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Hja: No mikä on sun mielestä ostajan kokeneisuuden merkitys hevoskaupassa? 

Hva: No niin kun minkä kokeneisuuden. 

Hja: No lähinnä ratsastus, hevostaito kokeneisuuden, kuinka kokenut ratsastaja, hevosihminen hän on. 

Hva: Riippuu mitä hevosta hän ostaa, et jos hän ostaa tasasen, paksun putukan suomenhevosen ja 

vaikka hänen ratsastustaito ei oiskaan niin hyvä, niin se tulee pärjäämään sen hevosen kanssa. Jos hän 

vie tän hevosen semmoseen yksityistalliin, missä sen hevonen hoidetaan, se saa sille hoitoapua niin se 

tulee pärjäämään. Jos taas otetaan sama ratsastaja ja se ostaa kilpahevostasoisen puoliverisen taikka 

pitkälle ratsastetun tai siis iso liikkeisen [erikoisrotuisen] ja se vie sen omaan talliin niin voi olla, että on 

ongelmia. 

Hja: Niin eli riippuu pitkälti hevosesta ja käyttötarkoituksesta? 

Hva: Niin, että ymmärtääkö se ihminen, että minkä tason hevosta se etsii niin kun minkäkin tason 

ratsastajalle. 

Hja: Miten susta tuntuu henkilökohtaisesti, et onko helpompi tehä hevoskauppaa tällaisten kokeneiden 

ammattilaisten kanssa vaiko sit tällaisten niin sanottujen tätiratsastajien kanssa? 

Hva: No jos ajatellaan, et mä tekisin hevoskauppaa ihan silleen silmät kiinni ja haluisin kaikki rahat pois 

vaan, niin totta kai ne tätiratsastajat on niin kun… niillehän voi myydä sitä ulkonäköä ja niillehän voi 

puhua kaikkee, mut sit taas niin kun ajatellen hevosta, niin se olis mukavempi myydä ihmiselle jolla olis 

taitoo sit sitä hevosen tasoo pitää yllä ja ehkä vielä viedä sitä vähän eteenpäinkin. 

Hja: Onks sulta muuten ostanu tällaiset kilparatsastajat hevosia? 

Hva: Ei oo menny yhtään siis, harrastetason kilpailijoita on ollu kaikki. Muutamia semmosia harmillisia 

on ollu, et mulla oli yks sellainen todella hyvä ratsuponi, jolla ois ollu kapasiteettia, mutta se meni 

myöskin harrastelijalle, mutta hän on ollut poniin tyytyväinen, niin ehkä minäkin olen sitten tyytyväinen. 

Hja: Silloin voi olla kyllä sit myyjänäkin tyytyväinen toisaalta, mut on se varmaan harmillista, jos näkee et 

tossa on potentiaalia… 

Hva: Siis on, on mutta toisaalta mä tietysti… mun mielestä se on ihanaa, et ne ihmiset ottaa sen hevosen 

ja se on sit heidän se juttu ja huolehtivat siitä, olipa se sitten kilpahevonen tai maastohevonen. 

Hja: Niin, ja kyllähän sitten taas sitäkin kautta sana kiirii, et mistä se on ostettu se hevonen ja on oltu sit 

hyvin tyytyväisiä… Tota, mistä sä näät et hevonen sopii tai ei sovi asiakkaalle? 

Hva: No kyllähän se asiakas usein niin kun sanoo sen itte, et ei ollu semmonen tai oli semmonen, mut sit 

se et pärjääkö se koeratsastustilanteessa. No joo, koeratsastustilanne on aika stressaava niin sille 

ostajalle kuin sille hevoselle, et usein se ostaja ei ehkä ratsasta ihan niin hyvin silloin kun se vois, tai ehkä 

uskalla ratsastaa, mut kyllä sen aika usein näkee miten se toimii se hevonen sen ratsastajan kanssa, kun 

ite kuitenkin tuntee sen hevosen, että tietää miten se tekee asioita. Et jos hevonenkin on hyvin 

jännittyny, ja ei pysty rentoutuu tekee asioita, niin ehkä ne ei oo sitten sopiva pari. 

Hja: Sanot sä suoraan, jos näät heti et tästä ei tuu yhtään mitään, et nyt kannattaa miettii uudemman 

kerran? 



Hva: No jos se on todella siis alkaa näyttää siltä, et se on jopa vaarallista niin kyllä mä oon sit pyrkiny et 

olisko toi toinen hevonen sittenkin parempi vaihtoehto ja usein ne kyl huomaa sen ittekin, että niin 

kunh… mullakin suurin osa on tämmösii täysikäsii ostajii, et mulla ei kovin moni oo juniorihevokseks 

menny, niin ne kyllä usein sen ymmärtää itsekin, et nyt ei kyllä ihan mee putkeen. 

Hja: Jos ostaja tulee tänne, niin annat sä hänen esimeriksi ite hakee hevosen tarhasta ja laittaa hevosen? 

Hva: Joo. 

Hja: Et ihan alusta asti ite saa… 

Hva: Joo, et joskus oon ottanu jo valmiiks sisään ja harjannu jo hevosen, mut saa yleensä niin kun ite 

laittaa ja tutustuu siihen hevoseen, niin ku siinä käsittelyssäkin, koska usein se on se suurin asia mitä ne 

tekee, koska usein se ratsastus voi olla vaikka vähemmän kuin mitä se on se muu mitä niitten kans 

touhutaan. Niin et se huomaa, et pystyy pärjäämään sen hevosen kanssa joka päiväsissä asioissa. 

Hja: Pyytääkö ne yleensä sua tai jotain muuta näyttämään sen hevosen eka ennen kuin he menevät ite 

sinne selkään? 

Hva: No mä oon yleensä ite eka näyttäny. 

Hja: Tietää vähän mitä odottaakin. Mikä on sun mielestä ostajan ja sen hevosen välisen henkilökemian 

merkitys sen kaupan onnistumiselle? 

Hva: No, kyllä se on aika iso merkitys.. Et jos ne vihaavat jo heti toisiaan niin ei siinä voi ehkä kauppoja 

tulla. Ne hevoset tekee asioita niin kuin niitä ratsastetaan, ja jos ei se homma toimi niin sit se ei vaan 

toimi. Niin mä en sit tiedä, et onko sitä hevosta järkeä ostaa, jos tuntuu ettei se homma toimi, et kyllä 

siinä pitää tulla semmonen elämys sille ostajalle ja mä aika pitkälti uskon siihen tunnekauppaan, että 

siinä pitää tulla sellanen fiilis, että tää on mun hevonen. Mä oon myyny sillai hevosen, että se oli ihan 

osaava hevonen ja ne ostajat oli, et joo tää on ihan kiva, mutta täst puuttuu joku, ja sit se kokeili toista 

hevosta, joka ei ollu niin osaava ja mun silmään se ei menny niin kivasti kuin se edellinen, mut se sai ite 

jonkun fiiliksen, et tää on se mun hevonen, et tän mä haluun. Et jokuhan se on siinä, et hän halus 

huonommin koulutetun hevosen, kun hän ois samalla rahalla saanu niin kun pidemmällä olevankin.  

Hja: Se oli niin kun semmonen, et siinä vaan kemiat natsas. 

Hva: Niin. 


