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SUORAAN KASVATTAJILLE

MIKSI FWB?

Eläinlääkintäeverstiluutnantti 
Hannes Tallqvist ehdotti 
vuonna 1925 kotimaisen 
jalostusliiton perustamista 
ensisijaisesti maanpuolustuk-
sellisiin tarpeisiin. 
Omavaraisuus lämminverisissä 
ratsuissa tulisi palvella 
itsenäistä Suomea; ratsuväen 
tarvetta, maanpuolustusta ja 
myös itsenäisyyden aatetta. 
Jotta ratsuväellä riittäisi 
hevosia myös sodan ajan 
tarpeisiin, tulisi ratsuhevosten 
määrää Suomessa kasvattaa 
mahdollisimman suureksi. Siksi 
tarvittiin jalostustoimintaan 
mukaan myös siviilipuolen 
kasvattajia ja hevosharrastajia. 
Kaavaillun liiton johtoon 
Tallqvist toivoi ”sellaisia 
johtohenkilöitä maanviljelyk-
sen ja hevossiitoksen alalla, 
jotka pitävät maamme puolus-
tusta tärkeänä asiana”.

FWB-yhdistys on perustettu
alkujaan vuonna 1926.

Eläinlääkintäeverstiluutnantti Tallqvistin ehdotuksesta tulee pian
100 vuotta. Itsenäisen, rauhan ajan Suomen tarve suomalaisen
lämminverihevosen kasvattamiselle on varmasti muuttunut mutta
edelleen yksi asia yhdistää meitä tuohon perustamishetken
aatteeseen. Jalostustoimintaan tarvitaan siviilipuolen kasvattajia
ja hevosharrastajia. Sellaisia johtohenkilöitä maanviljelyksen,
ratsastusharrastuksen ja hevoskasvatuksen alalla, jotka pitävät
maamme hevoskasvatuksen omavaraisuusastetta tärkeänä asian.

Näitä johtohenkilöitä, siviilejä, harrastajia tai ammattilaisia
halumme tukea suoraan jäsenhankintakampanjalla. Tästä syystä
1.10.2019-1.10.2020 välisenä aikana FWB yhdistyksen jäseniksi
liittyneiden jäsenmaksuista 30% lahjoitetaan suoraan vuoden
2020 parhaan Kyvyt Esiin ja Laatuarvostelu finaalin FWB hevosen
kasvattajalle. Ilmoittautumistunnus on FWB/KASVATTAJA2020.

YHTEYSTIEDOT
info@finniswarmblood.fi

www.finnishwarmblood.fi
https://www.facebook.com/ratsujalostusliitto

FWB yhdistyksen hallitus

Jäsenkirje 09/2019

mailto:info@finniswarmblood.fi
http://www.finnishwarmblood.fi/
https://www.facebook.com/ratsujalostusliitto


Breeders`Prize palkintorahaa jaettiin yli 20.000€
Tänä vuonna Breeders`Prize by Hankkija palkintopotti nousi yli 20.000€.
Palkintosumma on yksi suurimmista kasvattajille ja omistajille maksettavista
palkintorahoista. Tänä vuonna voiton nappasi estepuolella Madis Morna
hevosella Chardonnay Nahi (Cagliostro x Contender), kasvattaja ja omistaja Kai
Nahi. Koulupuolella voittoon ratsasti Siiri Kyrö hevosella Dewdrop’s Johnny Depp
(Johnson x Sancisco), kasvattaja ja omistaja Minna Virtanen & Saara Vuokila. Kaikki
sijoittuneet ja palkintosummat löytyvät sivuiltamme www.finniswarmblood.fi

5-vuotisderbyn voittoon I`m Marziban ja Chekkonen

Nuorten hevosten festivaalien yhteydessä Ypäjällä kilpailtiin FWB-yhdistyksen 5-vuotisderby. Kouluratsastuksen voitti Siiri
Kyrö hevosella I'm Marzipan yhteistuloksella 140 ja toiseksi sijoittui Katariina Torkkola hevosella Don Diablo
yhteistuloksella 133.100. Estepuolella 5-vuotisderbyn voitti Janna Jensen hevosella Chekkonen. Toisesta sijasta käytiin
ratkaiseva uusinta, jonka tuloksena toiseksi tuli Madis Morna hevosella I'm Quick.

Kilpailu on kaksipäiväinen sekä koulu- että esteratsastuksessa. Kouluratsastuksen 5-vuotisderbyssä ensimmäisenä päivänä
ratsastetaan FEI:n esiohjelma 5-v hevosille (nivel) ja toisena päivänä FEI 5-v finaali 2004 (nivel) . Esteratsastuksen 5-
vuotisderbyssä ensimmäisenä päivänä ratsastetaan 110 cm, arv. A.1.0 ja toisena päivänä 120 cm, arv. A.1.0. Ratsukot,
joilla on sama pienin yhteenlaskettu virhepistemäärä molempien päivien perusradoilta, suorittavat uusinnan voitosta.

Tänä vuonna Laatuarvostelu finaalissa uutta on kenttähevosille oma luokka, missä
hevoset suorittavat estekokeen 5.10 muiden estehevosten kanssa ja askellajikokeen
kouluhevosten kanssa 6.10. Uutta on myös se että Laatuarvostelun osalta paikalle
kutsutaan edellisvuosien kolme parasta, viimeiseltä viideltä vuodelta VIP-kutsuin. Kyvyt
Esiin by Remeo VIP pöytään kutsutaan kaikki karsintatuomarit. Tuomareina tänä vuonna
finaalissa toimivat askellajipuolella Maria Colliander, Anne-Mari Pekonen ja Inkeri
Kostiainen. Estepuolella Mikael Nolin ja Carl-Harry Frey. Rakennearvostelussa Annu
Stenqvist ja Anna Pajanen. Tervetuloa nauttimaan laadukkaista hevosista Ratsastuskeskus
Ainoon.

UUTTA! Kenttähevoset ja edellisvuosien menestyjät 
Laatuarvostelu ja Kyvyt Esiin by Remeo finaalissa 5.-6.10

LAATUARVOSTELU FINAALI
Ratsastuskeskus Aino 5.-6.10.2019
Esteluokka 5.10.2019
Askellajiluokka 6.10.2019
Kenttähevosluokka 5.-6.10.2019
Ilmoittautuminen 20.9.2019 klo 16.00 
mennessä

Päivämääriä KYVYT ESIIN by REMEO FINAALI
Ratsastuskeskus Aino 5.-6.10.2019
Estekoe 5.10.2019
Askellajikoe 6.10.2019
Ilmoittautuminen 20.9.2019 klo 16.00 
mennessä

FWB-yhdistyksen hallituksessa tapahtuu
Hallituksessa on kuluvana vuonna käynnistetty FWB hevosen ja tapahtumien brändäämisen suunnittelu. Tämän lisäksi
viestintään, jäsenhankintaan ja yhteistyön parantamiseen halutaan panostaa. Ensimmäisiä konkreettisia asioita on
tapahtumailme mikä yhtenäistää kaikki FWB yhdistyksen kautta järjestettävät tapahtumat. Viestinnän ja tapahtumien
kehittämisen osalta työn alla on markkinoinnin ja viestinnän vuosikalenteri, mikä ohjaa entistä aikaisemmassa vaiheessa
organisoimaan asioita ja viestimään tulevista tapahtumista sekä valmistautumisesta jäsenistölle. Tästä hyvä esimerkki on
parhaillaan käynnissä oleva Kyvyt Esiin karsintapaikkakuntien kartoitus.
Viestinnän osalta käsissäsi on uusi jäsenkirje, mikä ilmestyy tästä eteenpäin 4 kertaa vuodessa jäsenistölle. Otamme
mielellämme palautetta ja toiveita viestinnän osalta vastaan, niin että voimme jatkossa tarjota entistä laadukkaampia
tapahtumia ja oleellista tietoa, mikä auttaa jokaista suomalaista hevoskasvattajaa ja hevosen omistajaa menestymään
laadukkaiden hevosten parissa.
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