Hirnahdus!
Ruusun kaksivuotissynttäreiden kunniaksi (vaikka olenkin pari viikkoa myöhässä) julkaistaan nyt
virallinen varsakirje!
Soittelin Ruusun kasvattajalle Terhi Vanhalalle ja utelin kaiken mahdollisen ja mahdottoman
Ruususta. Terhin talli ( http://terhintalli.nettisivu.org/ ) ja Ruusun syntymäkoti sijaitsee Haminassa
Reitkallin kylässä. Ruusu syntyi äitinsä toisena "suomalaisena" varsana 27.4.2012. Ruusu syntyi
yöllä ja herätti ihastutta kasvattajassaan olemalla kaivattu punainen kaunotar. Ruusun emä
Chelemark Ginger "Inkeri" on hyväluontoinen tamma, joka on ollut Terhin omistuksessa nyt neljä
vuotta. Inkeri on ostettu Harrisburgin huutokaupasta USAsta.
Hevonen on loistava synnyttäjä ja kaiken mennessä normaalisti varsa syntyy tamman ollessa
makuulla. Ensimmäisenä tulee etukaviot ja turpa, jota muu keho ja takajalat seuraavat. Tästä jopa
tunnin päästä varsa on noussut honteloille vemputtaville jaloilleen ja löytänyt emän nisän. Tammat
ovat yleensä hyvin äidillisiä, suojelevia ja herkkiä. Varsan synnyttyä emä ei kauaa lepäile vaan
alkaa nuolla ja puhdistaa varsaansa. Vaikka tammat ovatkin hyviä synnyttäjiä ei kaikki aina
kuitenkaan välttämättä suju näin hyvin; varsa voi syntyä väärässä asennossa, jolloin sekä varsan että
emän henki on vaarassa; tamma voi noustessaan vahingossa tallata varsan tai kaatua sen päälle; tai
sitten varsalla voi olla jokin synnynnäinen vika eikä se esim. koskaan pääse seisomaan tai pysty
hengittämään. Suurin osa varsomisista sujuu kuitenkin hyvin ja varsomisia pystytään nykyisin
seuraamaan erilaisilla valvontalaitteilla, jolloin jonkin ollessa vialla apu on lähellä.
Luonnolla on omat oikkunsa ja Terhi kertoikin, että Ruusu ei saa sisarusta tänä vuonna. Joulukuussa
Inkerin karsinasta oli löytynyt kuolleet kaksoisvarsat. Nykyteknologialla kaksoistapauksia
pystytään estämään, mutta tässä tilannetta ei ollut huomattu ultraäänikuvauksella eikä tamma
näyttänyt mitään ulkoisia merkkejä tulevasta. Tällä hetkellä Inkerille suunnitellaan jo seuraavaa
varsaa.
Ruusu kuitenkin syntyi terveenä ja iloisena varsana. Se on jo pienenä ollut varsin seurallinen ja kesy
varsa, joka rakasti rapsuttelua. Terhi kertoi Ruusun usein jättäneen emänsä yksin keskelle laidunta
ja tullut portille seurustelemaan ihmisten kanssa. Laitumella Ruusulla oli kaverina toinenkin
tamma-varsa pari, ja ystävänsä Emman kanssa ne kilvoittelivat koko kesän. Ruusu on aina ollut
alistuvampi osapuoli ja se on antanut laumanjohdon laitumella muille.
Kesän jälkeen, varsojen ollessa noin puolivuotiaita, tuli aika erota äidistä. Terhin tallilla kaikki
varsat vieroitetaan samaan aikaan ja varsalauma siirtyy asumaan pihattoon. Pihatto on ulkoasumus,
jossa varsat pääsevät kulkemaan vapaasti ulos ja sisään. Tuona aikana Ruusu on opettu
kaikenlaiseen käsittelyyn; se harjattin päivittäin, totutettiin kavioden putsaukseen ja loimitukseen.
Kevättalvella Ruusulle ja muille ikäisilleen varsoille on opetettu mitkä suitset on ja miltä valjaat
tuntuvat selässä.
Toukokuussa 2014 Ruusu oli opetuksessa Suomisen Jussilla. Siellä se oppi kulkemaan valjaissa ja
vetämään kärryjä radalla. Kyse ei ole treenaamisesta vaan asioihin tottumisesta. Tällöin tehdään
lyhyitä toistoja useana päivänä viikossa. Ruusu toimi tässäkin erinomaisesti ja se tottui opiskeluun
nöyrästi. Jotkut hieman omapäisemmät varsat voivat tehdä tästä varsin hankalaa; toiset hyppivät
liikkeelle lähtiessä pystyyn ja onpa muutama varsa itsensä joskus kärryjen kanssa kaatanutkin.
Näistä ei pidä lannistua vaan on jatkettava eteenpäin varsan opetettamista. Yksi syy varsojen
aikaiselle koulutukselle ja totuttamiselle on hevosen koko: Yksivuotiasta varsaa on huomattavasti
helpompi käsitellä kuin täysikokoista, 400 kiloa painavaa kolmivuotiasta. Täällä Ruusu myös
kengitettiin ensimmäisen kerran.

Opetusjakson jälkeen Ruusu pääsi takaisin Haminaan kesälaitumelle. Kesälaidunkin hyvä tapa
kehittää varsaa. Siellä ne juoksevat ja liikkuvat vähän koko ajan. Nautinnollisen kesän jälkeen
olikin Ypäjän huutokaupan aika ja loppu on historiaa :) Terhi ei kuitenkaan ollut omistaja, joka
Ruusun myi. Ruusu vaihtoi omistajaa ollessaan kaksi-kolmekuukautta vanha, mutta omistaja joutui
luopumaan siitä terveydellisistä syistä.
Kysymykseen "Miksi valitsit Ruusun isäksi juuri Revenuen?"- Terhi vastasi näin: Ruusun emällä on
kaukaisia sukulaisia Revenuen kanssa ja sitä hyvää emälinjaa tahdottiin vahvistaa. Myös
ranskalaisuutta tahdottiin vahvistaa.
"Mihin ihastuit Ruusussa?" - Punaiseen väriin ja sen eleganttisuuteen sekä hienoon luonteenlaatuun.
Ruusun varsakuva löytyy viestin liitteenä (kuvaaja Noora Tanska) ja lisää varsakuvia on Terhin
nettisivuilla:
http://terhintalli.nettisivu.org/kasvatit/
Käykää kurkkaamassa myös Terhin tallin muita hevosia Terhin nettisivuilla.
Ruusun lepojakso alkaa olla lopuillaan ja ensi viikolla on lupa aloittaa hölkkääminen. Koskeloilta
tuli tietoa että tammamme voi iloisen pirteästi ja ruoka maistuu.
Kevät tuntuu olevan unohtamisten aikaa, koska vaikka olen ollut varsin innoissani Ruusun
uusimmasta julkkis-omistajasta, unohdin hänet kuitenkin viimeksi mainita. Anteeksi ja onnea
uudesta hevosesta pesäpalloilija Juha Puhtimäelle, joka voitti osuuden Ruususta Ravikunkkuohjelmassa! Pesäpalloilun lisäksi Juha tunnetaan mm. Golda Nightwishin omistajana.
Näihin tunnelmiin!
Terkuin Silja

