
TARMON SUKUSELVITYS 

EMÄ Maybecks Chi on suloinen, hieman pulleahko, ruunikko ponitamma. Chi on rauhallinen, mutta ei mis-

sään nimessä laiska shettis. Tamma on melkoinen monitoimitapaus, sillä Chi on taitava lastenratsu, temp-

pujen tekijä sekä valjakkoponi. Tamma on napannut useamman irtoSertin näyttelyistä, mutta sen lisäksi 

Chi on pärjännyt myös hyvin valjakkokisoissa. Chi on kasvattajaliitteensä mukaisesti lähtöisin shetlannin-

poneja kasvattavalta Maybeck Stud –nimiseltä tallilta. Chi on kahden taitavan valjakkoponin jälkeläinen, 

joten mitäpä muutakaan kuin menestystä tammalta voi odottaa. Tarmo on tamman ensimmäinen varsa, 

mutta tuskin viimeinen! Tammalla on tavoitteina vielä kantakirjaus ja valjakkojaoksen laatuarvostelu. 

EMÄNEMÄ Gelligaer Ceri eli Alli, on Iso-Britanniasta kotoisin oleva ruunikko shettistamma. Alli asustaa 

Maybeck Studissa, ja tamman omistaa Amelie sekä Bettina. Ceri on kiertänyt muutamissa näyttelyissä, 

mutta sitäkin enemmän valjakkokilpailuissa. Tamma on luonteeltaan hieman arka ja toisinaan Alli jännittää 

asioita. Ajaessa tamma kuitenkin on hyvin miellyttämisenhaluinen ja tekee parhaansa. Valjakkoajojaoksen 

laatuarvostelussa Alli on palkittu ensimmäisellä palkinnolla. Alli on tavannut kaksi oripoikaa ja sen johdos-

ta tietysti myös saattanut maailmaan kaksi suloista varsaa. Tamma on ollut mitä mainioin äiti kummallekin 

varsoistaan. 

EMÄNISÄ Hjalldar Thor on roteva, norjalainen, rautias shettisori. Thor on oppivainen ja kaikin puolin rehti 

sekä rehellinen oripoika. Ori on yksi harvoista Hjalldarin kasvateista Suomessa. Siksi ori onkin haluttua 

tavaraa tammamarkkinoilla. Siitä huolimatta orin omistajat Maybeck Studissa ovat olleet tarkkoja neito-

kaisten valinnassa, ja Thorilla onkin vasta kaksi varsaa sukuaan jatkamassa. Ori on kiertänyt näyttelyissä 

ja menestynyt loisteliaasti. Thor onkin VSN Champion. Tämän lisäksi poniherra on menestynyt oikein mu-

kavasti omassa painotuslajissaan eli valjakkoajossa. Valjakkajojaoksen laatuarvostelussa ori on myös pal-

kittu ensimmäisellä palkinnolla. Tämä kielii paitsi siitä, että Thor on mitä mainioin valjakkoponi, myös hyvin 

valjakkokilpailuissa menestynyt. 

ISÄ Vuornan Sodapop on varsinainen tukkajumala. Kimon tuuhea tukka saa takuulla muut ponit kateudes-

ta vihreäksi. Jos Sodasta jotain erityistä täytyisi mainita, niin ehdottomasti orin menestys näyttelyissä. So-

dalle on myönnetty VIR MVA Ch, mutta sen lisäksi myös VSN Ch. Tämän perusteella poni on myös kanta-

kirjattu ensimmäisellä palkinnolla, 80 pisteellä. Soda on siis kaikin puolin näyttävä ilmestys valjakon keulil-

la, mutta oripojalta on turha odotella mitään ilmaiseksi. Kimo on kilpaillut runsaasti valjakkoa, ja kerran ori 

sijoittui myös VVJ-Cupissa kolmanneksi. Soda on kasvattajaliitteensä mukaisesti Vuornan kasvatti, mutta 

Soda on jo pienestä pitäen asustellut Crimiksen hellässä huomassa Routaruusussa. Tarmo on orin ensim-

mäinen jälkeläinen, mutta tuskin viimeinen, niin upea ori Soda on! Orin lähitulevaisuuden tavoitteisiin kuu-

luu Valjakkoajojaoksen laatuarvostelutilaisuus. 

ISÄNEMÄ Sweet Strawberry Kisses eli Kisu oli suloinen tammamamma. Kisulla oli upea pitkä liinaharja, ja 

mitä suloisimmat silmät. Luonteeltaan tamma oli kiltti, mutta tietysti kuten ponien tapaan kuuluu, pilkettä 

löytyi silmäkulmasta. Tammalla kerkesi kerätä valjakkoajon parissa melkoisen kasan sijoituksia, mutta 

näyttelyissä tamman kanssa käytiin vain pariin otteeseen - ilman sen kummoisempaa menestystä. Kisu 

palkittiin shetlanninponien laatuarvostelussa toisella palkinnolla. Tamma sai valjakkoajojaoksen huhtikuun 

laatuarvostelutilaisuudesta VVJ-III palkinnon, mutta Tamman omistaja Creimeide Yentel poniesista ei an-

tanut periksi, vaan kävi Kisun kanssa uudestaan kokeilemassa onneaan heinäkuun tilaisuudessa. Se kan-

natti, sillä Kisu sai heinäkuun laatuarvostelutilaisuudessa VVJ-II palkinnon. Kisu oli mitä mainioin emä, ja 

tammalta löytyykin jälkeläisiä viitisen kappaletta! Varsominen kävi kuitenkin tamman kohtaloksi, tämän 

menehtyessä varsomisen yhteydessä elokuussa 2016. 

ISÄNISÄ Cherrybrook Jonnye, tuttujen kesken Jonne, oli komea kimopoika. Jonne oli omistajansa kullan-

nuppu, eikä tästä orista kyllä voinut olla pitämättä. Luonteeltaan Jonne oli kiltti ja varsinainen hurmuri. Val-

jakkoponina ori oli nopea oppimaan, eikä samankaltaista työmoraalia ihan joka ponilta löydykään. Jonne 

palkittiin shetlanninponien laatuarvostelussa ensimmäisellä palkinnolla, ja sen lisäksi myös valjakkoajoja-

oksen laatuarvostelussa toisella palkinnolla. Ori oli tuttu näky paitsi valjakkokisoissa, myös uuden sukupol-

ven valjakkovarsojen sukutauluissa. Orilla onkin yhteensä viisi jälkeläistä. Jonne menehtyi vuonna 2017. 


