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etta niilta voi odottaa mita vain. Yh-
tena piiivane Satchmo tekee niin

upeat lauklasulut, etta pidattelet

henke?isi .ja annat sen yhdeksikdn,

mutta seulaavana se saattaa pyiireh-

tiiii kesken kaiken ympari ja joudut

laskemaan arviosi ykkiiseen. Yllatta-

vissa tilanteissa siita on apua, etta it-

sekin ratsastaa grand prix -tasolla:

n?ikee, kuinka paljon ratsastaia jou-

tuu hevosta milloinkin tukemaan ia
pystl,y arvioimaan, mit€n h)'vin han

siit?i selviyt1.y."

Ratsastava tuomari

Wesselsin ura GP -ratsastajana on
pirke, mutta ei talla hetkella aktiivi-
nen. 

"Oleo 
aloittanut nuor€na rat-

saitamalla Arthur Kottaksen kanssa

woden verran paivittain samassa

man€€sissaia op€tt€lemalla GP liik-

keet Willy Shultheissin kouluttamal-

la Brillantilla. V?ilill?i olin mieheni
mukana Etela-Afrikassa monta

wotta, mutta kilpailin siellakin ak-

tiivisesti. Voitin muun muassa Etele

Aftikan mestaruuden ja Afrikan

omat olympialaiset, mika on aika

eksoottinen saavutus!"
Paluu Eurooppaan teki Wesselsis-

ta kansainv?ilisen tason koulu-
tuomarin. 

"Kaksikymmente 
vuotta

sitt€n asuimme Saksassa ja paasin

siella tuomaroimaan vaativissa luo-

kissa.Vuodesta 1990 lehtien arvoste-

lin jo GP Juokkia. Kilpailin myits it-
se kansainviilisissii GP -luokissa Leo-
pardo -nimisella hevosellani vielii

viisi vuotta sitten."
Nelie kuukautta sitt€n w€ssels its€

muutti Saks.sta takaisin synnvin-
maahansa. Enee henta ei kansainvii-

lisilld radoilla nfida. 
"Ei, 

koska sil-

loiu eo voisi olla tuomarina kansain-
vilirisrii kilpailuissa. Ja toisekseen, ei
minulla olisi siihen hevostakaan.
Nykyinen, Carl Hesterin tallissa
Glouchesterhiressa asuva trakehner
-ruunani on ostettu hywan ystavani

M0llerin kautta. Se on valmis
prix saint-georges -tasolle. "

Kosku$telun lCirkeys

Niikemiensi suomalaisten testlrat-
sukoiden tasoa Wessels ei halunDut
ruotia. 

"Oli 
hi€Doa. etta he tulivat

esiintymean meille. Sielle oli oikein
positiivisiakir hevosia, joille saimme
antaa yhdeksiktdja. |a jos kaikki ei
aina mennlt nappiin, niin sekin oli
hyvi, koska vain niista epet?iydelli-
siste suodtulGista s''ntly keskuste-
lua. Keskustelemaan ei opi kuin har-

ioittel€malla ia se on tuomareille ta-
na peivana v:iltt?imattdmlys, kun
yhi useammissa kilpailuissa on k?iy-

tdsse kollegiaalinen arviointi. Siina
on oltava nopea ja anal).yttinen eika
saa menettea malttiaan, vailka juon-

tajana toirniva kollega hoputtaa!"

MARGIT TICKLEN

Jorma Korhonen huolissaan hevosalan tyovoimasta

20 vuotta tallimestarina

"lorma 
on tallin sydan", Tuomarin-

kartanon kilpatallin ratsastajat ovat
todenneet. Kyseessa on tyijnsa taita-
va tallimestari Jorma Korhonen, jo-

ka huolehtii asiakkaiden hevosista
kuin omistaan. Korhonen on kui
tenkin huolissaan alan tulevaisuu-
desta. Ammattitaitoista tydvoimaa
talleille on vaikea liiytaa ja h,.viin
tallimestar€ihin tdrmaa entiste har-
vemmin.

Hakiessaan lisatyiivoimaa Korho-
nen oli saanut yhden yht€ydenoton.

Se tuli kiinalaiselta tydnhakijalta. Eri
talleilla niikee myds unkarilaisia ja

virolaisia tydntektitite, mutta suo-
malaisia raskas tyd €i nalta kiinnos-

tavan.

Helsinkilaisessa Kilpatallissa kaik-
ki on niin kauan hlwin kuin Korho-
nen, 46, pys)T tydkykyisena. Henen
olkapaanse odottaa leikkausta tai
pienempaa toimenpidetta. Myds
polvinivelet ovat alkaneet vaivata
miesta, jonka tyonkr.rva on laaja.
Hnn ruolikii ja tarhaa tallin 32 he-
vosta, puhdistaa karsinat, hankldi
rehut ja kuivikkeet, huolehtii pi-
hoista ia kiinteistdiste seitsemana
paivaDa viikossa. 

"Kaltannijssa 
olen

,aljestanlt siten, ette voin olla sun-
nuntait pois." Sunnuntaisin tallia on
tehnyt io !'llosi€n ajan Irma Nylan-
der,

Vapaapeivia tai sairauslomap?iivi?i
Korhosen on silti vaikea pitea. "Te-

ma on iso talli ia tahan on vaikea
saada ryttDtekijaa."

Viime vuosina han on pitanyt
kuukauden kes?iloman. 

"Silloin 
kayn

kotipuolessa, mutta kylla siell:ikin
tulee keveltya heti talleihin", Kittilan
Kaukosesta kotoisin oleva Korhonen
naurahtaa.

Rakkaudesta hevosiin

Korhosen motivaatio tydhijn lityt)y

synnynnaisesta rakkaudesta hevo-
siin ja elaimiin. Lapsuusvuosina ha-

nen naapurissa asuivat ravimi€het
P€ntti ia Lauri Evijoki, jonka tallille
han meni usein koulun jiilkeen.
"Sielle 

putsattiin karsinoita ja sai
harjata hevosia. Jossain vaiheessa
p:iasi jopa aiamaan."

Myds Jouko Kankaan talli tuli
koululaiselle tutuksi. Koulun jelkeen

Korhonen lahti hevostalouskouluun
ja sielta Jorma Evijoen ravitallille.

"Ypajalla 
piti suorittaa pakollinen

este- ja koulukisa, mutta muuten
minulla on ravitausta."

Armeijan han suoritti Niinisalon
elainlaekintakoulussa. 

"Antero 
Tu-

pamaelta sain arvokasta tietoa. Sielle
kavi kaikti Suomen huippumiehet
siihen aikaan ja si€lle oppi paljon."

Evijoen tallilla Korhonen jatkoi

vieli muutaman vuoden ennen kuin
kokeili tyitta kunnan palveluksessa
kotiseuduillaan. 

"Sitten 
n:iin teman

ilmoituksen Hevosurheilussa vuon-
na.,|987, hain paiklaa ja paesin tan-

Kokeilumielella ratsastustallille
lahteneen ravimiehen tyiiura on kes-
tanyt.io 20 vuotta. 

"Tealla 
on nahnyt

tosi paljon erilaisia ihmisie ja sato.ia
erilaisia hevosia. Ratsupuoli on ihan
oma maailmansa. Mietin tullessani,
mrten se menee)mutta se on mennlt
ihan h1win."

H?in on ioutunut toteamaan, etta
ravipuolella hevostietamys ja hevos-
miestaidot ovat selvesti paremmat
kuin ratsupuolella.

Hevosen kasitt€lysse tietemattii-
myys voi iohtaa vaaratilanteisiiD.
"Siine 

olisi paljon op€ttelemisen va-

VielA ehtii Vermoon

Korhon€n pitae korvat auki, kun
vanhat hevosmiehet puhuvat. "Heil-

ta saa ihan korvaamatonta tietoa.
Kun on kiinnostunut ja aktiivinen,
aina oppii lis?i?i."

Tallimestari on vuosien varrella
omistanut useita ravureita, Paras
niista on ollut kimppahevonen Par-
lay Jogd. 

"Kasvattamista 
olen mytis

kokeillut, mutta se oli ensimmain€D
ja viirneinen kerta. Se on niin pitkaa

hommaa, ettei jaksa odottaa."
Ajatus paluusta ravipuolelle on

keynlt miehen mielessa, mufta palk-

kaus on ratsupuolella parempi.
Uusien hevosten kanssa Korho-

nen tulee nopeasti sinuiki. 
"Rauhal-

Iinen ja johdonmukainen kayttis on
hevosten kanssa kaiken a ja o. Kun
kasittelee niitd h).vin, nekin ovat si-
nulle hyviil. |os hevonen tekeejotain,
sita pitae myiis rangaista. Se on vii-
sas elain ia tietaa, miste rangaistus
tulee."

Tallimestari kiint,T tiettyihin he-
vosiin. 

"Joistain 
tulee enemmen ka-

vereita. Kaikki hevoset hoidan h1win,
mutta ainaionkun karsinaan voi j?id-

da iutt€lemaan vehan pidemmeksi
aikaa." Pisimmet iuttutuokiot hari
vi€ttaa Jokerin ja Dormellinon kar-
slnorssa.

Vuonna 1984 rakennetussa tallissa
on edessa Eu-remontti vuoteen
2014 mennessa. 

"Karsinoiden 
pitaa

olla yhdeksan nelion kokoiset, mike
tarkoittaa tallin laajennusta tai osak-
keita pitaa lunastaa ulos."

Ongelman ratkaisu tuottaa talli-
mestarille paanvaivaa.

Korhosella on kaki tytarta ja \'ai-
mo, iotka ratsastayat 

"Poika 
pe&iiii

h€vosia ja hariastaa'muita asioita."
Haastattelupaivana Korhonen on

saanut tyiit tehty4 muttavielahen ei
malta lahtea kotiin. Tuomarinkylas-
tii han kiirehtii Vermon iltaraveihin.

rEINA MAENPAA-WIRTZ

Jorma Korhonen ia Jokeri - Tuomarinkartanon kiloatall in asukki,


