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Anne-Mari Kalemaan 
emännöimällä Ritolan Rat-
sutilalla on alkuiltapäivästä 
hiljaista. Hevoset nauttivat 
syksyn aurinkoisesta kelistä 
laitumilla, tallin kissat hyp-
päävät syliin rapsutettavak-
si. Tallitytöt ja iltapäivän rat-
sastustunneille tulijat ovat 
vielä koulussa ja töissä.

Ritolan tilan on Anne-
Marin lapsuuden koti. Myös 
hänen äitinsä kasvoi siel-
lä. Vuodenvaihteessa tilalla 
tehtiin sukupolvenvaihdos. 
Tilalla asuvat Anne-Marin 
lisäksi hänen miehensä ja 
poikansa.

TiLALLA ON 14 hevosta, 
kaksi kissaa ja koira. Ensim-
mäinen hevonen, Nikotus-
ruuna, tuli Anne-Marille 18 
vuotta sitten. Vanha herra 
on nyt 23-vuotias ja omis-
tajansa mukaan aivan lois-
totyyppi.

– Se on monen tuntirat-
sastajan lempihevonen. Se 
on kultainen, ystävällinen 
ja kärsivällinen. Se opettaa 
uusia ratsastajia ja tekee tär-
keää työtä. Se on edelleen 
hyvin herkkä ja kevyt ratsas-
taa. Se opettaa ratsastajille 
herkkyyttä ja oikeaa apujen 
käytön pehmeyttä, hän ku-
vailee.

ANNe-MAri muistaa elä-
västi kuinka hän oli Haku-
nin hevos- ja kotieläintilalla 
leiriavustajana 12-vuotiaana 
ja kantoi juuri juomavettä 
hevosille sangoilla, kun hä-
nen isänsä soitti. 

Nikotus oli kimppahevo-
nen ja hänen isänsä oli mu-
kana kimpassa. Hevonen oli 
loukannut jalkansa ja sen ra-
viura tyssäsi siihen. Mietin-
nässä oli hevosen poislaitto. 
Anne-Mari ehdotti, että voi-
siko hevosen antaa jollekin, 
joka hoitaisi sen kuntoon. 
Isä kysyi hoitaisiko tytär, jos 
sen saisi.

– Vesisangot tippu käsis-

tä. Todellakin hoidan, vasta-
sin. Niin tuli meille ensim-
mäinen hevonen. Nikotus 
on elämäni hevonen. Jos 
olisin saanut valita, olisin 
valinnut juuri tämän. 

Aika pian tuli Nikotuksel-
le kaveriksi ja Anne-Marille 
kisahevoseksi puoliverinen 
Lotta. Myös se toimii nyky-
ään opetushevosena.

– Ihania tuntihevosia, 
kun tuntee ne niin hyvin. 
Korvien asennosta tietää mi-
tä ne ajattelee ja miten tulee 
niiden kanssa pelata, että ne 
ovat tyytyväisiä.

HeVOSTeLu alkoi hänellä jo 
pienenä.

– Äiti laittoi Pihtiputaalla 
mut juhannusjuhlilla ponin 
selkään. Olin kolmevuotias. 
Se oli ensimmäinen koske-
tus hevosiin. Hevoskärpä-

nen puraisi.
Hän valmistuu tänä syk-

synä ratsastuksenohjaajak-
si Ypäjältä. Jäljellä on enää 
rataesteratsastuksen näyttö. 
Se on viivästynyt koska siinä 
tarvittavalla hevosella on ka-
viopaise.

Ratsastuskoulu on pyöri-
nyt nyt 2,5 vuotta. Oppilaita 
käy viikoittain kuutisen-
kymmentä.

Tallitoiminnan lisäksi 
Anne-Mari on koira- ja hevo-
shieroja ja käy välillä töissä 
Annikin Grillillä.

ANNe-MAri on tehnyt rat-
sastustallia aloittaessaan 
ammattimaisen hevosenpi-
don ilmoituksen aluehallin-
tovirastolle.

– Nyt pitää tehdä pito-
paikaksi rekisteröinti. Tein 
aloitusilmoituksen aville 

paperilla, ilmeisesti jos oli-
sin tehnyt sähköisesti, tie-
dot olisivat kai siirtyneet. 
Nyt teen paperille tämänkin 
ilmoituksen. Kuvittelin, että 
homma on hoidettu. Hyvä 
että tuli vähän selvitettyä 
tätä.

Kalemaata ei harmita se, 
että talleja valvotaan. Päin-
vastoin.

– On tärkeää, että pienet-
kin tallit ja jokainen eläin 
rekisteröidään. Jos edes yk-
si hevonen tulee hoidettua 
paremmin rekisteröinnin 
jälkeen, kun riskinä on tar-
kastuseläinlääkärin käynti, 
niin tästä on hyötyä. Ihmiset 
ovat nykyään valveutuneem-
pia eläinten hyvinvoinnista 
kuin ennen. Asiakkaat osaa-
vat kiinnittää huomiota sii-
hen, että hevonen on hyvin 
hoidettu ja onnellinen.

NAVeTTA OLi lehmien jäl-
keen Muotopuristeen lak-
kaamona, joten siellä oli 
valmis lattia ja riittävä si-
säkorkeus. Siitä oli helppo 
tehdä talli. Sen vieressä on 
iso kenttä, hevosten tarhat ja 
laitumet. Maastoon pääsee, 
mutta aina on ensin mentä-
vä kylätietä pitkin.

– Meillä on ihanat autoi-
lijat tässä. Juuri koskaan ei 
tule negatiivisia tilanteita.  
Kaikki kyläläiset ja tässä liik-
kuvat autoilijat ottavat erin-
omaisesti huomioon tiellä 
liikkuvat ratsukot, Anne-
Mari kehuu.

LÄHeS KAiKKi tilan hevo-
set ovat Anne-Marin omia, 
vain yksi on tallipaikalla ja 
toinen ylläpidossa, mut-
ta sekin jäänee loppuiäk-
seen tilalle. Tämä Veikko-

niminen hevonen ja tilalla 
asuva poni elivät aiemmin 
yhdessä samalla omistajalla 
ainakin 10 vuotta. Omistaja 
sairastui syöpään ja ennen 
kuolemaansa myi ponin 
Kurikkaan ja Veikon Etelä-
Suomeen. Veikkoa tarjottiin 
Anne-Marille ja samalla hän 
kuuli, että Veikon kaveri-
poni olisi ehkä Kurikassa. 
Sattumalta poni asuu hä-
nen tallissaan. Viiden vuo-
den eron jälkeen lähes pari-
kymppinen Veikko ja vuotta 
vanhempi poni kohtasivat 
jälleen.

– Näki, että ne tunsivat 
toisensa. Päästettiin ne ken-
tälle yhdessä. Ne hörisivät, 
halasivat ja rapsuttivat toisi-
aan, välillä juoksivat yhdes-
sä. Kaverukset pääsivät ta-
kaisin toistensa luo, kertoo 
Anne-Mari Kalemaa.

u"Korvien 
asennosta 
tietää mitä 
ne ajattelee"

Hevosnainen pienestä pitäen

Nikotus on Anne-Mari Kalemaan elämän hevonen.  -Nikotus on ystävällinen, kiltti ja kärsivällinen. Aivan loistotyyppi. Se on myös monen tuntiratsastajan lem-
pihevonen, hän kertoo.

Leena KuriKKa

reKiSTeriT Omistatko he-
vosen? Jos pidät sitä omas-
sa pihapiirissäsi, on sinun 
ilmoitettava asiasta Ruo-
kavirastolle tämän vuoden 
loppuun mennessä. 

Jos sinulla on talli, jossa 
asustaa muidenkin hevosia 
on sinun tehtävä ilmoitus 
eläintenpitotoiminnasta. 
Asiasta on säädetty maa- 
ja metsätalousministeriön 
hevoseläinten tunnistami-
sesta annetulla asetuksella 
20.4.2017.

Ilmoitusvelvollisuus 
koskee yhdenkin hevo-
seläimen pitoa. Jos hevos-

ten pito on aloitettu ennen 
asetuksen voimaantuloa, 
ilmoitukset on tehtävä vii-
meistään 31.12.2020.

– Ilmoitusvelvollisuus 
koskee kaikkia, joilla on 
hevonen tai poni, Myös aa-
sit sekä hevosen ja aasin 
risteytymät kuuluvat tähän, 
kertoo toimistosihteeri Päi-
vi Kivelä Kurikan maaseu-
tutoimistosta.

LOMAKKeiTA on kaksi, 
ilmoitus pitopaikasta ja 
ilmoitus eläintenpitotoi-
minnasta. Esimerkiksi he-
vostallien tulee täyttää mo-

lemmat lomakkeet.
Rekisteröinnin yhte-

ydessä ilmoitetaan pito-
paikat, joissa eläimiä on, 
sekä toiminnan aloitus- ja 
mahdollinen lopetuspäi-
vämäärä. Uudet toiminta-
paikat saavat rekisteröin-
nin yhteydessä FI-alkuisen 
12-numeroisen tunnuksen. 
Eläinten pitotunnus on eri 
kuin tilatunnus.

– Jos on jo eläinten pi-
topaikkatunnus kanojen, 
lampaiden, lehmien tai 
sikojen vuoksi, ja lapselle 
ostetaan hevonen, ilmoite-
taan vain eläimenpitotoi-

minnasta.  Oleellista on, 
että viranomaiset tietävät 
mitä eläimiä missäkin on. 
Rekisteristä on apua esi-
merkiksi tautien torjun-
nassa.

eLÄiNTeNpiTOTOiMiN-
NAN rekisteröinnissä il-
moitetaan missä tarkoituk-
sessa eläimiä pidetään. 

Hevosten pito katsotaan 
ammattimaiseksi tai muu-
toin laajassa mitassa tapah-
tuvaksi esimerkiksi silloin, 
kun ravi- tai ratsuhevosia 
kasvatetaan, vuokrataan, 
otetaan säilytettäviksi tai 

hoidettaviksi, valmennetta-
viksi tai koulutettaviksi, tai 
annetaan opetusta hevos-
ten käytössä ja käsittelyssä, 
ja jos täysikasvuisia hevo-
sia on yhteensä vähintään 
kuusi.

Kivelä toivoo, että myös 
ne, jotka ovat lopettaneet 
eläintenpidon, ilmoittaisi-
vat asiasta maaseututoimis-
toon.

– Olisi hyvä, että jos on 
jollakin ollut hevosia, si-
koja, lehmiä, lampaita tai 
muuta, ilmoittaisivat meil-
le, että heillä ei enää ole 
eläimiä. Nyt rekisteri pul-

listelee, hän sanoo.

JOS HeVOSTA pidetään 
paikassa, joka myös vastaa 
eläimen hoidosta kokonais-
valtaisesti ja jonka tiedot 
on jo ilmoitettu Aluehal-
lintovirastoon, ei yksittäis-
ten eläinten omistajien ole 
tarvetta tehdä päällekkäisiä 
ilmoituksia hevoseläinten 
pidosta.

Ilmoitukset voi lähettää 
sähköisesti osoitteeseen 
maatalous@kurikka.fi tai 
viedä ajan varaamalla maa-
seututoimistoon. -LK

Aika laittaa hevosten pitopaikat rekisteriin


