
Pohditko varsan tai nuoren hevosen ostoa?
Tiesitkö, että avain hevostalouden kasvuun sekä ratsastuksen tason nousuun on kotimaisessa 
kasvatuksessa. Mutta miksi ostaisin kesällisen maitovarsan, kun voin ostaa samalla rahalla koulutetun 
valmiin ratsun? Olitpa sitten ostamassa varsaa tai jo valmiimpaa ratsua, sinulla on, tai ainakin pitäisi olla 
käsitys mitä ja millaista hevosta haluat ja mihin käyttötarkoitukseen. Mutta mikäli olet päätymässä 
aikuiseen hevoseen, tiedätkö siinä tapauksessa mistä kaikesta jäät paitsi ostaessasi hevosesi vasta 
aikuisena?

Ostaessasi Suomessa syntyneen ratsuhevosen, saat tarkemman ja yksityiskohtaisemman 
tuoteselosteen kuin ostaessasi tuontihevosen. Mikäli vain haluat, varsaa ostaessasi yhteys myyjään eli 
kasvattajaan säilyy kaupanteon jälkeenkin. Kasvattaja jakaa kanssasi niin ilot ja surut, onnenhetket yhtä 
vilpittömästi kuin huolenaiheetkin. Ostopäätöksen tehdessäsi maksat luonnollisesti varsan lisäksi myös 
odotusarvosta, ihan kuten aikuisenkin kohdalla. Ostamalla varsan, voit ostaa niin hyväsukuisen ja 
hienon yhdistelmän,  kuin mihin sinulla saman yksilön jo ollessa valmiiksi koulutettu ratsuhevonen ei 
enää olisi ehkä yksinkertaisesti varaakaan:
Tiedät ja tunnet varsasi elämän vaiheet ja tapahtumat. Pääset osalliseksi ja voit itse vaikuttaa 
tapahtumien kulkuun ja tehdä päätöksiä pitkäjännitteisesti mm. tulevan ratsusi käsittelyn, koulutuksen, 
elinolosuhteiden ja hoidon suhteen. Pääset jo sen pienenä ollessa luomaan suhdetta, jonka merkitystä 
tulevaisuudessa ei voi väheksyä. Oli sitten kyseessä monitoiminen harrasteratsu useassakin lajissa tai 
pitkälle viety kilpakumppani, tunnette toisenne jo aikojen alusta ja voitte luottaa saumattomasti 
toisiinne tilanteessa kuin tilanteessa.

Mutta miksi sitten ostaisin kesällisen maitovarsan, kun sen elättämiseen ja kouluttamiseen menee niin 
paljon rahaa, että...?  Sinun pitääkin tietää, että olet hankkimassa harrastus- ja/tai kilpakumppania, et 
vain urheiluvälinettä.  Tällöin sinua tuskin haittaa ettet pääse aloittamaan yhteistä taivaltanne selästä 
käsin. Tiedät, että kun ratsastamisen aika koittaa, syvä luottamus ja hyvä yhteistyön pohja on luotuna 
maasta käsin ja lukuisien yhteisten hetkien ja kokemusten aikana.  Jos sen sijaan pelkkä urheilu on 
ensisijalla, sinulla on joko hyvin paljon opittavaa tai olet väärän lajin parissa. 

Ostaessasi varsan, opit samalla itsekin! Hevosen ja varsan elämän seuraaminen ja elämään 
tutustuminen on suurtenkin setelien arvoista. Varsa opettaa sinulle asioita, joita pystyt hyödyntämään 
hevosharrastuksessa monipuolisesti. Aikanaan, kun itse pääset valitsemaan varsasi kouluttajaa, olet 
aitiopaikalla. Voitte edetä koulutuksessa vuorovaikutteisesti ja pääset osallistumaan itsekin. 

Terve, joskin nöyrä itseluottamus on myös hyvästä. Toki voit opettaa ja kouluttaa varsaa paljon itsekin, 
mutta on tietenkin hyvä, että otat tiimiin alusta lähtien mukaan valmentajasi tai jonkun muun kokeneen 
luottohenkilön, jonka kanssa voitte keskustella ja konsultoida. Varsa toivottavasti asuu laumassa 
ikätovereidensa seurassa. Tallilta siis ehkä löytynee valmis porukka jakamaan kokemuksia varsan 
kehityksestä ja opetussuunnitelmasta. Samalla porukalla avustatte toinen toisianne 
näyttelykoulutuksissa ja varsan opetuksessa ajokoulutuksesta irtohypytykseen. Jollekulle tämä kaikki voi 
olla aivan uuttakin. Mutta osaamista ja näkemystä sekä kontakteja kaivataan kaikilla osa-alueilla, joten 
jokainen voi antaa oman panoksensa vähintäänkin avustajana ja pääsee oppimaan uutta. Niin kuin 
varsa ei saa jäädä yksin, ei omistajankaan ole hyvä olla yksin, vaikka olisi jo kokeneempikin 
varsanopettaja. 
Varsan kanssa pääset työskentelemään yllättävän nopeasti. Varsan hankkiminen sopii myös 
kiireisempään elämäntilanteeseen, koska sen kanssa ei saa tehdä kerralla liikaa. Vuotiaan kanssa 
pääsette näyttelyihin ja voitte aloittaa irtohypytykset. Normaali käsittely, hoito, tarvittavat lääkinnät ja 
vuolut pitäisi olla jo rutiinia. Kaksivuotiaille ja siitä vanhemmille järjestetään jo harjoitusluonteisia 
ikäluokkatapahtumia.  Mikäli hevosen kehitys ja terveys sallii, sen selässä voi jo käydä 



kaksivuotislaidunkauden jälkeen. Tähän tehtävään sopii mainiosti sille tuttu ihminen, johon varsa 
luottaa täydellisesti eli oma omistaja siis. Kehityksen salliessa voit aloittaa varovaista työskentelyä jo 
piankin tämän jälkeen. Mikäli tähtäimessänne on kilpaura, nelivuotiaalla saa jo osallistua rajoitetusti 
helppoihin luokkiin. Opetusmielessä toki!
Epäröitkö, voisitko juuri sinä ostaa varsan? Entäpä millaisen? Tiedät, minkä tyyppisen ja mihin 
tarkoitukseen haluat tulevaisuuden hevosesi, mutta minkä sukuisesta varsasta tällaista sitten voi 
odottaa? Olet lämpimästi tervetullut katsomaan ja tutustumaan kasvatteihimme!  Mahdollisesti näet 
myös emätamman tai ainakin saat suvusta runsaasti tietoa. Samalla tutustut kiinnostuksesi kohteeseen 

vaikka pidemmänkin ajanjakson ja saat siitä realistisen nykytilannetta vastaavan kuvan. 
Varsojen kasvattamisessa etenemme suunnitelmallisesti:

 Varsat näytetään Hippoksen tamma- ja varsanäyttelyissä.
 Varsat asuvat ryhmäkarsinoissa ja niitä käsitellään päivittäin. 
 Maitovarsat matkustavat ensimmäisen kerran trailerissa emän tukemana.
 Vuotiaat opetetaan vesikarsinaan,  pyöröaitaustyöskentelyyn ja irtohypytykseen sekä
 2-vuotiaat totutetaan satulaan ja ratsastajaan syksyllä
 ja  sisään ratsastetaan 3-vuotiskeväänä.
 Kaksi- ja kolmevuotiaat varsat osallistuvat Kyvyt Esiin -tilaisuuksiin.
 Tammavarsat astutetaan 3 (4)-vuotiaina, ennen niiden siirtymistä urheilukäyttöön.
 4(5)-vuotiaat osallistuvat laatuarvosteluun

 ja 5, 6 ja 7-vuotiaat osallistuvat ikäluokkakilpailuihin 

TERVETULOA!
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