälkeläisistä. Puhutaan muotioriista ja suomenhevosjuoksijoita jalostettaessa tavoitteena on ravikuningas tai ravikuningatar. Urheiluhevosjalostuksessa pyritään parhaaseen mahdolliseen suori-
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tushevoseen, mutta sukusiitosta49 välttäen. Myös luonnetta jalostetaan, ja esimerkiksi vilkkaalle tammalle katsotaan rauhallista oritta.
Luonteeltaan urheiluhevosia kuvattiin kiltiksi, vireiksi, rauhallisiksi ja koviksi. Urheiluhevosen ajateltiin myös haluavan vaihtelua harjoitteluun. Erityisesti
suomenhevosta pidettiin sellaisena, joka kyllästyy jatkuvaan raviradan kiertämiseen. Kyllästyneestä hevosesta saattoi tulla toppari, eli se hidasti kesken juoksun.
Hevosen mielelle ajateltiin olevan hyväksi, kun sitä ei liian nuorena treenattu liian
kovaa ja liian yksipuolisesti.
Hevonen on myös ammattilaiselle esteettisesti kaunis ja emotionaalisesti tärkeä. Lisäksi hevosella on ammattilaiselle sosiaalista ja terapeuttista merkitystä.
Laajemmin hevosen merkitys ja sen suosio nykypäivänä selittyy ammattilaisen
mielestä hevoseen liitettävillä pehmeillä arvoilla, mitkä toimivat vastakohtana
yhteiskunnan koville arvoille.
Urheiluhevosen ja ihmisen välisen suhteen kulttuurinen malli
Suhteessa urheiluhevoseen korostuivat
–
–
–
–
–

käytännöllisyys,
johdonmukaisuus/johtajuus,
hevosen lukeminen,
rakkaus ja intohimo hevosia ja lajia kohtaan,
ihmisen kunnianhimo, hevosen välineellisyys ja taloudellinen hyöty.

Ammattilainen suhtautuu hevoseen käytännöllisesti. Hevosen ymmärtäminen
lajina näyttäytyy sitä käsiteltäessä tiettynä rutiinina. Koska ammattilaisen suhteet
hevosiin ovat yleensä ajallisesti lyhytkestoisia, ei syvää luottamusta ehdi syntyä
jokaisen hevosen kanssa. Ammattilaisen pitää pystyä käsittelemään eriluonteisia
ja eri-ikäisiä hevosia. Hänen hevosenkäsittelynsä pohjautuu siis tietoon hevosesta
eläimenä ja sen lajityypillisen käyttäytymisen tuntemiseen. Hevosen valmentamista kilpailuun kutsutaan hieman puolihuolimattomasti laittelemiseksi, vaikka
siinä ei huipulla ole mitään sattumanvaraista. Ammattilainen ei käytä turhaa voimaa eikä aikaa hevoseen, mikäli siitä ei ole kilpahevosen uralle, vaan myy sen
edelleen tai vie sen teuraaksi. Ammattilainen ihmettelee harrastajien mystifioivaa
hevoskäsitystä ja pehmeää suhtautumista hevosiin. Ponityttöhommaa pidetään
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Sukusiitoksella tarkoitetaan toisilleen sukua olevien yksilöiden parittamista. Informanttini määritteli
omassa hevosjalostuksessaan sukusiitoksen siten, että tammalle valittavan oriin sukutaulussa ei saa
olla samoja hevosia ennen kuin kolmen tai neljän sukupolven päässä.
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kaukana ammattilaisuudesta ja hevosalan koulutuksessa olisi ammattilaisten mielestä keskityttävä ”oikeisiin asioihin”, sillä hevonen ei ole heidän mielestään
lemmikki. Alan maskuliinisuus näkyy tässä tyttöjen vähättelynä hevosen käsittelijöinä, puhumattakaan poneista, jotka eivät ole miesten mielestä ”oikeita” kilpahevosia.
Kaikki ammattilaiset eivät puhuneet johtajuudesta ja tiukasta hierarkiasta hevoslaumassa ja ihmisestä sen johtajana, vaan osa perusti hevosen kunnioituksen
saamisen sen johdonmukaiseen käsittelyyn. Johdonmukaisuuden mallin mukaan
ammattilaisen on tuloksia saadakseen työskenneltävä tavoitteellisesti, määrätietoisesti ja rauhallisesti hevosen kilpailukunnon saavuttamiseksi. Urheiluhevosen
on kunnioitettava ihmistä, muuten se ”ei pärjää radalla, vaan tekee mitä haluaa”.
Tästä syystä hevonen on koulutettava hyvin varsasta asti. Hevosen kunnioitus on
saavutettavissa määrätietoisella käsittelyllä, ei sitä lyömällä. Ravikulttuurissa
malli hevosen käsittelyyn otetaan omalta esikuvalta, joka on kokenut valmentaja
ja ohjastaja, sekä hevosilta itseltään, esimerkiksi siinä, ”miten tamma varsaansa
kurittaa”. Käsittelyn on oltava kuitenkin asiallista, jotta hevonen ”oppii palvelemaan”. Johtajamalli perustuu käsitykseen hevosesta laumaeläimenä, jolla on laumassa tietty arvojärjestys. Johtajaansa hevonen haluaa seurata ja palvella. Ihmisen
ja hevosen suhde ei ole tasa-arvoinen kummassakaan mallissa ja mallit ovat osittain päällekkäisiä.
Ammattilaiset korostavat sitä, että hevosta on osattava lukea ja sen tavat on
tunnettava, jotta valmennus olisi tehokasta. Päivittäinen valmennus riippuu siitä,
mikä vire hevosella kulloinkin on. Ammattilainen osaa lukea hevosta ja päätellä
sen kulloisenkin vireystilan hevosen käyttäytymisen ja olemuksen perusteella.
Halutonta ja sairasta hevosta ei rasiteta, sillä hevonen nähdään huippu-urheilijana,
vaikka yksilö ei vielä huippukunnossa olisikaan. Sairaana rasittaminen voi olla
hevoselle kohtalokasta tai viedä sen pitkälle sairaslomalle. Hevoset otetaan huomioon yksilöinä ja niiden persoonallisuus saa näkyä. Erityisesti huippuyksilöille
sallitaan tapoja, joita ei muille hevosille sallittaisi.
Monet hevosurheilua harrastavat tai ammatikseen harjoittavat ihmiset kokevat, että heillä on ravi-innostus verissä eli jo heidän vanhempansa pitivät nopeista
hevosista. Aineistoni hevosalan ammattilaiset olivat tyytyväisiä työssään. Moni
kertoi, ettei raskasta työtä voi tehdä ilman rakkautta ja intohimoa hevosta ja omaa
alaa kohtaan oli se sitten raviurheilu, hevoskasvatus tai kilparatsastus. Hevosenhoitaja koki palkitsevaksi nuorten hevosen kanssa työskentelyn, sillä niistä ”huokuu elämänilo ja uteliaisuus ja ne oppivat kuin huomaamatta”. Hevosista täytyi
pitää, jotta niiden kanssa jaksoi ”värkätä”. Jos työtä teki pelkästään ”palkan edes251

tä”, jäivät hevosen vaivat huomaamatta eli hevosten hyvinvointi kärsi. Eräs nainen totesi, että ravi-ihmisistä tulisi hyviä positiivisen ajattelun konsultteja.
Me olemme kehittäneet positiivisesta ajattelusta uuden taidelajin. Me kuljemme avoimin silmin kohti alaa, jossa 80 % on häviäjiä taloudellisesti tarkasteltuna. (SKS KRA. HT 953–955. 2003.)
Hevosalan oppilaitoksesta valmistuneiden työllistymistä tutkineet Puurunen ja
Kyrönviita (2012) saivat hevosenhoitajan ammatissa toimivilta vastaukseksi työssä viihtymiseen sen, että hevosenhoitajan ”täytyy aina osata ajatella ensisijaisesti
sitä, mitä hevonen tarvitsee”. Tämä näkyi myös omassa aineistossani. Järkevyyden koettiin olevan työstä kaukana, sillä työ on raskasta, työpäivät pitkiä ja palkka
huono. Alalle ryhtyvällä täytyy olla ”kova palo”, jotta työhön pystyy.
Ammattilaisella tai tavoitteellisella harrastajalla on kunnianhimoa hevostensa
suhteen. Kasvattaja saattaa asettaa jo ensimmäiselle kasvattamalleen hevoselle
tavoitteeksi päästä ratsukantakirjaan. Suomenhevosjuoksijasta halutaan ravikuningasta tai -kuningatarta. Silloin kaikki mahdollinen tehdään tuon päämäärän
saavuttamiseksi. Hevonen koulutetaan ja hoidetaan niin hyvin kuin voidaan. Urheiluhevonen on kuitenkin vääjäämättä ihmisen kilpailuvietin ja kunnianhimon
väline. Ne, jotka eivät menesty, hävitetään. Hyvät hevoset siirtyvät kilpauran
jälkeen jalostukseen ja sen jälkeen eläkkeelle. Omien hevosten menestymisestä
kerrotaan mielellään ja niistä ollaan ylpeitä. Välineellistetty eläin nähdään objektina ja hyödyntämisen kohteena (Schuurman 2012: 53). Ammattilaisella työn
täytyy olla taloudellisesti kannattavaa. Tämä tarkoittaa kustannusten minimoimista. Kaikkiin hevosiin ei voi kiintyä, kun etsii niiden joukosta seuraavaa ravikuningasta tai derbyvoittajaa. Nuoren raviurheilun parissa työskentelevän naisen
näkökulmasta alalle aikovan täytyy olla ”kova ja lujaluonteinen, sillä ala on toisinaan hyvin raakaa johtuen rahan määräävyydestä”. (Puurunen & Kyrönviita 2012:
Liite 2 s. 5.)
Luottamus ihmisen ja hevosen välillä ei korostunut tässä mallissa ehkä siksi,
että ammattilaisilla on paljon hevosia käsiteltävänään ja monet niin lyhyen aikaa,
että kiinteää luottamussuhdetta ei kaikkien kanssa ehdi syntyä. He toimivat vaihtuvien valmennettavien kanssa vankalla kokemuksella ja rutiinilla, mutta antavat
tilaa myös hevosten persoonallisuudelle, mikäli hevonen menestyy. Myös ammattilaisilla on niin kutsuttu elämänsä hevonen, joka on paitsi hyvä kilpahevonen,
myös kiintymyksen kohde. Ammattilaisten hevosmallille rinnakkaisena esiintyy
nykyään harrastehevosen malli, missä hevonen nähdään ensisijaisesti ystävänä ja
terapeuttina.
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10.4 Hevonen terapeuttina
Kovat arvot kun muokkaavat maailmaa
kohti entistä kylmempää, kovempaa,
mikä silloin on elämään pettyneen,
nojata turpaan hevosen pehmoiseen.
(SKS KRA. HT 529–534. 2003.)
Edellä oleva lainaus on osa runoa, jonka on kirjoittanut vuonna 1933 syntynyt
mies. Hän teki nuoruudessaan hevosilla töitä ja oli myöhemmin raviharrastaja.
Hän näkee nykyään hevosen merkityksen ja arvon juuri ihmisen ystävänä ja terapeuttina, vastapainona kovien arvojen maailmalle. Harrastemalli hevosesta muodostuu aineistossani hevosharrastajien, niin ratsastuskoulujen asiakkaiden kuin
raviharrastajien, hevoskäsityksistä. Vapaa-ajan ja varallisuuden lisääntyminen
sekä kaupungistuminen ovat luoneet harrastuskulttuurin, josta haetaan elämyksiä
ja vastapainoa arjelle.
Malli harrastehevosesta kytkeytyy laajemmassa eläin- ja luontosuhteessa
elämyksellisyyteen (vrt. Laurén 2006), esteettiseen viehätykseen, kontrollin intressiin, biologiseen tietoon hevosen toiminnasta, emotionaaliseen eläinsuhteeseen sekä moraaliseen huoleen eläinten hyvinvoinnista (Kellert 1997: 6).
Harrastehevosta käytetään ravi- ja ratsastusharrastuksessa, sekä jonkin verran
työ- ja valjakkoajossa. Rodultaan ja ulkonäöltään aineistossani mainitut harrastehevoset ovat monenlaisia (suomenhevonen, shetlanninponi, puoliverinen, risteytysponi, welshponi, connemara, haflinger, hannover, täysiverinen, arabi, amerikanravuritamma). Rotu valikoituu käytön ja käyttäjän mukaan. Lasten ratsut ovat
poneja, aikuisten suomenhevosia, lämminverisiä ravihevosia ja puoliverisiä ratsuja. Iältään ne ovat varsasta yli 20-vuotiaisiin ja sukupuoleltaan yleensä tammoja ja
ruunia. Oriita on lähinnä valjakko- ja ravihevosissa. Mentaalisilta ominaisuuksiltaan ne kuvataan persoonallisiksi yksilöiksi, erilaisiksi luonteeltaan, jotkut sopiviksi lasten ratsuksi ja toiset sopimattomiksi ratsastuskouluihin. Harrastehevoset
kuvataan tunteviksi olennoiksi, jotka esimerkiksi stressaantuvat, kuumuvat, ovat
laiskoja, opettavaisia, kilttejä, yhteistyöhaluisia, kovaluontoisia ja ylivireitä.
Nuorten tyttöjen kuvauksissa vuorovaikutus ratsastuskouluhevosten kanssa näyttäytyi haastavana, koska ne saattoivat käyttäytyä uhkaavasti. Ratsun koulutustason mukaan niitä kutsuttiin osaaviksi tai remonteiksi. Harrastehevosta hankkiessa
huomiota kiinnitettiin hevosen koulutustasoon ja hintaan. Ensimmäiseksi hevoseksi harrastajat ostavat yleensä koulutetun hevosen, jonka kanssa on helpompi
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opetella ratsastamaan kuin kouluttamattoman hevosen. Monelle kertojalle oma
hevonen oli kuitenkin vielä unelma.
Harrastajan esteettinen käsitys hevosesta vaikutti siihen, minkälaisen hevosen
hän haluaisi. Tytöt pitivät ponin estetiikasta eli pyöreistä muodoista, suurista silmistä ja tuuheasta harjasta. Ponin tuli ennen kaikkea olla söpö. Se ei tyttöjä haitannut, jos poni näykki tai pukitteli. Aikuiset arvostivat hyvin käyttäytyviä, osaavia puoliveriratsuja sekä monipuolisia suomenhevosia, joita he käyttivät niin
ajoon kuin ratsastukseen myös kilpaillen niillä eri lajeissa. Raveja harrastanut
nainen pohti myös sitä, miten hevonen saattoi olla samalla ”ihmeellinen, uljas,
lempeä, hurja ja silti aina yhtä valloittava” (SKS KRA. HT 1000–1005. 2003).
Harrastehevosen ja ihmisen välisen suhteen kulttuurinen malli
Suhteessa harrastehevoseen korostuvat
–
–
–
–
–
–
–
–

ymmärtäminen,
johtajuus/kaveruus,
rakkaus,
yhteistyö,
luottamus,
kokonaisvaltaisuus,
hyvinvointi ja huolenpito ja
elämyksellisyys.

Hevosen ymmärtämisen tarve korostuu 2000-luvun harrastajilla. Tämä johtuu
monilla siitä, että heillä on vain vähän tietoa hevosesta, kun kohtaamiset eläimen
kanssa tapahtuvat kerran tai kaksi kertaa viikossa ratsastuskoululla. Monella ei
ole ollut hevosta lapsuuden kodissa eikä perheenjäsentä, jolla olisi kokemusta
hevosista. Toisaalta myös tiedon määrä on lisääntynyt ja sitä on helposti saatavilla. Kertojat uskoivat, että yhteistyö hevosen kanssa sujuu, kun ”kuuntelee hevosta” ja yrittää opetella ymmärtämään sitä. Hevosen ymmärtämisen ajateltiin olevan
edellytys hevosen hallitsemiselle. Hevosen ymmärtämisellä tarkoitettiin asioiden
katsomista ”hevosen näkökulmasta”. Pystyäkseen ratsastamaan ja käsittelemään
hevosta oikein, piti pystyä ajattelemaan kuin hevonen. Erityisen tärkeää oli ymmärtää hevosen herkkyys. Lisäksi ihmisen oli tiedostettava, mitä itse tarkoitti
kommunikoinnillaan. Oma kehotietoisuus oli monen ratsastajan haaste. Ymmärtämiseen liittyi siis myös oman käyttäytymisen kontrollointi. Ratsastajan oli kertojien mukaan myös osattava muuttaa omaa käyttäytymistään ja mukautettava se
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hevosen käyttäytymiseen ja kommunikointiin. Hänen oli löydettävä ”sama kieli”
hevosen kanssa. Myös hevoselle oli annettava mahdollisuus ymmärtää, mitä siltä
haluttiin. Hevosen ymmärtämiseen liittyi myös käsitys siitä, että jos hevonen on
hermostunut tai ihmettelee jotain uutta ja outoa, sitä lohdutetaan silittelemällä
sitä, olemalla lähellä ja puhelemalla rauhoittavasti. Tähän liittyi puolestaan käsitys siitä, että hevosen pelko on usein ratsastajan tunnetilasta lähtöisin. Jos ratsastaja on jännittynyt, silloin on myös hevonen. Harrastajille yhteistä oli, että he
uskoivat hevosen käyttäytymisen riippuvan pitkälti heidän omasta tunnetilastaan.
Ristiriitainen malli hevosen käsittelyssä tulee ilmi johtajuus- ja kaverimallissa. Johtajuusmallin mukaan ihmisen on oltava se, joka johtaa ja kantaa vastuun.
Ihmisen johtajuutta perustellaan myös sillä, että vuorovaikutus hevosen kanssa on
turvallisempaa, kun hevonen tottelee ihmistä. Ajateltiin, että ihminen voi olla
hevoslauman johtaja ja ”vain viisaan johtajan lauma selviytyy”. Hevosen tarvetta
johtajalle selitetään siis biologisen tiedon ja luonnonvalintateorian avulla. Kaverimallin mukaan hevosen kanssa oleminen on ”tasavertaista kaveruutta”, mutta
ihmisen on otettava vastuu. Kaveruus oli siis tärkeää ihmisen ja hevosen suhteessa, kun molemmat opettivat asioita toisilleen. Moni aloitteleva hevosenomistaja
koki, että hevonen antoi anteeksi, vaikka he tekivät virheitä. Erityisesti hevosen
kanssa yhdessä kasvaminen loi kiinteän kaverisuhteen ihmisen ja hevosen välille.
Ystävyys hevosen kanssa koettiin tärkeämmäksi kuin kilpailutulokset.
Ratsastuksessa pyritään hevosen kanssa yhteistyöhön ja sen ymmärtäminen
on harrastajien mukaan tärkeää. He muistuttivat lukijaa siitä, että ratsastuksessa ei
olla ”sotimassa” hevosta vastaan. Hevonen on ”samanlainen kuin ratsastajansa”
eli ”jos ratsastaja on huonolla tuulella eikä kuuntele hevosta, ei hevonenkaan
kuuntele ratsastajaa”. Affektioiden ajateltiin siirtyvän ihmisestä hevoseen ja päinvastoin. Yhteistyön ei ajateltu olevan pelkkää ratsastusta, vaan myös muuta hevosen käsittelyä. Yhteistyö toimi harrastajien mielestä, ”kun kuuntelee hevosta ja
yrittää ymmärtää sitä”.
Luottamus hevosen ja ihmisen välillä koettiin tärkeäksi harrastajien keskuudessa. Ihmisen piti luottaa hevoseen, jos halusi hallita sitä. Luottamus liittyi myös
ihmisen itseluottamukseen hevosen käsittelijänä ja sen viestien tulkitsijana. Tavoitteena oli saada hevonen luottamaan ratsastajaansa. Luottamuksen saavuttamiseen menee aikaa ja se vaatii ”oikeaa asennetta”, mutta sen saavuttaminen toi
yhteyden tunteen hevosen kanssa. Hevosen luottamuksen saaminen teki ihmisen
onnelliseksi. Hevonen voi myös ”oppia luottamaan ihmiseen sokeasti ja seuraamaan perässä kaikkialle”. Luottamus kasvoi myös onnistuneesta vuorovaikutuksesta tilanteissa, joissa oli vaaran mahdollisuus. Luottamusta hevoseen kuvattiin
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myös siten, että hevonen ”ei koskaan pettänyt odotuksia”. Kun luottamus on kunnossa, niin hevonen on ”nöyrä ja kuuliainen, huomioonottava, rohkea ja kiltti,
lähes täydellinen hevonen”. Luottamukseen kuuluu turvallisuuden tunne.
Kokonaisvaltaisuus ihmisen ja hevosen suhteessa liittyi aineistossani monenlaiseen tekemiseen, esimerkiksi erilaisten lajien harrastamiseen hevosen kanssa ja
hevoseen tutustumiseen sen kautta paremmin. Hevosen ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti merkitsi hevosesta välittämistä ja oli myös tie parempaan hevossuhteeseen. Kertojat kokivat, että hevosen luonteen oppi tuntemaan vasta, kun sillä teki
erilaisia asioita kuten hyppäsi esteitä, kävi maastossa ja joutui kohtaamaan ”hankaliakin tilanteita”.
Hyvinvointi ja huolenpito ihmisen ja hevosen suhteessa oli kertomuksissa
molemminpuolista. Hevosesta pidettiin hyvää huolta ja hevosenomistajat halusivat, että hevosella oli hyvä olla ja se sai arvoisensa elämän. Hevosen kehittymisen
seuraaminen ja hevosen kasvattaminen koettiin myös erittäin palkitsevaksi. Hevosesta huolehtiminen kasvatti kertojien mukaan myös heidän omaa hyvinvointiaan.
Moni kuvaili suhdettaan hevoseen terapeuttiseksi. Erityisesti murrosiässä, elämän
kriiseissä tai tavallisen arjen vastapainoksi oli kertojille tärkeää päästä hevosen
kanssa maastoon tai ratsastustunnille. Murheet unohtuivat, kun hevoseen keskittyminen vei kaiken huomion. Kertojat myös kokivat, että hevonen piti heistä
huolta.
Elämyksellisyys liitetään nykyään hevosharrastukseen ja hevosen kanssa
toimimiseen. Hevonen auttaa pääsemään hetkeksi arjen yläpuolelle. Hevoselämyksiin kuuluvat kertojien mukaan luontokokemukset hevosen selästä, hevosen
liikkeen aistiminen, sen nopeus, onnistunut yhteistyö ja hevosen osoittama kiintymys. Olennainen osa elämyksellisyyttä olivat maastolenkit hevosella eli ratsastaminen luonnossa. Niihin liittyi joko rauhallinen meno ja luonnon ihailu tai
vauhdikkuus ja jännitys. Aloittelijalle onnistumisen iloa toi kun oppi keventämään ravissa ja hallitsemaan hevosen niin, että sai ratsastaa ilman taluttajaa. Pidemmälle ehtineelle ratsastajalle elämys saattoi olla onnistunut kouluratsastustunti tai villi laukka halki sänkipellon. Ratsastuksen kerrottiin antavan ”onnen tunteen, mitä on mahdotonta selittää”. Onnistuminen vaikean hevosen käsittelyssä toi
onnistumisen elämyksiä, sillä silloin sai hyväksyntää myös muilta hevosihmisiltä.
Pelkojen voittaminen ja uuden oppiminen sekä varsojen kasvamisen seuraaminen
hyviksi juoksijoiksi koettiin myös hienoiksi, palkitseviksi ja ainutlaatuisiksi elämyksiksi. Myös tyytyväisen oloinen hevonen ja sen iloinen hörinä antoi hyvän
olon tunteen.
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Viimeisen sadan vuoden aikana suomalaisten kulttuuriset mallit hevosesta
ovat vaihtuneet aineistossani pakkotyöstä koneen ja uskollisen palvelijan kanssa
sotasankarin kärsivälliseen käsittelyyn ja lopulta kahteen vallalla olevaan mallin
urheiluhevosesta suorittajana ja terapoivaan harrastehevoseen. Kaikki mallit ovat
osin päällekkäisiä ja ”elossa” vielä nykyään, vaikka konemalli onkin sellaisenaan
häipynyt. Esimerkiksi sotahevosen sankarimalli on tunnistettavissa edelleen suomenhevoseen liitetyssä juhlapuheessa.
Tutkimukseni tulokset vahvistavat molempia sekä dominanssiin että luottamukseen perustuvia teorioita ihmisen ja kotieläimen suhteesta käydyssä tieteellisessä keskustelussa. Aineistoni perusteella luomani mallit ihmisen ja hevosen
suhteesta puoltavat sekä Ingoldin (2006/2000) dominanssiteoriaa että Armstrong
Oman (2010) sosiaalisen sopimuksen mallia. Hevonen oli maatalousyhteiskunnassa sekä ihmisen alistama orja, jonka kanssa toimiminen perustui eläimen alistamiseen, että uskollinen palvelija, joka oli maatalousyhteisön hierarkiassa ihmisen alapuolella, mutta toiminta sen kanssa perustui luottamukseen ja vastavuoroisuuteen, mikä vapautti hevosen potentiaalin ihmisen käyttöön paremmin kuin
alistava kohtelu.
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11 Muuttuva hevoskulttuuri
Suomalainen hevoskulttuuri on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana niin
hevosen käytön, hoidon, niihin liittyvien välineiden kuin hevoseen liittyvän tiedon suhteen. Myös käsitykset hevosesta sekä ihmisen ja hevosen suhteesta ovat
muuttuneet. Tarkastelin tässä tutkimuksessa kilpakeruuaineiston ja haastattelutekstien avulla eri-ikäisten miesten ja naisten käsityksiä ja kokemuksia siitä, millainen eläin hevonen on ja miten sitä pitää käsitellä. Näistä analysoin ihmisen ja
hevosen välisen suhteen kulttuuriset mallit.
Eri aikakausina on korostunut erilainen vuorovaikutus ihmisen ja hevosen välillä riippuen hevosen käyttötarkoituksesta. Tutkimukseni tarkasteluajanjaksolla
1900-luvun alusta 2000-luvun alkuun suomalainen yhteiskunta on muuttunut
maatalousyhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi. Teollistuminen ja kaupungistuminen muuttivat rajusti elinkeinorakennetta 1950–1970-luvuilla. Samalla eläinsuhde
muuttui, kun yhteys alkutuotantoon hämärtyi. (Ylimaunu 2002: 129.) Elintason
nousun ja vapaa-ajan lisääntymisen myötä hevosen käytössä tapahtui suuria muutoksia. Viimeisen sadan vuoden aikana hevosen tie ihmisen rinnalla on kulkenut
puuauran edestä harrasteratsuksi ja urheilijaksi. Hevoskulttuuri supistui agraariajan koko yhteiskunnan laajuisesta työhevoskulttuurista kapeampiin alakulttuureihin kuten ravi- ja ratsastuskulttuureihin. Näillä hevosalakulttuureilla tai yhteisöillä, kuten Birke (2007: 230) niitä nimittää, on kaikilla omat kannattajansa,
sääntönsä ja toimintatapansa. Yhteistä niille on kuitenkin se, että ne liittyvät vapaa-aikaan suurimmalla osalla hevosihmisiä. Tallille mennään päivätyön tai koulun jälkeen. 2000-luvun suomalainen hevoskulttuuri on kahden erilaisen historiallisen jatkumon tulosta: maatalouskulttuuriin pohjautuvan ravikulttuurin ja armeijaperinteeseen nojautuvan ratsastuskulttuurin50, joista molemmat ovat saaneet
kansainvälisiä vaikutteita koko olemassaolonsa ajan.
Tutkimusaineistoni teksteissä toistuivat tietyt hevosiin liittyvät asiat ja kokemukset, jotka muodostivat kunkin sukupolven yhteisen kokemusmaailman. Vanhemmalle sukupolvelle sota-ajan kokemukset olivat merkittäviä ja hevoset kuuluivat heidän elämäänsä kotitilalla ja muualla yhteiskunnassa. Hevonen oli maatalousyhteiskunnassa hyötyeläin, mutta samalla osa perhettä ja monilajista maaseutuyhteisöä. Nuorempien sukupolvien kokemusmaailmassa hevoset liittyivät ravija ratsastusharrastukseen tai niihin liittyviin ammatteihin. Temaattisessa tarkaste-
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Ratsastuskulttuuriin poikkeuksen tuo lännenratsastus, joka pohjautuu hevosen työkäyttöön karjanpaimennuksessa.
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lussa kertojat liittivät hevosen eri elämänvaiheisiinsa ja teemoihin, joista keskeisiä
olivat lapsuuteen, työntekoon, sotaan, harrastukseen ja hevosen hoitamiseen liittyvät kokemukset. Teemojen yhteydessä tulivat esille niihin liittyvä ihmisen ja
hevosen vuorovaikutus sekä erilaiset tunnekokemukset. Erityisesti kokemukset
yhteyden tunteesta hevosen kanssa, hevosen osoittamasta kiintymyksestä sekä
hevosen kuolemasta herättivät voimakkaita tunteita. Vuorovaikutuksessa hevosen
kanssa tuli ilmi myös viestinnän ruumiillisuus. Hevosen elekielen lukemista pidettiin tärkeänä, jotta sen käyttäytymistä osattiin ennakoida ja sitä pystyttiin menestyksellisesti käsittelemään. Hevosille myös puhuttiin, mikä lisäsi ihmisen osalta vuorovaikutuksen mielekkyyttä ja vahvisti yhteyden kokemusta (vrt. Kaarlenkaski 2012: 314). Onnistumisen tunne vuorovaikutuksessa oli tärkeää sekä työn
tekemisen että ihmisen ja hevosen välisen suhteen kannalta.
Hevoselle annetut erilaiset merkitykset ja kulttuuriset mallit, kuten palvelija,
kone, sankari, suorittaja ja terapeutti liittyivät sen käyttöön eri aikoina. Hevosen
merkitys ystävänä kuitenkin läpäisi kaikki ajanjaksot ja käyttömuodot. Hevonen
koettiin henkilökohtaiseksi ystäväksi ja osaksi sosiaalista yhteisöä työn, harrastuksen ja kodin piirissä. Kulttuuriset mallit heijastelevat hevosen paikkaa yhteiskunnassa. Hevosen paikka työkaverina näkyy vanhemmissa palvelijan ja koneen
malleissa. Molemmat heijastelevat hevosen välttämättömyyttä maatalousyhteiskunnassa ja rakentuvat hevosen työkäytön varaan. Palvelijamallin mukaan hevosta tuli hoitaa hyvin, koska se oli ihmisen uskollinen työtoveri ja riippuvainen
ihmisestä. Sen kanssa työskentely perustui luottamukseen, empatiaan, yhteisymmärrykseen ja ihmisen johtajuuteen. Työn onnistumiseen ja yhteisymmärryksen
löytymiseen hevosen kanssa vaikutti myös ihmisen hevostaito, joka sisälsi vuorovaikutuksen hevosen kanssa sekä ympäristön olosuhteiden tarkkailun ja reitin
tuntemisen. Yleensä kertoja liitti palvelijamallin omaan hevosenkäsittelyynsä. Se
liittyi kertomuksissa ja haastatteluissa rakennettuun kuvaan itsestä hevosenkäsittelijänä ja siihen, että omasta hevosenkäsittelystä haluttiin antaa positiivinen kuva. Vastakohdaksi rakentui kuva joistakin kertojan omaan elinpiiriin kuuluvista
ihmisistä hevosen välinpitämättöminä ja väkivaltaisina käsittelijöinä. Näiden
kertomusten pohjalta rakentui konemalli, jonka mukaan hevosella ei oletettu olevan mentaalisia kykyjä tai ne nähtiin negatiivisesti niin että hevosen ajateltiin aina
vastustavan ihmistä eikä siihen luotettu. Konemallin mukaan hevosen kanssa
työskentely perustui sen välineellistämiseen ja ehdottoman tottelevaisuuden vaatimukseen. Samantapaista hevosenkäsittelyä näkyy toisinaan edelleen riippumatta
hevosen käyttötarkoituksesta, mutta yleinen käsitys hevosesta ja sen käsittelystä
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on menossa pehmeämpään suuntaan, jossa korostetaan hevosen kognitiivisia taitoja ja sen elekielen lukemisen tärkeyttä.
Toisessa maailmansodassa mukana olleisiin hevosiin liittyvistä muistoista ja
niistä kerrotuista ja kuulluista kertomuksista rakentui sankarimalli, joka perustui
inhimillistävään ja patrioottiseen puheeseen hevosesta aseveljenä ja veteraanina.
Poikkeusolot lähensivät miestä ja hevosta rintamalla ja naista ja hevosta kotona.
Hevosen kanssa koettu yhteenkuuluvuus vahvistui sota-aikana, ja se koettiin vahvasti yhteisön ja perheen jäseneksi. Sankarimalli sotahevosesta elää edelleen liittäen suomenhevosen Suomen kansalliseen kertomukseen.
Hevosalan ammattilaisten haastatteluissa ja kertomuksissa erityisesti urheiluhevosen kanssa tekemisissä olevilla hevoskäsitys kiteytyi hyviin perintötekijöihin
ja kilpailusuorituksiin. Suorittajamallissa korostui hevosen polveutumisen ja perinnöllisyystekijöiden vaikutus sen ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen enemmän
kuin muissa malleissa. Työhön ravi- tai ratsutallilla liittyivät selkeästi ruumiillisen
työn eetos, tarkkuus ja huolellisuus sekä hevosen lukeminen. Osassa ammattilaisten tarinoita hevoset esiintyivät vain tekemisen kohteina ja kun taas joissakin
tarinoissa hevonen oli aktiivinen ja vastavuoroinen kumppani. Kertomuksista
välittyi myös intohimo hevosta ja hevosurheilua kohtaan. Urheiluhevosen tehtävä
oli suorittaa ja tuoda elämyksiä, mainetta ja rahaa omistajalleen.
Vapaa-ajan kontekstissa hevosen tehtävänä oli tuottaa elämyksiä ihmiselle.
Tutkimusaineistossa hevosen kanssa vietetty vapaa-aika keskittyi nuoremmalla
sukupolvella raveihin ja ratsastukseen. Ihmisen ja hevosen suhde näyttäytyi vapaa-ajan kontekstissa harrastajan iästä, kokemuksesta ja mieltymyksistä riippuen
toisaalta rentouttavana, luonnonläheisenä ja terapeuttisena ja toisaalta haasteellisena, vauhdikkaana ja vaarallisena. Suhteita oli monenlaisia ja ne täyttivät erilaisten harrastajien toiveet. Hevostarinakeruun aikuisten hevosharrastajien kokemuksista rakentui kuva hevosesta terapeuttina. Terapeuttimallissa hevonen esiintyi
sekä hoitajana että hoidettavana. Siitä oli tullut luontoarvojen edustaja ja vastapaino arjelle. Harrastajaratsastuskulttuurissa oli vahva käsitys hevosen kyvystä
aistia ihmisen tunnetiloja ja käyttäytyä sen mukaan. Ratsastajan piti oppia hallitsemaan omaa ruumistaan ja tunnetilojaan hevosten lähettyvillä vaikuttaakseen
niihin ”oikein”. Hevosia käytetään nykyään terapeutteina myös ammattimaisesti
ihmisten fyysisessä ja psyykkisessä kuntoutuksessa.
Lapsuudessa ja nuoruudessa opittu kulttuurinen malli hevosesta sekä omat
kokemukset vaikuttivat siihen, millaisena eläimenä se myöhemminkin elämässä
nähtiin. Käsitys hevosesta ei aina muuttunut, vaikka hevosen käyttö ja yhteiskunnallinen asema muuttuivat. Maatalousyhteiskunnassa kasvaneet ihmettelivät he261

vosen asemaa huvieläimenä nyky-yhteiskunnassa. Monelle hevosen työkäyttö oli
sen ainoaa oikeaa käyttöä ja kaikki muu käyttö koettiin hevosta alentavana. Vanhempi sukupolvi näki hevosen asemassa tapahtuneen muutoksen johtuvan osaksi
tehokkuuden vaatimuksista ja pehmeiden arvojen unohtumisesta nykyyhteiskunnassa. Mikäli ihminen ei ollut hevosten kanssa tekemisissä vuosikymmeniin, hänen hevoskäsityksensä perustui vanhaan, nuoruudessa opittuun malliin.
Ne, jotka säilyttivät kosketuksen hevosiin vaikkapa lasten ja lastenlasten kautta
suhtautuivat myönteisemmin hevosen nykykäyttöön ja tyttöjen ratsastusharrastukseen.
Erilaiset mallit hevosesta limittyvät toisiinsa ja ovat osittain päällekkäisiä.
Nykyaikana ravihevonen nähdään toisaalta palvelijamallin jatkeena, toisaalta
suorittajana. Molemmissa korostuu käytännöllisyys hevosen käsittelyssä. Toisaalta hevoseen on aina liitetty kunkin aikakauden tieteellistä tietoa. Tieteellistettynä
eläimenä hevonen näkyy erityisesti suoritushevosten käsittelyssä lisääntymis- ja
valmennusfysiologian sekä ruokintatutkimusten kautta. Hevosalan ammattilaisten
kertomuksissa näkyi hevosten arkipäiväisyys ja käytännöllinen suhtautuminen
niihin, kun taas harrastajalle hevosen kanssa toimiminen oli viikon kohokohta.
Ammattilaisten kertomuksissa näkyi myös heidän lievä turhautumisensa ja ihmettelynsä suhteessa hevosharrastajien hevossuhteeseen, jossa korostuvat hevosta
mystifioiva käsitys, hevoskokemusten elämyksellisyys ja luonnollisuuden ihannointi hevosenhoidossa. Kokemus ja hevosten parissa vietetty aika vaikuttivat
aineiston mukaan siihen, miten hyvin hevosen lajinmukaista käyttäytymistä tunnettiin ja miten hevosyksilöitä osattiin lukea.
Hevosten siirtyminen vapaa-aikaan on lyhentänyt sen kanssa päivittäin vietettyä aikaa, eikä lisääntynyt tieteellinen tieto riitä korvaamaan käytännön kokemusta. Kaupunkilaisten ja maaseudulla kasvaneiden ihmisten luontosuhteet eroavat
edelleen esimerkiksi siinä, miten käytännöllisesti eläimiin suhtaudutaan ja nähdäänkö hevoset hyötyeläiminä vai lemmikkeinä.
Taitoontuminen hevosen käsittelyyn ja hoitoon tapahtui suurimmalle osalle
kertojista maatalousyhteiskunnan pientilojen tehtävämaisemassa. Työn oppimisen
kulttuurinen malli maatalousyhteiskunnassa oli ottaa mallia kokeneemmista ihmisistä, tehdä sitten itse ja päätellä loput. Nykyään hevosiin liittyvää tietoa kuvastaa
sen pirstaleisuus ja taitoa hevoskontaktien vähyys. Tietoyhteiskunnassa myös
hevonen on laitettu nettiin. Hevostietoa löytyy internetistä valtavat määrät sekä
harrastajien että asiantuntijoiden ylläpitämiltä sivuilta. Siellä käydään hevoskauppaa ja lyödään vetoa ravi- ja laukkakilpailujen voittajista. Tietokoneohjelmilla voi
suunnitella hevosten ruokintaa ja valmennusta, ja peleissä voi virtuaalisesti hoitaa
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hevosta ja osallistua sillä kilpailuihin. Tietoa haetaan myös kirjoista, toisilta harrastajilta, ammattilaisilta, ja erilaisilta kursseilta, mutta tärkeimpänä pidetään
oman kokemuksen kautta saatua taitoa. Hevostaitojen oppimisen tehvävämaisemana ratsastuskoulut ja ravitallit eroavat siinä, että raviharrastuksessa toiminta on
kilpailemisen vuoksi ammattimaisempaa kuin ratsastusharrastuksessa, jossa kilpaileminen ei ole niin yleistä. Ratsastuskouluissa on lisäksi hankala toteuttaa
jatkuvaa tekemällä oppimisen mallia, koska asiakasmäärä on suuri eikä hoitajajärjestelmä ole enää käytössä kaikilla talleilla.
Suomalainen hevoskulttuuri ja hevosen käsittely on sukupuolittunutta, mikä
näkyi eri sukupolvien kertomuksissa. Hevonen on näennäisesti siirtynyt 1900luvun aikana miehen työkaverista naisen ja tytön harrastekaveriksi, mutta hevosenkäsittelyn sukupuolittuneisuuden tarkemmassa tarkastelussa kävi ilmi, että
myös naiset ovat käsitelleet hevosia ja vaikuttaneet miesten hevosenkäsittelyyn
maatalousyhteiskunnan aikana. Toisaalta miehet harrastavat nykyään raviurheilua,
mutta heidän määränsä kasvaa myös ratsastuksen harrastajina. Vahva kulttuurinen
malli hevosesta miehen työkaverina jatkuu ravi- ja työhevoskulttuurissa. Miesten
kertomuksissa naiset eivät näy hevosenkäsittelijöinä, kun taas naiset kertovat
tasapuolisesti niin miesten kuin naisten hevosenkäsittelystä. Maatalousyhteiskuntaan sijoittuvissa kertomuksissa naiset kuvasivat itsensä miehiä hellempinä hevosenkäsittelijöinä. Tämä on voinut johtua siitä, että aikakauden ihanteiden mukaan he saivat naisena osoittaa empatiaa, mutta syynä on voinut olla myös se, että
naisten ei tarvinnut, sota-aikaa lukuun ottamatta, raataa hevosen kanssa raskaimmissa pelto- ja metsätöissä. Toisaalta naisten on todettu yleensä olevan empaattisempia eläimiä kohtaan kuin miesten. Naiset ovat huolehtineet tavalla tai toisella
hevosten hyvinvoinnista aina, ja he ovat ottaneet vain hevoset näkyvämmin hoitoonsa sen jälkeen, kun miehet vaihtoivat ne koneisiin. Hevosalan naisistumista
selittää suurelta osalta se, että naisilla on nyt mahdollisuus pitää omaa hevosta ja
harrastaa hevosia. Tosin ratsastuksen harrastajat kokevat, ettei laji nauti yhtä suurta arvostusta ja tukea yhteiskunnalta kuin miesvaltaiset jääkiekko ja jalkapallo.
Syynä siihen pidetään juuri lajin naisvaltaisuutta ja vähäistä liittämistä kilpaurheiluun.
Lasten asema hevosten käsittelijöinä on muuttunut siten, että he saavat maatalousyhteiskunnan lapsiin verrattuna paremmin äänensä kuuluviin ja toteuttaa
itseään. Lasten harrastuksiin panostetaan, eikä heidän oleteta enää tekevän työtä
tallilla. Moni tosin pitää sitä esteenä hevostaitojen hankkimisessa. Muuttuneet
arvot ja kasvatusihanteet näkyvät myös turvallisuuden korostumisena nykyisessä
harrastustoiminnassa. Lasten ja nuorten toiminta hevosten kanssa on kontrol263

loidumpaa kuin ennen. Tämä näkyy esimerkiksi hoitajajärjestelmästä luopumisessa ja turvavarusteiden lisääntyvänä käyttönä. Talleilla, joilla hevosilla on hoitajat,
tyttöjen hevoskulttuuri rakentuu edelleen hevosen hoitamisen ympärille.
Hevosen hoitaminen ja siihen liittyvä skripti merkitsivät hieman erilaisia asioita eri aikoina ja eri malleissa. Palvelijamallissa hevosen hyvänä hoitona pidettiin sen riittävää ruokintaa ja harjaamista silloin tällöin. Hevosta hoidettiin, koska
se palveli ihmistä ja vastineeksi ihmisen tuli hoitaa sitä hyvin, mutta nykypäivän
näkökulmasta katsottuna työhevosen hoito oli vaatimatonta. Tarkoitus oli pitää
hevonen työkunnossa, ja siinä apuna oli perinteinen hevosmiestaito, joka sisälsi
jonkin verran myös tutkimustietoa oppilaitosten, kirjojen ja lehtien kautta.
Täydentävänä hevostaitona voi maatalousyhteiskunnassa aineiston perusteella
nähdä hevosnaistaidon, mikä näkyi lempeänä, ymmärtävänä ja empaattisena suhtautumisena hevosiin ja siinä, miten naiset vaikuttivat miesten hevosenkäsittelyyn. Suorittajamallissa hevosen hoidon skripti tähtää hevosen parhaan kilpailusuorituskyvyn saavuttamiseen ja siinä apuna on kokemusperäinen ja tieteellinen
tieto. Terapiamallin hevosenhoidon skripti perustuu hevosen hyvinvointiin ja
hoitamisen ihmiselle tuomaan hyvään oloon. Hevosen hoitaminen ja sen kanssa
seurustelu ovat osa harrastusta. Harrastehevosen tehtävä on voida hyvin ja tuottaa
hyvinvointia omistajalleen. Skriptit tulivat hoidettaessa ilmi esimerkiksi siinä,
mitä hoitotoimenpiteitä hevoselle katsottiin tarpeelliseksi tehdä. Myös hevosen
muuhun käsittelyyn ja niin ajoon kuin ratsastamiseen liittyy skriptejä kuten esimerkiksi se, että hevosen selästä pudottuaan oli heti noustava takaisin, jotta ei
alkaisi pelätä ratsastusta. Skriptin tunteminen auttoi yllättävässä ongelmatilanteessa toimimisessa.
Eläinkäsitykset ovat yleensä ristiriitaisia ja se näkyi myös omassa tutkimusaineistossani. Hevosen vaarallisuus ja pelko sitä kohtaan tuli ilmi lapsuudenkokemuksissa. Pitkään hevosten kanssa toimineiden miesten haastatteluissa oli havaittavissa varsin yhdenmukainen hevoskäsitys, kun taas kilpakeruuaineistossa
kerronta oli moniäänisempää. Siellä äänensä saivat kuuluviin myös naiset sekä
sellaiset kertojat, joilla oli hevosista vähän tai negatiivisia kokemuksia. Kertomuksissa hevonen esiintyi ristiriitaisena ja juuri siksi vetovoimaisena eläimenä.
Sen voima, nopeus, aggressiivisuus ja hallinnan vaikeus ja toisaalta sen haavoittuvuus, herkkyys, yhteistyökykyisyys, uljaus ja viisaus tekivät siitä kertojien silmissä toisaalta luotettavan työkaverin, toisaalta pelottavan ja lumoavan, lähes
mystisen eläimen. Vanhemman sukupolven kertojat ja ammattilaiset pitivät hevosta arkisempana työkaverina ja urheilullisen intohimon kohteena, kun taas vä264

hän hevosten kanssa tekemisissä olleet ja harrastajat kertoivat hevosesta enemmän pelon ja terapeuttisten elämysten kohteena.
Hevoset olivat haastattelu- ja kilpakeruuteksteissä yksilöitä, ja juuri niiden
yksilöllisyys ja siihen liittyvä kullekin hevoselle ominainen luonne oli tärkeä
hevossuhdetta määrittävä tekijä. Kertomusten ja haastattelujen hevonen rakensi
suhdetta ihmiseen aktiivisesti, mikäli sitä kuunneltiin eikä väkivalloin tai jatkuvin
vaatimuksin nujerrettu hiljaiseksi. Hevosen aktiivisuutta arvostettiin, mutta mikäli
ne toimivat vastoin ihmisen tahtoa, niitä saatettiin käsitellä myös väkivaltaisesti.
Raviurheilun ammattilaisilla on vahva malli hevosesta eläimenä, joka ei juokse
väkivalloin. Hevonen on kuitenkin alisteisessa asemassa ihmiseen nähden, joka
määrää hevosen elämästä syntymästä kuolemaan. Kuten Kaarlenkasken (2012:
319) tutkimissa lehmäkertomuksissa myös hevoskertomuksissa eläimen subjektija objektiaseman, sen hyvän ja huonon kohtelun tulkinnat sekä eriarvoisuus ja
samankaltaisuus ihmisen kanssa ovat keskeisiä kysymyksiä ihmisen ja hevosen
suhteessa. Ristiriitaisuus on osa jokapäiväistä elämää ja liittyy vanhemmalla sukupolvella maanviljelijän kulttuuriseen malliin tilanhoitajasta, joka hyödyntää
eläintä ja vaatii siltä paljon, mutta on samalla velvollinen sitä hoitamaan. Nykyään hevosen hyvinvointia tulkitaan eri lähtökohdista, ja esimerkiksi eläinlääkärit
ovat huolissaan harrastehevosten hyvinvoinnista, kun hevosenomistajina on ihmisiä, joilla ei ole vielä riittävästi tietoa ja kokemusta hevosenpidosta eikä mikään
taho valvo heidän eläintenpitoaan. Toisaalta kokemuksen puutetta kompensoidaan
asiantuntijaverkostoilla ja ostopalveluilla tukeutuen tallinpitäjiin, valmentajiin,
kengittäjiin, eläinlääkäreihin ja varustekauppiaisiin (Schuurman 2012: 166).
Hevosen käyttäytymistä aineistossa kuvattiin pääasiassa neljän mallin, periytyvyys-, peilaus-, oppimis- ja luonnemallien avulla. Periytyvyysmallin mukaan
hevosen käyttäytyminen johtui sen periytyvistä, biologisesti lajityypillisistä ja
tietyille hevossuvuille kuuluvista, ominaisuuksista. Peilausmallin mukaan hevosen käyttäytyminen selittyi ihmisen tunnetilojen peilaamisella. Niiden ajateltiin
laumaeläimenä olevan herkkiä muiden tunnetiloille ja pelkäävän, mikäli muut
pelkäävät. Oppimismallin mukaan ihminen on opettanut hevosen tarkoituksella
tai tahtomattaan käyttäytymään tietyllä tavalla. Luonnemallin mukaan hevosen
käyttäytymistä selitetään sen luonteella ja esimerkiksi sen sopivuudella yhteen
ihmisen luonteen kanssa. Luonnemalli oli yleisin työ- ja ravihevosihmisillä hevosen käyttäytymistä selitettäessä. Toisaalta ravi- ja muiden kilpahevosten käyttäytymistä ammattilaiset selittivät myös periytyvyysmallin mukaan. Oppimis- ja
peilausmallit olivat tyypillisimpiä hevosharrastajien kertomuksissa.
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Myös kuolleella hevosella on aineistoni mukaan omat muuttuvat kulttuuriset
mallinsa. Kuolleen hevosen kulttuurinen malli on tavallaan tehnyt ympyrän 1800luvun saastaisesta ruhosta 2000-luvun vaihteen ongelmajätteeksi. Tämän ajanjakson aikana hevosesta on tullut vähitellen syötäväksi kelpaavaa, ja sodassa kuolleita hevosia kunnioitettiin sankareina, mutta samalla hevosten hautaamisen perinne
on jatkunut nykypäivään asti. Muutokseen on vaikuttanut niin lainsäädäntö, kulttuuri ja perinteet kuin ihmisten henkilökohtainen merkityksenanto.
Sukupolvien kertomuksia yhdistää suomenhevonen, joka on ainoa Suomesta
kotoisin oleva hevosrotu. Sen tarina liittyy suureen kansalliseen kertomukseen, ja
se liittyy siihen nimenomaan miehen työparina maatalous- ja metsätöissä sekä
sotahevosena. Sankarin ja työkaverin maineen lisäksi suomenhevonen on liittynyt
vaurastuvan kansakunnan kertomukseen ravihevosena ja erityisesti vuosittain
valittavana ravikuninkaana ja -kuningattarena. Samalla sen suosio kilpa- ja harrasteratsuna on kasvanut, ja sitä arvostetaan nykyään ennen kaikkea monipuolisuutensa vuoksi.
Hevosen asema on yhteiskunnallisesti vaihtunut arvostetusta ja taloudellisesti
tärkeästä työkaverista ihailluksi urheilijaksi ja elämysten tuottajaksi. Samalla sen
paikka on muuttunut kaduilta, teiltä, pelloilta ja metsistä marginaalisiin ja rajattuihin harraste- ja urheilupaikkoihin. Myös hevosten vapaus on kaventunut. Ne
eivät enää lisäänny vapaasti metsälaitumilla, ja harvassa ovat pihalla irti käyskentelevät hevoset. Yhteiskunnan kontrolli ulottuu eläimiin koko ajan tiukemmin.
Taajama-alueella hevosella saa kulkea mielellään vain varta vasten tehdyllä hevosreitistöllä, ratsastuskentillä ja raviradoilla. Autoteiden varsilla hevosten kanssa
liikkuvat tuntevat olonsa turvattomaksi, kun autoilijat eivät enää osaa varoa hevosta.
Väitöskirjani tutkimusaihe on minulle intohimo, mikä on hyvä asia siinä mielessä, että se ei kyllästyttänyt missään vaiheessa ja huono siinä mielessä, että
aineiston keräämisestä ei tahtonut tulla loppua. Halusin tietää kaikesta kaiken ja
unohduin välillä harhapoluille uppoutuen johonkin aiheeseen, joka ei ollut keskeistä tutkimukseni kannalta. Lopulta päädyin jättämän osan aineistoista pois ja
poistamaan myös paljon jo kirjoitettua tekstiä, joka ei ollut tutkimuskysymysten
kannalta relevanttia. Aineisto oli haastava, koska haastattelut, kilpakirjoitustarinat
ja kansatieteellinen materiaali ovat erilaisia ja vaativat hieman erilaisen käsittelytavan. Myös kilpakeruuaineiston vieminen tietokoneohjelmaan vei aikaa, koska se
ei ollut sähköisessä muodossa. Aineiston heikkoutena on nuorten miesten kertomusten puuttuminen. Se on tuonut ”naisvinouman” hevoskulttuurin nykytilanteen
esittämiseen. Työtä on myös vaikea jättää, koska koko ajan pääsee syvemmälle
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tarinoihin ja niiden analysointiin. Jatkuva tyytymättömyys omaan työhön, tunne
siitä että joka lause voisi olla parempi, ”jos vielä pikkuisen olisi aikaa miettiä
sitä”, on aiheuttanut oman määränsä stressiä.
Hevostarinakeruun kertomukset olivat erilaisia niin muodoltaan kuin sisällöltään ja herättivät monenlaisia tunteita. Koko ihmisluonnon ihanuus ja kurjuus
tuntui tulevan niissä esille. Tutkijan tehtävänä hermeneuttisessa tutkimuksessa on
ymmärtää ihmistä, olipa hänen tarinansa minkälainen tahansa, eikä kertojien omia
kokemuksia ollutkaan yleensä vaikea ymmärtää. Hankaluuksia tuotti käsittää
heidän näkemäänsä väkivaltaa ja kokemaansa mitätöintiä. Hevosia on kohdeltu ja
kohdellaan edelleen julmasti, vain käsitykset hevosesta ja sen hyvinvoinnista
vaihtelevat. Mikä on yhden mielestä hyvää hevosenpitoa, on toisen mielestä pahoinpitelyä. Se tuskin koskaan muuttuu, mutta tutkimuksella voidaan tuoda näkyviksi hevoskäsitykseen ja hevosenpitoon liittyviä piileviä kulttuurisia elementtejä.
Tehtävänäni oli tutkia ihmisen ja hevosen suhdetta kertomuksissa ja oletin, että työhevosajan kokemukset kertoisivat miehen ja hevosen hienosta yhteistyöstä
ja harrastehevosen ajan naisten ja lasten hevoskokemuksista. Arvioni osui vain
puoleksi oikein, sillä myös naiset ja lapset ovat käsitelleet hevosia työhevosaikakaudella. Vahva kulttuurinen malli miehen ja hevosen kumppanuudesta oli vaientanut heidät. Kaikki ilmiöt osoittautuvat yleensä syvemmässä tarkastelussa monimuotoisiksi. Niinpä nostaessani kertomuksista esille lapsuudenmuistoja ja naisten kokemuksia, tuntui kuin olisin purkanut pala palalta miehen ja hevosen myyttiä, joka esittää työhevosaikakauden ja raviurheilun miehen ylivertaisena, jopa
ainoana oikeana hevosen käsittelijänä. Haastattelin lähes yksinomaan vanhempia
hevosmiehiä, jotka kaikki viittasivat vain toisiin hevosmiehiin hyvinä hevosenkäsittelijöinä ja kritisoivat nykyharrastajia huonoista hevostaidoista. Tulin kuitenkin
siihen lopputulokseen, että hevosen käsittelyn perinteitä on useita, ja tällä hetkellä
niistä on muotoutumassa uutta hevostaitoa, joka yhdistää toimivaa ja johdonmukaista hevosenkäsittelyä empaattisuuteen ja tieteelliseen tietoon hevosen kognitiivisista kyvyistä.
Työni tuloksena on ihmisten käsityksiä ja malleja siitä, millainen eläin hevonen on ja miten sitä pitäisi käsitellä. Näillä malleilla on yhteys arkeen ja hevosten
hyvinvointiin, sillä tunnistamalla kulttuuriset käsitykset hevosesta voimme myös
tehdä päätelmiä eläinten käsittelystä. Tämä auttaa myös ymmärtämään, että erot
hevosenkäsittelyssä johtuvat erilaisista kokemuksista ja kulttuurisista malleista
ihmisen luonteen ja elämäntilanteen lisäksi.
Suomalaisten hevossuhteessa olisi kuitenkin vielä paljon tutkittavaa kuten
hevosen esihistoria Suomessa, romanien hevoskulttuuri, hevosen merkitys tera267

peuttina, hevosen hoidon käytännöt erityisesti 1800-luvulla ja se, miten hevosen
kanssa asuminen on vaikuttanut hevossuhteeseen. Eläimet ”sellaisenaan” ovat
vielä uusi tutkimuskohde ihmistieteissä. Uutena antropologisena tutkimuskohteena tulisi tarkastella eläinten ja ihmisten muodostamia yhteisöjä ennakkoluulottomammin, laajemmin ja tasa-arvoisesti tutkimusasetelmassa, jossa ihmistä ja eläintä tarkastellaan ja kohdellaan mahdollisimman pitkälle samalla tavalla.
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Liite 1. Hevostarinakeruun ilmoitus
HEVOSTARINAKERUU: PERINTEEN JA MUISTITIEDON KILPAKERUU
9.5.–30.9.2003
Hevosen viikon myötä alkaa myös hevostarinakeruukilpailu, jonka järjestävät
Suomen Ratsastajainliitto ry, Hippos ry ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto yhdessä ULHO ry:n (Uudenmaan läänin hevosenomistajat)
kanssa.
Hevonen on ollut ihmisen toveri arjessa ja työssä tuhansia vuosia, ja nykyään
se on yhä merkittävämpi vapaa-ajan kumppani. Vielä 1960-luvulla Suomessa oli
lähes 400.000 hevosta. Aika, jolloin hevonen oli kaikille tuttu kulkuneuvo tai
työkumppani, on jäänyt taakse. Katoamassa on paljon vanhaa hevostietoa ja –
taitoa: mitä hevonen merkitsi, miten siihen suhtauduttiin, miten sitä hoidettiin ja
käsiteltiin.
Ratsastuksen ja hevosurheilun suosion jatkuvasti kasvaessa hevosten määrä
on noussut 60.000:een. Nykyhevosista kolmannes on ratsuja ja loput ravihevosia.
Myös tämä murros, hevosen siirtyminen työstä ihmisen vapaa-aikaan, on nyt
syytä tallentaa. Miten hevonen tänä päivänä koetaan?
Tämä hevostarinakeruu on suunnattu kaikille, joita hevoset muistojen, harrastuksen tai ammatin kautta kiinnostavat. Keruussa on kolme keskeistä kohdealuetta: historia, nykyaika ja alan ammattilaiset. Seuraavassa on lueteltu valittaviksi
joitakin aiheita, mutta niihin ei tarvitse rajoittua.
1. HEVONEN ENNEN VANHAAN
Hevonen työtoverina pelloilla ja metsissä: mistä hevonen hankittiin, kuinka se tuli
taloon, kuka sen opetti työhön, kuinka sitä hoidettiin, minkälainen oli hevosen
normaali eri vuodenaikoina, ikimuistoinen päivä/tapahtuma/matka hevosen kanssa, työvälineet ja niiden kehitys, hevosen kengitys: kyläpajat, sepät, ahjot ja välineet
Hevonen sairaana: vanhan kansan hoitokeinot, kylän hevosparantajat, sotaväen eläinlääkintäkoulutuksen saaneet; hevostaudit ja tautien hoito, eläinlääkärit,
hevosesta luopuminen
Hevonen kulkuneuvona: matkat kirkolle, myllylle, kauppaan, kaupunkiin,
markkinoille
Hevonen vapaana: kesälaitumet, yhteislaitumet, orilaitumet, reissut sinne
Hevoskasvatus: oriinvalinnat, astutukset, varsomiset
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Hevoskauppa: hevoskauppiaat ja hevosmarkkinat, muistettavat reissut ja/tai
kaupat
Ravikilpailut ennen vanhaan: areenat ja puitteet, muistettavat hevoset ja hevosmiehet, ravimatkat, vanhan kansan varusteet ja välineet, paikkakunnan ensimmäiset lämminveriravurit, totopeliä käsipelillä, hevosmiesten kohtauspaikat
2. NYKYAIKA JA NUORISO
Hevonen harrastajatytön tai -pojan elämässä: Miten hevosharrastukseni alkoi:
mistä sain innostuksen, miten valitsin ratsastus- tai ravitallin, mitä jouduin tekemään saadakseni ratsastaa/ajaa, paljonko aikaa vietin talleilla, tallin muu väki ja
hierarkia
Ensimmäinen kohtaamiseni hevosen kanssa, ratsastustuntini, ravireissuni,
opettajani, lempihevoseni
En unohda koskaan sitä: hevosta, kilpailua, ratsastusleiriä, -retkeä, kokemusta, ravimatkaa
Ennen ja nyt, ajatuksia ja vertailuja: - Ratsastuskoulussa tai ravitallilla: hevoset ja varusteet, tallit, kentät, maastot, maneesit ja valmennusreitit, opettajat ja
opetus, ratsastajan varusteet, ravivalmentajan varusteet
Valmennuksessa: maajoukkue/liittovalmennus silloin ennen; keitä valmennettiin, ketkä valmensivat
Kilpailuissa: seurakisoista kansainvälisille radoille, miten matkat tehtiin, kisatallit ja majoitukset, kisojen ja luokkien taso, palkinnot, hevosenhoitajana kisoissa, kilpailujen puitteet ja palvelut, uudet kilpailulajit, uudet kilpailumuodot ja
pelitavat
Seuratoiminta ja nuorisotyö
3. HEVOSALAN AMMATISSA
Miksi valitsin, miten kouluttauduin, miten työ on vuosien varrella muuttunut,
miten ammattikoulutus on muuttunut, eri ammattien esittelyt: eläinlääkärit, kengittäjät, valmentajat, ratsastuksenopettajat, ohjastajat, ratsastajat, vossikka-ajurit,
hevostaiteilijat, hevoskauppiaat, hevostoimittajat, hevosvalokuvaajat, järjestöaktiivit
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VASTAUSOHJEET
Kirjoita omalla nimelläsi, omalla tyylilläsi ja omin otsikoin: suomeksi tai ruotsiksi, tietokoneella, kirjoituskoneella tai siististi käsin, tavallisille A4-arkeille vain
toiselle puolelle paperia; kirjoituksen laajuus vapaa, jättäen vasempaan reunaan
nelisen senttiä tyhjää liuskojen sitomista varten
Kirjoita alkuun omalle liuskalleen: nimi, syntymäaika ja -paikka, vanhempien
ammatti, oma ammatti, koulutus sekä osoite ja puhelinnumero. Laita allekirjoitettu suostumuksesi siihen, että aineisto arkistoidaan nimelläsi Kansanrunousarkistoon tutkimuskäyttöön; nimimerkin käyttöä arkistoinnissa ei toivota
Jos liität vastaukseesi valokuvia: merkitse vastauksesi alkuun selvästi, pitääkö kuvat tai negatiivit palauttaa vai ei; lähetä myös negatiivit (kokonaisina negatiiviliuskoina) mikäli ne ovat käytössäsi; kirjoita jokaisesta kuvasta mahdollisimman tarkat tiedot erilliselle paperille (ei kuviin); tärkeimmät tiedot ovat kuvausaika ja -paikka, kuvan aihe, kuvatut henkilöt sekä kuvaaja; älä kiinnitä kuvia mihinkään; älä myöskään revi niitä irti vaan lähetä albumit tai albumilehdet sellaisenaan; valokuvien valokopioita tai ns. laser-kopioita ei arkistoida kuva-arkistoon;
voit kuitenkin liittää niitä kirjoitukseesi tai antaa niitä tiedoksi kuvista, joita voisit
lähettää kopioitavaksi
Jos äänität (olet estynyt itse kirjoittamasta tai haastattelet toista henkilöä):
käytä C-kasettinauhuria (C60-kasetti), minidisc-tallenninta tai DAT-nauhuria sekä
irtomikrofonia; haastattelun voi myös videoida; kerro nauhan alussa haastateltavan ja haastattelijan nimi sekä kysy haastateltavalta suostumus siihen, että aineisto talletetaan myös hänen nimellään tutkimuskäyttöön Kansanrunousarkistoon;
kirjoita samat tiedot nauhakoteloon, sekä lyhyesti erilliselle paperille nauhan
sisältö; - vältä valmiiksi kirjoittamasi tekstin ääneenlukua; lähetä silloin mieluummin teksti
Lähetä vastauksesi 30.9.2003 mennessä osoitteeseen: SKS / Kansanrunousarkisto, PL 259, 00171 HELSINKI. Kirjoita kuoreen nimesi, osoitteesi sekä tunnus
"Hevostarina". Voit lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: keruu@finlit.fi
Palkinnot ja tulosten julkistaminen: Raha- ja kirjapalkintoja jaetaan sekä
nuorten että vanhojen vastaajien parhaimmistolle, samoin sekä harrastajille että
ammattilaisille. Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan joulukuun alussa 2003.
Palkintolautakunnassa on jäseniä sekä järjestävistä tahoista että niiden ulkopuolelta.
Vastausten käyttö ja arkistointi: Alkuperäiset kilpailuvastaukset arkistoidaan
Helsinkiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon, missä ne
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ovat tutkijoiden käytettävissä. Kilpailun järjestäjillä on oikeus julkaista aineistoa
omissa julkaisuissaan sekä mahdollisessa kokoomateoksessa. Julkaisuluvat kysytään kirjoittajilta erikseen. Erillisiä tekijänpalkkioita ei makseta.
Lisätietoja: Juha Nirkko, Kansanrunousarkisto, puh. (09) 131 23 238, juha.nirkko@finlit.fi tai ulla.lindgren@ratsastus.fi
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Liite 2. Hevostarinakeruun vastaajien ikä- ja
sukupuolijakauma tutkimusaineistossa
synt.

naisia

miehiä

1910-luku

3

-

yht.
3

1920-luku

20

8

28

1930- luku

12

16

28

1940- luku

7

3

10

1950- luku

3

2

5

1960- luku

8

-

8

1970- luku

10

-

10

1980- luku

11

-

11

Eivät ilmoittaneet syntymävuotta

13

8

21

Yht.

87

37

124
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Liite 3. Haastateltujen ikä- ja sukupuolijakauma
synt.

naisia

miehiä

yht.

1900-luku

-

1

1

1910-luku

-

1

1

1920-luku

-

5

5

1930- luku

-

7

7

1940- luku

-

3

3

1950- luku

-

5

5

1960- luku

2

3

5

1970- luku

1

-

1

Yht.

3

25

28
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Liite 4. Ori-sanan taivutusmuodot
Ori-sanan vanhat taivutusmuodot, jotka perustuvat sanan vanhaan muotoon
"orhi".
yks. nom. ori
yks. gen. oriin
yks. part. oritta
yks. ill. oriiseen
mon. nom. oriit
mon. gen. oriiden, oriitten
mon. part. oriita
mon. ill. oriisiin, oriihin
Ori-sanan uudet taivutusmuodot
yks. nom. ori
yks. gen. orin
yks. part. oria
yks. ill. oriin
mon. nom. orit
mon. gen. orien
mon. part. oreja
mon. ill. oreihin
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