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Tiivistelmä 

Laukka- ja metsästyshevosista on vuosisatojen aikana tullut osa 

brittiläistä kulttuuria. Brittien vaurastuminen mahdollisti näiden 

uudentyyppisten hevosten jalostamisen 1700-luvulla. Tuolloin 

Ison-Britannian ylä- ja keskiluokka ryhtyi jalostamaan hevosia 

laukka- ja metsästysurheiluun. Laukkakilpailujen ja 

ketunmetsästyksen suosio johti harrastehevosten jalostamiseen ja 

englannin täysiverisen kehittymiseen hevosrotuna.   Ison-

Britannian hevoskannan parantamiseen käytettiin tässä vaiheessa 

paljon Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tuotuja hevosia.  

 

Tässä Pro gradussa tarkasteltiin, kuinka britit käytännössä 

jalostivat laukka- ja metsästyshevosia 1700-luvulla ja miksi näitä 

hevosia kasvatettiin ja hoidettiin juuri tietyllä tavalla. 

Tutkimuksen aineistona käytettiin kahtakymmentä 1700-luvun 

Isossa-Britanniassa julkaistua hevosenhoito-opasta. 

Hevosenhoito-oppaista tutkittiin niitä ohjeita, joita oppaiden 

kirjoittajat antoivat laukka- ja metsästyshevosista, etenkin 

siitoshevosten valitsemisesta ja hoitamisesta.  

 

Tutkimus kuului humanistisen eläintutkimuksen piiriin, ja se oli 

luonteeltaan teoreettinen ja laadullinen. Tunnetuimpia 

lähdeteoksia olivat Gervase Markhamin, Jaqcues de Solleyselin, 

William Cavedishin ja William Osmerin hevosenhoito-oppaat. 

Tutkimustulokset tarjoavat arvokasta lisätietoa hevosjalostuksesta 

ja brittiläisten hevosten kehityksestä 1700-luvulla.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että britit jalostivat laukka- ja 

metsästyshevosia tietoisesti ja valikoiden jo 1700-luvulla. Britit 

halusivat laukka- ja metsästyshevostensa olevan kauniita ja 

terveitä, joten jalostustoiminta tähtäsi näiden ominaisuuksien 

saavuttamiseen. Hevosoppaiden kirjoittajat olivat tietoisia siitä, 

että tietyt piirteet periytyvät vanhemmilta jälkeläisille. Tammojen 

ternimaidon saannin rajoittaminen pikkuvarsoilta saattoi 
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vaikuttaa siihen, että Isossa-Britanniassa kasvatetuilla hevosilla 

oli heikko vastustuskyky. Hevosoppaiden kirjoittajat pitivät 

hevosten huolellista kouluttamista tärkeänä kautta vuosisadan.  

 

Tutkimus osoitti, että hevoset nähtiin 1700-luvulla tuntevina ja 

ajattelevina yksilöinä, jotka kehittyivät omaan tahtiinsa. 

Valistuksen aatteet vaikuttivat selvästi eläinkäsitykseen. 

Hevosoppaiden kirjoittajat myös tuomitsivat väkivallan eläimiä 

kohtaan. 1700-luvulla laukka- ja metsästyshevoset olivat ihmisten 

palvelijoita ja arvokasta omaisuutta. Hevosta pidettiin sekä jalona 

luontokappaleena että ihmisen uskollisena kumppanina, josta 

saatiin jalostamisen avulla yhä parempi.  

 

asiasanat: hevosen historia, hevosjalostus, englannin 

täysiverinen, humanistinen eläintutkimus, 1700-luku, Iso-

Britannia  
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JOHDANTO  

 

Tutkimusaiheen valinta ja merkitys 

 Kun hevosiin on kerran tutustunut, niiden seuraan palaa yleensä 

ennemmin tai myöhemmin. Noin seitsemänvuotiaasta 

kuusitoistavuotiaaksi asti olin aktiivinen hevosharrastaja. Olin 

hevoshullu, joka kävi ratsastustunneilla kerran viikossa, 

hevosleireillä kerran tai kaksi kesässä ja vuokrasinpa joskus 

hevosen kotipihallekin. Huoneeni oli täynnä hevostavaraa, 

ylläpidin puuhevostallia sisareni kanssa ja ehtiessäni luin näistä 

kiehtovista eläimistä kaiken mahdollisen. Lukioaikoina 

harrastaminen hiipui ajanpuutteen vuoksi, mutta hevoset ovat 

aina olleet lähellä sydäntäni. Minua on kiinnostanut myös, miten 

asioita on käytännössä tehty menneinä aikoina. Niinpä olen 

antanut sisäiselle hevostytölleni vielä yhden mahdollisuuden 

tässä Pro gradussa, jossa halusin tutkia laukka- ja 

metsästyshevosten jalostamista Isossa-Britanniassa. Myös 

kandidaatintutkielmani sijoittui Brittein saarille, joskin tutkin 

kandissani 1700-luvun lääketiedettä hevosten sijaan
1
.    

 

Suuri kiitos aiheestani kuuluu antropologi RIITTA-MARJA 

LEINOSELLE, joka on väitellyt tohtoriksi Oulun yliopistosta 

aiheenaan suomalaisten suhde hevosiin. Ilman hänen 

esitelmäänsä hevostutkimuksesta
2
 olisin tuskin lähtenyt tälle 

tielle. Esitelmä vakuutti minut siitä, että ihmisen ja muiden 

eläinten suhteen tutkiminen voisi olla minulle sopiva vaihtoehto.   

 

Historian saatossa ihmisen ja hevosen suhde on ollut pitkä ja 

monimutkainen, vaikka hevonen on aina palvellut ja kiehtonut 

meitä. On sanottu, että ihmisen historia näyttäisi hyvin erilaiselta 

                                                 
1
 Kandidaatintutkielmani Amputaatio lääketieteellisenä toimenpiteenä 1770-

1780 -lukujen Englannissa. Ks. myös artikkeli Terävä veitsi ja nopeat otteet — 

Amputaatio onnistui 1700-luvullakin.  
2
 Esitelmä Ihmisen ja hevosen suhteen tutkiminen Oulun yliopistossa pidetyssä 

Ihminen ja ympäristö -seminaarissa 21.9.2012.   
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ilman hevosta, sillä ennen autojen keksimistä se oli tärkein ja 

parhain väline liikkua paikasta toiseen
3
: hevonen oli kumppani 

työhön, matkoille ja sotaan. Lisäksi omistajat ovat aina kilpailleet 

siitä, kenen hevonen on kaunein ja nopein. Hyvästä 

kyntöhevosesta tai ratsusta on oltu valmiita maksamaan, ja jos 

talon ainoa hevonen menetettiin, oli tuo menetys tuntuva.
4
 

Hevosen voimalle ja älylle on ollut käyttöä kaikessa siinä, mitä 

ihminen ei ole yksin jaksanut tehdä. Hevosta on arvostettu 

vuosisatoja sekä sen kauneuden että käytännöllisyyden vuoksi 

niin työssä kuin vapaa-ajallakin.  

 

DONNA LANDRY on tiivistänyt humanistisen eläintutkimuksen 

taustalla vaikuttavan näkemyksen siten, että hevosta tuskin 

kannattaa tutkia, ellei tutkijalla ole akateemista koulutusta ja 

jonkinlaista kokemusta hevosista.
5
 Oman hevosharrastukseni 

lisäksi minua ajaa eteenpäin, etten ole löytänyt sellaista 

tutkimusta, jossa kerrottaisiin hevosjalostuksesta 1700-luvulla. 

Lisäksi aiempi hevoshistorian tutkimus on käsitellyt vain 

pintapuolisesti muutosta, joka tapahtui Ison-Britannian 

hevosjalostuksessa 1700-luvulla ja joka lähti liikkeelle 

nimenomaan laukka- ja metsästyshevosista
6
. Suomessa on 

tutkittu paljon omaa suomenhevostamme, mutta laajemmassa 

mittakaavassa hevosen historia näyttäisi kaipaavan vielä lisää 

tutkijoita ja asiantuntijoita. Ilman perusteellista selvitystä ei voida 

varmuudella sanoa, kuinka laajasti hevonen on vaikuttanut 

länsimaiseen kulttuuriin.   

 

                                                 
3
 Walker 2008, 12-13.  

4
 Haavikko 2003, 136. 

5
 Landry 2008, 14.  

6
 Poikkeuksena Donna Landry, joka on perehtynyt hevosjalostuksen historiaan.  
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Tutkimustilanne 

Hevosista on viime vuosina tehty runsaasti akateemista 

tutkimusta.
7
 Etenkin hevosen esihistoriaa ja kesyttämisen vaiheita 

on selvitetty, mutta samoin on tutkittu ratsastamisen ja eri 

hevosrotujen historiaa. Hevosten hoito ja jalostus ovat syystä tai 

toisesta jääneet historiantutkimuksessa vähemmälle huomiolle, 

joskin arabianhevosen ja englantilaisen täysiverisen jalostuksesta 

on jo kirjoitettu jonkin verran.
8
 Suomesta löytyy harvoja hevosen 

historiaan keskittyviä tekstejä, joten asiasta kiinnostuneen on 

suunnattava huomionsa ulkomaille, etenkin Brittein saarille ja 

Yhdysvaltoihin, missä hevostutkimus on voimissaan.
9
   

 

Hevosjalostus on aihe, josta luonnontieteissä on kirjoitettu paljon, 

mutta jonka historiaa on tutkittu yllättävän vähän. Jopa monissa 

1700-luvun historiaa käsittelevissä teksteissä hevoset mainitaan 

vain ohimennen sen sijaan, että niiden käytännön hoitoa, roolia ja 

merkitystä pohdittaisiin laajemmin. Hevoset ovat helposti 

kadonneet taustalle, vaikka matkustaminen, sotiminen ja 

kaupankäynti vaativat aikanaan hevosia sekä ihmisiä, jotka 

osasivat hoitaa niitä.  

 

Donna Landry on kirjassaan Noble Brutes: How Eastern Horses 

Transformed English Culture tullut siihen johtopäätökseen, että 

hevosiin liittyvät asiat ovat huomattavasti keskeisempiä 

Euroopan ja Aasian varhaismodernin kulttuurin ymmärtämiselle 

kuin on aiemmin ajateltu.
10

 Tutkimuksessaan hän jäljittää niiden 

hevosten taustaa ja merkitystä, jotka tuotiin Lähi-idästä ja 

Afrikasta Britanniaan vuosien 1650-1750 aikana. Landry 

                                                 
7
 Landry mainitsee mm. seuraavat tutkijat: Charles Chenevix Trench, Elwyn 

Hartley Edwards ja Dorian Williams. Ks. myös Mark Bekoffin toimittamat 

Encyclopedia of Human-Animal Relationships sekä Sandra L. Olsenin 

tuotanto. Suomessa esim. Marko Nenonen, Hilja Toivio, Riitta-Marja 

Leinonen, Suvi Viranta-Kovanen, Kristiina Mannermaa ja Nora Schuurman.   
8
 Esim. Cassidy 2003 lähtien, Hurn 2007 ja Landry 2008.  

9
 Isossa-Britanniassa esim. Donna Landry, Elaine Walker ja Rebecca Cassidy. 

Yhdysvalloissa esim. Gina Dorré, Marc Bekoff ja Molly Mullin.   
10

 Landry 2008, 14. 
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todistaa, että 1700-luvun brittiläiset ottivat hevoskulttuuriinsa 

selviä vaikutteita Lähi-idästä. Diplomatian ja kaupankäynnin 

myötä britit tutustuivat Lähi-idän hevosmiestaitoon, jossa 

ihminen ja hevonen nähtiin kumppaneina. Lisäksi he omaksuivat 

uusia tapoja hevosjalostukseen
11

, joista lisää edempänä. Kaikki 

nämä muutokset johtivat siihen, että Brittein saarilla ryhdyttiin 

kasvattamaan tietynlaisia hevosia ja ratsastamaan tietyllä tavalla. 

Vaikka Landryn teoksessa monia ansioita, se ei kuitenkaan kerro 

siitä, kuinka hevosia käytännössä hoidettiin ja jalostettiin 1700-

luvulla. Hän tyytyy viittaamaan aikakauden tapoihin sen sijaan, 

että toisi ne esille ja kertoisi niistä tarkemmin. Tutkimuksen 

pääosassa ovat hevoskauppa, ratsastus ja hevoseen liitetyt arvot, 

ei hevosten hoidon koko käytäntö. Tämän tutkimuksen kannalta 

Landryn teos ollut avainasemassa, kun olen tutustunut 1700-

luvun hevosiin, niiden omistajiin ja hevosten merkitykseen 

tutkimallani ajanjaksolla.   

 

Tutustuessani hevosjalostukseen liiketoimintana ja 

elämänmuotona, kaksi kirjaa ovat olleet minulle suureksi avuksi. 

REBECCA CASSIDYn Sport of Kings: Kinship, Class and 

Thoroughbred Breeding in Newmarket on yksityiskohtainen, 

antropologinen tutkimus Ison-Britannian hevosjalostuksesta ja 

sen keskuspaikasta, Newmarketista. Tarkkaa tietoa siitoshevosten 

fysiologiasta ja nykyisestä hoidosta olen saanut MINA C.G. 

MORELin teoksesta Equine Reproductive Physiology, Breeding 

and Stud Management.   

 

Artikkeleista hyödyllisimpiä ovat olleet Rebecca Cassidyn Turf 

Wars. Arab Dimensions to British Racehorse Breeding ja The 

Social Practice of Racehorse Breeding. Niissä Cassidy kertoo 

täysiverihevosten jalostamisesta ennen ja nyt ja pohtii näille 

kalliille hevosille annettuja merkityksiä. Lisäksi on mainittava 

                                                 
11

 Landry 2008, 76. 
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SAMANTHA HURN tarkastelee artikkelissaan What’s Love Got 

to Do with It? The Interplay of Sex and Gender in the 

Commercial Breeding of Welsh Cobs kriittisesti nykyisen 

hevosjalostuksen käytäntöjä. Artikkelin mukaan siitoshevosista 

on tehty eräänlaisia seksiorjia. Tässä valossa on mielenkiintoista 

vertailla hevosjalostusta eri aikoina, varsinkin kun hevosten 

pakottaminen tai keinohedelmöitys eivät kuuluneet tutkimani 

aikakauden käytäntöön.      

 

Perehtyessäni Ison-Britannian kulttuuriin ja aatemaailmaan 1700-

luvulla olen hyödyntänyt muun muassa E.W. BOVILLEn teosta 

English Country Life 1780-1830. Kirja kertoo Ison-Britannian 

maaseudusta ja kaupungeista sekä hevosten merkityksestä tässä 

ympäristössä. Samoin KYLE JONESin artikkeli Meeting the 

Costs of the Hunt on ollut avuksi, kun olen selvittänyt 

metsästyshevosten käyttöä ja arvoa 1700-luvulla.    

 

Saadakseni monipuolisemman kuvan hevosen roolista 1700-

luvun Isossa-Britanniassa olen hyödyntänyt tutkimukseni 

taustalla jonkin verran Riitta-Marja Leinosen kulttuurisia malleja 

hevosesta. Leinonen ilmaisee hyvin näiden mallien tarkoituksen 

väitöskirjassaan: ”Hevoselle annetut erilaiset merkitykset ja 

kulttuuriset mallit, kuten palvelija, kone, sankari, suorittaja ja 

terapeutti liittyivät sen käyttöön eri aikoina.”
12

 Etenkin 

suorittajamallin Leinonen liittää kilpahevosiin
13

, jotka ovat oman 

tutkimukseni kohteena metsästyshevosten lisäksi. Leinosen 

kulttuuriantropologian alaan kuuluva väitöstutkimus poikkeaa 

gradustani sekä aiheensa että aikarajauksensa puolesta, mutta 

hänen hevosmallinsa ovat auttaneet näkemään, millaisia rooleja 

hevoselle voidaan antaa ja miksi. Ne siis auttavat määrittelemään 

hevosen käyttöä ja kohtelua myös tutkimallani ajanjaksolla. 

                                                 
12

 Leinonen 2013, 260. 
13

 Leinonen 2013, 261. 
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Tutkimustehtävä 

Tässä Pro gradussa tutkin, miten ja miksi britit jalostivat laukka- 

ja metsästyshevosia 1700-luvulla. Tutkimus pitää sisällään 

seuraavat alakysymykset: Kuka hevosia halusi jalostaa, miten 

niitä kasvatettiin ja millaisia merkityksiä hevosille annettiin? 

Hevosiin liitettyjen mielikuvien ja merkitysten huomioiminen on 

tärkeää siksi, että ne usein selittävät, miksi hevosia kohdellaan ja 

jalostetaan tietyllä tavalla. Aiheeni rajauksen sanelivat kolme 

seikkaa: lähteiden luonne ja sisältö sekä aiemman tutkimuksen 

painopisteet.  

 

1700-luvun Britanniassa kirjoitettiin paljon hevosenhoidon 

oppaita, joissa annettiin neuvoja myös hevosten jalostamiseen. 

Nämä hevosoppaat olivat hyvä lähtökohta tutkimukselle, koska 

ne tarjosivat suoran pääsyn 1700-luvun opaskirjallisuuteen ja 

hevosista kiinnostuneiden ihmisten ajatteluun. Oppaiden kautta 

oli siis mahdollista tutkia sekä 1700-luvun hevosia että ihmisiä. 

Toiseksi on otettava huomioon, että laukkakilpailut ja metsästys 

hevosen selästä käsin yleistyivät 1700-luvulla
14

 ja hienot hevoset 

olivat etenkin yläluokan viihdettä
15

. Yläluokka puolestaan hallitsi 

maata ja suhtautui intohimoisesti hevosurheiluun.
16

 Mikäli 

historiantutkimuksessa halutaan saada laaja kokonaiskuva 1700-

luvun Isosta-Britanniasta, lienee perusteltua ottaa selvää myös 

brittien hevossuhteesta? Yläluokan rooli korostuu helposti 

jalostusasioissa, mutta on huomioitava, että aateliset eivät olleet 

hevosoppaiden ainoita kirjoittajia. Palaan kirjoittajiin ja heidän 

taustoihinsa hieman edempänä.  

 

Toivon, että yllämainittuihin kysymyksiin vastaaminen auttaisi 

laajemmassa mittakaavassa hahmottamaan, millainen rooli 

ihmisellä on ollut hevosten muokkaamisessa sellaisiksi kuin ne 

                                                 
14

 Cassidy 2002, 142; Bovill 1963, 197. 
15

 Cassidy 2002, 144; Jones 2003, 36; Landry 2008, 33.  
16

 Foreman 2001, xvii-xviii.  
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nykypäivänä ovat. Näkökulmani on siis tässä tutkimuksessa 

ihmisestä hevoseen, vaikka näen hevosen myös itsenäisenä 

yksilönä.     

 

Olen jakanut tutkimukseni kahteen käsittelylukuun. 

Ensimmäisessä luvussa tarkastelen hevosoppaiden antamia 

ohjeita ja niiden perusteluja sopivien siitoshevosten 

valitsemisesta ja astutuksesta. Toisessa luvussa keskityn tamman 

tiineysaikaan, varsomiseen ja varsojen kasvattamiseen liittyviin 

ohjeisiin. Käsittelylukujen jaottelu tällä tavoin oli luontevaa 

hevosoppaiden aihepiirien pohjalta. Lisäksi tarkastelen 

molemmissa luvuissa brittiläistä hevoskäsitystä ja 

jalostustoimintaa yleisellä tasolla. Työn jäsentely on siis 

enemmänkin temaattinen kuin kronologinen.            

  

Lähteet ja menetelmät 

Tyypillisesti ihminen on tottunut erottamaan itsensä muusta 

eläinkunnasta ja jopa asettumaan sen yläpuolelle. Länsimaissa 

tällaista ajattelua on rohkaissut kristinusko ja niin kutsuttu 

kartesiolainen dualismi, joka alkoi saada kannatusta 1600-luvulla. 

Sekä Raamatussa että René Descartesin (1596-1650) ajattelussa 

esitetään idea, että ihminen on ainutlaatuinen kokonaisuus ja siksi 

erillään muusta luonnosta.
17

 Näyttää kuitenkin siltä, että 1980-

luvun jälkeen monet tieteenalat ovat kiinnostuneet tästä ihminen-

eläin-erottelusta. Eläimiä on ryhdytty tarkastelemaan ihmisestä 

erillisenä toimijana ja toisaalta on pohdittu ihmisen suhdetta 

tähän subjektiin. Toisin sanoen monet tieteenalat ovat valmiita 

kyseenalaistamaan sen oletuksen, että ihmisen käsite määrittelisi 

eläintä tai toisinpäin. On hyväksyttävää tutkia eläintä sinänsä, 

joko itsenään tai osana ihmisen yhteisöä.
18

  

 

                                                 
17

 Porter 2005, 6-7. 
18

 Cassidy 2002. 8-9; DeMello 2012, 6-7: Landry 2008, 10; Kainulainen 2009, 

11; Sepänmaa 2009, 5-7;Walker 2008, 18.  
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Donna Landry on tuonut esille, etteivät eläimet voi kirjoittaa itse 

omaa historiaansa, mutta hän kysyy, voisivatko ne silti olla 

historiallisia toimijoita. Hänen mukaansa ympäristöliike, 

eläinaktivismi ja eläinten oikeuksista noussut keskustelu 

pakottavat akateemiset tutkijat huomioimaan myös eläimet.
19

 

Saman ajatuksen on esittänyt jo MARGO DEMELLO, jonka 

mukaan ihmisyhteisö on niin tiukasti sidoksissa eläimiin, että 

olisi outoa jättää nämä suhteet tutkimatta.
20

 Suomessakin on 

vähitellen herätty siihen, että ”muutokset ihmisten ja eläinten 

välisissä suhteissa ovat lisänneet kiinnostusta - - 

eläintutkimukseen viime vuosina”. Toisin sanoen on tultu siihen 

johtopäätökseen, että Eläimet muokkaavat kulttuureita, kuten 

Maaseudun tulevaisuus on uutisensa otsikoinut.
21

 Siksi ihmisten 

ja eläinten suhteen tutkimiselle on paikkansa myös 

historiantutkimuksessa. 

 

Ihminen on aina elänyt rinnan muiden lajien kanssa, mutta suhde 

niihin on muodostunut niin monisyiseksi, että tätä ihmis-

eläinsuhdetta tutkii nykyään oma tieteenalansa, antrozoologia.
22

 

Margo DeMello määrittelee humanististen tieteiden piirissä 

tehtävän eläintutkimuksen ihmis-eläin-tutkimukseksi
23

. 

Päähuomio on ihmisten ja eläinten välisissä suhteissa, eikä 

suuntausta saa sekoittaa luonnontieteissä tehtävään 

eläintutkimukseen.
24

 HAS on melko uusi, moni- ja 

poikkitieteellinen oppiaine, jonka suosio on kasvanut tasaisesti 

etenkin Yhdysvalloissa.
25

 Tämä gradu liittyy HASiin siltä osin, 

että tutkin ihmisen ja hevosen suhdetta osana eläinjalostusta.     

 

                                                 
19

 Landry 2008,10. 
20

 DeMello 2012, 5. 
21

 Suomen ympäristökeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Itä-

Suomen yliopisto Maaseudun tulevaisuudessa (MT) 9.1.2013.   
22

 anthrozoology, jonka yksi mahdollinen käännös olisi ihmiseläintiede. Bekoff 

2007,”Introduction”.   
23

 Human-Animal Studies (HAS), DeMello 2012, 5. 
24

 Ibid. 
25

 DeMello 2012, 7. 
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Eläintutkimuksen ja historian soveltaminen rinnakkain 

mahdollistaa uusien kysymysten esittämisen menneisyydelle, 

joista tärkeimmiksi nousevat seuraavat: Onko mahdollista nähdä 

eläin historiallisena toimijana ja ovatko eläimet aiheuttaneet 

muutoksia ihmisen kulttuuriin?
26

 Mielenkiintoista on se, että 

tähän mennessä tehdyn tutkimuksen perusteella vastaus näyttäisi 

olevan myönteinen. Siksi eläimiä ei enää suljeta historiallisen 

tutkimuksen ulkopuolelle. Eläimiä voidaan tutkia joko kohteina 

tai toimijoina sen mukaan, mitä tutkija haluaa selvittää.  

 

Olen käyttänyt tutkimukseni lähteinä kahtakymmentä 

hevosenhoito-opasta, jotka on julkaistiin Brittein saarilla vuosien 

1702-1796 aikana. Joistakin oppaista otettiin useita painoksia ja 

niiden sivumäärät vaihtelivat 90 sivusta yli 400 sivuun. Lisäksi 

olen hyödyntänyt kahden ratsumestarin, Gervase Markhamin ja 

Jacques Solleysellin, teoksia 1500- ja 1600-luvuilta, koska niistä 

julkaistiin useita uusintapainoksia pitkin 1700-lukua. Tämä 

kertoo siitä, että Markhamin ja Solleysellin oppeja pidettiin 

arvossa, vaikka tuoreempiakin oppaita ilmaantui tasaiseen tahtiin. 

Solleysellista tiedetään, että hän oli taustaltaan ranskalainen ja 

toimi kuninkaan tallimestarina
27

. Hevosoppaan hän julkaisi 

vuonna 1696, ja Sir William Hope käänsi sen lyhennettynä 

ranskasta englanniksi 1700-luvun alussa.
28

 Hope muokkasi 

joitakin kohtia paremmin ”Englannin oloihin” sopiviksi
29

, mutta 

pääpiirteissään opas on Solleyselin näkemys hevosista ja niiden 

hoitamisesta.  

 

Olen ottanut Solleysellin teoksen mukaan kahdesta syystä: siksi, 

että se vaikuttaa olleen suosittu
30

 ja osoittaa sen, että britit 

omaksuivat tietoa myös Ranskasta. Tutkimuksen pääpaino on 

                                                 
26

 Landry 2008, 13. 
27

 Hope 1729, teoksen kansilehti. 
28

 Landry 2008, 58. 
29

 Solleysel/Hope 1702, A 4. 
30

 Kuusi painosta vuosien 1702-1729 aikana. 
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kuitenkin niissä hevosoppaissa, joita julkaisivat britit. Näissä 

oppaissa annettiin käytännön ohjeita kaikenlaisten hevosten 

ostamiseen, jalostamiseen, kasvattamiseen ja hoitamiseen. 

Lisäksi joissakin oppaissa pohdittiin hevosten historiaa ja 

merkitystä. Näin ollen oppaat sisälsivät niin neuvoja kuin 

eräänlaista tutkimustakin. Minun huomioni kohdistui etenkin 

niihin ohjeisiin ja pohdintoihin, joita oppaissa annettiin laukka- ja 

metsästyshevosista.  

 

Kaikki lähteeni ovat alun perin painettuja, mutta ne on digitoitu 

Eighteenth Century Collections Onlineen
31

, jota ylläpitävät 

British Library ja Gale Cengage Learning. Oulun yliopistossa 

tähän tietokantaan pääsee käsiksi Nelli-portaalin kautta. 

Tietokannasta löytyy runsaasti kirjallisuutta, esitteitä ja 

pamfletteja, jotka on julkaistu Isossa-Britanniassa ja osin 

Yhdysvalloissa 1700-luvulla ja 1800-luvun alussa. Hevosoppaita 

on niin ikään paljon, mutta tämän tutkimuksen luonteesta johtuen 

ei ole ollut mahdollista perehtyä niihin kaikkiin. ECCOn 

tarjonnan perusteella oppaita on julkaistu etenkin 1710-1720 ja 

1750-1770-luvuilla, joten tutkimuksessani painottuvat nämä 

vuosikymmenet, vaikka hevosoppaita on julkaistu kautta 

vuosisadan. Painosmääristä päätellen jotkut kirjoittajat ovat olleet 

suositumpia kuin toiset
32

. Saadakseni kattavan kokonaiskuvan 

1700-luvun tilanteesta olen valinnut teoksia eri kirjoittajilta ja 

kaikilta niiltä vuosikymmeniltä, joita ECCOsta löytyy. Jos saman 

kirjoittajan teoksista on useita painoksia, olen lukenut niistä 

ensimmäisen ja viimeisimmän. Mikäli painosten välillä ei ole 

merkittäviä eroja, olen käyttänyt pääasiallisesti viimeisintä 

painosta.   

   

                                                 
31

 Jatkossa käytän tietokannasta vakiintunutta lyhennettä ECCO. 
32

 Esim. Gervase Markhamin teoksesta on otettu ainakin 16 painosta, kun taas 

William Osmerin teoksesta ei ole tiedossa muita painoksia kuin vuoden 1756 

ensimmäinen.      
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Toistaiseksi en ole löytänyt kattavaa esitystä siitä, keitä olivat 

henkilöt hevosoppaiden takana. Joitakin vihjeitä löytyi muista 

tutkimuksista ja teosten kansista. Niissä mainittiin hevosoppaiden 

kirjoittajien ammateiksi muun muassa tallimestari, ratsumestari, 

hevosjalostaja, professori, kirurgi, eläinlääkäri ja kasvitieteilijä. 

Joidenkin nimikirjainten perässä oli lyhenne Gent., joka 

luultavimmin oli lyhennys sanasta gentleman, herrasmies. 

William Osmer oli ilmeisesti jockey, koska hän osoitti sanansa 

jockey-veljilleen
33

. Ammattiensa puolesta kirjoittajat kuuluivat 

siis yhteiskunnan keskiluokkaan, vaikka he kirjoittivat asioista 

yleistajuisella otteella, neuvoen niin maanviljelijöitä kuin 

aateliakin. Monien oppaiden lopussa oli hoito-ohjeita myös 

lehmille, sioille ja lampaille, joten kyseessä olivat itse asiassa 

karjanhoito-oppaat. Koska hevosista kirjoitettiin sivumääräisesti 

eniten myös näissä teoksissa, olen tutkimuksessani keskittynyt 

hevosista annettuihin ohjeisiin.  

 

Hevosoppaat oli suunnattu laajalle lukijakunnalle, vaikka laukka- 

ja metsästyshevoset olivat yleensä yläluokan harrastus.
34

 Osa 

oppaista oli kuitenkin sellaisia, ettei niissä mainittu kirjoittajan 

nimeä tai taustaa lainkaan. Käyttämissäni lähteissä tunnetuin 

kirjoittaja oli Newcastlen herttua William Cavendish, jonka 

ensimmäinen hevosopas julkaistiin ranskaksi vuonna 1568 ja 

käänettiin englanniksi 1743 nimellä A General System of 

Horsemanship in all it’s Branches.
 35

   

 

Kiintoisa yksityiskohta on, että osa kirjoittajista kertoi nimensä 

avoimesti, osa taas ei. Oppaiden kirjoittajat esiintyvät lyhenteillä 

tai salanimillä. Tähän löytynee selitys: Vaikka kirjoittaminen 

yleistyi ammattina 1700-luvulla, kirjojen julkaiseminen oli 

pitkään kyseenalaista. Vaikka aateli oli koulutettua, sen jäsenten 

                                                 
33

 Osmer 1756, 58.  
34

 Cain & Hopkins 1993, 12. 
35

 Landry 2008, 223. 
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ei ollut soveliasta julkaista kirjallisuutta.
36

 Herää tosin kysymys, 

mitä paheksuttavaa hevosoppaissa oli, kun hevoset kuitenkin 

olivat tärkeitä apulaisia päivittäisissä toimissa? Todennäköisesti 

salanimellä kirjoittaminen tarjosi hevosoppaiden kirjoittajille 

suojaa kritiikiltä sen sijaan, että niiden sisällössä olisi ollut 

jotakin erityisen paheksuttavaa.  

 

Hevosoppaiden kirjoittajia näyttäisi yhdistävän se, että he olivat 

kouluja käyneitä miehiä. Heillä oli sekä kykyjä että aikaa 

selväsanaiseen kirjoittamiseen, kun taas naiset loistivat 

poissaolollaan oppaiden kirjoittajina. Kyse ei ollut siitä, 

etteivätkö 1700-luvun naiset olisi osanneet kirjoittaa. Hevoset 

vain nähtiin niin miehisenä harrastuksena, että naisen ei ollut 

sopivaa antaa siitä ohjeita, saati että hän olisi voinut kirjoittaa 

aiheesta kirjan.
37

 Hevosoppaiden kirjoittajat pyrkivät 

vakiinnuttamaan sellaisia hevosten hoidon käytäntöjä, joiden he 

toivoisivat tulevan yleisesti hyväksytyksi tavaksi. He halusivat 

siis muistuttaa joistakin asioista, tai pyrkivät muuttamaan 

hevosten hoitamisen tapoja, syystä tai toisesta. Kaikilla 

kirjoittajilla vaikutti olleen omakohtaista kokemusta hevosista, tai 

ainakin lähteitä, joista he olivat tietonsa saaneet.  

 

Hevosoppaiden kirjoittajilla oli tapana koota tietoja monista eri 

lähteistä ja esittää asia ”uutena” omasta näkökulmastaan, vaikka 

suurin osa teoksesta olisi ollut vanhan toistoa. Tämä käy ilmi 

siitä, kuinka samanlaisia lukemani hevosoppaat olivat 

sisällöltään. Osa kirjoittajista lainasi muita melkein sanasta 

sanaan. Esipuheessa kirjoittaja yleensä kertoi olevansa 

kiitollisuudenvelassa monille auktoriteeteille. Hän huomautti, 

kuinka hän omalla teoksellaan pyrkii kokoamaan yhteen kaikkein 

hyödyllisimmän ja käyttökelpoisimman tiedon. Samalla hän 

yleensä lisäsi joukkoon omia ehdotuksiaan, joten 1700-luvun 

                                                 
36

 Watling 2009, 190-191. ks. myös Foreman 2001, 58-59. 
37

 Landry 2008, 34-35 ja 166-167. Ks. myös Walker 2008, 112. 
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hevosoppaat olivat merkillinen sekoitus uutta ja vanhaa. 

Oppaiden rakenne pysyi melko samankaltaisena kautta 

vuosisadan: Teokset alkoivat esipuheella, jota seurasi hevosen 

historia ja eläimen merkityksen pohtiminen. Sitten tulivat ohjeet 

hevosten ostamiseen ja myymiseen, jalostukseen ja hoitamiseen. 

Oppaan viimeinen osa kattoi yleensä hevosen sairaudet ja 

lääkkeet. Näiden osioiden järjestys saattoi vaihdella ja eri 

kirjoittajat käyttivät enemmän sivuja tiettyjen asioiden 

esittelemiseen, mutta teemat olivat samoja. Esimerkiksi Jacques 

de Solleysel ja William Cavendish sisällyttivät teoksiinsa myös 

ratsastustaidon opetusta, kun taas nimikirjaimilla E.R. kirjoittava 

keskittyy opastamaan lukijaa lähinnä hevosten hoitamisessa. 

Eläinlääkäri James Hunterin teoksen muodoksi oli puolestaan 

valikoitunut sanakirja.       

 

Jotkut hevosoppaiden kirjoittajat lainasivat ohjeensa suoraan 

Jacques de Solleyselilta ja myöhemmin William Cavendishilta. 

Oppaita kirjoitettiin myös Gervase Markhamin nimissä. Tämä 

tulee esille suoraan tai epäsuorasti lukemalla ja vertailemalla eri 

hevosoppaita. Välillä tietojen lainaamisesta mainitaan, välillä taas 

ei. Huomio kiinnittyy kuitenkin siihen, kuinka samanlaisia jotkut 

oppaat ovat, sanasta sanaan. Tämä osoittaa ainakin sen, että 

käsite tekijänoikeudesta ei ollut vakiintunut vielä 1700-luvulla.  

 

Koska hevoset olivat 1700-luvulla tärkeitä niin herrasmiehille, 

sotilaille kuin maanviljelijöillekin, oppaat kirjoitettiin erityisesti 

näitä lukijoita silmälläpitäen
38

. Lisäksi mahdollisina lukijoina 

mainitaan kengittäjät.
39

 Koulutetut eläinlääkärit olivat myös yksi 

uusi ryhmä, joka oli todennäköisesti kiinnostunut oppaiden 

sisällöstä, ainakin hevosten sairauksista vuosisadan 

                                                 
38

The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, A2-A3; Markham 

1734, An Admonition to the Reader.  
39

 Markham 1734, An admonition to the Reader.   
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loppupuolella.
40

  Brittiläinen yläluokka korostui silti oppaiden 

lukijakuntana, koska monet hoito-oppaat otsikoitiin tyyliin 

”Herrasmiehen ammattiratsastaja
41

 ja yleisesti hyväksytty 

kengittäjä”
42

. Oppaiden sisältö vihjaa kuitenkin siihen suuntaan, 

että oppaat pyrittiin saamaan kaiken kansan ulottuville, tueksi 

jokaiselle hevosenomistajalle. Kun vielä otetaan huomioon, että 

aateliset harvoin hoitivat itse hevosiaan, niin oppaita ovat 

todennäköisesti lukeneet muutkin. Miksi hevosoppaat olisi 

osoitettu tietyille ihmisryhmille, ellei heillä olisi ollut 

edellytyksiä lukea niitä?   

 

Tutkimukseeni liittyi monia haasteita, joista vähäisin ei ollut 

lähdeaineiston laatu: Hevosoppaiden teksteistä oli paikoitellen 

vaikea saada selvää sivujen kulumisen tai musteen leviämisen 

vuoksi ja kieli oli vanhahtavaa englantia. Käännöstyöhön kuului 

hevosiin liittyvä erikoissanasto, joka vaati tutkijalta erityistä 

huolellisuutta. 1700-luvun tekstejä lukiessa on täytynyt pitää 

mielessä sekin, että kirjoittajat pyrkivät usein harmonisoimaan 

kuvaamiaan asioita
43

. Kaikki ei siis välttämättä ollut niin, kuin 

teksteissä annettiin ymmärtää.  

                                       

Käsitteet 

Tutkimukseeni kuuluu joitakin käsitteitä, jotka vaativat 

tarkempaa määrittelyä. Kuten työotsikosta käy ilmi, tarkastelen 

hevosten jalostamista ja kasvatusta Isossa-Britanniassa, mutta 

suljen tässä tarkasteluni ulkopuolelle Britannian 1700-luvulla 

hallitsemat siirtomaat. Tutkimukseni painottuu siis Brittein 

saarille, vaikka Iso-Britannia olikin kokonaisuudessaan laajempi 

                                                 
40

 Pugh 1962, xiii. 
41

 Nimitys Jockey tulee Jack- nimen skotlantilaisesta muunnoksesta Jock ja 

tarkoitti alun perin maalaisnuorukaista tai hevoskauppiasta. Se vakiintui 1600-

luvun lopulla tarkoittamaan ammattiratsastajaa. Morris 1989, 163. On myös 

esitetty, että 1700-luvulla jockey-sana viittasi hevosen omistajaan. Cassidy 

2002, 1.  
42

 Esim. The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, kansilehti.  
43

 Landry 2008, 55. 
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tutkimallani ajanjaksolla. Mikäli viittaan Britannialla sen koko 

alueeseen, siirtomaat mukaan lukien, tulen mainitsemaan siitä 

erikseen kyseisessä tekstikohdassa.  

 

Isossa-Britanniassa asuvat ihmiset mielsivät itsensä 1700-luvun 

kuluessa yhä enemmän brittiläisiksi tai briteiksi erotukseksi 

mannereurooppalaisista, joten käytän Brittein saarilla asuvista 

ihmisistä pääosin tätä nimitystä. Jos asiayhteys vaatii jostakin 

syystä kansallisuuden esiin nostamista, käytän vakiintuneita 

sanoja englantilainen, skotlantilainen ja niin edelleen. En käytä 

sanaa Yhdistynyt kuningaskunta, koska se käsitteenä viittaa eri 

asiaan kuin Iso-Britannia, eikä vastaa 1700-luvun tilannetta.
44

    

 

Suomen hevoskasvatuksen ja raviurheilun keskusjärjestö 

määrittelee hevosjalostuksen Internet-sivuillaan seuraavasti: 

”Jalostuksen tavoitteena on hevosten perinnöllisen laadun 

parantaminen ja hevostalouden elinkeinotoiminnan 

vahvistaminen”.
45

 Vaikka 1700-luvun Isossa-Britanniassa ei vielä 

tunnettu hevosen genetiikkaa, nojaan edellä mainittuun 

määritelmään käsitellessäni hevosjalostusta tässä työssä. On 

selviä viitteitä siitä, että 1700-luvulla hevosten terveyttä pyrittiin 

jalostuksella parantamaan ja hevoskasvatusta elinkeinona 

lisäämään.  

 

Paikoin olen käyttänyt käsitettä maalaisaateli niissä kohdin, joissa 

aikaisempi tutkimus viittaa englannin sanaan squires tai gentry.
46

 

Sanojen käännös ei kuitenkaan ole aivan niin yksiselitteinen, kuin 

sanakirja antaa ymmärtää. Encyclopaedia Britannican mukaan 

Britannian aatelia olivat parlamentin ylähuoneessa vaikuttavat 

herttuat, markiisit, jaarlit, paronit, varakreivit ja lordit. Heidän 

                                                 
44

 ”Great Britain”, Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition 2013. 

Elektr.  
45

“Jalostus ja näyttelyt”, Suomen hevoskasvatuksen ja raviurheilun 

keskusjärjestö, eli Hippos ry 2013. Elektr.  
46

 Esim. Bovill 1963, 61.  
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alapuolellaan oli suurempi joukko niin kutsuttua maalaisaatelia, 

jolla oli muita arvoasemia (usein ritarin arvo), vaakunoita ja 

maaomaisuutta.
47

 Vaikka maalaisaateli oli arvossa virallisesti 

muun aatelin alapuolella, saattoi heillä kuitenkin olla 

huomattavan paljon suhteita, omaisuutta ja valtaa, koska heitä oli 

myös lukumäärällisesti enemmän. Välttääkseni käsitteen 

leväperäistä käyttöä ja tarpeettomia sekaannuksia yritän 

määritellä toimijat mahdollisimman tarkkaan kussakin 

tekstikohdassa.   

 

Samoin hevoskulttuuri on sanana moniselitteinen, mutta käytän 

sitä joissakin kohdin tiivistääkseni asioita. Tämän tutkimuksen 

yhteydessä tarkoitan hevoskulttuurilla kaikkia niitä asioita, jotka 

liittyvät ihmisen kehittämään tapaan käyttää hevosia tietyssä 

ympäristössä ja tiettynä aikana. Käsite pitää sisällään kaikki 

hevosen käytön muodot, kuten jalostamisen, kasvattamisen, 

työkäytön, ratsastamisen, kilpailemisen ja taiteen.  

 

Kertoessani urospuolisista, kastroimattomista hevosista käytän 

sanaa ori, jonka taivutan vanhan kirjoitusohjeen ja Riitta-Marja 

Leinosen mallin mukaan
48

. 

                                       

Historiallinen tausta 

 

Kuningas näyttää hevosjalostuksen suunnan 

Hevosen arvostettuja piirteitä ovat aina olleet nopeus, voima ja 

kestävyys.
49

 Britanniassa hevoskulttuuri sai alkunsa 

maahanmuuttajista, jotka toivat saarille mukanaan omat ratsunsa 

ja työjuhtansa. Hevosen arvostuksesta kertoo etenkin kelttien 

kieli, josta löytyy paljon hevosiin liittyvää sanastoa.
50

 200-luvulla 

                                                 
47

”Nobles and gentlemen”. Encyclopaedia Britannica Online Academic 

Edition 2013. Elektr. 
48

 Ks. liite II.  
49

 Haavikko 2003, 10.  
50

 Landry 2008,18. 
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jKr. roomalaisten tiedetään järjestäneen Britannian ensimmäiset 

tunnetut hevoskilpailut Yorkshiressa.
51

 Kelttien ja roomalaisten 

kiinnostus hevosia kohtaan vaikuttaakin olleen alkusoittoa 

brittien hevoshulluudelle tulevina vuosisatoina.  

 

Keskiajalla Euroopan kuninkailla ja varakkailla ruhtinailla oli 

omia hevossiittoloita, jotta niissä jalostettaisiin vahvoja hevosia 

sotaa varten. Erään teorian mukaan niin kutsutut 

kouluratsastusliikkeet olivat alun perin tarpeen, jotta ratsut 

kykenisivät taistelussa väistämään peitsiä ja miekkoja.
52

 

Sittemmin näistä liikkeistä kehitettiin vaativaa kouluratsastusta, 

kun hoveissa ryhdyttiin ratsastamaan uudella tavalla. 

Kouluratsastuksesta tuli arvokasta sinänsä, ja samalla hevosista 

haluttiin jalostaa hienopiirteisempiä ja kevyempiä. Vaikka 

ratsuväen merkitys väheni Euroopan sodankäynnissä 1500-

luvulta lähtien, ratsastustaidon ja hevosen symbolinen arvo vain 

kasvoi
53

. Hevosten jalostamiseen ryhdyttiin kiinnittämään 

huomiota.
54

  

 

Hevosten omistaminen yleistyi Brittein saarilla samaan aikaan, 

kun ratsastamisen merkitys alkoi korostua: hevosen hallitseminen 

kaikissa tilanteissa osoitti ratsastajan taitoa ja hyveellisyyttä myös 

muilla elämänaloilla. Toisin sanoen, jos mies tuli toimeen 

hevosensa kanssa, hän oli ihmisenä kehityskelpoinen. 

Ratsastustaitoa pidettiin ylhäisyyden merkkinä ja hyvä hevonen 

oli sekä statussymboli että kumppani.  Hevonen oli myös aina 

jonkun omaisuutta, aivan kuten palvelijat, joita voitiin kohdella 

hyvin tai huonosti taloudesta riippuen.
 55

    

 

                                                 
51

 Landry 2008, 19. 
52

 Haavikko 2003, 229. 
53

 Landry 2008, 24-25. 
54

 Cassidy 2002, 144. 
55

 Landry 2008, 15-16.  
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Niin kutsutut hoviratsastuskoulut olivat suosittuja Euroopassa 

aina 1400-luvulta 1700-luvulle asti.
56

 Tänä aikana ylhäisö 

opetteli ratsastuksen taidetta, usein mainetta saavuttaneiden 

ratsumestareiden ohjauksessa. Monet nuorukaiset matkustivat 

ulkomaille oppiakseen ratsastamaan paremmin ja kohteena oli 

usein Italia.
57

 Isossa-Britanniassa kouluratsastus ei kuitenkaan 

koskaan saavuttanut samaa suosiota kuin mikä sillä 

mannermaalla oli.
58

 Brittiaatelisto arvosti maalaiselämää
59

 ja oli 

kiinnostuneempi nopeista laukka- ja metsästyshevosista kuin 

hiekkakentän kiertämisestä.
60

 Kuningas Charles II
61

 tunnetaan 

innokkaana hevosmiehenä ja hän aloitti laukkahevosten 

jalostamisen risteyttämällä kestäviä paikallisia tammoja Lähi-

idästä tuotujen, tulisten oriiden kanssa. Aateli seurasi pian 

hallitsijansa esimerkkiä hankkimalla omia siitosoreja ja 

kilpahevosia.
62

 Tästä muodostui pohja maan hevoskulttuurin 

muutokselle seuraavalla vuosisadalla, jossa etenkin 

laukkahevoset näyttelivät tärkeää roolia. 

 

Kirjoja, metsästystä ja kilpahevosia  

Näyttää siltä, että Isossa-Britanniassa on arvostettu hyviä hevosia 

kautta aikojen.
63

 On sanottu, että ratsastuskilpailujen ja 

ketunmetsästyksen lisäksi hevosmuotokuvien suosio 1700-luvulta 

lähtien osoittaa erityisen hyvin brittien kiinnostuksen lupaavia 

hevosia kohtaan.
64

 Varsinkin yhdestä oriista tuli brittien suosikki. 

Taiteilija George Stubbs maalasi upean, luonnollisen kokoisen 

muotokuvan Whistlejacket-nimisestä laukkahevosesta vuonna 

1762. Tästä pähkinänruskeasta, luonteikkaasta oriista tuli 

vapauden ikoni ja uudenlaisen hevosnäkemyksen tunnus, kun 

                                                 
56

 Haavikko 2003,68. 
57

 Landry 2008, 20. Ks. myös Bovill 1963, 65-66.  
58

 Landry 2008, 40. 
59

 Thompson 1996, 22. 
60

 Landry 2008, 3. ks. myös 35. 
61

 Kaarle II, eli vuosina 1630-1685. Roseveare 2013, Elektr. 
62

 Haavikko 2003, 68. 
63

 Landry 2008, 31; Haavikko 2003, 68. 
64

 Haavikko 2003, 70. 
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Stubbs maalasi sen luonnollisessa koossa, takajaloilleen 

hyppäävänä, ilman taustaa tai ihmisen läsnäoloa.
65

 Sen lisäksi 

että maalaus on teknisesti loistava, se esittää hevosen  itsenäisenä, 

vapaana yksilönä ja muotokuvan kohteena.
66

 Whistlejacket edusti 

briteille parhaan hevosen ihannetta, mutta kyseinen 

laukkahevonen tuskin olisi syntynyt ilman 1700-luvun 

jalostustoimia. Niinpä maalaus edustaa Donna Landryn mukaan 

sekä osuvaa luonnon kuvausta että ihmisen valtaa luonnon 

ylitse.
67

 Taideteos edustaa hyvin sitä hevostyyppiä, jonka 

luomiseen tässä tutkimuksessa on perehdytty ja on siksi 

mainitsemisen arvoinen.
68

      

 

1700-luvulla Iso-Britannia koki maana monia muutoksia: väestön 

määrä kasvoi, tulotaso nousi, tieverkostoa parannettiin ja 

kirjallisuutta julkaistiin aiempaa enemmän. Kuningaskunta 

vaurastui kotimaisten tehtaiden ja siirtomaiden rikkauksien 

myötä.
69

 Vuosisadan loppupuolella brittihallinnolla riitti 

tekemistä Amerikan itsenäistymisen, Ranskan vallankumouksen 

ja sodanjulistuksen parissa.
70

 Tavara- ja henkilöliikenteen 

kehittyminen vaati paljon hyviä hevosia, tästä esimerkkinä Ison-

Britannian postilaitoksen tarvitsemat hevoset.
71

 Ketunmetsästys 

kasvatti suosiotaan vuosisadan puolivälistä lähtien
72

, mutta sai 

aikaan myös mielipiteiden vyöryn siitä, miten hevosia pitäisi 

kohdella.
73

 E.W. Bovillin mukaan nimenomaan Englannin 

maalaisaateli oli johdattamassa maailmaa uuden, tieteellisen 

maanviljelyksen aikakaudelle.
74

 Isossa-Britanniassa vallinnutta 
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hevoshulluutta ja julkaistuja hevosoppaita voidaan pitää 

yhdenlaisena merkkinä hevoskulttuurin muutoksesta.     

 

1700-lukua on luonnehdittu tekstien ja kirjojen aikakaudeksi. 

Kirjoitus- ja lukutaidon sekä kirjapainomenetelmien kehittyessä 

ja tieteellisen keskustelun vilkastuessa uusia tekstejä julkaistiin 

enemmän kuin koskaan aiemmin. Tähän on esitetty kaksi syytä: 

kirkollisen kurin heikentyminen ja koulutetun, varakkaan 

keskiluokan vahvistuminen. Kirkko oli pitkään pitänyt hallussaan 

kirjojen tuotantoa, mutta 1700-luvulle tultaessa asetelma oli 

muuttunut. Kirkkoa ei pidetty enää ylimpänä auktoriteettina ja 

koulutetut ihmiset halusivat päättää kirjoittamisestaan ja 

lukemisestaan itse sen sijaan, että papisto olisi ohjannut 

Raamatun ja saarnojen pariin.
75

 Myös alemmat yhteiskuntaluokat 

kohtasivat enemmän kirjoitettua ja painettua tekstiä, kun 

kaupankäynnissä ryhdyttiin vaatimaan kuitteja, laskuja ja 

kirjallisia sopimuksia ja uusia tuotteita mainostettiin 

lentolehtisissä.
76

 Tekstille ja kirjoille oli uudenlaista kysyntää. 

Sen lisäksi, että hevoset olivat Isossa-Britanniassa ennen 

näkemättömän suosittuja, älyllinen ilmapiiri suosi opasluonteista 

kirjallisuutta
77

. Niinpä hevosoppaissa kohtasivat harrastaminen, 

talous ja älyllisyys.      

 

1700-luvulla lukeminen ja kirjat yleistyivät Isossa-Britanniassa 

siinä määrin, että tuli ajankohtaiseksi keskustella 

tekijänoikeuksista. Vuonna 1774 parlamentin ylähuone äänesti 

Lontoon kirjamyyjiä vastaan, kun nämä esittivät, että tietyille 

teoksille pitäisi myöntää ikuinen kustannusoikeus. Tuo oikeus oli 

nimittäin pienellä joukolla kauppiaita, jotka saivat voittoa uusien 

painosten tuottamisesta silloin, kun suuri yleisö niitä kaipasi.
78
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Kirjamarkkinat olivat vilkkaat ainakin Lontoossa ja 

Edinburghissa
79

, joskin kirjojen julkaisemista myös valvottiin. 

Voltairen teosta Candide ostettiin tuhansia kappaleita, kun se 

käännettiin englanniksi 1759, vaikka sensuuri oli kieltänyt kirjan 

julkaisemisen.
80

 

 

1700-luvulla valistuksen aatteet korostivat jokaisen ihmisen 

järkeä, mikä johti siihen, että ihmisestä tuli toimijana kaiken 

mitta. Vaikka useat filosofit esittivät ajatuksen, että eläimiä 

pitäisi kohdella hyvin, olivat ihmisen oikeudet silti etusijalla.
81

 

Niinpä hevonenkin voitiin kartesiolaisen dualismin mukaan 

nähdä eräänlaisena reagoivana koneena
82

, vaikka monet 

hevosoppaiden kirjoittajista näyttivät olevan asiasta toista mieltä. 

Heidän mukaansa hevoset selvästi ymmärsivät ja muistivat 

asioita, eikä niitä siksi voinut pitää järjettöminä.
83

 1700-luvun 

puolivälin jälkeen järjen rinnalle nostettiinkin taas tunne, 

vastalauseena järjen filosofialle ja maailman mekaaniselle 

selittämiselle.
84

  

 

Järjestä ja tunteista keskusteleminen nosti esille myös kiihkeät 

pohdinnat sielusta. Osa keskustelijoista uskoi, että vain ihmisellä 

oli sielu.
85

 René Descartesin mukaan sielu oli se osa, joka tunsi 

asioita. Koska eläimillä ei ollut sielua, ne eivät voineet tuntea 

samalla tavalla esimerkiksi kipua tai ikävää kuin ihmiset.
86

 Monet 

oppineet kuitenkin vastustivat tällaista ajattelua ja korostivat, että 

eläimetkin saattoivat järkeillä ja tuntea.
87

 Kaikki nämä järjestä, 

tietoisuudesta ja sielusta käydyt opilliset keskustelut heijastuivat 

tavalla tai toisella myös hevosoppaisiin.  
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Isossa-Britanniassa avoimien peltojen järjestelmä
88

 mahdollisti 

sen, että maanviljelijätkin pystyivät pitämään hevosia 1760-

luvulle asti. Yhteismailla hevoset saivat laiduntaa vapaasti ja etsiä 

itse ruokansa, joten niistä aiheutui omistajalle vähemmän 

kustannuksia. Kun kyläläisten yhteisiä peltoja ryhdyttiin 

vuosisadan lopussa jakamaan yksityisille omistajille ja aitaamaan, 

syntyivät Brittein saarille tyypilliset maalaismaisemat, joskin 

aitoja oli rakennettu ennen lakimuutostakin.
89

 Lain pakottama 

aitaaminen kävi monelle kalliiksi ja yhä enemmän maata ajautui 

niille, joilla oli varaa maksaa siitä huolehtimisesta. Isoon-

Britanniaan perustettiin siis isompia tiloja.
90

 Tämä selittää 

osaltaan, miksi hevosoppaiden mahdollisiksi lukijoiksi mainitaan 

myös maanviljelijät. Sanalla voidaan kuitenkin tarkoittaa sekä 

maanviljelijää että maataloudesta kiinnostunutta aatelistakin.
91

  

 

Uudet tuulet, tai tarpeet, näkyivät 1700-luvun hevoskulttuurissa. 

Kun britit alkoivat kokea itsensä erillisinä 

mannereurooppalaisista, muuttuivat heidän tapansa ratsastaa ja 

kasvattaa hevosia. Tuossa muutoksessa huomattavan arvon saivat 

”arabialaiset” hevoset, joita tuotiin saarille yli kaksi sataa vuosien 

1650-1750 aikana. Uusia, itämaisia hevosia kutsuttiin usein 

virheellisesti arabialaisiksi, vaikka osa niistä tuotiin Turkista, 

Turkmenistanista tai Pohjois-Afrikasta.
92

 On myös viitteitä siitä, 

että joitakin hevosia tuotiin Kreikasta.
93

 Arvostetuista 

tuontihevosista polveutui puolestaan englantilainen täysiverinen, 

jonka määrätietoinen jalostus aloitettiin Britanniassa 1700-

luvulla, ja jota pidetään edelleen maailman parhaana ja 
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nopeimpana laukkahevosena. Rotuna sen perimä voidaan jäljittää 

kolmeen oletettavasti arabialaiseen oriin, jotka tuotiin Isoon-

Britanniaan vuosisadan alkupuolella.
94

 Britit omaksuivat Lähi-

idästä myös tavan merkitä muistiin hevosten sukutaulut ja tästä 

sai alkunsa englantilaisten täysiveristen kantakirja, joka 

perustettiin vuosien 1791 – 1793 aikana.
95

     

 

Englantilainen täysiverinen on hevosrotuna ihmisen harkittujen 

valintojen tulos. On sanottu, että sen jalostaminen aloitti uuden 

kauden Ison-Britannian hevoshistoriassa.
96

 Se oli ensimmäinen 

hevonen, joka jalostettiin ihmisen vapaa-ajan viettoa silmällä 

pitäen: juoksemaan mahdollisimman lujaa laukkakilpailuissa. 

1700-luvun jalostustoiminta oli kaikkiaan määrätietoista ja pyrki 

erottelemaan vahvat hevoset heikommista parhaan lopputuloksen 

saavuttamiseksi
97

. Vaikka yläluokan rooli helposti korostuu tuon 

ajan hevosasioissa, vaikuttaa siltä, että hevoset toivat 

yhteiskuntaan myös tasa-arvoa: jalostustoiminta ja kilpailut 

houkuttelivat puoleensa ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista. 

Vedonlyönti oli suosittua niiden parissa, jotka seurasivat 

laukkaurheilua.
98

 Lisäksi kilpailut johtivat siihen, että haluttiin 

kasvattaa yhä kestävämpiä ja nopeampia ratsuja, koska 

kilpamatkat olivat pitkiä.
99

 

 

Koska hevosia tarvittiin yhä enemmän, on luonnollista, että 

niiden jalostamiseen ryhdyttiin kiinnittämään huomiota. 

Ketunmetsästyksessä tarvittiin hieman erityyppistä hevosta, 

mutta yhtä lailla metsästys oli maalaisaatelin suosiossa oleva 

harrastus 1700-luvulta 1800-luvulle.
100

 Aateli halusi metsästää 

jopa siirtyessään Lontooseen huvikauden alkaessa, eli 
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tammikuusta toukokuuhun.
101

 Metsästys oli kallis harrastus, 

koska jahdit saattoivat 1700-luvun puolivälissä kestää koko 

päivän, niihin oli osallistumismaksu ja yksi ratsastaja tarvitsi 

monta hevosta voidakseen vaihtaa ratsua tarvittaessa.
102

 Raisu 

ratsastaminen kostautui hevosten väsymisinä ja 

loukkaantumisina. Kuluja aiheutui myös metsästystarvikkeista 

sekä koirien ja hevosten ylläpidosta.
103

  

 

Kallista harrastamista 

Iso-Britannia on kehittynyt aikojen saatossa hevosjalostuksen ja 

ratsastuskilpailuiden kärkimaaksi.
104

 Sen hevoskulttuuriin 

kuuluvat erilaiset perinteet metsästyksessä, kilpailemisessa ja 

hevostaiteessa. Monet britit ovat omistaneet elämänsä tavalla tai 

toisella hevosille, jotka ovat olleet tärkeitä eläimiä sekä talouden 

että vapaa-ajan kannalta
105

.  

 

1600-luvulla alkanut kehitys johti siihen, että englannin 

täysiverisestä tuli luokkatietoisuuden ja vaurauden symboli.
106

 

1700-luvulla Ison-Britannian parhaat hevoset jalostettiin 

Yorkshiressa, mutta etenkin täysiveristen kasvattaminen siirtyi 

vähitellen Newmarketin suuntaan, joka on nykyään 

laukkaurheilun keskus.
107

  

 

Laukkakilpailut ovat briteille melkein yhtä kuin Newmarket ja 

englannin täysiverinen.
108

 Kilpailujen voittamisen lisäksi 

hevosenomistajien tavoitteena on ollut jalostaa mestari, 

täydellinen laukkahevonen.
109

 Briteille hevoset ovat aina olleet 

tietyllä tavalla etuoikeutettuja eläimiä ja ne on yhdistetty 
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sellaisiin arvoihin kuin jalous, uskollisuus ja vapaus.
110

  Eräs 

kirjoittaja onkin osuvasti todennut, että etenkin kalliit 

kilpahevoset viehättävät ihmisiä, koska ”hevosissa luonto 

yhdistyy luksukseen”.
111

 1700-luvulla itämaiset hevoset olivat 

briteille ylellisyyttä, joista he lähtivät puolestaan jalostamaan 

maansa omaa luksustuotetta, englannin täysiveristä.  

 

Englannin täysiverisen nykyisessä rotumääritelmässä mainitaan, 

että hevosilla tulee olla hienostunut pää, ilmeikkäät silmät, 

hoikka vartalo, leveä rintakehä ja lyhyt selkä. Hevosten 

säkäkorkeus on noin 163 senttimetriä ja yleisimmät värit ovat 

ruskean eri sävyt sekä musta tai harmaa.
112

 Nämä kaikki ovat 

piirteitä, joiden perusta luotiin 1700-luvulla. Eläinjalostusta 

käsiteltäessä on muistettava, että siitoseläimen arvo riippuu aina 

sen tuottamien jälkeläisten ominaisuuksista. Hevosten on oltava 

yhä parempia, jotta ne kelpuutetaan siitokseen. Hevosjalostus on 

edelleen kallista ja alalla käydään kovaa kilpailua
113

. Haasteet 

eivät ole kuitenkaan estäneet asialleen omistautuneita 

tavoittelemasta haluamaansa: yhä parempia hevosia ihmisten 

iloksi. 
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1. VALITSE TERVEITÄ SIITOSHEVOSIA 

 

Tässä luvussa perehdyn siihen, mitä laukka- ja metsästyshevosten 

jalostaminen tarkoitti käytännössä 1700-luvun Isossa-

Britanniassa ja miksi hevosia jalostettiin tietyllä tavalla. 

Tarkastelen, millä tavoin hevosoppaat ohjeistivat mahdollisia 

kasvattajia valitsemaan siitoshevoset ja valmistelemaan 

astutuksen. Lisäksi tuon esille, mitä sanottavaa oppaiden 

kirjoittajilla oli oriiden ja tammojen erityispiirteistä, ja mitä 

kannatti huomioida tamman tiineydessä.  

       

Miten jalostetaan englantilainen hevonen? 

Donna Landryn mukaan brittiläisessä hevosjalostuksessa tapahtui 

käänne vuosien 1650-1750 välillä. Hän painottaa, että etenkin 

vuodet 1710-1750 olisivat olleet tärkeitä ”englantilaisen 

hevosen” kannalta.
114

 Landry on epäilemättä oikeassa siinä, että 

mainittuina vuosina Lähi-idästä, Turkista tai Afrikasta tuodut 

hevoset vaikuttivat suuresti brittiläiseen hevoskantaan, mutta hän 

ei kerro jalostuksen käytännöistä kovinkaan paljon. Mikä siis oli 

se 1700-luvun perusta, jonka pohjalta britit aloittivat laukka- ja 

metsästyshevostensa jalostamisen?     

 

1700-luvulla brittiläiset hevoskasvattajat olivat huomaamassa 

valikoivan jalostuksen hyödyt ja hevosia jalostettiin tietoisesti sen 

mukaan, mikä niiden käyttötarkoitus oli.
115

  Ison-Britannian 

tehostuva maatalous tuotti parempaa ruokaa myös hevosille ja 

tämä mahdollisti osaltaan niiden määrän kasvun.
116

 Koska 

laukkakilpailut ja ketunmetsästys kasvattivat suosiotaan, 

hevosten jalostaminen säilyi tärkeänä aiheena läpi vuosisadan.
117

 

Hevosoppaissa keskusteltiin paljon eri hevosrotujen 
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ominaisuuksista.
118

 Maineikkaimpien hevosten kykyjen ajateltiin 

olevan niiden hyvässä suvussa ja veressä, vaikka veren merkitys 

myös kyseenalaistettiin vuosisadan kuluessa.
119

 Hevosoppaiden 

kirjoittajien mukaan sillä oli merkitystä, miten hevosia 

jalostettiin, vaikka perimän salaisuuksia ei tuolloin vielä Isossa-

Britanniassa tunnettu. Tietyntyyppisiä hevosia pidettiin 

arvokkaampina kuin toisia ja menestyneitä oriita haluttiin 

luonnollisesti käyttää siitokseen. Tämä johti siihen, että 

menestyjistä tuli hyvän hevosen esikuvia ja malli sille, mitä 

”englantilaisen hevosen” haluttiin olevan. Vahvojen ja kauniiden 

yksilöiden valikoiminen näkyi hevosoppaiden antamissa ohjeissa 

kautta linjan.  

 

Ennen kuin voimme edetä hevosten jalostamiseen käytännössä, 

on kysyttävä, mitä 1700-luvun hevosoppaiden kirjoittajat 

tarkoittivat kirjoittaessaan englantilaisesta hevosesta. 

Englantilaista täysiveristä ei ollut vielä olemassa siinä muodossa 

kuin me sen tunnemme, mutta Brittein saarilla toki oli hevosia ja 

poneja. Yleisesti ottaen täysiveristen edeltäjinä pidetään 

pienikokoisia galloway-hevosia ja Yorkshiren juoksijoita, joita 

lopulta astutettiin itämaisilla hevosilla parempien laukkahevosten 

aikaansaamiseksi.
120

 

 

Kasvitieteilijä Richard Bradley oli niitä vuosisadan harvoja 

kirjoittajia, jotka tosissaan pohtivat kotimaansa hevosten 

alkuperää. Bradleyn mukaan Brittein saarilla oli vielä hänen 

aikanaan villihevosia. Ne elivät vapaina ylängöillä ja metsissä, 

mistä niitä joskus pyydystettiin kesytettäviksi. Richard Bradleyn 

mielestä ne olivat aitoja englantilaisia hevosia, kun taas muut 

olivat ulkomailta tuotuja. Jos villit ja ulkomaiset hevoset pääsivät 

kosketuksiin toistensa kanssa, syntyi risteytyksiä, joista saatiin 
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taas uudentyyppisiä hevosia. Bradley piti villihevosia hankalina 

käsitellä, mutta hän totesi niiden kestävän paremmin ja elävän 

pidempään, jos niiden voimia verrattiin ulkomaisiin hevosiin.
121

     

 

Richard Bradleyn mielestä 1730-luvulla oli vaikea tietää, mitkä 

hevoset olivat englantilaisia ja mitkä eivät, koska eri hevosten 

risteytyksiä oli niin paljon. Hevosten perimän sai selville, jos 

jaksoi ottaa selvää niiden sukutauluista. Tässä on yksi todiste 

siitä, että 1700-luvulla hevosten sukutauluihin ryhdyttiin 

kiinnittämään enemmän huomiota. Richard Bradley tunnusti, että 

brittiläiseen hevoskantaan oli sekoittunut yhä enemmän 

ulkomaista verta, mutta hän piti näitä risteytyksiä melko 

onnistuneina. ”Englannissa kasvatetut tai varsotut” hevoset olivat 

vahvempia kuin muut, koska niille oli tarjolla riittävästi 

ravitsevaa ruokaa.
122

 Richard Bradley ei vastustanut hevosten 

tuomista ulkomailta, mutta hän painotti tekstissään englantilaisen 

hevosen paremmuutta muihin nähden. Samalla hän ikään kuin 

unohtaa itämaisten hevosten panoksen kotimaansa hevosiin. 

1700-luvun aikana Brittein saarten hevoskantaa uudistettiin 

selvästi ulkomailta tuoduilla hevosilla, mutta britit ottivat 

kunnian hevosista kuitenkin itselleen
123

.   

 

Myös William Osmer nosti oppaassaan esiin puoliveristen
124

 

hevosten suosimisen Isossa-Britanniassa. ”Hyvä englantilainen 

hevonen” tarkoitti Osmerin mukaan kahden eri hevosrodun 

risteytystä, joita puolestaan sanottiin puoliverisiksi. Osmerin 

mielestä puoliveristen suosimisessa ei ollut mitään järkeä, mutta 

hänen maamiehensä arvostivat niitä joka tapauksessa.
125

 Tästä 

voidaan päätellä, että 1700-luvun briteillä oli näkemys siitä, 

mitkä olivat englantilaisia hevosia ja mitkä ulkomaisia. Perustelut 
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näille nimityksille saattoivat olla hataria, mutta havaittavissa on 

pyrkimystä kotimaisten hevosten suosimiseen. 

Englantilaisuudesta keskusteleminen tai englantilaisuuden 

korostaminen liittyi puolestaan 1700-luvulla vahvistuvaan 

kansallismielisyyteen.
126

 Toisaalta osa hevosoppaiden 

kirjoittajista keskittyi neuvomaan täysiveristen
127

 hevosten 

valitsemisessa ja hoitamisessa. Tässä kohdin tutkija törmää 

siihen, etteivät kaikki hevosoppaiden kirjoittajat vaivautuneet 

avaamaan käyttämiään käsitteitä: tarkoittivatko he täysiverisellä 

kilpahevosia, jotka olivat mitä ilmeisimmin arabian- tai 

berberihevosten ja englantilaisten tammojen risteytyksiä
128

, vai 

ovatko kyseessä sellaiset hevoset, jotka olivat puhtaasti arabeja 

tai berberihevosia
129

?     

 

Osa hevosoppaiden kirjoittajista valitti, että jalostajat eivät 

ajatelleet muuta kuin oriin ja tamman sukutauluja. 

Verenperintöön tuijottaminen johti puolestaan siihen, että 

siitoshevosten muut piirteet jäivät toissijaisiksi ja lopputuloksena 

oli heikkoja yksilöitä, jotka eivät pärjänneet ainakaan 

laukkakilpailuissa. Vuosisadan puolivälissä toisin sanoen 

huomattiin, että hevosen liikevoima oli sen rakenteessa, eikä 

veressä, kuten oli pitkään luultu.
130

 William Osmerin mielestä 

hyvän kilpahevosen jalostaminen vaati eläimen täydellistä 

tuntemista, eikä onnistunut valinta ollut kiinni sattumasta tai 

nimekkäästä suvusta.
131

 Osmerin mukaan huomio oli 

kiinnitettävä itämaisten hevosten rakenteeseen, koska rakenne 

teki niistä loistavia, ei suvussa kulkeva veri. Selitys itämaisten 

hevosten paremmuudelle oli Osmerin mukaan siis puhtaasti 
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 Ylivuori 2013, 72. 
127

 Oppaissa esiintyviä käsitteitä ovat high-bred, thoroughbred, full bred, true 

blood, good blood/ breed/race.  
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 Wall 1760, 10, 38 ja 65; Hunter 1796, 33-34.  
129

 “Trueness of the race”, Solleysel 1729, 144; Wall 1760, 83-84; Hunter 

1796, 176.  
130

 Bradley 1739, 265; Wall 1760, 60; Osmer 1766,  228.  
131

 Cavendish 1743, 2;Osmer 1766, 223- 244.  
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mekaaninen: itämaisten hevosten erilainen rakenne oli selitys 

niiden paremmalle liikkumiselle. William Osmer seurasi René 

Descartesin ajattelua eläimistä siinä mielessä, että hän tarkasteli 

hevosta eräänlaisena koneena, jonka eri osat olivat suhteessa 

toisiinsa. Kun osat toimivat tasapainossa, hevonen liikkui hyvin 

ja nopeasti.
132

 Niinpä Osmerin logiikan mukaan hyvärakenteinen 

hevonen oli kaunis, kestävä ja terve. Hevosia jalostaneet britit 

näyttävät jakautuvan kahteen leiriin sen mukaan, tarkkailivatko 

he hevosen rakennetta vai perimää.  

 

Eläinlääkäri James Hunter tiivisti osuvasti 1700-luvun hengen 

hevosjalostuksessa:  

 

Hevosten jalostaminen on mitä tärkein asia, vaikkakin näemme 

kuningaskunnan näissä osissa vain harvoja, jotka kiinnittävät 

siihen paljon huomiota.
133

 

 

Hunterin mielestä jalostamiseen liittyviin asioihin ei Isossa-

Britanniassa kiinnitetty tarpeeksi huomiota, vaikka jalostusohjeita 

annettiin lähes jokaisessa lukemassani teoksessa. Kiistelyä 

aiheutui etenkin siitä, oliko englantilaista hevosta olemassa ja 

mikä teki tietyistä hevosista niin hyviä. Richard Wallin mukaan 

hevosten kasvattajat eivät olleet yksimielisiä, mutta he etsivät 

parasta tapaa jalostaa hyviä hevosia.
134

 Niinpä 1700-luvun 

hevosoppaiden kirjoittajat pyrkivät teoksissaan vastaamaan 

moniin polttaviin kysymyksiin.   

 

1.1. Jalostaminen alkaa yksilöstä 

 

                                                 
132

 Osmer 1766 esim. 263-264. 
133

“Breeding of horses, is a matter of the greatest importance, though we see 

but few in these parts of Kingdom that pay much attention to it.” Hunter 1796, 

hakusanalla Breeding.  
134

 Wall 1760, 11.  
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Kaikkien olentojen joukossa ei ole olemassa yhtäkään, joka 

tarjoaisi enemmän hyötyä ja nautintoa ihmiselle kuin hevonen.
135

 

 

Eikä yksikään maa ole yhtä kyvykäs tuottamaan niin kauniita ja 

käyttökelpoisia hevosia kuin meillä jalostetaan.
136

 

 

Newcastlen herttua William Cavendishin mukaan hevossiittola 

oli paikka, jossa pidettiin oriita ja tammoja uusien hevosten 

tuottamiseksi.
137

 1770-luvulla hevosoppaan julkaissut kirurgi, 

John Blunt kertoi, kuinka Ison-Britannian hallitus tietoisesti tuki 

hevoskasvatusta. Hevoset olivat kuningaskunnalle niin tärkeitä, 

että niiden jalostaminen huomioitiin lainsäädännössä. Blunt ei 

kuitenkaan kerro hevosia koskevista laeista tarkemmin. Bluntin 

mukaan hevosista oli myös tulossa tärkeä osa kaupankäyntiä, 

mutta tätäkään huomiota hän ei jäänyt selittämään laajemmin.
138

 

Näistä vihjeistä on kuitenkin pääteltävissä, että John Blunt 

kirjoitti kotimaansa lukijoille, joiden hän oletti tuntevan 

vallitsevan tilanteen. Hevosjalostuksesta oli 1770-luvulla tulossa 

tuottoisaa ja ammattimaisempaa toimintaa, mikäli hallitus halusi 

ohjailla sitä lainsäädännön avulla.  

 

Toistaiseksi ei ole järjestelmällisesti tutkittu, kuinka paljon 

Isossa-Britanniassa oli hevosia 1700-luvulla tai kuinka paljon 

niitä kasvatettiin vuosittain. Tämänkaltainen yhteenveto vaatisi 

oman tutkimuksensa ja runsaasti työtä eri arkistoissa. Hevosia 

ammatikseen kasvattanut Richard Wall yritti kuitenkin arvioida 

määriä 1760-luvulla julkaistussa hevosoppaassaan. Hänen 

mukaansa Brittein saarilla kasvatettiin vuosittain noin 3 000 

hevosta, joista 1 500:aa treenattiin kilpailuja varten. Wallin 

                                                 
135

“Amongst all the creatures, there is none which yields more profit and 

pleasure to man than the horse.” Solleysel 1702, 1. 
136

 ”Nor is any country capable of producing more beautiful and useful horses 

than are bred with us.” Bradley 1732, iii.  
137

 Cavendish 1743, hakusanalla stud.  Ks. myös Hunter 1796, hakusanalla 

Breed. 
138

 Blunt 1773, iv.  
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mielestä vain pieni osa näistä hevosista oli todella hyviä, joten 

jalostustoiminnassa oli parantamisen varaa.
139

 Kannattaa pitää 

mielessä, että Richard Wall kirjoitti nämä luvut pääasiassa 

laukkahevosista, joita kasvattivat yläluokkaiset britit. Kun 

3 000:een lisätään maataloudessa, kuljetuksissa ja armeijassa 

tarvitut hevoset, määrät nousevat huomattavasti vuotta kohden.     

    

1700-luvun Isosta-Britanniasta löytyi miehiä, jotka olivat selvästi 

ylpeitä kotimaastaan ja sen hevosista, mutta myös niitä, jotka 

halusivat kehittää englantilaista hevosta. Kaksi ominaisuutta 

nousee ylitse muiden, kun puhutaan siitä, mitä britit laukka- ja 

metsästyshevosiltaan halusivat: niiden täytyi olla sekä kauniita 

että terveitä.
140

 Nämä kaksi ominaisuutta nousevat esille 

vuosikymmen toisensa jälkeen, vaikka hevosten jalostamisesta ja 

hoidosta julkaistiin melko tasaisesti uusia oppaita. Koska laukka- 

ja metsästyshevosen ulkonäöllä ja laadulla oli merkitystä, alkoi 

jalostaminen oikeastaan jo hevosen ostamisesta: Jos kasvattaja 

tavoitteli lopputulokseksi hyvää varsaa, täytyi sen vanhemmat 

valita huolellisesti.
141

 Hevosoppaiden kirjoittajat olivat 

suhteellisen yksimielisiä siitä, millainen hevonen kannattaa ostaa 

ja toisaalta, millaisesta yksilöstä on parempi pysyä kaukana.  

 

Oppaissa hevosenostajaa kehotettiin miettimään, mihin käyttöön 

hän hevosen haluaa: sotaan, laukkakilpailuihin, metsästykseen, 

matkustamiseen, vai kuormien siirtämiseen.
142

 Myös jalostajan 

näkökulmasta kysymys oli olennainen, koska kaikki hevoset eivät 
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 Wall 1760, 18-19.  
140

 Markham 1734, 121; Bradley 1739, 268; Wall 1760, 25-26; Hunter 1796, 

hakusanalla Mare.  
141

 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 79; The 

Experience’d Farrier, or Farring Completed 1720, 5;The Gentleman’s New 

Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 1; Wall 1760, 23-24.  
142

 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 30; The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 28: Bracken 1792, 29; The 

Gentleman’s Complete Jockey: with the Perfect Horseman, and Experienced 

Farrier 1782, 30.  
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sopineet kaikkeen työhön.
143

 Koska laukkakilpailut ja metsästys 

olivat hyvin suosittuja brittiläisen yläluokan parissa, voisi 

ajatella, että oppaat nostavat hevosessa esille sellaisia 

ominaisuuksia, joita arvostettiin laukka- tai metsästyshevosissa. 

Toisin sanoen, hevosoppaat osoittavat, mihin kannattaa kiinnittää 

huomiota, jos hevosesta haluaa hyvän kilpahevosen tai 

metsästysratsun. 

 

Vaikka laukka- ja metsästyshevosiin liitettiin paljon samoja 

ominaisuuksia, osa hevosoppaiden kirjoittajista esitteli erikseen 

nämä kaksi hevostyyppiä. He siis antoivat yksityiskohtaisia 

ohjeita sekä laukka- että metsästyshevosista.
144

 Pärjätäkseen 

laukkakilpailuissa hevosen täytyi olla vahva, nopea ja solakka.
145

 

Osa kirjoittajista väitteli siitä, oliko pitkä selkä laukkahevoselle 

eduksi vai haitaksi.
146

 Metsästyshevosen oli puolestaan oltava 

varmajalkainen, kestävä, reipas ja tottelevainen, jotta se jaksoi 

pitkät päivät jahdissa.
147

 Kun listaan toivottavista ominaisuuksista 

lisätään vielä aiemmin mainitsemani terveys ja kauneus, niin 

voidaan todeta, että ihanteelliselta hevoselta vaadittiin paljon.  

 

Metsästyshevosista kirjoitettiin selvästi enemmän 1700-luvun 

loppupuolelle tultaessa, joten metsästyksen suosio mitä 

ilmeisimmin kasvoi. Yksi selitys suosiolle lienee brittiläisten 

porvarien vaurastuminen: kun  kauppa kävi ja heillä oli enemmän 

rahaa käytettävissään, lisääntyi aatelisten matkiminen. Aateliston 
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 The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 26. 
144

 The Experience’d Farrier, or Farring Completed 1720, 15; The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 10-11; Cavendish 1743, 3; 

Hunter 1796, 150.  
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The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 46; The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 10; Solleysel 1729, 153; 

Wall 1760, 25-26; Hunter 1796, hakusanalla Horse-racing. 
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 Ward 1776, 64; The Gentleman's Complete Jockey: with the perfect 

horseman, and experienced farrier 1782, 24; Hunter 1796, 147.  
147

The Experienc’d Farrier, or Farring Completed 1720, 15; Cavendish 1743, 

3; Ward 1776, 16 , ks. myös 68; Hunter 1796, 149.   
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elämäntyyliin puolestaan kuuluivat komeat maaseutukartanot, 

kalliit hevoset, vaunukyydit, laukkakilpailut ja ketunmetsästys
148

.       

 

Hevosten myyntiä ja ostamista 1700-luvulla ei ole tutkittu 

järjestelmällisesti, eivätkä hevosoppaat kerro siitä tarkasti, lukuun 

ottamatta hevosesta annettuja ohjeita. Aiheesta tiedetään 

kuitenkin jotakin. Isossa-Britanniassa hevosia myivät ja ostivat 

sekä yksityishenkilöt että hevosia työkseen välittävät ihmiset.
149

 

Myyntitilanteessa paikalla saattoi olla myyjän ja ostajan lisäksi 

jockey, joka esitteli hevosta ratsastamalla sillä.
150

 Lisäksi 

tiedetään, että hevosia myytiin myös markkinoilla.
151

 

Huijaaminen oli yleistä, joten hevosoppaat neuvoivat ostajia 

pysyttelemään valppaina. Aluksi hyvältä vaikuttanut hevonen 

saattoi osoittautua pettymykseksi, jos ostaja ei pitänyt 

varaansa.
152

  

 

Vuosisadan alussa hevosoppaiden kirjoittajat tiivistivät hevosen 

ostamisesta sen, että mietittäviä asioita olivat käyttötarkoituksen 

lisäksi hevosen rotu tai perimä, väri sekä yleinen ulkonäkö
153

. 

John Blunt kirjoitti vuonna 1773 osuvasti, että hevosen 

ostamiseen vaikuttivat ennen kaikkea ostajan mieltymykset ja 

kokemukset hevosista.
154

 Myös koolla oli merkitystä sen mukaan, 

millaiseen käyttöön hevonen haluttiin ostaa.
155

 Hevosen rodulla 

ja rakenteella oli merkitystä sen ulkonäön ja käyttötarkoituksen 

kannalta, vaikka vähitellen painopiste siirtyikin hevosen 

ulkoisista ominaisuuksista siihen, mikä merkitys terveydellä ja 
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 Landry 2008, 3.  
149

 Bovill 1963, 209-210; Landry 2008, 98-99.  
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Cavendish 1743 Vol. II, hakusanalla Jockey; Hunter 1796, hakusanalla 
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 Bovill 1963, 56-57.  
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 The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, esim. 31 ja 34; 

Solleysel 1729, 21; Bracken 1792, 5;Hunter 1796, hakusanalla Bishoping ja 
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 The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 31; The Experienc’d 

Farrier, or Farring Completed 1720, 64.     
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 Blunt 1773, 11.  
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 The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 34; The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 26; Bradley 1739, 281. 



39 

 

hyvällä hoidolla oli hevosen suorituskyvylle. Esimerkiksi, jos 

hevosella oli syystä tai toisesta huonot jalat, siitä ei saanut ikinä 

hyvää ratsua, laukkakilpailuista tai metsästyksestä 

puhumattakaan.
156

 Huonojalkainen hevonen on epävarma 

ratsastaa, ja se rasittuu ja kipeytyy helpommin, koska paino ei 

jakaudu tasaisesti kullekin neljälle jalalle.  

 

1700-luvun alkupuolella hevosten ulkonäköön kiinnitettiin paljon 

huomiota ja näkemykset kauniista hevosesta esitettiin seuraavaan 

tapaan, esimerkiksi hevosen päätä ja korvia arvioitaessa:  

 

Näin ollen, jos hänen korvansa ovat pienet, kapeat, terävät, 

hörössä ja liikkuvat, ja jos ne ovat pitkät, mutta hyvin asettuneet 

ja hyvin kannetut, se on merkkinä kauneudesta, hyvyydestä ja 

luonteesta.
157

 

 

Huomionarvoinen yksityiskohta on se, kuinka kunnioittavasti 

hevosesta kerrotaan: hevonen on oppaiden teksteissä aina ”hän”, 

ei ”se”, kuten voisi olettaa. Kapeat ja terävät korvat viittaavat 

itämaisen hevostyypin ihannointiin, vaikka tässä kohdassa 

oppaan kirjoittaja antoi ohjeita hevosten ostamiseen yleensä. 

Mielenkiintoista on sekin, että kirjoittaja määrittelee hyvin 

tarkkaan, millainen ulkonäkö tekee hevosesta kauniin ja hyvän. 

Kauneudesta ja hyvyydestä tulee oppaan tekstissä lähes 

synonyymeja. 

 

Monissa oppaissa hevosen toivottavasta ulkonäöstä annettiin jopa 

niin pikkutarkat ohjeet että hevosen eri osat käytiin lävitse kohta 

kohdalta ja lukijaa ohjattiin huomioimaan kaikki yksityiskohdat, 
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 Bradley 1739, 265; Cavendish 1743, 22; Bracken 1792, iv; Hunter 1796, 

91-91.   
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 “As thus, if he ears be small, thin, sharp, pricked and moving, and if they 

be long, yet well set on, and well carried, it is a mark of beauty, goodness and 

mental.” The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 34. 
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jotka kertoivat hevosesta jotakin.
158

 Hevosen ruumiinosien 

tunteminen osoitti ilmeisesti oppaan kirjoittajan perehtymistä 

aiheeseen. Samalla se oli yritystä neuvoa välttämään huonon 

hevosen ostamista, kun kaikki mahdolliset heikkoudet kirjattiin.  

Jos ostaja halusi hyvän siitoshevosen, hänen täytyi varmistua sen 

terveydestä ja kyvykkyydestä aivan kuten miellyttävästä 

ulkonäöstäkin
159

.  

 

Richard Bradley muistutti, että hevosen ikä kannatti ottaa selville, 

koska vanhaa ei ollut hyvä käyttää siitokseen. Tämä näkemys 

vahvistui läpi 1700-luvun.
160

 Yleisin tapa arvioida hevosen ikää 

ostotilanteessa oli tarkastella sen ulkoista olemusta ja etenkin 

hampaiden kuntoa, koska niiden ymmärrettiin muuttuvan iän 

myötä.
161

 Siitosorin- ja tamman sopiva ikä oli neljä tai viisi 

vuotta. Tamma saattoi olla pari vuotta oria nuorempi.
162

 Richard 

Wall moitti maamiehiään vielä vuonna 1760 siitä, että varsinkin 

jockeyt ja jalostajat pitivät tamman kokoa tärkeimpänä 

valintaperusteena sen sijaan, että he olisivat arvioineet tamman 

muita ominaisuuksia. Mittasuhteiltaan kookkaan tamman 

ajateltiin synnyttävän hyviä juoksijoita. Wall ei nähnyt mitään 

kunnollista perustetta sille, että ”tilava tamma” olisi jotenkin 

erinomaisempi kuin muut. Hänen mukaansa oli ajateltava 

kokonaisuutta, eli tamman terveyttä ja eri osien symmetriaa 
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 The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 37-39; The 

Experience’d Farrier, or Farring Completed 1720, The Office of the Buyer; 

The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 30-32; 
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Bradley 1739, 268-269; Markham 1703, 128; Wall 1760, 25-26; Hunter 1796, 

hakusanalla Mare.  
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pelkän tilavuuden sijaan.
163

 Todennäköisesti hevosjalostajat 

uskoivat, että kookkaalla tammalla oli pienikokoista paremmat 

mahdollisuudet saada isoja, pitkäjalkaisia varsoja, joista tulisi 

hyviä juoksijoita.   

 

Arviot siitä, milloin hevoset olisivat valmiita siitokseen, 

muuttuivat vähitellen: kun vuosisadan alkupuolella kerrotaan, että 

siitoshevosten sopiva ikä olisi tammoilla kolmesta kymmeneen 

vuotta ja oriilla neljästä kahteentoista
164

, niin vuonna 1796 alaraja 

oli neljä vuotta
165

. Kuitenkin osa kirjoittajista mainitsee, että 

jotkut astuttivat tammoja edelleen kaksi- tai kolmivuotiaina ja he 

paheksuivat tapaa.
166

 Vuosisadan loppua kohti mentäessä 

suositukset siitoshevosten iästä pysyttelivät melko samoissa 

luvuissa. Oppaiden kirjoittajien mielestä olennaisinta oli, että 

siitoshevoset eivät olleet liian nuoria tai liian vanhoja, koska 

kummatkin ääripäät tuottivat heikkoja varsoja.
167

 Hevosten 

terveydellä ja mittasuhteilla oli merkitystä, koska 1700-luvun 

kasvattajat olivat huomanneet, että tietyt ominaisuudet periytyivät 

vanhemmilta jälkeläisille.
168

   

 

Myös siitoshevosen värillä oli merkitystä, koska yleisesti 

uskottiin, että jotkin värit olivat suotuisampia kuin toiset. Osa 

oppaiden kirjoittajista sanoutui irti tällaisesta hevosten 

luokittelusta värien perusteella
169

, kun taas osa vaikuttaa 
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 The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 84; The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 1-2;Solleysel 1729, 148; 

Cavendish 1743, 24-25.  
165

 Hunter 1796, hakusanalla Mare. Ks. myös Bracken 1792, 31 ja Bradley 
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uskoneen siihen hyvinkin vahvasti
170

. Koska aihe oli esillä 

hevosihmisten keskuudessa, siitä mainittiin luonnollisesti myös 

hevosoppaissa. Toisaalta myös ne kirjoittajat, jotka ensilukemalta 

sanoivat uskovansa värin merkitykseen, vakuuttelivat seuraavassa 

lauseessa, että hyviä hevosia löytyy toki kaikissa väreissä. 

Esimerkiksi harmaankirjavaa tai mustaa hevosta pidettiin 

erityisen kauniina tai punaruskeaa otollisena ihmisen 

palvelukseen.
171

  

 

Hevosten väreihin liittyi jopa terveydellinen ulottuvuus: täysin 

mustan hevosen arveltiin olevan erityisen kiivas ja altis kehon 

liialliselle kuumuudelle, kun taas hyvin vaaleaa pidettiin 

flegmaattisena.
172

 Niinpä 1700-luvun lääketieteelliset näkemykset 

tulevat hyvin esille osana hevosoppaiden sisältöä. Yleisesti näet 

uskottiin, että kehoon vaikuttivat neljä elementtiä, joita olivat 

ilma, vesi, maa ja tuli.
173

 Näiden lisäksi kehon toimintoja 

uskottiin säätelevän neljä ruumiinnestettä eli humoraalia: veri, 

lima sekä keltainen ja musta sappi, jotka tunnettiin jo antiikin 

hevoslääketieteessä. Jos nämä nesteet eivät olleet tasapainossa, 

hevonen sairastui.
174

 Mielenkiintoista on, ettei ihmisen ja hevosen 

kehon koostumuksessa nähty huomattavaa eroa, kun puhuttiin 

elementeistä ja ruumiinnesteistä.
175

 Kannattaa kuitenkin muistaa, 

että värimieltymykset olivat osaltaan makuasia. Uskoisin, että 

jokainen ostaja teki itse päätöksensä miellyttävästä hevosesta, 

vaikka ajan muoti olisikin suosinut tietynvärisiä hevosia muita 

enemmän.  
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 The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 27-28; 
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New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 27; Solleysel 1729, 25; 

Bradley 1739, 269-270.  
173

 The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 42. 
174

 Helminen 2013, 3. Ks. myös Porter 2005, 45-46. 
175

 The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 42; 

Bracken 1737, 8-9.  
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Edellä mainittujen asioiden lisäksi ostajan oli tunnusteltava 

hevosen kehoa päästä häntään asti, jotta hän huomaisi ajoissa 

mahdolliset sairaudet tai epämuodostumat, joita hevosilla saattoi 

olla. Hyväkuntoinen hevonen ei ollut liian laiha tai pehmeä, vaan 

lihaksikas.
176

 Oppaissa on viitteitä siitä, että myynnissä oli paljon 

huonokuntoisia hevosia, joita oli joko rasitettu liikaa, ruokittu 

väärin, tai jotka laitettiin myyntiin liian nuorina tai vanhoina.
177

 

Miksi ostajalle muuten annettaisiin niin perusteelliset ohjeet 

terveen hevosen löytämiseksi? Siitoshevosia hankittaessa oli 

olennaista tarkastaa myös hevosen sukuelimet, joskin toimenpide 

vaikuttaa kuuluneen hevosen ostoon ylipäänsä.
178

  

 

Osa kirjoittajista kiinnitti huomiota jopa hevosen hikoilemiseen, 

virtsaan ja ulosteisiin, koska ne kertovat yhtä lailla eläimen 

terveydentilasta.
179

 Ulkonäköseikkojen jälkeen hevosoppaissa 

neuvotaan ostajaa katsomaan hevosta sen liikkuessa, jotta 

nähtäisiin, millaiset askellajit ja liikkeet sillä on.
180

 Virheasennot 

johtivat helposti terveysongelmiin, esimerkiksi jalkojen 

hankaumiin
181

, ja sujuva liikkuminen oli erityisen tärkeää 

laukkahevosille, vaikka tuskin siitä haittaa oli muillekaan. Hyvää 

hevosta ei siis ostettu kiireessä, vaan ostotapahtuma oli 

pitkällinen ja harkintaa vaativa prosessi.  

 

                                                 
176

 The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 46; The Experienc’d 

Farrier, or Farring Completed 1720, 15; The Gentleman’s New Jockey: or, 

Farrier’s Approved Guide 1721, 32-33; Bradley 1739, 281; Hunter 1796, 

hakusanalla Body.    
177

 The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 5; The Experienc’d 

Farrier, or Farring Completed 1720, 66; The Gentleman’s New Jockey: or, 

Farrier’s Approved Guide 1721, 30; Cavendish 1743, Vol. II, 5.  
178

The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 47; The Experience’d 

Farrier, or Farring Compleated 1720, 70; The Gentleman’s New Jockey: or, 

Farrier’s Approved Guide 1721, 41; The Gentleman’s Complete Jockey: with 

the Perfect Horseman, and Experienced Farrier 1782, 25. 
179

 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 44 ja 49; The 

Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 40.  
180

 T The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 32-33;he 

Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 28; Hunter 

1796, hakusanalla Brilliant. 
181

 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 32-33. 
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1730-luvulla hevosoppaan julkaisseen Henry Brackenin mukaan 

terveys oli aina suhteellista. Yhteistä terveille olennoille oli se, 

että ne nukkuivat, söivät ja sulattivat ruokansa hyvin ja liikkuivat 

ilman kipua. Nämä asiat olivat puolestaan riippuvaisia siitä, 

miten olentojen verenkierto toimi. Tämä päti yhtä lailla hevosiin 

kuin ihmisiinkin. Hevosen terveyttä tai hyvyyttä ei voinut 

päätellä yksinomaan sen ulkonäöstä, koska kaiken perustana oli 

toimiva verenkierto. Niinpä hevoset saattoivat olla hyvinkin 

erinäköisiä ja silti yhtä terveitä, tai vastaavasti näyttää hyviltä, 

mutta olla sairaita.
182

 Bracken ei hevosta valitessaan luottanut 

pelkästään hyvään sukutauluun, vaan havaintoihin ja 

lääketieteeseen. Tämä kertoo osaltaan ajattelutapojen 

muutoksesta 1700-luvun Isossa-Britanniassa.  

 

Jacques Solleysel muistutti hevosenostajaa vielä yhdestä 

tärkeästä asiasta:  

 

Viimeiseksi, kun olet ostamassa hevosta, pidä huoli, ettet rakastu 

häneen, sillä jos tämä kiihko on kerran saanut sinusta otteen, et 

enää ole siinä tilassa, että voisit arvioida hänen puutteitaan.
183

 

 

Hevosen ostamisen olisi pitänyt olla järjen, eikä tunteen asia, 

mutta ilmeisesti ostajat lankesivat silloin tällöin viimeksi 

mainitun valtaan ja päätyivät ostamaan kyseenalaisia hevosia. 

Ilmiö on tuttu myös nykyisestä hevoskaupasta, jossa hevosesta 

etsitään sukutaulun ja fyysisten ominaisuuksien lisäksi ”sitä 

jotakin ylimääräistä”, joka ratkaisee lopullisen valinnan.
184

  

 

Tarkka kuvaus hevosen korvien ihanteellisesta muodosta antoi jo 

vihjeen siitä, että sirot ja kestävät, ulkomailta tuodut hevoset 

                                                 
182

 Bracken 1737, 10-11. 
183

“Lastly, when you are buying a horse, take care not to fall in love with him, 

for when this passion hath once seized you, you are no longer in a condition to 

judge of his imperfections.”  Solleysel 1729, 69.  
184

 Cassidy 2005, 54. 
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olivat suosittuja siitosoreja, kun britit ryhtyivät jalostamaan kilpa- 

ja metsästyshevosiaan. Richard Bradley sanoi suoraan, että 

berberihevoset olivat kilpahevosten jalostuksessa arvostetuimpia 

ja hinnaltaan kalliita.
185

 Korkea hinta ei olekaan yllätys, sillä 

hevosten tuominen maahan oli haastavaa, laivattiinpa ne sitten 

Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta.
186

 Toivotusta hevostyypistä sai 

hyvän esimerkin William Wardin oppaasta, johon oli kuvattu 

hevonen ja ratsastaja.
187

  

 

Hevosoppaiden tarjoamien vihjeiden mukaan jalostustoiminta 

kehittyi Isossa-Britanniassa vähitellen. 1700-luvun alussa 

oppaiden kirjoittajat antoivat paljon ohjeita siitoshevosten 

ulkoisista ominaisuuksista, kun taas vuosisadan lopulla 

jalostusohjeissa korostettiin yhä enemmän hevosten terveyttä. 

Kuitenkin britit halusivat läpi vuosisadan jalostaa hevosia, jotka 

myös näyttäisivät hyvältä. Hevosoppaissa nostettiin esille 

hevosten kehityksen huomioiminen siten, että liian nuorien 

hevosten astuttamista ei suositeltu. Yhä useampi kirjoittaja 

painotti, että tietyt ominaisuudet periytyvät vanhemmilta 

jälkeläisille ja siksi siitoshevosten terveys ei ollut mikään 

pikkujuttu.  

 

Kuten kaikilla aloilla, siitoshevosten pitämisessäkin oli eroja. 

Jotkut hevosenomistajat olivat harkitsevampia kuin toiset ja he 

käyttivät paljon aikaa hevosen valitsemiseen. Jotkut halusivat 

useita siitoshevosia ja joillekin riitti, että he saivat yhden 

lupaavan oriin tai tamman.
188

 Jalostuksen kannalta oriin ja 

tamman tuli ennen kaikkea olla terveitä ja eläväisiä, jotta 

varsoista kasvaisi kehityskelpoisia. Huonommat hevoset joutivat 

kärryjä vetämään, kun taas parhaita voitiin myydä ulkomaille 

                                                 
185

 ”- - the Barbary horse or Barb - -.“ Bradley 1739, 254 ja Hunter 1796, 

hakusanalla Barb. Vrt. Wall 1760, 38.  
186

 Landry 2008, 1-2. 
187

 Ks. liite I.  
188

 Bradley 1739, 286;Wall 1760, 20-21;Ward 1776, 3.  
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asti.
189

 Ratsuhevoset olivat arvoasteikossa selvästi muita hevosia 

ylempänä ja niiden kasvattamiseen kiinnitettiin paljon huomiota. 

Hyvän siitoshevosen löytäminen vaatii ostajalta valppautta: oli 

päästävä varmuuteen hevosen terveydestä, luonteesta ja 

ulkonäöstä. Niinpä hevosten jalostamisessa oli mietittävä 

muutakin kuin sukua, jos haluttiin nimenomaan tuottaa nopeita 

englantilaisia hevosia. Jalostajan oli huomioitava monia asioita 

ennen kuin varsoja oli olemassakaan.  

 

1.2. Älä rasita siitoshevosiasi liikaa 

Kun sopivat siitoshevoset oli hankittu, oli niiden omistajan ja 

hoitajien seuraavana tehtävänä pitää oriit ja tammat kunnossa, 

kunnes astutuskausi koitti keväällä tai talvella. Koska laukka- ja 

metsästyshevoset olivat 1700-luvulla etenkin yläluokan harrastus, 

oli varsin tavallista, että hevosten omistajat eivät itse hoitaneet 

hevosiaan, joilla ratsastivat vapaa-ajallaan. Hevosista 

huolehtiminen ja tallityöt kuuluivat tallirengeille
190

, kun taas 

laukkakilpailuissa hevosen ratsastajana toimi yleensä palkattu 

jockey. James Hunterin mukaan jockeyt olivat ratsastamisen ja 

hevoskaupan ammattilaisia.
191

 Hevosten omistajilla oli oltava 

varaa palkata palvelijoita ja maksaa kengittäjälle, mikäli hänen 

palveluksiaan tarvittiin tilalla. Nämä seikat tulivat ilmi 

hevosoppaiden sisällöstä: oppaista löytyi ohjeita myös 

tallirengeille ja kengittäjille
192

. 

 

1700-luvun Isossa Britanniassa oli siittoloita, joissa tammoja 

pidettiin ulkona isoissa laumoissa. Näiden tammojen ainoa 

tarkoitus oli saada varsoja lähes joka vuosi. Käytäntö oli 

                                                 
189

The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 24. Ks. 

myös Landry 2008, 110.  
190

 The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 25; 

Cavendish 1743 Vol. II, 124; Bracken 1792, 28-29; Hunter 1796, 129.  
191

 Hunter 1796, 158. Ks. myös Wall 1760, 63 ja Cavendish 1743 Vol. II, 

teoksen lopussa olevasta sanastosta hakusanalla Jockey. 
192

 Markham 1703, kansisivu;The Gentleman’s Complete Jockey: with the 

Perfect Horseman, and Experienced Farrier 1715 ja 1782, sisällysluettelo; 

Bracken 1792, A 2; Ward 1776, xi-xii.     
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kasvattajalle varma tapa saada uusia hevosia markkinoille, mutta 

siihen liittyi myös ongelmia. James Hunter moitti maansa 

hevosjalostajia vielä 1790-luvulla siitä, että tammojen annettiin 

laiduntaa vapaasti isoissa laumoissa ja niitä käsiteltiin vähän. 

Tällä tavoin pidetyt tammat muuttuivat hankaliksi ja varsottuaan 

ne suhtautuivat hyvin suojelevasti jälkeläisiinsä. Hunterin 

mielestä oli järkevämpää, että myös siitostammojen kanssa oltiin 

päivittäin tekemisissä, jotta niistä ei tulisi liian villejä.
193

 

  

Eräs tuntemattomana pysytellyt kirjoittaja epäili, että jatkuva 

varsominen heikensi tammoja ja sitä kautta varsojen laatua. 1740-

luvulla William Cavendish esitti saman huomion.
194

 Yleisesti 

ottaen hevosille oli kuitenkin kysyntää, jos isoja siittoloita 

vaivauduttiin perustamaan. 

 

Hevosoppaissa esitettiin melko vaihtelevia näkemyksiä siitä, 

mihin aikaan vuodesta tammat olisi paras astuttaa. Monet 

kirjoittajat olivat sillä kannalla, että astutuskausi aloitettiin 

maaliskuussa ja se kesti suunnilleen heinäkuuhun.
 195

 Muutamat 

kirjoittajista pitivät astutukselle parhaana ajankohtana joulukuuta, 

koska silloin tamma olisi tiineenä kevään ja kesän, jolloin ruoho 

on parhaimmillaan, ja seuraavana keväänä varsa saisi kasvaa 

hyvinravitun emänsä hoivassa.
196

 Tätä neuvoa vastaan on 

kuitenkin se tieto, että useimmat tammat tulevat parhaiten 

kiimaan maaliskuusta syyskuuhun, eivätkä ne olisi hedelmällisiä 
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 Hunter 1796, 143.  
194

 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 79; The 

Experience’d Farrier, or Farring Completed 1720, 11; Markham 1734, 120; 

Cavendish 1743 Vol. II, 2; Hunter 1796, hakusanalla Horse.  
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 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 83; Solleysel 1729, 

146; Markham 1734, 121; Bradley 1739; Cavendish 1743 Vol. I, 24; 284; 

Ward 1776, 4; Hunter 1796, hakusanalla Breeding. 
196

 The Experienc’d Farrier, or Farring Completed 1720, 6;The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 4.  
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enää joulukuussa.
197

 Olisiko vääränlainen ajoitus yksi syy 

astutusten epäonnistumiseen 1700-luvulla? 

 

Tuntematon kirjoittaja kritisoi astuttamisen ajoittamista niin, että 

tamma synnytti varsansa joulukuussa. Talvella oli kylmää, eikä 

hevosille ollut tarjolla tuoretta ruohoa. Näiden seikkojen vuoksi 

tammat oli parempi astuttaa siten, että ne varsoivat lämpimään 

vuodenaikaan.
198

 Tamma kantaa varsaa 336-350 päivää,
199

 ja 

monissa ohjeissa tämä on otettu tavalla tai toisella huomioon. Ne 

kirjoittajat, jotka pitivät kevättä hyvänä ajankohtana astutukseen, 

tähtäsivät siihen, että varsa syntyisi seuraavan kesän alussa ja 

saisi kasvaa lämpimän vuodenajan aikana, jolloin tarjolla olisi 

runsaasti tuoretta ruohoa tammalle.  

 

Jotta astutus olisi mahdollinen, täytyi hevosten hoitajien ensin 

tarkkailla, milloin tamma tulee kiimaan. Richard Bradleyn 

oppaassa neuvottiin pitämään silmällä tamman käytöstä: Jos se 

kuljeskeli levottomana laitumella, virtsasi useammin kuin 

tavallisesti ja kiihtyi kuullessaan oriin hirnuntaa, niin aika oli 

sopiva.
200

 William Wardin mukaan tamma oli paras viedä orin 

luokse, kun se oli kiimansa alussa tai lopussa, koska tällöin 

tamma tuli paremmin kantavaksi.
201

  

 

Kiimassa olevat tammat täytyi siirtää omalle laitumelleen ennen 

astutusta
202

, ja moni kirjoittaja suositteli, että niiden seuraksi 

laitettiin nuori ori tai ruuna ”härnäämään” niitä. Tällä 

menettelyllä tammojen toivottiin paremmin valmistuvan 
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 Morris 1989, 68. Ks. myös vuodenajan merkityksestä Davies Morel 2008, 

239. 
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 The Experienc’d Farrier, or Farring Compleated 1720, 9.  
199

 Morris 1989, 75-76. 
200

 Bradley 1739, 286. Ks. myös The Experienc’d Farrier, or Farring 

Compleated 1720, 9. 
201

 Ward 1776, 4-5. 
202

 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 81; The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved 1721, 2; Solleysel 1729, 147: Hunter 

1796, hakusanalla Breeding. 
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astutukseen ja varsinaisen siitosoriin lähentelyihin.
203

 Toisen 

tavan mukaan tammaa pidettiin tallissa ja hyvällä ruoalla ennen 

astutusta, jotta se vahvistuisi suvunjatkamista silmällä pitäen. 

Joskus tammalta iskettiin suonta siinä uskossa, että liiallinen veri 

ei häiritsisi astutusta.
204

  

 

Oriita voitiin pitää tallissa tai laitumella astutuspäivään asti.
205

 

Eräs kirjoittajista suositteli, että oriin annettaisiin syödä ruohoa 

ennen astutusta, jotta se vahvistuisi:  

 

Kun hyvä valinta on täten tehty, on kaikkiaan sopivaa, että ruokit 

oriittasi jonkin aikaa tallissa voimistavalla rehulla - - tehdäksesi 

hänestä halukkaan ja kyvykkään; kuitenkin anna hänen syödä 

hyvällä vihreällä laitumella vähintään yksi päivä, ennen kuin 

sallit hänen astua tammasi - -.
206

  

 

William Cavendish perusteli siitoshevosten kunnollista 

ruokkimista pilke silmäkulmassa, vanhan sananlaskun avulla:  

 

Ilman ruokaa ja juomaa rakkaus kylmenee.
207

 

 

Siitoshevosille astutustapahtuma oli työtä, joten omistajia 

kehotettiin valmistelemaan hevosensa huolellisesti. 

Hevosoppaiden kirjoittajat ymmärsivät, että ilman kunnollista 

hoitoa eläimet eivät pysyneet kunnossa. Heikot hevoset saivat 

heikkoja varsoja, eikä se ollut kasvattajien tavoite. Hevosoppaista 
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 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 81; The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved 1721, 2. 
204

 The Experienc’d Farrier, or Farring Completed 1720, 6; Hunter 1796, 

hakusanalla Mare. 
205

 Cavendish 1743 Vol. I, 24; Hunter 1796, hakusanoilla Breeding ja Stallion.   
206

”A good choice thus made, it will be altogether convenient to feed your 

stallion for a time in the stable with hearthning provender - - to render him 

lusty and mettlesome; yet let him feed on good green pasture, at least a day 

before you suffer him to back your mare - -.”  Gentleman’s New Jockey: or, 

Farrier’s Approved 1721, 2. Ks. myös The Gentleman’s Jockey, and Approved 

Farrier 1704, 83. 
207

”- - without meat and drink love grows cold.” Cavendish 1743 Vol. I, 24. 
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nousi esille kaksi tapaa hoitaa siitoshevosia ennen astutusta. 

Yhdessä tavassa hevosia kehotettiin ruokkimaan hyvin ja 

rasittamaan vähän. Toisen tavan mukaan siitoshevosten 

ruokavaliota täytyi tarkkailla ja hevosten oli saatava päivittäin 

liikuntaa, jotta ne pysyivät virkeinä astutukseen asti
208

. Ensiksi 

mainittu tapa vaikutti hevosoppaiden perusteella yleisemmältä. 

Näiden kahden tavan perusteellinen vertailu oli vaikeaa, koska 

osa oppaiden kirjoittajista ohitti koko aiheen.  

 

Siitoshevosten astutus oli mahdollista hoitaa kahdella tavalla: ori 

tuotiin tamman luokse jollekin aidatulle alueelle, mieluiten 

aamulla kahden miehen ohjaamana ja astutuksen annettiin 

tapahtua mahdollisimman nopeasti vahinkojen välttämiseksi.
209

 

Mikäli tamma ei ole valmis, se osoittaa yleensä vastalauseensa 

potkimalla. Tässä tilanteessa ori voi loukkaantua pahoin, jos se 

pakotetaan tamman lähelle liian äkkiä ja siksi varovaisuus on 

tarpeen.
210

  

 

Toinen, ilmeisesti siittoloissa harjoitettu tapa oli päästää ori 

tammalaumaan muutamaksi päiväksi tai jopa viikoiksi. Tällä 

tavoin se sai kosiskella ja astua tammoja kaikessa rauhassa. 

Lupaavankaan oriin miehistä kuntoa ei kuitenkaan saanut koetella 

liikaa: hevosoppaiden kirjoittajat esittivät huolestuneita mietteitä 

siitä, kuinka monta tammaa yksi ori pystyi menestyksekkäästi 

astumaan ja he kehottivat välttämään oriin uuvuttamista.
211

 Erään 

mielipiteen mukaan hyvä ori pystyi astumaan seitsemän tai 

kahdeksan tammaa vuodessa, noin seitsemän vuoden ajan, minkä 
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 Markham 1734, 56; Cavendish 1743 Vol. I, 24; The Gentleman’s Complete 

Jockey: with the Perfect Horseman, and Experienced Farrier 1782, 7-8; Hunter 

1796, hakusanalla Breeding.  
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 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 81; The 

Experience’d Farrier, or Farring Completed 1720, 7; The Gentleman’s New 

Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 2-3; Markham 1734, 120-121; 

Bradley 1739, 286; Ward 1776, 4; Hunter 1796, hakusanalla Mare. 
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 Morris 1989, 69. 
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 Solleysel 1729, 147; Bradley 1739, 286; Cavendish 1743 Vol. I, 24 ja Vol. 

II, 87; Hunter, hakusanalla Breeding ja Stallion.   
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jälkeen sitä ei enää kannattanut käyttää siitokseen
212

. Toisten 

mielestä oriin kyvykkyys säilyi pidempään, jos se oli tammojen 

kanssa tekemisissä vain silloin tällöin.
213

 Hevosten omistajat 

halusivat hyötyä kunnollisesta oriista, mutta oppaiden kirjoittajat 

huomasivat hyödyn jäävän lyhytaikaiseksi, jos yhdellä oriilla 

astutettiin liian paljon tammoja. Oriin osuutta pidettiin 

astutuksessa tärkeänä, jos sen jaksamisesta huolehdittiin näin 

paljon. 

 

Oppaiden kirjoittajat olivat yksimielisiä siitä, että kun halukas ori 

viedään tamman luokse ja tamma on suostuvainen, niin astutus 

tapahtuu ilman merkittäviä ongelmia. Onnistuminen oli 

varmempaa, jos oriin annettiin astua tamma useamman kerran.
214

 

Jos tamma ei jostakin syystä hyväksynyt oriita, hevoset oli 

vietävä pois toistensa luota ja astutusta oli yritettävä myöhemmin 

uudelleen.
215

 Jos tamma osoitti kiinnostusta tiettyä oriita kohtaan, 

se kannatti astuttaa tällä suosikilla, jotta tiineys onnistuisi.
216

  

 

1720-luvulla oltiin hyvin perillä siitä, mitä hevosille oli tehtävä, 

jos astutus ei näyttänyt onnistuvan: ori oli saatava kiinnostumaan 

tamman hajusta tai tammalta oli iskettävä suonta.
217

 

Vuosikymmen myöhemmin neuvottiin edelleen, että tamman 

hännän alle kannatti heittää sangollinen kylmää vettä, kun ori oli 

laskeutumassa sen selästä, jotta siemenneste pysyisi kohdussa.
218

 

Sellaisiakin ohjeita annettiin, että astutuksen jälkeen tammaa 

voitiin juoksuttaa mailin verran alamäkeen ja sitä oli ruokittava 
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 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 84. 
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 Bradley 1739, 280. 
214

 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 81; Cavendish 1743 

Vol. I, 24; Ward 1776, 4. 
215

 The Gentleman’s Jockey, or Approved Farrier 1704, 82;The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 2: Bradley 1739, 286.  
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  Bradley 1739, 284. 
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 The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 3.  
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 The Experienc’d Farrier, or Farring Completed 1720, 7; The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 3; Markham 1734, 120-121; 

Bradley 1739, 286. 
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hyvin noin kahden päivän ajan.
219

 Tämänkaltaisilla keinoilla 

haluttiin varmistaa, että astutus onnistui.  

 

Jotkut kasvattajat sitoivat tamman kiinni astutuksen ajaksi, mutta 

ainakin Jacques de Solleysel ja William Cavendish vastustivat 

tällaista pakottamista. Käytäntö oli heidän mielestään julma ja 

tarpeeton.
220

 Hevosoppaiden kirjoittajat selvästi vastustivat 

joitakin tapoja, jos ne olivat hevosen kannalta tarpeettomia ja 

ikäviä. Eläimiä kohtaan sai osoittaa myötätuntoa ja ymmärrystä. 

Toisin kuin nykyisessä astutustoiminnassa
221

, 1700-luvulla 

hevosen vapautta vielä kunnioitettiin jossain määrin.  

 

Mistä kasvattaja sitten tiesi, että astutus oli onnistunut? 

Hevosoppaat kehottivat jälleen pitämään tammaa silmällä. Mikäli 

sen ulkomuoto muuttui riutuneeksi, vaikka ruokahalu oli hyvä, ja 

harjasta tuli kiiltävämpi kuin ennen, niin se oli todennäköisesti 

tiineenä. Lisäksi tamma kiinnitti muihin hevosiin vähemmän 

huomiota kuin aiemmin.
222

 Toinen, ovelampi tapa ottaa asiasta 

selvää oli laittaa hieman vettä tamman korvaan. Jos tamma 

ravisteli koko kehoaan yrittäessään saada veden pois, se ei ollut 

tiineenä. Jos tamma heilautti vain päätään, se oli mitä 

todennäköisimmin kantavana.
223

 Samantapaisia pikku niksejä oli 

hevosoppaissa paljon ja yleensä niiden avulla yritettiin parantaa 

tai tarkistaa jokin hevosen terveydentilaan liittyvä asia. Koska 

siitoshevosten hankkiminen ja ylläpito oli kallista, omistajat 

halusivat varmistaa, että kaiken vaivannäön jälkeen tamma tulisi 

tiineeksi ja pysyisi sellaisena varsomiseen asti.  

                                                 
219

 Bradley 1739, 286. 
220

 Solleysel 1729, 145; Cavendish 1743, 23.  
221

 Davies Morel 2008, 137. 2000-luvun siitostoimintaa on arvostellut mm. 

Samantha Hurn.   
222

 The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 3; The 

Gentleman’s Complete Jockey: with the Perfect Horseman, and Experienced 

Farrier 1782, 9; Hunter 1796, 177.   
223

 Markham 1734, 121; Cavendish 1743, 86-87. 
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1.3. Yhteenveto  

 

1700-luvun Isossa-Britanniassa laukka- ja metsästyshevosten 

jalostaminen alkoi siitoshevosten valitsemisesta ja ostamisesta. 

Koska laukka- ja metsästyshevosista haluttiin harrastehevosina 

tietynlaisia, oli siitoshevosetkin valittava tietyillä periaatteilla.  

 

Parhaita laukka- ja metsästyshevosia ryhdyttiin pitämään 

ruumiillisesti ylivoimaisina. Tiettyjen hevosten vahvuutta ja 

sujuvaa liikkumista selitettiin 1700-luvun puolivälissä jo tietyllä 

ruumiinrakenteella, ei pelkästään sillä, että ne olisivat olleet 

onnistuneita risteytyksiä, puhdasverisiä arabeja tai että niiden 

vanhemmat kuuluivat johonkin nimekkääseen sukuun. Hevosen 

fysiikka nostettiin verenperinnön rinnalle, kun hevosoppaiden 

kirjoittajat yrittivät selittää, miksi jotkin hevoset olivat parempia 

kuin toiset. Syiden etsiminen tarkoitti puolestaan sitä, että britit 

halusivat tietää ja oppia tietämästään. Koska Afrikasta ja Lähi-

idästä tuodut, sirommat hevoset olivat muodissa etenkin 

vuosisadan alkupuolella, huomio kiinnitettiin näissä 

tuontihevosissa ilmeneviin piirteisiin, oli myytävien yksilöiden 

rotu mikä hyvänsä. Itse asiassa ulkomailta tuodut hevoset saivat 

aikaan sen, että hevosoppaiden kirjoittajat alkoivat pohtia 

rotukysymyksiä kirjoittaessaan hevosista.   

 

1700-luvulla hevosia valittiin tarkkojen ulkoisten ominaisuuksien 

perusteella, vaikka nimekkään sukutaulun merkitys säilyi sekin. 

Monet hevosoppaiden kirjoittajat halusivat välttää pakolla 

astuttamista, koska sellainen soti luonnon omaa järjestystä 

vastaan. Hevosia arvioitiin kautta vuosisadan sekä järjellä että 

tunteella, mikä taas kertoo asenneilmapiirin sallivuudesta..   

 

Hevosoppaiden kirjoittajat olivat tietoisia siitä, että Ison-

Britannian eliittiin kuuluvat halusivat yleensä ostaa rohkeita ja 

kestäviä hevosia, joten he auttoivat ostajaa tunnistamaan terveen 
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hevosen, jolla olisi myös luonnetta. Markkinoilla oli myös 

huonosti hoidettuja hevosia, joita laatutietoisen hevosihmisen oli 

parempi välttää. Kirjoittajat painottivat etenkin sitä, kuinka 

olennaisia piirteitä terveys ja eloisuus olivat siitoshevosilla: 

hyvistä vanhemmista olisi odotettavissa vähintään yhtä 

laadukasta jälkikasvua, jos valinnat tehtiin oikein. Hevosten 

astuttaminen oli huolellisesti valmisteltu toimenpide, koska 

lopputulokseksi jalostajat halusivat terveen varsan. Niinpä ei käy 

kieltäminen, että britit harjoittivat tietoisesti valikoivaa 

jalostamista, joka vaikutti osaltaan englantilaisen täysiverisen 

kehittymiseen erinomaiseksi kilpahevoseksi.  

 

Monet 1700-luvun hevosoppaiden kirjoittajista olivat huolissaan 

siitä, että siitoshevosia ei välttämättä hoidettu hyvin, eikä eläinten 

valintaan tai elinolosuhteisiin kiinnitetty tarpeeksi huomiota. 

Sairaat hevoset taas heikensivät koko maan hevoskantaa. Niinpä 

oppaiden kirjoittajat yrittivät saada lukijansa panostamaan 

laatuun ja hoitamaan hevosiaan huolellisemmin. Ohjeet 

pysyttelivät hyvin käytännöllisellä tasolla ja yllättävän 

samanlaisina läpi vuosisadan. Vaikka hevosoppaiden kautta 

esitettiin myös uusia näkemyksiä, vanhat jatkoivat 

olemassaoloaan uudempien rinnalla. Koska laukka- ja 

metsästyshevosista kirjoitettiin oppaissa suhteellisen paljon, 

voidaan päätellä, että nämä hevostyypit todella kiinnostivat 

brittejä, aivan kuten aiempikin tutkimus esittää.  

 

Hevosten kasvattaminen vaati aikaa ja rahaa, joten astutusten 

onnistuminen haluttiin varmistaa. Menojen kattamiseksi tarvittiin 

tuloja hyvistä varsoista. Itse asiassa hevosten laatu nousee niin 

keskeiselle sijalle, että muilla kuin yläluokalla tuskin oli varaa 

laajamittaiseen jalostustoimintaan Isossa-Britanniassa. Kaikki 

varsat eivät olleet loistavia ja jalostuksen tulokset vaihtelivat, 

mutta ainakin briteillä oli vakaa näkemys siitä, millaisia hevosia 

he halusivat: tähdättiin koko ajan parempaan.         
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2. KUINKA SAAT REIPPAISTA VARSOISTA KOMEITA 

RATSUJA 

 

Tässä luvussa tutkin sitä, kuinka hevosoppaiden kirjoittajat 

neuvovat hoitamaan tiineenä olevaa tammaa, miten varsa 

vieroitettiin emostaan ja kuinka nuorta hevosta piti oppaiden 

mukaan käsitellä. Näiden seikkojen taustalla pohdin, miksi 

hevosoppaat neuvovat lukijoitaan juuri tietyllä tavalla ja mihin 

hoito-ohjeilla loppujen lopuksi tähdättiin. Miksi- kysymykseen 

vastaaminen  tässä kohdin vaatii hieman tutustumista 1700-luvun 

ajatteluun.  

 

Hevosen paikka ihmisen rinnalla 

Jo 1600-luvulla luonnontieteilijä Thomas Willis (1622-1675) 

esitti, että eläimet oppivat ohjauksesta ja esimerkistä, koska ovat 

kykeneviä muistiin, aistimuksiin ja mielikuvitukseen.
224

 1700-

luvulla oppineet pohtivat edelleen sitä, mikä erottaa ihmisen ja 

eläimen toisistaan. Suurimpina erottavina tekijöinä pidettiin 

ihmisen järkeä ja kykyä puhua.
225

 Valistusfilosofi Jean-Jacques 

Rousseaun mukaan ihminen oli ainutlaatuinen, koska hän kykeni 

toimimaan tietoisesti, valitsemaan vapaasti oikean ja väärän 

väliltä.
226

 Silti Rousseau uskoi, että myös eläimet olivat vapaita ja 

kykenivät tunteisiin.
227

 1700-luvun loppupuoliskolla 

suhtautuminen eläimiin muuttui kunnioittavammaksi ja 

tunteellisemmaksi, kun eläimet alettiin nähdä ihmisen 

työtovereina ja kumppaneina
228

. Thomas Willisin ja Jean-Jacques 

Roussean ajattelu poikkesi selvästi René Descartesin 

konemallista. Tätä taustaa vasten on ehkä helpompi ymmärtää 

1700-luvun tapaa käsitellä hevosia, koska hevosten kohtelussa 

                                                 
224

 Porter 2005, 55 ja 58. 
225

 Wokler 2012, 13. 
226

 Wokler 2012, 166. 
227

 Wokler 2012, 22-23. 
228

 Sørensen 2007, 174.  
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sekoittuivat usein järki ja myötätunto
229

. Donna Landryn mukaan 

etenkin ulkomailta tuodut hevoset olivat samaan aikaan arvokasta 

omaisuutta ja kunnioitettavia kumppaneita.
230

 Hevosoppaissa 

paljon käsitelty ”englantilaisuus” johtui viimeisimmän 

tutkimuksen mukaan siitä, miten hevosia hoidettiin ja koulutettiin 

Brittein saarilla. Brittien tavalla kehittää hevosia oli suurempi 

merkitys täysiverisen muodostumiselle kuin jalostettujen 

hevosten erityisellä luonteella tai perimällä.
231

 

 

2.1. Pidä huolta kantavasta tammasta 

Lähi-idästä tuodut hevoset olivat poikkeus, kun hevosoppaissa 

annettiin ohjeita siitoshevosten ulkoilusta. Lämpimistä maista 

tuotuja hevosia pidettiin uudessa kotimaassaan ilmeisesti 

enemmän tallissa kuin laitumella, koska ne kestivät huonosti 

kylmää.
232

 1700-luvun tallit rakennettiin yleensä puusta tai 

tiilestä, ja niiden katto voitiin tehdä vahvasta purjekankaasta. 

Lattia oli puuta tai kiveä. Tilat oli pidettävä kuivina ja 

ilmanvaihto riittävänä, jotta hevoset pysyisivät terveinä. 

Kosteutta pidettiin erityisen haitallisena, koska sen uskottiin 

altistavan sairauksille.
 233

  

 

Nimikirjaimilla E.R. esiintynyt kirjoittaja 1720-luvulta ja 

William Cavendish 1740-luvulta ovat niitä harvoja kirjoittajia, 

jotka antoivat tarkkoja ohjeita hevossiittolan ylläpidosta. E.R. 

suositteli hieman mäkistä maastoa, joka ei ole liian rehevää, eikä 

liian karua. Epätasainen maasto vahvisti hänen mukaansa 

hevosten jalkoja varsasta lähtien. Oriit, tammat ja nuoret hevoset 

                                                 
229

 Landry 2008, 28-29. 
230

 Landry 2008, 108-109. 
231

 ”The ’Englisness’ of the Thoroughbred originated not in nature but in 

nurture, not in blood but keep.”Landry 2008, 118-119. 
232

 Bradley 1739, 286.  
233

The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 8-9 ja 11-12; 

Cavendish 1743 Vol. II, 86; Hunter 1796, hakusanalla Stable. Kosteuden 

vaikutuksesta kertoo mm. Porter 2005, 50. 
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tuli pitää erillään toisistaan.
234

 Cavendish kehotti perustamaan 

siittolan kuivalle maalle, jossa kasvoi hyvää ruohoa hevosten 

ravinnoksi. Oriit, tammat ja nuoret hevoset hän suositteli 

erotettavaksi omille laitumilleen, ettei niiden kesken sattuisi 

vahinkoja, kuten kiusaamista tai ei-toivottuja pariutumisia. 

Kantavat tammat täytyi vielä erottaa muista tammoista, ilmeisesti 

vahinkojen välttämiseksi. Talli oli pidettävä puhtaana, mikä 

tarkoitti yleensä sitä, että kuivikkeet vaihdettiin vähintään pari 

kertaa kuukaudessa.
235

 Nämä ohjeet kertovat siitä, että 1700-

luvun britit olivat tietoisia tiettyjen ympäristötekijöiden 

vaikutuksista hevosiin. Hyviä hevosia saatiin ympäristöstä, joka 

tarjosi eläimille edulliset olosuhteet pariutumiseen ja kehitykseen, 

kun taas vääränlaisessa ympäristössä hevosista tuli heikkoja.   

 

Kaikissa tutkimissani hevosoppaissa ei ollut mainintaa tiineen 

tamman hoidosta. Esimerkiksi 1730-luvulla kirjoittanut Richard 

Bradley ohitti varsomisen lähes kokonaan
236

, kun taas Gervase 

Markham ja Jacques Solleysel antoivat joitakin ohjeita. Tosin 

Solleyselin nimiin laitettu teos lainasi huomattavan osan 

jalostusohjeistaan William Cavendishilta ja kirjan toimittaja 

William Hope pisti joukkoon vielä oman näkemyksensä. 

Kyseinen osa oppaasta ei siis ollut Jacques de Solleyselin omaa 

käsialaa.
237

 Joko varsomista pidettiin toisarvoisena tai sitten 

hevosten omistajilla ei ollut tapana seurata sitä, koska neuvoja ei 

liiemmälti jaettu. Kun hevosoppaiden kirjoittajat kirjoittivat 

hevosista, he käyttivät yleensä sanaa ”sinun oriisi” tai ”sinun 

hevosesi”, millä viitattiin nimenomaan urospuoliseen hevoseen. 

Tamma tai tammavarsa mainittiin usein erikseen
238

. Hevosen 

                                                 
234

 The Experienced Farrier, or Farring Compleated 1720, 4. 
235

 Cavendish 1743 Vol. II, 86-87. Hevosten kuivikkeet suositellaan nykyään 

vaihdettaviksi joka päivä. 
236

Bradley 1732, 287-288.  
237

Solleysel 1702, 144-145 ja sama 1729.  
238

Esim. Wall 1760, 84; Hunter 1796, hakusanat Breeding ja Filley. 

Tammavarsasta esiintyy lähteissä kaikkiaan kaksi kirjoitusmuotoa, filly tai 

filley.    
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arvo oli siis erilainen riippuen siitä, oliko kyseessä ori vai tamma.    

Rebecca Cassidyn mukaan tammojen roolin väheksyminen on 

yleistä hevosjalostuksessa ja sitä jyrkempää, mitä kalliimmista 

hevosista on kyse. Oriin rooli on nähty tärkeämpänä kuin 

tamman
239

.  

 

1700-luvun hevosoppaat siirtyivät usein suoraan hevosten 

astuttamisesta varsan vieroittamiseen, vaikka näiden kahden 

tapahtuman välissä oli varsan syntyminen ja sen elämän ensi 

vaiheet. Nostan aiheen kuitenkin esille, koska tiineysaika on osa 

hevosjalostuksen käytäntöä.  

 

Gervase Markham neuvoi jo 1500-luvulla, ettei tiineenä olevaa 

tammaa altistettaisi matkustamiselle ja turhalle rasitukselle
240

. 

Solleysel puolestaan ohjeisti tammojen hoitoa seuraavasti:    

 

Teillä pitäisi olla tarpeeksi suuri vaja, jotta sen sisälle 

mahtuisivat kaikki tammanne, jotta tilanteen niin sattuessa ne 

olisivat suojassa sään vahingoilta; sillä ei ole olentoa, jolle 

kylmä olisi suurempi vihollinen - -. 
241

 

 

Joillakin kasvattajilla oli tapana pitää tammaa erityisellä 

ruokavaliolla muutamia päiviä tai viikkoja astutuksen jälkeen, 

eikä sitä saanut rasittaa. Tammaa oli myös suojeltava vammoilta, 

niin pitkälle kuin se oli mahdollista, koko tiineyden ajan.
242

 

Kautta 1700-luvun hevosoppaiden kirjoittajat neuvoivat 

hoitamaan kantavaa tammaa harkitusti. Tammojen oli 

suositeltavaa laiduntaa suojaisessa paikassa ja niille oli oltava 

                                                 
239

 Cassidy 2002, 62. 
240

 Markham 1734, 120. 
241

”You should have a lodge large enough to contain all your mares, that so 

upon occasion they may be defended from the injuries of the weather; for there 

is no creature to which cold is a greater enemy - -.” Solleysel 1729, 150. 
242

 The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved 1721, 4; Hunter 

1796, 177.   
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tarjolla tarpeeksi ruokaa
243

. Gervase Markham huomautti, että 

siitoshevosten laitumilla olisi hyvä olla virtaavaa vettä.
244

 

Huomion kiinnittäminen siitostammojen ruokintaan osoittaa 

jalostajien huomanneen, että huonosti ruokittu tamma sai 

heikkoja varsoja.  

 

Varsomishetken lähestyessä tamma voitiin siirtää laitumelle, joka 

oli varattu synnytystä silmälläpitäen.
245

 Jos tamma otettiin sisälle, 

tallin lattialla oli oltava tarpeeksi kuivikkeita, eikä tammaa saanut 

sitoa kiinni.
246

 Tosin nimettömänä pysytellyt kirjoittaja 1720-

luvulta ohjeisti suorasukaisesti, että ”se maa mikä riittää 

lypsylehmälle, riittää maitoa tuottavalle tammallekin”
247

. Hän ei 

kuitenkaan kerro, millainen maa-ala on kyseessä. Hevosten 

kasvattajalla pitäisi tämän kirjoittajan mukaan olla kolmenlaista 

maata: Yksi alue varsomiseen, toinen kesälaiduntamiseen ja 

kolmas talveksi.
248

  

 

Kantavat tammat päästettiin ulos toukokuussa ja ne otettiin sisälle 

syksyllä ennen varsomista.
249

 Richard Bradleyn mukaan hevosten 

pitämiseen oli 1730-luvulla kaikkiaan kaksi tapaa: ne pidettiin 

joko tallissa tai ulkona.
250

 Näistä neuvoista voidaan päätellä, että 

hyvä hevoskasvattaja tarvitsi maata tavanomaista enemmän, jotta 

hän pystyi järjestämään hevosten laiduntamisen eri 

vuodenaikoina ja eri laitumilla. Jos useita hevosia pidetään 

samalla laitumella pitkään, ruoka loppuu ja hevosille on sen 

                                                 
243

 Bradley 1732, 319-320; Cavendish 1743, 2; Hunter 1796, hakusanat 

Breeding ja Horse. 
244

 Markham 1703 ja 1734, 121. 
245

 The Gentleman´s Jockey and Approved Farrier 1704, 83.   
246

 The Experienc´d Farrier, or Farring Compleated 1720, 7; The Gentleman’s 

new Jockey: Or Farrier´s Approved Guide 172, 4-5.  
247

“As much ground as will keep a milch cow, will keep a milch mare”. The 

Experienc´d Farrier, or Farring Compleated 1720, 4. 
248

 The Experienc´d Farrier, or Farring Compleated 1720, 4. 
249

 The Experienc´d Farrier, or Farring Compleated 1720, 7: Hunter 1796, 

hakusanalla Mare. 
250

 Bradley 1739, 319. 
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jälkeen vietävä rehua. Eli mitä isompi laidun, sitä vähemmän 

työtä.   

 

Kun oppaiden kirjoittajat neuvoivat huolehtimaan tammoista 

hyvin, heidän mielessään lienee ollut enemmänkin hyödyn kuin 

lempeyden tavoittelu. William Osmer tiivisti tammojen hoitoon 

vaikuttaneen ajatuksen 1750-luvulla siten, että tammaan on 

kiinnitettävä huomiota, koska se osallistui merkittävästi sikiön 

muodostumiseen. Osmerin mielestä tämä yksityiskohta 

unohdettiin jalostamisessa liian usein, joten oliko ihmekään, jos 

hevosista tuli heikkoja.
251

  

 

Osa oppaiden kirjoittajista huomioi varsomisen lähinnä siitä 

näkökulmasta, kuinka tamman tiineys voitiin keskeyttää
252

 tai 

kuinka hankalaa synnytystä voitiin helpottaa. Kaikki varsat eivät 

siis olleet toivottuja. Gervase Markham huomautti, että tamman 

saisi luomaan varsansa turvallisemmin yrttilääkkeellä, koska 

varsan tappaminen kohtuun oli vaarallista ja epävarmaa
253

. 

Tuntematon kirjoittaja sanoi 1720-luvulla suoraan, ettei 

hevosjalostajan kannattanut tuhlata aikaansa hedelmättömiin 

tammoihin.
254

 Nämä lyhyet, mutta painokkaat kommentit 

osoittavat, että jalostajat tavoittelivat hevosistaan myös hyötyä. 

Jos ei ollut kantavaa tammaa, ei ollut tiedossa varsaakaan, jonka 

voisi myöhemmin kouluttaa ja myydä. Enemmän kuin ohjeita 

sikiönlähetykseen, hevosoppaista löytyi kuitenkin viittauksia 

siihen, että hevosia oli säästettävä tarpeettomalta 

kärsimykseltä.
255
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 Osmer 1756, 23-24.  
252

 Markham 1734, 102; The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 

254;The Gentleman´s New Jockey: or, Farrier´s Approved Guide 1714 ja 

1721, 90.  
253

 Markham 1703, 108 ja 1734, 102.   
254

 The Experienc’d Farrier, or Farring Completed 1720, 11. 
255

 The Gentleman´s Jockey and Approved Farrier 1704, 28; The Gentleman´s 

New Jockey: or, Farrier´s Approved Guide 1714 ja 1721, 23; Bradley 1732, 

255-256. 
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Hevoset synnyttävät useimmiten yöllä, joko makuulla tai 

seisaaltaan.
256

 Eläinlääkäri James Hunter huomautti 1790-luvulla, 

että tamma saattaa vahingossa tappaa jälkeläisensä, ellei 

varsomispaikkaan ja tamman mielialaan kiinnitetty huomiota. 

Siksi tammaa kannatti tarkkailla varsomisen aikaan ja tarvittaessa 

auttaa, jos synnytys näytti vaikealta. Hunter kuitenkin myönsi, 

että tammat tarvitsivat varsoessaan harvoin apua.
257

 William 

Cavendish ohjeisti antamaan tammalle lääkettä, jos sillä oli 

vaikeuksia varsoa.
258

 Mikäli tamma ei näyttänyt selviytyvän omin 

voimin, neuvottiin kutsumaan paikalle kengittäjä.
259

 Kengittäjät 

toimivat eräänlaisina hevostohtoreina ennen kuin Isossa-

Britanniassa ryhdyttiin järjestelmällisesti kouluttamaan 

eläinlääkäreitä 1700-luvun lopulla.
260

 Kengittäjien 

ammattitaitoon hevosten sairauksien hoitajina viittaa se, kuinka 

kengittäjät mainitaan usein hevosoppaiden otsikoissa tai 

materiaalin lähteinä.
261

 

 

Synnytettyään varsan tamma tavallisesti rikkoo sikiökalvon 

hampaillaan ja nuolee jälkeläisensä puhtaaksi. Tamma nousee 

seisomaan, mikäli on ollut makuulla. Varsan olisi hyvä päästä 

reippaasti jaloilleen, jotta se kykenee etsimään emän nisät ja 

juomaan ternimaidon. Ensimmäiset maitokulaukset ovat 

elintärkeät, koska tamman maidossa on aineita, jotka auttavat 

varsan immuunipuolustusta sen ensimmäisten elinpäivien ajan. 

Varsa saa siis parhaan suojan tartuntatauteja vastaan omalta 

emältään, mikäli tammaa on hoidettu oikein.
262
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 Morris 1989, 74-75.  
257

 Hunter 1796, 119. 
258

The Gentleman’s new Jockey: Or Farrier´s Approved Guide 172, 4-5; 

Cavendish 1743, 87. Ks. myös Bracken 1792, 69.  
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 The Experienc’d Farrier, or Farring Compleated 1720, 7-8; Markham 1734, 

318; Hunter 1796, hakusana Farrier.  
260

 Pugh 1962, xiii.  
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 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, A2-A3; Markham 

1703 ja 1734, An admonition to the Reader; The Experience’d Farrier, or 

Farring Compleated 1720, 1; Blunt 1773, iv; Farriery Improved; or, a 

Complete Treatise on the Art of Farriery 1792, kansilehti.   
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 Davies Morel 2008, 200-201. 
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1700-luvulla hevosoppaiden kirjoittajia huoletti, tuottaisiko 

tamma tarpeeksi maitoa vastasyntyneen varsansa ravinnoksi. 

Tämä kävi ilmi kaikista niistä ohjeista, joita oppaissa annettiin 

tamman ruokinnasta, lypsämisestä ja lääkitsemisestä. Toisaalta 

valitukset hevosten sairastelusta ymmärtää viimeistään sen 

jälkeen, kun huomaa, että monet oppaiden kirjoittajat kehottivat 

lypsämään tammalta hieman maitoa, ennen kuin varsan annettiin 

juoda sitä. Tamman nännien kärkeen syntyneitä vahatulppia 

luultiin hyytyneeksi maidoksi, joka oli saatava pois, koska sitä 

pidettiin haitallisena varsalle. Toinen selitys oli, että maitoa täytyi 

aluksi hieman lypsää, jotta tamman utareet eivät kuivuisi ja 

maitoa tulisi paremmin.
263

  

 

Britit noudattivat kaikesta päätellen tätä tapaa läpi vuosisadan 

tietämättä, että se vaaransi varsan terveyttä. Tällä 

yksityiskohdalla on merkitystä siksi, että ternimaidon kieltäminen 

varsoilta vaikutti todennäköisesti monen hevosen elämään ja 

Ison-Britannian hevoskantaan laajemmassa mittakaavassa. 

Heikko vastustuskyky oli todennäköisesti yksi syy hevosten 

sairasteluun 1700-luvulla. Hevosoppaiden moninaiset ohjeet 

hevosten sairauksien hoitamiseksi ovat ymmärrettävissä, jos 

hevosilla oli paljon vaivoja. Toisaalta hevosia arvostettiin ja 

tarvittiin, ja siksi niiden hoito-ohjeille oli kysyntää. Hevosoppaat 

vastasivat tähän kysyntään aikana, jolloin hevoset kiinnostivat 

varakasta kansanosaa entistä enemmän. Sairaasta hevosesta ei 

ollut omistajalle iloa, hyödystä puhumattakaan.  

 

Hevosoppaissa painotettiin, että tammaa ei saanut rasittaa liikaa 

varsomisen jälkeenkään. Tällä tavoin pyrittiin pitämään tamma 

hyvässä kunnossa, jotta se saisi terveitä varsoja ja toipuisi 

varsomisesta. 1700-luvulla tamman sai päästää varsansa kanssa 
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laitumelle melko pian varsomisen jälkeen
264

. Tammalle oli myös 

tarjottava tarpeeksi syötävää. Jos varsa syntyi aikaisin keväällä, 

hevosenpitäjiä ohjeistettiin varaamaan jonkinlainen suoja, 

esimerkiksi laitumella oleva katos, molemmille huonon sään 

varalta.
265

  Tämä kertoo siitä, että 1700-luvulla tammasta ja 

varsasta pyrittiin pitämään hyvää huolta, kun niiden ruokintaan ja 

ympäristöön kiinnitettiin tällä tavoin huomiota.  

 

Hevosoppaiden tarjoamat neuvot tammojen hoitamisesta eivät 

olleet täysin yhdenmukaisia, mutta eroja oli lähinnä 

yksityiskohdissa. Suurin osa kirjoittajista oli sitä mieltä, että 

tamman täytyy saada sopivassa suhteessa lepoa, liikuntaa ja 

ravintoa, jotta se pystyisi onnistuneesti hoitamaan tehtävänsä 

suvunjatkajana. Tamman haluttiin olevan hyvässä kunnossa. Itse 

asiassa suvun jatkaminen näytti olevan tärkein rooli, joka 

tammoille annettiin. Hevosoppaiden perusteella tammoja ei 1700-

luvun Isossa-Britanniassa arvostettu samalla tavalla kuin oriita. 

Vaikka britit omaksuivat Lähi-idästä uusia hevostenhoidon ja 

jalostamisen tapoja, he eivät antaneet tammoille samanlaista 

arvoa kuin esimerkiksi beduiinit.
266

  

 

Suhtautuminen siitostammoihin heijastelee asennetta, joka 1700-

luvun aatelilla oli vaimoihinsa: Täyttääkseen velvollisuutensa 

naisen oli pysyttävä lojaalina aviomiehelleen ja hänen oli 

synnytettävä miespuolinen perillinen.
267

 Vaimolta ja hevosilta 

odotettiin kuuliaisuutta ja kumppanuutta. Yksi selitys tällaiselle 

ajattelulle saattaa löytyä kristinuskosta, joka on iskostanut 
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patriarkaalisen ajattelun länsimaihin ja jossa isälinjaa pidetään 

äidinpuoleista korkeammassa arvossa.  

 

2.2. Älä laiminlyö varsoja 

Varsojen kohteluun ja kouluttamiseen kiinnitettiin 1700-luvun 

hevosoppaissa paljon huomiota. Ratsumestari Gervase Markham 

esitti jo 1500-luvulla, ettei hevoselle saisi liiaksi suuttua. Hän 

salli piiskaamisen joissakin tapauksissa, mutta kannatti silti 

omien sanojensa mukaan kärsivällisyyttä ja lempeyttä kaikkien 

hevosten kohtelussa.
268

 Samoilla linjoilla jatkoivat monet 1700-

luvun kirjoittajat, koska oppaissa muistutetaan toistuvasti 

hevosten lempeästä käsittelystä. Tuntematon kirjoittaja tiivistää 

hevosjalostajan vastuun 1720-luvulta seuraavasti: 

 

Ja mitä nyt jää jäljelle varsan saattamisessa täydellisyyteen, on 

kasvattajan taidetta - -. Sillä jos hän laiminlyö vastuunsa, kaikki 

mitä tähän mennessä on sanottu jää tehottomaksi.
269

 

 

Ei ollut yhdentekevää, kuinka varsa kasvatettiin ja koulutettiin 

laukka- tai metsästyshevoseksi. Oppaiden kirjoittajat olivat 

tietoisia, että huonosti koulittu ratsu aiheutti ongelmia 

tulevaisuudessa. Siksi he halusivat edistää parempia 

hevosmiestaitoja omilla neuvoillaan. Jotkut kirjoittajat 

onnistuivat paremmin kuin toiset ja kirjoittajat kommentoivat 

ajoittain toisiaan tekstin laadusta. Kommentointi jatkui ainakin 

1780-luvulle asti.
270

 On pidettävä mielessä, että laukkahevonen ja 

metsästyshevonen eivät olleet samanarvoisia: William Wardin 

oppaassa sanottiin suoraan, ettei metsästyshevosen 
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kouluttamisessa tarvinnut olla niin tarkka kuin laukkahevosen 

kanssa.
271

  

 

Varsojen hoitamiseen ja kouluttamiseen liittyvissä ohjeissa 

toistuivat samantapaiset aiheet läpi vuosisadan: milloin varsa 

kannatti vieroittaa emostaan, miten vieroitettua varsaa oli parasta 

ruokkia ja hoitaa, ja kuinka kauan sen annettiin juosta vapaana 

laitumella ennen ratsastamisen aloittamista. Mielenkiintoisena 

yksityiskohtana mainittakoon, että osa kirjoittajista ohjeisti 

lukijoita varsojen ruunaamisen
272

 kanssa, kun taas osa ei 

maininnut aiheesta sanallakaan. Kaikki nämä ohjeet olivat 

yleisluontoisia, eli ne koskivat laukka- ja metsästyshevosten 

lisäksi muitakin hevosia.  

 

1700-luvun alkupuolella varsojen vieroittamisesta ja hoitamisesta 

annetut ohjeet vaihtelivat jonkin verran. Kirjoittaja vuodelta 1704 

teki selväksi, miksi varsan kolme ensimmäistä vuotta olivat 

tärkeimmät: Huonosti vieroitettu varsa jäi ikävöimään emoaan, 

eikä se toipunut kunnolla, jos vieroittamisessa oltiin liian 

kovakouraisia.
273

 Gervase Markhamin ei 1500-luvulla maininnut, 

missä iässä varsa olisi sopivaa erottaa emostaan, mutta hän 

suositteli nuorten hevosten pitämistä ulkona laitumella, kunnes ne 

olisivat kolmevuotiaita.
274

 Hän ei perustele tätä ohjettaan millään 

tavalla.  

 

Jos varsasta ei haluttu siitoshevosta, se kannatti ruunata 

yhdeksästä viiteentoista päivän ikäisenä, keväällä tai kesällä 

vähenevän kuun aikaan. Astrologian vaikutus näkyi ohjeissa, 
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joissa kiinnitettiin tällä tavoin huomiota kuun vaiheeseen.
275

  

Astrologian vaikutusta ihmisten ja eläinten luonteeseen ja 

terveyteen pohdittiin vielä 1700-luvulla, joskin näitä uskomuksia 

oli ryhdytty lisääntyvässä määrin kritisoimaan jo 1600-luvun 

loppupuolella.
276

 Markhamin jälkeen pari muutakin kirjoittajaa 

pysytteli samantapaisissa ruunausohjeissa.
277

.  

 

Jaqcues de Solleysell mainitsi, että jotkut vieroittivat varsat vasta 

yksi- tai kaksivuotiaina ja tämä oli hänen mukaansa virhe. Hänen 

mielestään tamman ei ollut hyvä imettää varsaansa liian pitkään, 

koska se teki varsoista heikkoja ja esti tamman käytön niin kauan, 

kun varsa kulki sen mukana. Niinpä varsat kannatti vieroittaa 

talven tullessa, ehkä puolivuotiaina, jos ne olivat syntyneet 

varhain keväällä. Aluksi niitä kannatti pitää sisätiloissa ja ruokkia 

heinällä, vehnäleseillä ja kauralla. Hyvällä ilmalla ne saivat 

ulkoilla valvotusti ja keväällä ne päästettiin laitumelle. Nuorten 

hevosten kouluttaminen voitiin aloittaa, kun ne olivat 

puolitoistavuotiaita.
278

  

 

Mikäli joku pitäytyi tarkkaan Solleysellin antamissa ohjeissa, 

varsat saattoivat nähdä nälkää: Solleysellin mukaan laitumeksi 

riitti maa, josta hevoset saivat ruokaa kerran vuorokaudessa.
279

 

Ilmaisu oli hyvin epämääräinen, eikä kertonut tarjolla olevan 

rehun määrästä. Solleysell ei myöskään kuvaillut tällaista 

laidunta tarkemmin. Käytännöt ilmeisesti vaihtelivat, koska 

tuntematon kirjoittaja puolestaan painotti, että hevosta voi 

ruokkia viisikin kertaa päivässä. Hän tosin myönsi, että tällainen 

ohje kuulostaa monista varmasti erikoiselta ja hänen huomionsa 
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kohteena olivat aikuiset laukkahevoset.
280

 Tästä voidaan päätellä, 

että raskaalle kuormitukselle altistuvia hevosia ruokittiin 

todennäköisesti enemmän kuin muita. Sama kirjoittaja huomautti 

heikon, välinpitämättömän ruokinnan olevan yksi syy siihen, 

miksi Englannissa kasvoi niin huonoja hevosia.
281

 Tämä toteamus 

on ristiriidassa sen kanssa, että aiemman tutkimuksen mukaan 

Brittein saarilla riitti ruokaa hevosille. Oliko rehua siis saatavilla 

vai ei, ja miksi jotkut ruokkivat hevosiaan niin säästeliäästi?  

 

1720-luvulta lähtien hevosoppaiden kirjoittajat esittivät jossain 

määrin erilaisia näkemyksiä varsojen hoidosta ja he myös 

perustelivat sanomansa painokkaammin. Kirjoittajat, jotka 

tunnemme lyhenteillä G.L. ja E.R. painottivat omissa teoksissaan, 

että varsa täytyy vieroittaa aikaisintaan seitsemän kuukauden 

iässä siten, että se viedään kauas emästään ja siitä huolehditaan 

hyvin. Siitokseen aiotut ja ruunattavat varsat täytyi erottaa 

toisistaan. Varsoja oli totutettava ihmisen läheisyyteen ja 

käsittelyyn pikkuhiljaa.
282

 

 

E.R. mainitsi myös poikkeuksellisen tavan kastroida 

tammavarsoja. Hän perustelee toimenpidettä sillä, että 

kastroiduista tammoista tulee kauniita ja hyviä
283

, joskaan hän ei 

selitä, mihin erikoinen väite perustuu. Toimenpide oli tammalle 

epäilemättä vaarallinen, eikä sitä harjoitettu yleisesti.  

 

William Cavendishin mukaan tamma imetti varsaansa kuusi tai 

seitsemän kuukautta. Niinpä keväällä syntyneet varsat voitiin 

vieroittaa talven tullessa, yleensä marraskuussa, kun ilmat 

alkoivat muuttua kylmiksi. Cavendishin mielestä liian pitkä 

imetysaika oli varsoille enemmänkin haitaksi kuin hyödyksi. 

                                                 
280

 The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 77. 
281

 The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 85-86. 
282

 The Experienc’d Farrier, or Farring Compleated 1720, 8-10; The 

Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 7-8.  
283

 The Experienc’d Farrier, or Farring Compleated 1720, 6. 



68 

 

Tässä hän oli samaa mieltä Jacques de Solleysellin kanssa. Hän 

kritisoi samaan tapaan niitä, jotka antoivat varsan olla emänsä 

seurassa jopa kaksivuotiaiksi asti. Cavendishin mukaan varsat ”- - 

muuttuvat herkiksi ja niistä tulee sairaalloisia - - ja menetät 

tammasi hedelmällisyyden tuolta ajalta.”
284

 Oli siis siittolan ja 

varsojen kannalta parempi, että varsat eivät viipyneet emojensa 

seurassa liian pitkään. Joissakin mielipiteissään Cavendish sanoi 

poikkeavansa muista hevosoppaiden kirjoittajista ja toisaalta hän 

antoi täysin samanlaisia ohjeita kuin muut. Esimerkiksi oppaansa 

ensimmäisessä osassa hän nimittäin totesi, että vieroitettuja 

varsoja kannatti käsitellä mahdollisimman vähän
285

 niiden 

ensimmäisinä elinvuosina, jotta varsojen kasvu ei häiriintyisi. 

Toisessa osassa hän kuitenkin neuvoi opettamaan varsat ihmisen 

läsnäoloon ja pitämään oriit ja tammat erillään alusta lähtien.
286

 

Ohjeiden ristiriitaisuus pakottaa kysymään, mitkä ohjeista ovat 

peräisin William Cavendishilta ja mitkä teoksen kääntäjältä, John 

Brindleyltä?  

 

William Cavendishin mielestä tammavarsat saivat juosta 

laitumella kolmivuotiaiksi asti, jos siittolan pitäjällä oli tarpeeksi 

laidunmaata. Cavendish perusteli neuvoaan sillä, että nuoret 

tammat eivät muuttuneet ulkona niin surkean näköisiksi kuin 

samanikäiset oriit. Mikäli maata oli rajallisesti, nuoret hevoset oli 

parempi pitää talvisin sisällä. Tammat kannatti kuitenkin 

kouluttaa ennen ensimmäistä astutusta. Muutoin niistä tuli niin 

villejä, että ne olivat vaaraksi jopa omille varsoilleen. Cavendish 

kuitenkin mainitsi, että tällainen järjestely onnistuisi kunnolla 

vain harvalta yksityishenkilöltä.
287

 Tällä kommentillaan hän 

kuuluu niihin harvoihin hevosoppaiden kirjoittajiin
288

, jotka 
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arvioivat edes jollakin tavoin hevossiittolan ylläpidon 

vaatimuksia ja hevosjalostuksen edellytyksiä. 1700-luvun 

puolivälissä kenellä tahansa ei ollut mahdollisuuksia kasvattaa 

laukka- tai metsästyshevosia, jos laidunten järjestäminen monelle 

hevoselle oli haastavaa. Yhteismaita ei voinut aidata omin päin ja 

aatelisellakin laidunten rajana olivat todennäköisesti omat 

tilukset. Tämän lisäksi hevoslauman hankkiminen ja ylläpito 

vaati rahaa. 

 

Muista kirjoittajista William Ward poikkesi 1770-luvulla siinä, 

että hän kehotti ruunaamaan hevoset vasta kahden tai kolmen 

vuoden iässä. Ward tosin mainitsi, että hänen aikanaan varsat 

ruunattiin usein pian vieroittamisen jälkeen, eli tapa oli pysynyt 

melko samana 1720-luvulta 1770-luvulle. Ward perusteli 

myöhäisempää ajankohtaa sillä, että hevosista tuli terveempiä, 

isompia ja vahvempia, kun niitä ei ruunattu liian aikaisin. Silti 

hän myönsi, ettei kaikilla kasvattajilla ollut mahdollisuutta 

odottaa näin kauan, koska joistakin hevosista tuli raisuja, jos 

niiden ruunaamista lykättiin liian pitkään.
289

 Leikkauksen hoiti 

yleensä kengittäjä, 1700-luvun lopulla yhä lisääntyvässä määrin 

eläinlääkäri.
290

 Kastroitu eläin on yleensä rauhallisempi ja 

helpommin käsiteltävissä kuin kastroimaton, koska hormonit 

eivät vaikuta siihen yhtä paljon.
291

    

 

Henry Brackenin hevosoppaasta julkaistiin uusintapainos vielä 

vuonna 1792. Siinä hän suositteli varsojen vieroittamista yhden 

vuoden iässä. Varsoja ruokittiin heinällä, kauralla ja 

vehnäleseillä, ja niiden annettiin oleilla yhdessä.
292

 Ohjeet olivat 

samat, jotka Solleysel oli antanut omassa oppaassaan, eikä 

uusintapainos muutenkaan eroa merkittävästi Brackenin 
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ensimmäisestä teoksesta. Bracken korosti, että varsat täytyi 

opettaa kunnioittamaan ihmistä pian vieroituksen jälkeen, tai 

muuten niistä tuli vaikeita käsitellä. Nuoretkaan hevoset eivät 

saaneet purra tai potkia ihmistä ja niiden kouluttaminen oli tässä 

vaiheessa palvelijoiden vastuulla.
293

  

 

James Hunter kannatti pitkää imetysaikaa varsoille. Hän oli 

varma, että joistakin hevosista tuli heikkoja nimenomaan siksi, 

ettei niiden annettu juoda tarpeeksi maitoa ennen vieroittamista. 

Silti hän päätyi suositukseen, että varsat vieroitetaan sen vuoden 

talvena, milloin ne olivat syntyneet. Varsoille tuli varata oma talli 

tai suoja, hyvää ruokaa ja seuraavaksi kesäksi oma laidun. 

Vuoden ikäisinä ori- ja tammavarsat erotettiin toisistaan. Kahden 

vuoden iässä nuoret hevoset otettiin samaan talliin muiden 

hevosten kanssa ja kolmevuotiaasta eteenpäin niitä voitiin ryhtyä 

kouluttamaan ratsuiksi. Kaikkiaan Hunter oli sitä mieltä, että 

hevosista saatiin sitä helpommin käsiteltäviä, mitä aikaisemmin 

niiden kouluttaminen aloitettiin.
294

  

 

Kouluttamisessa vaikuttaa olleen kaksi tapaa: joko nuoret hevoset 

koulutettiin noin kaksivuotiaina tai sitten odotettiin, kunnes ne 

olivat täyttäneet viisi vuotta.
295

 Molemmilla tavoilla oli 

kannattajansa perusteluineen.  

 

1720-luvulta lähtien joissakin hevosoppaissa korostettiin sitä, että 

hevosetkin ovat yksilöitä, jotka kehittyvät eri tahtiin. 

Ratsastamista ei kannattanut aloittaa liian aikaisin, koska 

hevosesta näki vasta ajan kanssa, millainen siitä oli tulossa. Liian 

aikainen rasittaminen vahingoitti hevosta ja teki siitä heikomman. 

Kirjoittajien G.L. ja E.R. mukaan ratsastaminen voitiin aloittaa 
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aikaisintaan, kun hevonen oli kolmen vuoden ikäinen. Molemmat 

kirjoittajat suosittelivat kuitenkin odottamaan, kunnes hevonen 

oli viisivuotias. Liian aikaista satulointia ja ratsastamisen 

aloittamista pidettiin hevoselle haitallisena.
296

 G.L. valotti ajan 

tapaa valita hevosia eri käyttötarkoituksiin:  

 

Jotkut todellakin, ja varsinkin nuo kärkkäimmät tässä asiassa, 

eivät yrittäisi nousta matkustamiseen tai kilpailemiseen toivotun 

hevosen selkään ennen kuudetta vuotta, mutta minun mielestäni 

he hukkaavat tässä vuosien palvelun ilman tarkoitusta.
297

    

 

Aikaisemmatkin kirjoittajat näkivät eroja hevosten välillä, mutta 

vasta E.R. nosti oppaassaan selvästi esiin, että kaikki hevoset 

eivät kehity samalla tavalla. Hänen jälkeensä aiheesta kirjoitti 

yhtä painokkaasti lääkäri Henry Bracken 1790-luvulla.  

 

1770-luvulla kirurgi John Blunt esitti, että nuorten hevosten 

kouluttamisen oli oltava rauhallista vaihe vaiheelta etenemistä. 

Ensimmäiseksi hevosen annettiin tottua satulaan ja suitsiin sekä 

painoon selässään, vaikkapa täytetyn nuken avulla. Vasta sitten 

ratsastaja nousi selkään ja opetti hevosen liikkumaan.
298

 

Tuntematon kirjoittaja 1780-luvulta toisti samaa: kouluttaminen 

tehdään asteittain ja hevosen annetaan tottua varusteisiin ennen 

kuin sillä edes yritetään ratsastaa. Ensimmäinen ratsastus voitiin 

tehdä mäkisessä tai pehmeässä maastossa.
299

 Raskasta maastoa 

suositeltiin ilmeisesti siksi, että nuori hevonen väsyisi 

nopeammin ja vikuroisi vähemmän, kuin tasaisella, helpolla 
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297

”Some indeed, and those the most curious in this affair, will not attempt to 

back a horse whish the intend for travel or racing till the 6
th

 year but, in my 

opinion, they lose a years service there by to no manner of purpose.” The 

Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 8. 
298

 Blunt 1773, 10-11. 
299

 The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 147; 

The Gentleman’s Complete Jockey: with the Perfect Horseman, and 

Experienced Farrier 1782, 39.  
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maalla. Kun varsaa koulutettiin, avuksi voitiin ottaa vanhempi, 

rauhallinen hevonen, joka näyttäisi nuorelle esimerkkiä
300

.   

 

Henry Bracken erosi monista muista kirjoittajista siinä, että hän 

suositteli totuttamaan nuoret hevoset käsittelyyn ja suitsiin ensin 

tallissa ja aloittamaan ratsastamisen vasta sitten, kun hevoset 

olivat tottuneet varusteisiin. Lisäksi hän huomautti, että suitsien 

ja satuloiden täytyi olla vahvaa tekoa ja ratsastajan tarkka siitä, 

että hän pysyisi satulassa. Hevosta ei saanut päästää ”niskan 

päälle”, ihmisen oli oltava pomo. Hevonen opetettiin ensin 

kävelemään ratsastaja selässään, sitten ravaamaan ja 

laukkaamaan.
301

 Saman huomion oli esittänyt Richard Bradley jo 

vuosina 1732 ja 1739.
302

 Ihmisen viisasta johtajuutta korostettiin 

eläinten kouluttamisessa, koska ihmisellä oli järjellisenä olentona 

vastuu toiminnastaan. 

 

Joidenkin kirjoittajien mukaan hevosten oli hyvä tottua koviin 

ääniin jo nuoresta lähtien. Neuvo on ymmärrettävissä, kun 

muistetaan, että ainakin metsästyshevoset joutuivat paikkoihin, 

joissa ammuttiin ja koirat metelöivät. Niinpä nuorten hevosten 

lähellä sai välillä rummuttaa, laukaista pistoolin tai pitää muuten 

ääntä, jotta eläimet karaistuisivat yllättäviin tilanteisiin.
303

 

 

Eläinlääkäri James Hunterin mielestä metsästyshevosesta oli 

tehtävä notkea ja sen oli opittava juoksemaan kunnolla.
304

  

Lisäksi metsästyshevosen oli oltava vahva, ketterä, rohkea ja 

                                                 
300

The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 7-8; 

Gentleman’s Complete Jockey: with the Perfect Horseman, and Experienced 

Farrier 1782, 11. 
301

 Bracken 1792, 32.   
302

 Bradley 1732 ja 1739, 287.  
303

The Gentleman’s New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 7; The 

Gentleman’s Complete Jockey: with the Perfect Horseman, and Experienced 

Farrier 1782, 11.  
304

 Hunter 1796, hakusanalla Hunter, or hunting horse.  
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askellajeiltaan miellyttävä.
305

 William Wardin mukaan 

metsästyshevosen oli kyettävä myös hyppäämään ja opettaminen 

oli aloitettava vähitellen, kun varsa oli nelivuotias.
306

 

Laukkahevosten tärkeimpinä ominaisuuksina pidettiin puolestaan 

nopeutta, voimaa ja solakkaa, tasapainoista ulkonäköä.
307

 Niinpä 

varsoja oli kasvatettava sen mukaan, mihin käyttöön hevosia 

haluttiin ja mitä ominaisuuksia niiltä toivottiin. 

 

William Cavendish antoi yksityiskohtaisia ohjeita varsojen ja 

nuorten hevosten kouluttamisesta. Hän lähti oppaansa alussa 

liikkeelle siitä, ettei hevosta voitu opettaa piiskaamalla, kuten ei 

lapsestakaan saatu oppinutta lyömällä. Hän kumosi René 

Descartesin väitteen, jonka mukaan eläimet eivät ajattele. 

Cavendishin mielestä hevoselle olisi mahdotonta opettaa mitään, 

jos se ei jollakin tavoin ajattelisi. Cavendish totesi, että hevonen 

toimi vähintäänkin palkkion toivossa tai rangaistuksen pelossa. 

Se siis muisti kokemuksia. Hevosia vähättelevillä tiedemiehillä ei 

Cavendishin mielestä ollut paljonkaan käytännön kokemusta 

hevosista, jos he luulivat niitä pelkiksi järjettömiksi elukoiksi.
308

 

Muutamat muutkin olivat kirjoittaneet edellisillä 

vuosikymmenillä, että hevosella oli mitä ilmeisimmin muisti.
309

 

James Hunter jatkoi samalla linjalla vuosisadan lopussa
310

. Osa 

hevosoppaiden kirjoittajista oli hevosten puolella, kun kiisteltiin, 

oliko eläimillä jonkinlaista tietoisuutta.   

 

William Cavendish antoi kaksi eri ohjetta siihen, missä iässä 

hevonen oli soveliasta totuttaa satulaan ja ratsastajaan: joko 
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 The Experienc’d Farrier, or Farring Compleated 1720, 15; Solleysel 1729, 

62; Bradley 1732, 264; Markham 1734, 122; Hunter 1796, hakusanalla Hunter. 
306

 Ward 1776, 18-19. 
307

 The Gentleman’s Jockey, and Approved Farrier 1704, 5; The Experience’d 

Farrier, or Farring Compleated 1720, 15;The Gentleman’s New Jockey: or, 

Farrier’s Approved Guide 1721, 10; Solleysel 1729, 62-63; Osmer 1756, 15; 

Wall 1760, 25-26; Hunter 1796 hakusanalla Horse-racing.  
308

 Cavendish 1743, Vol. I, 11-12. 
309

 The Experience’d Farrier, or Farring Completed 1720; Bradley 1739, 156. 
310

 Hunter 1796, 146. 
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kolme- tai viisivuotiaana. Molemmissa tapauksessa hevosesta tuli 

hänen mukaansa kestävämpi, kun ratsastamista ei aloitettu liian 

aikaisin.
311

  

 

Osa hevosoppaiden kirjoittajista mainitsi varsat ja niiden 

kouluttamisen vain lyhyesti, jotkut sivuuttivat aiheen kokonaan. 

Richard Wall ja William Osmer kuuluivat jälkimmäiseen 

ryhmään. He jakoivat ohjeita siitoshevosista, mutta eivät 

varsoista. Tähän voi olla useita syitä. Wallilla ja Osmerilla ei 

ollut tarpeeksi tietoa ja kokemusta, tai sitten he olivat sillä 

kannalla, että varsoista oli kirjoitettu jo tarpeeksi. He saattoivat 

pitää riittävänä sitä, mitä muut olivat jo kirjoittaneet. Tai sitten 

kirjojen kirjoittaminen ei kannattanut. 1750-1760-luvut olivat 

hevosoppaiden julkaisemisen osalta hiljaista aikaa. Syynä voi olla 

tiettyjen käytäntöjen vakiintuminen, tai yksinkertaisesti vanhojen 

mestareiden, kuten Solleysellin ja Cavendishin, oppeihin 

luottaminen. Hevosoppaiden kirjoittaminen vilkastui uudelleen 

1770-luvulla.  

 

John Blunt antoi vuonna 1773 julkaistussa hevosoppaassaan 

enemmän neuvoja sairauksien hoitamiseen kuin hevosten 

kasvattamiseen tai käsittelyyn. Kuitenkin hän kirjoitti jonkin 

verran nuorten hevosten kouluttamisesta. Hän piti erityisen 

tärkeänä, että nuorta hevosta ohjasi ihminen, joka oli tietoinen 

vastuustaan. Blunt siis jatkoi samoilla linjoilla monien muiden 

kirjoittajien kanssa korostaessaan maltillisen hevosenkäsittelyn 

merkitystä:  

 

Ei yhdenkään miehen, olkoon hänen taitonsa kuinka suuri 

tahansa, pitäisi yrittää kesyttää hevosta, jollei hän ole myös 

kärsivällinen ja mielenlaadultaan rento.
312

 

                                                 
311

 vrt.Cavendish 1743, Vol. I, 26. ja Vol. II, 86.  
312

”No man, however great his skill, should attempt to break a horse, except he 

be also patient and of an easy temper.” Blunt 1773, 10.  
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Vaikka ratsuhevosilta vaadittiin kuuliaisuutta, hevosella oli 

kuitenkin oma riippumaton arvonsa, jota ei saanut loukata 

väkivallalla. Bluntin näkökulmasta katsottuna hevonen oli siis 

aktiivinen toimija, jonka käyttäytymistä ihmisen pitäisi osata 

lukea. Muuten yhteistyö ei onnistunut. Tämän vuoksi nuorta 

hevosta täytyi kouluttaa rauhallisesti ja vähitellen.  

 

John Bluntin mukaan hevonen tottui paremmin satulaan, kun sen 

selkään asetettiin välillä jotakin pienestä pitäen. Ennen 

ratsastamista avuksi voitiin ottaa räsynukke, joka korvasi aluksi 

ratsastajan. Ottaen huomioon nuorten hevosten energian ja 

arvaamattomuuden, räsynuken käyttäminen 

”harjoitusvastustajana” oli perusteltavissa.
313

  

 

William Ward moitti oppaassaan ihmisiä, jotka pilasivat hyvät 

hevoset alkuunsa. Wardin mukaan kunnollisesti jalostettua 

hevosta ei tarvinnut käsitellä kovakouraisesti ja hän tuomitsi 

tällaisen moukkamaisuuden jyrkästi. Rauhallisuudella ja 

hellävaraisella käsittelyllä hevosista saatiin parempia kuin 

lyömällä ja pakottamalla. Wardin mielestä joidenkin hevosten 

kohdalla kannatti odottaa kunnes ne olivat yli neljävuotiaita, 

ennen kuin niitä otettiin töihin.
314

 Hänen ajattelussaan on 

havaittavissa jaottelua rotuhevosiin ja niihin, jotka jäävät tämän 

määrittelyn ulkopuolelle. Kuitenkaan Ward ei selitä, millainen 

hevonen hänen mukaansa on hyvin jalostettu
315

 ja saako 

”huonompaa” hevosta sitten käsitellä välinpitämättömästi? 

Wardin tekstissä oli havaittavissa luokkayhteiskunnan vaikutus, 

jos hevosen kohtelu oli sidoksissa sen arvoon.  

 

                                                 
313

 Blunt 1773, 10-11.  
314

 Ward 1776, 10. 
315

 Käsitte well-bred on suomentajan kannalta ongelmallinen, koska sillä 

voitiin 1700-luvulla tarkoittaa kahta asiaa: joko vierasmaalaista tai yleisesti 

ottaen taidolla jalostettua hevosta. Jos oppaan kirjoittaja ei ole selittänyt 

käyttämiään käsitteitä, sana voi viitata kumpaan tahansa, tai jopa molempiin.    
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1700-luvun hevosoppaissa pohdittiin jonkin verran myös nuorten 

hevosten kengittämistä. William Cavendishin mukaan hevosen ei 

tarvinnut olla kengitetty, kun ratsastaminen aloitettiin 

ensimmäisen kerran. Jos nuorella hevosella oli kengät, niiden oli 

parasta olla vain kevyet puolikengät sen etujaloissa. Muutoin 

hevonen voisi loukata itsensä ravatessaan.
316

 William Ward 

paheksui tapaa aloittaa ratsastaminen ennen kuin hevonen on 

kengitetty. Wardin mukaan nuoren hevosen jalat menivät pilalle, 

jos sillä ratsastettiin ilman kenkiä.
317

 Hän ei kuitenkaan kertonut 

tarkemmin, millaiset kengät sopisivat nuorelle hevoselle tai 

milloin hevonen kengitettiin kokonaan. Niinpä nuorta hevosta 

voitiin ratsastaa hevosenkengillä tai ilman sen mukaan, millainen 

näkemys hevosen kouluttajalla oli.  

 

1780- ja 1790-luvuilla julkaistuja hevosoppaita on ECCOssa 

vähän
318

, ja niissä käsiteltiin nuoria hevosia melko lyhyesti. 

Henry Brackenin teokset olivat poikkeus: niitä löytyy kuusi 

kappaletta vuosilta 1787-1792. Varsojen hoidossa painotettiin 

samoja asioita kuin aikaisemmin, mutta yksi oli muuttunut: 

kaikki vuosisadan lopussa oppaita kirjoittaneet korostivat, että 

hevosten kouluttaminen ratsastukseen olisi järkevintä aloittaa 

vasta viiden vuoden iässä. James Hunterin mukaan hevosen 

nivelet olivat silloin riittävän kehittyneet ja hevosesta tuli 

vahvempi, jos verrattiin sitä kolme- tai neljävuotiaina käyttöön 

otettuihin hevosiin. Vahvat jalat olivat laukka- tai 

metsästyshevoselle välttämättömyys.
319

 Kuitenkin Hunter 

painotti, että jotkut hevoset sopivat ratsastamiseen jo 

kolmevuotiaina, kun taas toisten kehittymistä sai odottaa 

                                                 
316

 Cavendish 1743, 27. 
317

 Ward 17766, 7. 
318

 The Gentleman’s Complete Jockey: with the Perfect Horseman, and 

Experienced Farrier 1782, 5 painosta ja Hunter 1796 2 painosta. 
319

The Gentleman’s Complete Jockey: with the Perfect Horseman, and 

Experienced Farrier 1782, 11; Bracken 1792, 32; Hunter 1796, hakusanalla 

Age of a hunting or race horse. 
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kuusivuotiaiksi asti.
320

 Hunter arvioi hevosia yksilöinä, eikä 

sanonut yhtä oikeaa lukua, vaikka samaan aikaan hän toivoi, että 

hevosten annettaisiin kehittyä rauhassa. Mielipiteitä vaikutti 

olevan yhtä paljon kuin hevosten omistajiakin, joten kukaan ei 

uskaltanut sanoa viimeistä sanaa. Nimikirjaimilla A.S. kirjoittava 

huomautti, että jotkut ruunasivat varsat edelleen yhdeksän päivän 

ikäisinä, mutta puolivuotiaina ne olivat reippaampia 

toimenpiteeseen.
321

 Ajankohta oli taas siirtynyt yhden kirjoittajan 

ehdotuksesta, mutta epäselvää on, mikä lopulta oli vallitseva 

käytäntö.  

 

Henry Brackenin hevosoppaassa vuodelta 1792 perusteltiin, 

miksi hevoset kannatti kouluttaa hyvin varsasta lähtien. Kun 

hevoset oppivat käyttäytymään ja liikkumaan soveliaasti, ne oli 

helpompi myydä, mikäli halusi saada eläimistään voittoa. 

Terveestä ja miellyttävästä hevosesta sai luonnollisesti paremman 

hinnan kuin huonosti hoidetusta ja uppiniskaisesta.
322

 Kaikkien 

hevosten jalostamista ohjasi siis jossain määrin taloudellinen 

peruste. Bracken ei kertonut, mihin tai kenelle hevosia yleensä 

myytiin, joten hän oletti lukijan tietävän kuviot. Tässä kohden 

törmätään yhteen menneisyyden tutkimuksen haasteeseen: miten 

ottaa selvää sellaisesta, mikä oli tietylle ajalle itsestäänselvyys? 

Hyvistäkin teksteistä jää aina jotakin pois ja tiedoissa on aukkoja. 

Ainoa mahdollisuus lienee koota tiedonmuruja ja yrittää 

muodostaa niistä jotakuinkin järkevä kokonaisuus.  

 

Itämaisten hevosten ihailu sai myös sellaisia ilmenemismuotoja, 

jotka aiheuttivat hevosille enemmän haittaa kuin hyötyä. Puhun 

hevosoppaissa mainituista dieeteistä, koska ne kertovat omaa 

kieltään siitä, miten 1700-luvun hevosista, etenkin 

laukkahevosista, saatiin ulkonäöltään tietynlaisia. Osa 
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 Hunter 1796, hakusanalla Coiling of the stud tai Colt. 
321

 The Gentleman’s Complete Jockey: with the Perfect Horseman, and 

Experienced Farrier 1782, 36. 
322

 Bracken 1792, 32-33. 



78 

 

hevosoppaiden kirjoittajista ihaili itämaisten hevosten siroutta, 

kuten olen jo aikaisemmin maininnut. Tiettyjä piirteitä 

englantilaisissa tai itämaisissa hevosissa selitettiin milloin 

ilmastolla, milloin ravinnolla tai hevosen sukulinjalla.
323

 Sen 

lisäksi, että siitokseen valikoitiin kaunismuotoisia yksilöitä, 

hevosten ulkonäköä yritettiin muokata myös ruokavaliolla. 

Etenkin laukkahevosten ruokinnasta annettiin tarkkoja ohjeita.
324

  

 

Ihmettelin, miksi jotkut hevosoppaiden kirjoittajat pitivät niin 

tärkeänä sitä, että hevosille annettiin ruokaa vain vähän. Yksi 

näkökulma on terveydellinen, koska hevonen saa helposti ähkyn 

vääränlaisesta ruoasta. Kun tähän lisätään solakan ulkomuodon 

korostaminen hevosen ostamista koskevissa ohjeissa, saadaan 

lopputulokseksi, että solakkuus oli muodissa. Itämaiset hevoset 

olivat rakenteeltaan kevyempiä kuin englantilaiset ja sanelivat 

sen, miltä hevosen piti näyttää. Uusi kauneusihanne johti 

puolestaan siihen, että osa hevosista näki todennäköisesti nälkää. 

 

Henry Brackenin mukaan parhaat varsat erotti siitä, että ne 

juoksivat ja hyppäsivät mielellään, olivat virkeitä ja asettuivat 

mielellään johtoon. Kuitenkin niiden täytyi suostua ihmisen 

komentoon. Jos eivät, niitä pidettiin uppiniskaisina ja 

petollisina.
325

 John Blunt totesi, että ihmiseen kiintyvät hevoset 

olivat ”rohkeimpia ja ominaisuuksiltaan parhaita”.
326

 James 

Hunter arvosti omien sanojensa mukaan hevosia, joilla oli 

energiaa ja luonteenlujuutta.
327

 Uskoisin, että näitä ominaisuuksia 

haettiin jo nuorista hevosista, jotta siittolasta voitaisiin valikoida 
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 Solleysel 1729, 144; Bradley 1739, 252-253; Wall 1760, 21, 65-66 ja 90; 

Osmer 1766, 196-197; The Gentleman's Complete jockey: with the Perfect 

Horseman, and Experienced Farrier 1782, 30.  
324

The Gentleman’s Jockey and Approved Farrier 1704, 7; The Gentleman’s 

New Jockey: or, Farrier’s Approved Guide 1721, 9.  
325

 Bracken 1792, iv.  
326

 Blunt 1773, 18. 
327

 Hunter 1796, hakusanalla Mettled horse.   
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parhaat yksilöt. Tuntematon kirjoittaja tiivisti brittiläisten 

hevosjalostajien tavoitteen 1780-luvulla seuraavasti: 

 

Varsojen varhainen pitäminen tallissa talven ylitse tekee niistä 

säyseitä ja kesyjä - - kunnes niillä ryhdytään ratsastamaan, mitä 

ei soisi tehtävän ennen viiden vuoden ikää, jos niistä halutaan 

vahvoja, terveitä ja kestäviä - -.
328

  

 

James Hunter muotoili hevosjalostajan tehtävän vielä 

painokkaammin:  

 

Mutta valinta on tehtävä parhaista ja kyvykkäimmistä, 

luonteeltaan hyvistä ja muodoiltaan parhaista mitä voi olla, sillä 

vain tällä tavoin voidaan odottaa jalostettavan arvokkaita 

varsoja.
329

 

 

Britit arvostivat hevosen ylväyttä, vapautta ja kestävyyttä, mutta 

he eivät halunneet ratsuikseen niskuroivia hevosia. Siksi nuorten 

hevosten perimällä ja huolellisella kouluttamisella oli merkitystä.  

 

Hevosten hoitamisen tavat muuttuivat vähitellen. 1770-luvulla 

varsat ruunattiin jo myöhemmin kuin ennen ja hevosoppaissa 

keskusteltiin vakavissaan hevosen kehityksestä. Toisaalta 

kasvattajat eivät halunneet pitää liian villejä hevosia ja aikainen 

kuohitseminen teki heidän elämästään helpompaa. William 

Wardin neuvoista saa sen kuvan, että hevosten kouluttaminen 

alkoi 1770-luvun Isossa-Britanniassa viimeistään silloin, kun 

hevoset saavuttivat neljän vuoden iän. Vaikka monet 

                                                 
328

” The early wintering colts in the stable will make them tame and 

domestical - - until they come to be ridden, which should not be until five years 

of age, if you would have them strong, sound and durable - -.” The 

Gentleman’s Complete Jockey: with the Perfect Horseman, and Experienced 

Farrier 1782, 11.  
329

”But choice should be made of the best and ablest, the highest spirited, and 

finest shapes that can be, for such only can be expected to breed valuable 

colts.” Hunter 1796, 176.  
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hevosoppaiden kirjoittajat suosittelivat kouluttamiselle 

myöhäisempää ajankohtaa, vallitsevat käytännöt muuttuivat 

hitaasti.  

 

Koska hevosoppaiden kirjoittajat pitävät rauhallista 

kouluttamisen tapaa paljon esillä, herää kysymys, käsiteltiinkö 

hevosia kovakouraisesti läpi vuosisadan? Mistä sitten johtuu, että 

lempeästä ja kärsivällisestä hevosten käsittelystä tuli muotia 

nimenomaan 1700-luvulla? Donna Landryn mukaan muutos 

käynnistyi, kun britit aloittivat kaupankäynnin Lähi-itään ja 

näkivät, miten ottomaanit ja arabit käsittelivät hevosiaan. Lähi-

idässä miehet ja hevoset toimivat kuin liitossa. Hevossuhteessa 

oli kovuutta ja urheutta, mutta myös aitoa kiintymystä. Briteille 

hevoset olivat jaloja palvelijoita ja silti villejä. Hevosilla oli Lähi-

idässä sekä taloudellista että symbolista merkitystä
330

, kun taas 

kristillisissä maissa hevoset nähtiin enemmänkin palvelijoiden 

ominaisuudessa. Erot hevoskäsityksessä johtivat siihen, että 

”itäistä hevosmiestaitoa” pidettiin Isossa-Britanniassa suorastaan 

mystisenä ennen kuin innostus laantui vuosisadan lopussa.
331

  

 

Brittiläisillä kauppamiehillä ja diplomaateilla oli suhteita 

Ottomaanien valtakuntaan, joten he pystyivät hankkimaan 

itämaisia hevosia. Näitä herkkiä luontokappaleita ei kuitenkaan 

voinut ratsastaa samalla tavalla kuin kotimaisia hevosia ja siksi 

hevosten käsittely muuttui vähitellen.
332

 Itämaisia hevosia 

pidettiin Landryn mielestä ylivertaisina ja niitä itämaisia heimoja 

kadehdittiin, joilla oli monopoli näiden hevosten kauppaan.
333

 

 

Hevosoppaiden perusteella hevosten valikoiminen ja tietynlainen 

käsittely jatkuivat vuosisadan loppuun asti melko samanlaisina, 

vaikka uudistuksiakin ehdotettiin. Monet tässä luvussa kuvatut 
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 Landry 2008, 22-23. 
331

 Landry 2008, 8-9. 
332

 Landry 2008, 43.  
333

 Landry 2008, 97-98. 
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käytännöt periytyivät 1500-luvulta
334

, eikä niissä nähty suurta 

muutosten tarvetta. Jos jokin todella muuttui, niin tapa, millä 

hevoseen suhtauduttiin. Isossa-Britanniassa hevonen alettiin 

vähitellen nähdä yksilönä, joka kehittyi omaan tahtiinsa ja joka 

kärsi vääränlaisesta kohtelusta.  

 

Isossa-Britanniassa julkaistuissa hevosoppaissa näkyi 

koneajattelun sijasta kokemukseen luottaminen ja ymmärtävä 

suhtautuminen hevosiin
335

. Osa kirjoittajista piti hevosia jopa 

tyhminä, mutta palvelualttiina eläiminä.
336

 Näyttää siltä, että 

1700-luvulla hevosiin suhtauduttiin lempeämmin kuin  

aikaisemmin, mutta muutos ei ollut niin iso kuin Donna Landry 

on väittänyt. Jos hevosten lempeämpää käsittelyä suositeltiin 

lukemissani oppaissa, se perusteltiin useammin hyödyllä kuin 

myötätunnolla. Jotkut kirjoittajista olivat selvästi huolissaan 

hevosten kovasta kohtelusta, mutta he eivät ilmaisseet tunteitaan 

suoraan. Myötätunto löytyi rivien välistä, kun taas virallisen 

tekstin tasolla sitä ei nostettu esiin.  

 

2.3. Yhteenveto 

1700-luvun hevosoppaiden kirjoittajat eivät säästelleet mustetta, 

kun he pyrkivät ohjaamaan lukijoitaan yhä parempaan 

hevosenhoitoon. He antoivat hevosista yksityiskohtaisia ohjeita ja 

selostivat hartaasti parhaita keinoja hevosten kasvattamiseen. 

Oppaita julkaistiin kuitenkin aiempaa vähemmän vuosisadan 

lopulla ja syy niiden määrän laskuun on toistaiseksi epäselvä. 

Sotien uhka saattoi vaikuttaa siihen, että briteillä ei liiennyt aikaa 

kirjoitustyölle, tai sitten julkaistut oppaat kuluivat puhki 

ahkerassa käytössä.   
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 1500-luvun hevosia ovat tutkineet mm. Angeline Dent ja Kevin De 

Ornellas. 
335

 Esim. Cavendish 1743, 12; Hunter 1796, hakusanalla Horse. 
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 Bracken 1792, xiii. 
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Oppaiden kirjoittajien mukaan siitostammoista oli huolehdittava 

yhtä hyvin kuin oriistakin, koska oltiin sitä mieltä, että tammakin 

osallistuu varsan muodostumiseen. Oriin arvoa jalostuksessa 

kuitenkin korostettiin. Tamman maidontuotanto oli aihe, joka 

huoletti monia kirjoittajia, koska ilman emänsä maitoa varsasta ei 

kasvanut vahvaa.  

 

Toisaalta siitoshevosia pyrittiin hoitamaan hyvin, mutta toisaalta 

hevosoppaissa viitataan käytäntöihin, jotka olivat hevosille 

enemmän haitaksi kuin hyödyksi. Perinnöllisyysasiat kiehtoivat 

hevosihmisiä, mutta tutkimallani ajanjaksolla perinnöllisyydestä 

käyty keskustelu pysyi hevosoppaissa vielä hyvin teoreettisella 

tasolla.  Perinnöllisyystieteen aika koitti vasta seuraavalla 

vuosisadalla.  

 

Hevosoppaiden tarjoaman tiedon mukaan opit ruumiinnesteistä ja 

taivaankappaleiden liikkeistä olivat suhteellisen yleisiä 1700-

luvun Isossa-Britanniassa, mutta ne joutuivat vähitellen 

väistymään kokemusperäisen tiedon tieltä. Hevosihmiset olivat 

kiinnostuneita siitä, kuinka hevoset saatiin käytännössä pysymään 

terveinä ja käyttökelpoisina. Tamman ternimaidon saannin 

rajoittaminen vastasyntyneiltä varsoilta saattoi kuitenkin 

vaarantaa hevosten vastustuskykyä kautta vuosisadan.    

 

Siitoshevoset voidaan nähdä omanlaisinaan suorittajina, koska 

niiden arvo määräytyi ulkonäön, terveyden, perimän ja 

jälkeläisten ominaisuuksien mukaan. Hevonen oli 1700-luvun 

briteille myös palvelija, koska sen toivottiin mukautuvan ihmisen 

tahtoon. Silti hevosta ei haluttu alistaa täysin. Se oli samaan 

aikaan palvelija ja ylväs luontokappale.  

 

Hevosten kouluttaminen oli 1700-luvulla aihe, joka kirvoitti sekä 

mielipiteitä että keskustelua. Hevosoppaat olivat yksi väylä, 

jonka kautta tätä keskustelua käytiin. Hevosoppaista nousi esille 
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suositus, että hevosia oli ryhdyttävä kouluttamaan jo varsoina, jos 

niistä haluttiin tottelevaisia ratsuja. Toisaalta jotkut kirjoittajat 

suosittelivat, että nuorten hevosten annettaisiin kasvaa rauhassa ja 

oleilla laitumella ennen kuin niitä otettiin ihmisen käyttöön. 

Yhteistä molemmille näkemyksille oli, että hevoskasvatusta 

täytyi suunnitella. Toisaalta oppaissa kiisteltiin siitä, missä iässä 

varsat olisi parasta vieroittaa: seitsemän vai kahdentoista 

kuukauden iässä?  

 

Vallalla oli kahdenlaisia näkemyksiä siitä, milloin hevosta 

kannatti ryhtyä kouluttamaan. Toiset kirjoittajat vannoivat 

kahden ja kolmen vuoden ikään, toiset suosittelivat kouluttamaan 

vasta viisi- tai kuusivuotiaita hevosia. Britit halusivat ostaa 

kestäviä, luonteikkaita ja sulavalinjaisia ratsuja, joten kasvattajat 

alkoivat tuottaa sellaisia. Hyville hevosille oli olemassa 

markkinat, joten jalostustoiminta kannatti. Mitä parempia 

hevosia, sitä parempia olivat myös niistä saadut hinnat. Uutta oli 

se, että kasvattajat alkoivat tietoisesti luoda tietyntyyppistä 

hevosta tiettyyn harrastukseen, tässä tapauksessa 

laukkakilpailuihin ja metsästykseen.  

 

1700-luvun loppupuolella on havaittavissa muutos hevoseen 

suhtautumisessa. Monet hevosoppaiden kirjoittajat olivat vakaasti 

sitä mieltä, että hevosella oli ymmärrystä. Hevonen ei siis ollut 

pelkkä järjetön kone, jota pystyi hyödyntämään loputtomiin. 

Oppaiden kirjoittajat toisin sanoen huomasivat, että kestävimpiä 

hevosia olivat ne, joista pidettiin hyvää huolta. Kaikkiaan 

hevoseen suhtaudutaan teksteissä melko kunnioittavasti. 

Hevosoppaissa tultiin siihen johtopäätökseen, että lempeydellä 

pääsi hevosten kanssa pidemmälle kuin suuttumuksella.  

Johtopäätökseni on, että hevosten käsittelystä tuli 1700-luvulla 

järkiperäisempää, tieteellisempää ja hieman myötätuntoisempaa. 

Hevonen ei ollut kone, mutta ei ihmisen veroinenkaan.  
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Britit halusivat 1700-luvulla jalostaa hyviä hevosia. Laukka- ja 

metsästyshevosia jalostettiin selvästi valikoiden ja tavoitteet 

asetettiin korkealle. Lupaavan hevosen jalostaminen oli aikaa 

vievää, pitkäjänteistä työtä, joka vaati sekä asiantuntemusta että 

rahaa. Hevosjalostusta leimasi omanlaisensa kunnianhimo aikana, 

jolloin vahvaa hevosta käytettiin ihmisen palvelukseen monin eri 

tavoin. 
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LOPPULAUSE  

Tutkimukseni laukka- ja metsästyshevosten jalostamisesta 

osoittautui varsin pian eräänlaiseksi lumipalloilmiöksi. Mitä 

enemmän perehdyin aiheeseeni, sitä selvemmin näin, kuinka 

monitahoinen ilmiö hevosten jalostaminen voi olla. 

Loppupäätelmäksi jää, että tässä Pro gradussa olen raapaissut 

lähinnä pintaa siitä, mitä kaikkea eläinten jalostamiseen liittyy 

laajassa mittakaavassa. Monet käytännöt, joita 1700-luvulla vasta 

kokeiltiin, ovat käytössä hevosmaailmassa vielä tänäkin päivänä. 

Niinpä voidaan perustellusti sanoa, että hevosten jalostaminen 

1700-luvun Isossa-Britanniassa on luonut pohjaa myös 

myöhemmälle hevosjalostukselle Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 

 

Tutkimukseni perusteella hevosoppaat edustavat 1700-luvulla 

julkaistua käytännöllistä kirjallisuutta, joka pyrki opastamaan 

ihmisiä käytännön asioissa, lisäämään yleistä hyvää, ja joka 

suunnattiin laajalle lukijakunnalle. Monet yksityishenkilöt 

kirjoittivat oppaita hevosista, koska he halusivat parantaa niiden 

elinoloja ja hoitamisen käytäntöjä. Ehdotankin, että tällainen 

valistava opaskirjallisuus lisättäisiin omaksi lajikseen 1700-luvun 

kirjallisuudesta puhuttaessa.  

 

Britit olivat jo 1700-luvulla hyvin kiinnostuneita hevosista ja he 

halusivat saada niistä yhä parempia. Yläluokan omistamat 

arvohevoset olivat tärkeässä roolissa, kun Isossa-Britanniassa 

ryhdyttiin kasvattamaan uuden sukupolven harrastehevosia.  

Laukkakilpailujen ja metsästyksen suosio ohjasi tältä osin 

jalostustoimintaa, vaikka hevosia tarvittiin myös muilla 

elämänalueilla. Täysiverihevosten kasvattaminen juuri Isossa-

Britanniassa osoittaa, että briteillä oli vaurautta, koska heillä oli 

mahdollisuuksia paneutua hevoskannan parantamiseen. Mikä 

vielä tärkeämpää, heillä oli aikaa keskittyä myös sellaisiin 

hevosiin, joita ei tarvittu suoranaiseen hyötykäyttöön, kuten 

maatalouteen, kuljetuksiin ja sotimiseen. Laukka- ja 
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metsästyshevoset olivat siis eräänlainen uutuus: vaalittuja 

yksilöitä, joita pidettiin pelkästään harrastuksen, ei niinkään 

välttämättömän tarpeen vuoksi. 

 

Uusien hevosten ihanne saatiin Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta, 

mutta Brittein saarilla hevosista kehittyi aikaa myöten 

omanlaisiaan. Lähi-idästä saatiin uusi, täysiverisen hevosen 

käsite, samoin esimerkki hevosten sukutaulujen pitämisestä ja 

hevosten käsittelystä, aivan kuten Donna Landry on omassa 

tutkimuksessaan esittänyt. Ison-Britannian hevoskulttuuri sai siis 

vaikutteita monesta suunnasta ja eri maiden käytännöt 

sekoittuivat. Sen sijaan Landry on sivuuttanut sen tiedon, että 

britit ostivat hevosia Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lisäksi myös 

Kreikasta ja Manner-Euroopasta. Hevosoppaiden perusteella 

britit arvostivat hevosissaan luonnetta, sulavalinjaisuutta ja 

nopeutta, joten näistä ominaisuuksista tuli uuden hevosrodun, 

englannin täysiverisen tunnuspiirteitä.  Tutkimukseni vahvistaa 

näkemystä, että ihminen on muokannut hevosta tietoisesti jo 

vuosisatojen ajan.  

 

Täysiverihevosten jalostaminen tutkimallani ajanjaksolla olisi 

tuskin ollut mahdollista ilman Ison-Britannian eliitin 

vaurastumista. Isosta-Britanniasta oli myös hyvät kauppayhteydet 

Manner-Eurooppaan ja Lähi-itään. Englantilaisista hevosista tuli 

lopulta kauppatavaraa, kun aiemmin britit olivat olleet niitä, jotka 

hankkivat hevosia ulkomailta. Roolit vaihtuivat1700-luvun 

aikana, kun britit alkoivat myydä hevosia saarivaltakunnan 

ulkopuolelle, aivan kuten aiempi hevoshistorian tutkimus on 

osoittanut. Hevosia arvostettiin yleisesti, ja tästä kertoo, että Ison-

Britannian hallitus alkoi tukea hevoskasvatusta elinkeinona  

 

Mistä sitten johtuu, että hevosista ryhdyttiin kirjoittamaan eri 

tavalla juuri 1700-luvun aikana? Tähän on vaikea vastata 

yksiselitteisesti, mutta joitakin selityksiä on mahdollista antaa. 
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1700-luvun Isossa-Britanniassa elettiin muutoksen aikaa laajassa 

mittakaavassa ja muutosten myötä asenteet muuttuivat 

sallivimmiksi. Britit kouluttautuivat ja olivat uteliaita 

kokeilemaan asioita. Kuningaskunnan vaurastuminen tarjosi 

vakautta, joka mahdollisti erilaiset harrastukset. Laukkakilpailut 

ja metsästys olivat jännittävää ajanvietettä niille, joilla oli siihen 

varaa. Etenkin keski- ja yläluokassa oli havaittavissa vaurautta ja 

yrittämisen henkeä, joka heijastui myös ratsuhevosten 

jalostamiseen. Vuosisadan loppupuolella hevosia tarvittiin sotiin, 

mikä osaltaan kannusti kasvattamaan lisää ratsuja.  

 

Kyllästyminen René Descartesin mekaaniseen ajatteluun näkyi 

1700-luvun Isossa-Britanniassa hevosten ymmärryksen 

puolustamisena ja tunteellisuutena eläimiä kohtaan. Monet 

hevosoppaiden kirjoittajat paheksuivat eläinten hallitsemista 

väkivallalla. Britit ihailivat vapaata hevosta, joka kuitenkin 

suostui lempeän kouluttamisen myötä ihmisen kumppaniksi tai 

palvelijaksi.  

 

Hyvä laukka- tai metsästyshevonen ei ollut arvokas pelkästään 

siitä saatavan hyödyn vuoksi. Kalliit hevoset olivat briteille 

omaisuutta ja statussymboleja, eli hevosoppaiden taustalla on 

havaittavissa yhtä lailla luokkayhteiskunta kuin orastava 

kulutusyhteiskuntakin. Hevoset edustivat kesyttömyyttä, 

vilpittömyyttä ja vapautta, kun ne olivat samalla ihmisen 

uskollisia kumppaneita. Tässä on nähtävissä valistuksen ihanne 

vapaasta, tuntevasta yksilöstä ja 1700-luvun hevosoppaat 

osoittavat, että se ihanne laajeni koskemaan myös joitakin 

eläimiä.  

 

Hevosta ei 1700-luvun Britanniassa pidetty pelkkänä koneena, 

kuten joissakin tutkimuksissa on väitetty. Kuitenkin hevoset 

olivat tutkimallani ajanjaksolla enemmän tuotanto- tai 
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hyötyeläimiä kuin seuraeläimiä, vaikka jotkut ihmiset 

suhtautuivatkin niihin hyvin tunteellisesti.  

 

Hevosten jalostaminen muuttui Isossa-Britanniassa tutkimallani 

ajanjaksolla, mutta muutos ei ollut nopea, eikä yksinkertainen. 

Uusien hevosoppaiden kirjoittajat joutuivat perustelemaan 

sanottavansa painokkaasti ja korostamaan omaa kokemustaan, 

ennen kuin hevosten kasvattamisen tavat muuttuivat 1700-luvun 

loppua kohti. Hevosten hoitamisen tapoja perusteltiin yhä 

enemmän käytännön tiedolla ja järjellä. Etusijalle nostettiin 

hevosten terveys ja ulkonäkö. Hevosten jalostaminen muuttui 

1700-luvulla kunnianhimoiseksi ja tieteelliseksi toiminnaksi, 

jonka tavoitteena oli täydellinen hevonen.  

 

Jatkotutkimuksen kannalta hevosten jalostaminen on 

osoittautunut toimivaksi aiheeksi, koska tutkimukseni on nostanut 

esiin yhä uusia kysymyksiä. Keitä olivat hevosoppaiden 

kirjoittajat salanimien tai nimimerkkien takana? Mikä oli 

opaskirjallisuuden osuus Ison-Britannian kirjamarkkinoista? 

Mistä uudet jalostusopit saivat alkunsa? Olivatko jotkut 

kasvattajat tai hevossuvut erityisen tunnettuja ja miksi? 1700-

luvun hevosoppaissa viitataan näihin asioihin, mutta niistä ei ole 

toistaiseksi tehty kattavaa tutkimusta. Näyttää siltä, että hevoset 

ovat monella tavalla sidoksissa 1700-luvun yhteiskuntaan ja 

eläinhistorian tutkiminen kertoo paljon myös ihmisistä tiettynä 

aikana.  

 

Oman ajankohtaisen tutkimuksensa saisi myös eläinjalostuksen 

arvojen kehittymisestä Euroopassa, kun eläinten asemasta ja 

oikeuksista käydään tälläkin hetkellä kiihkeää keskustelua.   

 

  



89 

 

LÄHTEET JA TUTKIMUSKIRJALLISUUS  

 

I Painetut lähteet 

 

Bradley Richard 1729: The Gentleman and Farmer’s Guide. Re-

printed by and for S. Fuller, at the Globe and Scales in Meath-

Street. London. (Luettu ECCOsta). 

 

Bradley Richard 1732: The Gentleman and Farmer’s Guide. the 

2
nd

 edition. Printed for G.S. and sold by W. Mears at the Lamb in 

the Old-Baily. London. (Luettu ECCOsta). 

 

Bracken Henry 1737: Farriery Improved: or, a Compleat 

Treatise Upon the art of Farriery. Printed for the J. Clarke at The 

Golden-Ball, Duck-Lane; and J. Shuckburgh at the Sun near the 

Inner-Temple Gate, Fleet-Street. London.  (Luettu ECCOsta). 

 

Bracken Henry 1792: Farriery Improved; or, a Compleat 

Treatise on the Art of Farriery. New edition. Printed by H. 

Harrison, for N. Frobisher, in the Pavement. York. (Luettu 

ECCOsta). 

 

Blunt John 1773: Practical Farriery; or, the Compleat Directory, 

in whatever relates to the food, management, and cure of 

diseases incident to horses. Printed for G. Robinson, in Pater-

Noster Row. London. (Luettu ECCOsta).   

 

Cavendish William 1743: A General System of Horsemanship in 

All It's Branches. Vol I. Printed for J. Brindley, Bookseller to His 

Royal Highness The Prince of Wales, in New Bond-Street. 

London. (Luettu ECCOsta). 

 

Cavendish William 1743: A General System of Horsemanship in 

All It's Branches. Vol II. Printed for J. Brindley, Bookseller to 



90 

 

His Royal Highness The Prince of Wales, in New Bond-Street. 

London. (Luettu ECCOsta).   

 

Hunter James 1796:  A Complete Dictionary of Farriery & 

Horsemanship. Birmingham, Printed & Sold by T. Pearson; sold 

also by R. Baldwin & L.B. Seeley, Pater-Noster-Row. London. 

(Luettu ECCOsta).  

 

L.G. 1714: The Gentleman’s New Jockey: Or Farrier’s Approved 

Guide. The 6th edition, with large additions. Printed for N. and 

M. Boddington, at the Golden-Ball in Duck-Lane. London. 

(Luettu ECCOsta). 

 

L.G. 1721: The Gentleman’s New Jockey: Or Farrier’s Approved 

Guide. The 7th edition, with large additions. Printed for M. 

Boddington, at the Golden-Ball in Duck-Lane. London. (Luettu 

ECCOsta). 

 

Markham Gervase 1703: Markham's Master-Piece: containing 

all knowledge belonging to the smith, farrier, or horse-leach, 

touching the curing all diseases in horses. Printed for M. Wotton 

at the Three Daggers in Fleet Street; and G. Coniers, at the 

Golden Ring, in Little-Britain. London. (Luettu ECCOsta).   

 

Markham Gervase 1734: Markham's Master-Piece: containing 

all knowledge belonging to the smith, farrier, or horse-leach, 

touching the curing all diseases in horses. 21
st
 edition. Printed for 

A. Bettesworth and C. Hitch, at the Red Lion at the Pater-Noster-

Row; S. Birt at the Bible at the Ave-Maria Lane; R. Ware at the 

Bible in the Amen-Corner; J. Osborne, at the Golden-Ball in the 

Pater-Noster-Row; and James Hodges, at the Looking-Glass, on 

London Bridge. London. (Luettu ECCOsta).     

 



91 

 

Osmer William1756: A Dissertation on Horses. Printed for T. 

Waller. Fleet-Street, London. (Luettu ECCOsta). 

 

Osmer William1766: A Treatise on the Diseases and Lameness of 

Horses. Printed for T. Waller, opposite Fetter-Lane, Fleet-Street. 

London. (Luettu ECCOsta). 

 

S. A. Gent.1715: The Gentleman's Compleat Jockey: with the 

Perfect Horse-man and Experienc'd Farrier. Printed by T. 

Norris, at the Looking Glass, London Bridge. London. (Luettu 

ECCOsta). 

 

S. A. Gent.1782: The Gentleman’s Compleat Jockey: with The 

Perfect Horseman, and Experienced Farrier. London. (Luettu 

ECCOsta). 

 

Solleysel Jacques de 1702: The Compleat Horseman: or, Perfect 

Farrier. Abridged from the Folio done into English by Sir 

William Hope. Printed for H. Bonwicke at the Red Lyon in the 

St. Paul’s Church-Yard, T. Goodwin at the Queen’s Head, M. 

Weston at the Three Daggers and B. Tooke at the Middle-Temple 

Gate in Fleet-Street and S. Manship at the Ship in Cornhill. 

London.  (Luettu ECCOsta).  

 

Solleysel Jacques de 1729: The Compleat Horseman: or, Perfect 

Farrier. Abridged from the Folio done into English by Sir 

William Hope. Printed for J. Walthoe, R. Wilkin, J. and J. 

Bonwicke, S. Birt, T. Ward and E. Wicksteed, and T. Osborn. 

London. (Luettu ECCOsta). 

 

R. E. Gent. 1720:  The Experienc'd Farrier, or Farring 

Compleated. 4
th

 edition. Printed for G. Conyers, J. and B. Sfrint, 

and T. Ballard; and sold by Edward Symon over against The 

Royal Exchange in Cornhill. London. (Luettu ECCOsta).  



92 

 

Tuntematon kirjoittaja 1704: The Gentleman’s Jockey, and 

Approved Farrier. The ninth edition, with additions. Printed for 

F. Place, R. Sare, J. Phillips, H. Rhodes, and J. Taylor. London. 

(Luettu ECCOsta).  

 

Wall Richard 1760: A Dissertation on Breeding of Horses, upon 

Philosophical and Experimental Principles. Printed for G. 

Woodfall, Charing Cross; W. Cooke in Queen Street, May Fair; 

R. Heber in Long Acre; and J. Wilkie, in St. Paul’s Chuch Yard. 

London. (Luettu ECCOsta).    

 

Ward William 1776: A New Treatise on the Method of Breeding, 

Breaking and Training Horses. Printed for J. Dickson, C. Elliot, 

and W. Schaw. Edinburgh. (Luettu ECCOsta).  

 

 

II Sanakirjat ja hakuteokset 

 

Encyclopaedia Britannica 2013: “History of Europe”, Nobles and 

gentlemen.  Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition. 

Encyclopaedia Britannica Inc. (Luettu 14.2.2013). 

 

Encyclopaedia Britannica 2013: “United Kingdom/Great 

Britain”.  Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition. 

Encyclopaedia Britannica Inc. (Luettu 12.2.2013). 

 

Encyclopaedia Britannica 2013: “Thoroughbred”. Encyclopaedia 

Britannica Online Academic Edition. Encyclopaedia Britannica 

Inc. (Luettu 9.12.2013).  

 

Encyclopaedia Britannica 2014: “Astrology”.Encyclopaedia 

Britannica Online Academic Edition. Encyclopaedia Britannica 

Inc. (Luettu 17.1.2014).  



93 

 

MOT-sanakirja 2013: MOT Kielitoimiston sanakirja © 

Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy 

 

MOT-sanakirja 2013: MOT Englanti © Kielikone Oy & 

Gummerus Kustannus Oy. 

 

Rekiaro Ilkka & Douglas Robinson 2005: Suomi-englanti-suomi-

sanakirja. 4. laajennettu ja uudistettu laitos, sen 1. painos. 

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.  

 

Roseveare Godfrey Henry 2013: “Charles II”. Encyclopaedia 

Britannica Online Academic Edition. Encyclopaedia Britannica 

Inc. (Luettu 23.4.2013).  

 

VESA – verkkosanasto 2013: Helsingin yliopiston kirjasto. 

http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html (luettu 7.5.2012).  

 

 

III Tutkimuskirjallisuus 

 

Bovill Edward William 1963: English Country Life. Oxford 

University Press, London.   

 

Bekoff Marc 2007: “Introduction”. Encyclopedia of human-

animal relationships: a global exploration of our connections 

with animals. Edit. Marc Bekoff. Greenwood Press, United States 

of America.   

 

Cain P.J. & Hopkins A.G. 1993: British Imperialism: Innovation 

and Expansion 1688-1914. Longman. London.  

 

Cassidy Rebecca 2002: “The Social Practice of Racehorse 

Breeding”. s.155-171. Society & Animals. Vol. 10, Issue 2. Brill.   

 

http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/index.html


94 

 

Cassidy Rebecca 2003: “Turf Wars. Arab Dimensions to British 

Racehorse Breeding”. s.13-18. Anthropology Today Vol. 19, No 

3, Issue 3.  

 

Cassidy Rebecca 2005: “Falling in Love with Horses: The 

International Thoroughbred Auction”. s. 51-67. Society & 

Animals. Vol. 13, Issue 1. Brill.  

 

Cassidy Rebecca 2010: The sport of kings: kinship, class and 

thoroughbred breeding in Newmarket. Cambridge University 

Press. UK.  

 

Davies Morel Mina 2008: Equine Reproductive Physiology, 

Breeding and Stud Management. 3
rd

 edition. Cambridge 

University Press. UK.  

 

DeMello Margo 2012: Animals and Society. An Introduction to 

Human-Animal Studies. Columbia University Press. 

 

Dent Angeline 1987: Horses in Shakespeare’s England. J.A. 

Allen. London. 

 

De Ornellas Kevin 2014: The Horse in Early Modern English 

Culture: bridled, curbed, and tamed. Fairleigh Dickinson 

University Press. United Kingdom.  

 

Dorré Gina M. 2006: Victorian Fiction and the Cult of the Horse. 

Ashgate Publishing Company, USA.   

 

Foreman Amanda 2001: Georgiana, Duchess of Devonshire.  

Random House, Inc., the United States.  

 

Haavikko Ritva 2003: Hevonen taiteessa, runoudessa, 

historiassa. WSOY. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä. 



95 

 

Helminen Antti 2013: Antiikin hevoseläinlääketiede Hippiatrika-

teoksen antaman kuvan kautta. Globaalihistorian Pro gradu –työ. 

Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta, historiatieteet.  

 

Hurn Samantha 2008:”What’s Love Got to Do With It? The 

Interplay of Sex and Gender in the Commercial Breeding of 

Welsh Cobs”. s. 23-44. Society & Animals. Vol. 16. Brill.  

 

Jones Kyle 2003: “Meeting the Costs of the Hunt”. s. 36-38. 

History Today. Vol. 53, Issue 9. History Today Ltd.  

 

Kainulainen Pauliina 2009: ”Johdanto”, s. 11-12. Ihmisten 

eläinkirja. Muuttuva eläinkulttuuri. Palmenia-sarja 66. 

Gaudeamus Helsinki University Press.   

 

Landry Donna 2008: Noble Brutes. How Eastern horses 

Transformed the English Culture. The Johns Hopkins University 

Press. Baltimore. 

 

Leinonen Riitta-Marja 2012: esitelmä Ihmisen ja hevosen suhteen 

tutkiminen. Ihminen ja ympäristö -seminaari Oulun yliopistossa 

21.9.2012. Muistiinpanot tekijän hallussa.  

 

Leinonen Riitta-Marja 2013: Palvelijasta terapautiksi. Ihmisen ja 

hevosen suhteen muuttuvat kulttuuriset mallit Suomessa. Acta 

Universitatis Ouluensis, B Humaniora 115. Juvenes Print, 

Tampere.  

 

Morris Desmond 1989: Hevosen elämää. Suom. Tuulikki Lahti. 

WSOY, Juva. 

 

Mustonen Eva-Maria 2012: Amputaatio lääketieteellisenä 

toimenpiteenä 1770-1780 –lukujen Englannissa. Yleisen 



96 

 

historian kandidaatintutkielma. Humanistinen tiedekunta, Oulun 

yliopisto 2012.  

 

Mustonen Eva-Maria 2012: ”Terävä veitsi ja nopeat otteet — 

Amputaatio onnistui 1700-luvullakin” s. 46-49. Historia- lehti, 

nro 4/2012. Storia Kustannus Oy.      

   

Olsen, Sandra L. & Grant Susan & Choyke Alice M. & 

Bartosiewicz Lázlo 2006: ”Introduction”. Horses and humans: 

The Evolution of Human-Equine Relationships. Archaeopress, 

Publishers of British Archaeological Reports. England.  

 

Penttinen Sari 2013: ”Eläimet muokkaavat kulttuureita”. 

Maaseudun tulevaisuus 9.1.2013.  

 

Pugh L.P. 1962: From Farriery to Veterinary Medicine 1785-

1795. W. Heffer and Sons Ltd.  

 

Porter Roy 2001: The Enlightenment. 2
nd

 edit. Palgrave. 

Malaysia. 

 

Porter Roy 2005: Flesh in the Age of Reason. W.W. Norton & 

Company Ltd. The United States of America. 

 

Raitala Kristiina 2013: ”Ratsuväki tulee”. Gloria, s.43-44. 

Syyskuu 2013. Sanoma Magazines Finland Oy. Punamusta, 

Joensuu.  

 

Saastamoinen Markku 2010: ”Nuoren hevosen yksilöllinen 

ruokinta ja valmennus”. Hevosyritys huippukuntoon (2010-2013 ) 

Hevoskasvatus. Opas ¾. Toim. Suvi Louhelainen ja Terhi 

Thuneberg. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeenlinna 2010.   

 



97 

 

Saarinen Kati 2012: ”Perinteentutkijan tutkimusmatka lehmien ja 

maaseudun elämään”. s. 108-109. Alue ja Ympäristö,. 2/2012.  

 

Senior Matthew 2007:”Introduction: The Animal Witness” ja 

“The Souls of Men and Beasts, 1630-1746”. A Cultural History 

of Animals in the Age of Enlightenment. Edit. Matthew Senior. 

English Edition. Berg Publishers. The United Kingdom.  

 

Sepänmaa Yrjö 2009: ”Lukijalle: Ihmisen näköinen eläin”. 

Ihmisten eläinkirja, muuttuva eläinkulttuuri.. Palmenia-sarja 66. 

Helsinki University Press.  

 

Stern Christina 2007: ”The Enlightenment and its views of 

Animals”. Ethics and Animal Protection, Encyclopedia of human-

animal relationships: a global exploration of our connections 

with animals. Edit. Marc Bekoff. Greenwood Press, United States 

of America.   

 

Sørensen Pinault Madeleine 2007: “Portraits of Animals, 1600-

1800”. A Cultural History of Animals in the Age of 

Enlightenment. Edit. Matthew Senior. English Edition. Berg 

Publishers. The United Kingdom.  

 

Topham Jonathan 2000: “A textbook revolution”. Books and the 

Sciences in History. Edit. Marina Frasca-Spada & Nick Jardine. 

Cambridge University Press, UK.   

      

Thompson Edward Palmer 1996: Herrojen valta ja rahvaan 

kulttuuri. Valta, kulttuuri ja perinnäistavat 1700-1800-luvun 

Englannissa. Suomenkielisen laitoksen kääntänyt Tuomas M. S. 

Lehtonen. Gaudeamus Kirja. Tammer-Paino Oy, Tampere.  

 

Walker Elaine 2008: Horse. Animal Series. Reaktion Books 

LTD, UK.  



98 

 

 

Watling Gabrielle 2009: “The Enlightenment”, s. 175-195. 

Cultural History of Reading. Greenwood Press. United States of 

America. 

 

Wokler Robert 2012: Rousseau, the Age of Enlightenment, and 

Their Legacies. Edit. Bryan Garsten. Princeton University Press. 

The United States of America.  

 

Yamada Shōji 2012:”Pirate” publishing. The Battle over 

Perpetual Copyright in Eighteenth-Century Britain. The 

International Research Center for Japanese Studies. Dohosha 

Printing Co., LTD.   

 

Ylivuori Soile 2013: ”Luonnollisuuden retoriikka 1700-luvun 

englantilaisessa naisten kohteliaisuuden diskurssissa”. 

Historiallinen aikakauskirja 1/2013.   

 

 

IV Elektroniset aineistot 

 

Hippos ry 2013: ”Jalostus ja näyttelyt” sekä ”Suomen Hippos 

ry”. Järjestön Internet-sivut. http://www.hippos.fi/. (Luettu 

25.9.2013).  

 

Hill Cherry 2008: “Gelding and Aftercare”. 

http://www.horsekeeping.com/horse_health_care/gelding_and_af

tercare.htm. (Luettu 22.10.2013).  

 

Leinonen Riitta-Marja 2012: ”tutkija, yliopisto-opettaja”. 

http://www.oulu.fi/kulttuuriantropologia/node/7367. Oulun 

yliopisto. (luettu 11.2.2013).                  

 

 

http://www.hippos.fi/
http://www.horsekeeping.com/horse_health_care/gelding_and_aftercare.htm
http://www.horsekeeping.com/horse_health_care/gelding_and_aftercare.htm
http://www.oulu.fi/kulttuuriantropologia/node/7367


99 

 

LIITE I  

 

1700-luvun hevonen ja ratsastaja William Wardin mukaan. 

Solakalla hevosella on vahvat, suorat jalat, sopusuhtainen selkä, 

voimakas kaula ja hienopiirteinen pää pienine korvineen. 

Hevosen häntä on typistetty ajan tavan mukaan
337

.  Piirroksen 

tekijä on tuntematon.  

 

Lähde: Ward William 1776: A New Treatise on the Method of 

Breeding, Breaking, and Training Horses. Image 2. Printed for J. 

Dickson, C. Elliot, and W. Schaw. Edinburgh. (ECCO). 

                                                 
337

 Landry 2008, 60, ks. myös 45.  
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LIITE II  

 

Ori-sanan taivuttaminen Riitta-Marja Leinosen mukaan. 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  

 

Lähde: Leinonen Riitta-Marja 2013: Palvelijasta terapeutiksi. 

Ihmisen ja hevosen suhteen muuttuvat kulttuuriset mallit 

Suomessa. s. 297. Acta Universitatis Ouluensis, B Humaniora 

115. Juvenes Print, Tampere.  

 

 

 

 


