
Ainutlaatuinen juhlateos suomenhevosen kunniaksi

suomenhevonen
arjen sankari



Sisukas suomalainen hevonen 
on vuosisatojen ajan rakentanut

ja puolustanut maatamme.
Ilman luotettavaa hevostaan

pohjoinen kansa ei olisi pärjännyt.

suomalaisen hevosen ja suomen kansan yhteinen taival esihistoriasta nykypäivään

Suomalainen hevonen on aina ollut enemmän 
kuin kotieläin. Se on ollut salaperäinen 
statuseläin, raatajan toivo, kulkijan turva, 
 sotien hiljainen sankari ja uskollinen ystävä.
 Hyvä hevonen takasi vuosisatojen ajan 
suomalaiselle elannon ja mahdollisuuden 
 menestykseen. Hevosemme oli vientituote jo 
keskiajalla. Ruotsin vallan aikana suomalainen 
talonpoika saattoi ostaa sotaratsulla 
 verovapauden ja paremman yhteiskunnallisen 
aseman. 
 Viisas ja varma kulkija vei matkustajat, 
 tavarat ja postin turvallisesti yli jään ja halki 
erämaan. Hevonen käänsi pellot, kiskoi tukit ja 

pyöritti koneita. Se veti kaikkea reestä tykkiin 
ja aurasta raitiovaunuun. Kehnoilla teillä matkaa 
taitettiin ratsain. Kilvanajo hevosilla oli suurinta 
huvia. Kaikissa sodissamme armeijan huollon 
turvasivat tavalliset maalaishevoset.
 Kun 1800-luvulla etsittiin kansallista iden-
titeettiä, kansan parhaat piirteet nähtiin sen 
 hevosessa. Suomenhevosta on jalostettu puhtaa-
na  rotuna toistasataa vuotta. Ainoa Suomessa 
kehitetty hevosrotu on sopeutunut ja jalostet-
tu   maamme olosuhteisiin ja ihmisten tarpeisiin. 
Se on sisukas yleishevonen, monipuolinen työ- 
ja vetohevonen, ravuri ja ratsu. Suomenhevonen 
on elävää ja korvaamatonta kulttuuriperintöä.



• sisällys •

suomalainen

Sitkeä suomalaishevonen
Kansallisaarre
Alkuperäisrotu

Kantakirjahevonen

rakentaja

Vetopeli 
Maa- ja metsätalouden moottori

Työläinen

puolustaja

Sisällissodan kanssakärsijä 
Sotasankari

Kotirintaman kivijalka

ravuri

Valtionajoja ja tuhatmarkkaskisoja
Kuninkuusravien 90 vuotta

ratsu

Juhdasta ratsuksi
Urheilijoita ja tuntihevosia

toveri

Piiskatut ja paijatut
Suomenhevosen puolustajat

kansallishevonen

Presidentin hevonen
Korvaamaton suomenhevonen

monipuolisen 

kansallis-
hevosemme 

historia

• 400 sivua
• yli 200 kuvaa:

maalauksia, 
grafiikkaa, 

painokuvia, 
valokuvia



teoksen kirjoittajat

sari savikko on tietokirjailija, joka 
on julkaissut useita Suomen taide- 
ja kulttuuri historiaa käsitteleviä 
tietoteoksia ja artikkeleita.

terttu peltonen on tunnettu 
ja tunnustettu hevosalan tutkija 
ja kirjoittaja, joka on tehnyt 
elämäntyönsä Suomen Hippoksen 
jalostusosaston johtajana. 

päivi laine toimii opettajana 
ja kehittämispäällikkönä 
Hevosopistossa Ypäjällä ja vastaa 
suomenhevosjalostuksesta Ypäjän 
perinteikkäässä Siittolassa.

roger johansson on harrastanut 
suomenhevosen ja ravikilpailujen 
historian tutkimista 1970-luvun 
alusta. Hänet tunnetaan mm. Turun 
Hippos ry:n 100-vuotishistoriikin 
kirjoittajana ja ahkerana 
esitelmöitsijänä. 

kyösti saranpää on tehnyt 
elämäntyönsä raviurheilun parissa. 
Saranpää on monipuolinen 
ja tuottelias kirjoittaja, jonka 
erityisalaa ovat suomenhevoset ja 
suomalaisen raviurheilun historia.

rajattu ja numeroitu
1 000 kappaleen painos

kirjan koko 25  x  30 cm

400 sivua, yli 200 nelivärikuvaa 
nahkaselkä pintein, kultafoliointi

painettu suomalaiselle paperille
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