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K
un olin pieni, halusin oman koiran. Ja po-

nin. Ja muuttaa maalle asumaan. En voi-

nut ymmärtää etenkään isääni, maatalon 

poikaa Suonenjoelta. Miksi asua Helsingissä, jon-

ne ei voinut ottaa takapihalle ponia asumaan. Oli-

sivat sen kanssa päiväkotimatkatkin menneet huo-

mattavasti rattoisammin. Tilannettani ei helpotta-

nut lainkaan se, että huoneessani vilistivät päivisin 

marsut, öisin hamsterit ja terraariossa kömpi pari 

kilpikonnaa. Halusin sen koiran ja ponin.

Raksusta se alkoi

Tätini toi englanninmatkaltaan minulle tuliaisiksi 

puisen koiran, jota saattoi vetää perässään. Siinä oli 

pyörät ja muovinen ratas, joka piti armotonta rak-

sutusta pyöriessään. Koira saikin nimekseen Rak-

su. Vetelin Raksua perässäni joka paikassa. Vein si-

tä kävelylle, ja Raksulla oli aina muodikkaimmat 

remmit ja kaulapannat. Raksutukseen kyllästyneet 

vanhempani ostivat lopulta minulle ensimmäisen 

ihan oman koiran, mäyräkoira Ronin.

Myöhemmin opiskellessani opin, ettei asioita 

saa koskaan ottaa vastaan sellaisenaan, vaan kaik-

ki pitää pystyä perustelemaan kunnolla. Ilmeises-

ti olen syntyjäni lääkäri, sillä osasin perustelun tai-

don jo ala-asteikäisenä, ja pian Roni sai kaverik-

seen Kössin. Ponia en saanut. Jotain opittavaa pe-

rusteluista jäi vielä yliopistoonkin ja jouduin tyy-

tymään ratsastuskoulun poneihin.

Yliopistoaika sujui rattoisasti opiskellessa, rat-

sastaessa, kilpikonnia, marsuja, kaneja ja koiria 

hoitaessa. Kössi-vanhus menehtyi sydäninfarktiin 

kunniakkaasti koirien joukkotappelussa, ja ostin 

ensimmäisen palveluskoirani, jonka kanssa har-

rastimme pelastuskoiratoimintaa. Pian tuli toinen-

kin palveluskoira, ponia ei vieläkään. 

Ja Raksuun päätyi

Opiskelujen jälkeen laskeskelin, että nyt olisi ai-

ka ensimmäiselle omalle hevoselle. Rotuvalin-

ta oli minulle selvä, Suomessa suomenhevosella. 

Tuo kunniakas rotu on ollut niin monessa mukana 

maatamme rakentamassa ja puolustamassa. Hai-

rahduin työelämässä hetkeksi työterveyshuoltoon, 

josta olikin suuri hyöty.

Olin kollegaystäväni kanssa työterveyshuollon 

kurssilla Etelä-Suomessa, ja päätimme tutustua 

paikalliseen hevosvalikoimaan. Useampaa hevos-

ta kävimme katsomassa, mikään niistä ei ollut SE 

oikea. Aloin jo vaipumaan epätoivoon. Soitin vielä 

viimeiseen paikkaan ja sovimme tapaamisen seu-

raavaksi päiväksi. Myyjä sanoi, että käy hakemas-

sa Raksun laitumelta katsomista varten. Oikeas-

taan se oli jo sillä selvä, kohtalon johdatus! Elämä 

siirtyy Raksusta toiseen! Kaupat tuli, ja vihdoin, 

pitkän odotuksen jälkeen minulla oli se oma he-

vonen! Työterveyshuolto oli tehnyt tehtävänsä, ja 

siirryin sisätautireunojen kautta anestesiologialle.

Netti on vaarallinen

Koiria oli tuona aikana kertynyt jo neljä. Puolisoni 

ihmetteli, miksi ihmeessä haluan mäyräkoiran, kun 

meillä jo kaksi isoa koiraa. Jälleen perustelutaidois-

ta oli hyötyä. Kun on koiria ja mäyräkoiria, ja mäy-

riskuumeen kerran saatuaan ei siitä toivu. Näin 

sain Lissun. Oli kai tuo raasu kummajainen isojen 

joukossa, joten se tarvitsi ehdottomasti kokoistan-

sa seuraa ja saikin kaverikseen siskopuolensa Lo-

tan. Päivystysaikana, jos salissa on rauhallista, moni 

meistä päätyy nettiin surff ailemaan. Netin vaaroista 

ei turhaan varoitella. Siellä on mm. Suomen Siiliyh-

distyksen sivut, joiden kautta voi päätyä afrikkalai-

sen kääpiösiilin omistajaksi. Näin kävi minullekin.

Unelmista totta

Raksu, minulle siirtymisensä jälkeen paremmin 

Rapena tunnettu, asui aluksi vuokratallissa. Help-

po ratkaisu, mutta jotenkin se ei minusta tuntunut 
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hyvältä. Kaikki illat menivät tallilla. Koskaan ei eh-

tinyt olla kotona, ja hevonen tuntui liiaksi välineel-

tä. Muut hoitivat perushoidon, itse kävin vain rat-

sastamassa, leireillä ja kilpailemassa. Lisäksi halu-

sin oman hevosvauvan. Koiratkin pidän aina pen-

nusta saakka, ja ne oppii tuntemaan läpikotaisin. 

Halusin kokea saman hevosen kanssa.

Kahden hevosen pitäminen vuokrapaikalla oli-

kin turhan kallista lystiä, ja maalle olin jo päässyt 

asumaan. Eipä sitten muuta kuin tallia rakenta-

maan. Mutta kaksi hevosta huono yhtälö, toinen 

jää vallan yksin jos toisen kanssa reissussa. Sellai-

nen on hyvin traumaattista laumaeläimelle, joten 

kolmaskin hevonen tarvittiin, kaikki tietysti suo-

menhevosia. Rape sai kavereikseen tammavar-

sa Emman ja nälkäkuolemalta pelastetun, rääkä-

tyn Vippi-rukan. Ja minä sain unelmani todeksi! 

Talliin tietysti tarvittiin myös kissa pitämään hiiret 

kurissa. Itse asiassa kaksi kissaa, jottei yhden olisi 

yksinäistä olla.

Ja laukka, JIIHAA!

Elämää suurempi harrastukseni on siis eläimet, he-

voset ehkäpä pääsijalla. Hevosteni kanssa kilpailen 

leikkimielellä pääasiassa kouluratsastuksessa. Es-

teitä hyppäämme oikeastaan pakon edessä. He-

voset siitä nauttivat, en niinkään minä. Maastos-

sa ratsastan paljon. Mikään ei ole hienompaa, kuin 

laukata lumisella tiellä niin lujaa kuin hevosesta 

pääsee. Siinä hullaantuvat niin ratsastajat kuin he-

vosetkin! Harva harrastus on niin mukaansa tem-

paava, että vanhempikin harrastaja joutuu suoras-

taan kiljumaan riemusta mennessään.

Hevoset ovat luonteeltaan säikkyjä saaliseläi-

miä, jotka eivät voi käsittää, onko puskia heiluttava 

otus oikeasti vaaraton pikkulintu vai vaaniva leijo-

na. Kun hevonen alkaa jännittää, pahinta mitä rat-

sastaja voi tehdä, on hermostua myös. Siinä tulee 

pidätetyksi hengitystä ja lisättyä helposti hevosen 

hysteriaa. Usein suositellaan, että kannattaa pu-

hella hevoselle siinä vaiheessa, kun se arpoo, millä 

vauhdilla ja mihin suuntaan lähtisi. Ja mitäpä sitä 

hevoselle turhuuksista löpisemään. Voin melkein 

vannoa, että meidän pojat hallitsevat vaikean intu-

baation ja monivammapotilaan nestehoidon kes-

kimääräistä suomenhevosta paremmin!

Rapsutusterapiaa

Vanhan kansanperinteen mukaan hevosella on 

niin suuret hartiat ja pää, jotta se pystyisi vahvem-

pana kantamaan ihmisen murheet. Monet aloitta-

van anestesiologin epätoivon ja päivystysväsymyk-

sen kyyneleet on Rape joutunutkin kantamaan. 

Selkään päästyä murheet unohtuvat kuitenkin vä-

littömästi. Maastoillessa saa tuntea sen vauhdin ja 

luonnonläheisyyden riemun. Kouluratsastuksen 

kiemurat vaativat puolestaan niin paljon keskitty-

mistä, ettei muille ajatuksille jää sijaa.

On se urheilua

Vastoin yleistä käsitystä hevosen selässä ei vain is-

tuta ja matkusteta. Kun sitä ratsastetaan oikein, on 

se varsin hikistä ja lihasten päälle käyvää puuhaa, 

siis erinomaisen mukava urheilumuoto. Lähes jo-

kaisessa ratsastuskoulussa on aikuisille tarkoitettu-

ja alkeiskursseja, monissa myös miehille erikseen, 

suosittelen!

Kollegoille kiitos

Ratsastusta moititaan vaaralliseksi harrastuksek-

si. Olen aina ollut ponnekkaasti tätä vastaan, it-

sekin selvinnyt lukuisista putoamisista muuta-

malla hassulla mustelmalla ja murtumalla. Vas-

ta viime vuosina kohdalleni on sattunut pa-

ri vakavampaa ratsastusonnettomuutta, ja ha-

luankin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää 

kollegoita niin Porissa kuin Turussakin kärsi-

vällisyydestä harrastustani kohtaan.              
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