
HELMEN SUKUSELVITYS 

EMÄ Lumon Hilpeä eli Hilma on kuvankaunis ponitamma, joka ei odotuksista huolimatta loistanut kisaken-

tillä. Tästä huolimatta tamma on menestynyt nuorempana näyttelyissä, ja kun muotovalion titteli viimein 

saavutettiin, on Hilma puskenut maailmaan jo useamman toinen toistaan suloisemman varsan. Hilma on 

ollut mitä mainioin mamma, sillä lempeästä luonteestaan huolimatta tamma on osannut pitää varsansa 

kurissa ja nuhteessa, aina siihen saakka, että varsat ovat lähteneet maailmalle. Äidillisten vaistojen vuoksi 

Hilma on toiminut myös varaemänä kahdelle varsalle, joiden oma emä menehtyi synnytyksen mukanaan 

tuomissa komplikaatioissa. Helmi on Hilman viimeinen, kuudes varsa. Hilman omistajan ja kasvattajan 

mukaan tamma saa vietellä rentoja eläkepäiviä puskapollen virkaa toimittaen.  

EMÄNEMÄ Lina Lambo eli Lina oli ulkomaantuonti, jo nuorena kouluratsun uran startannut, upeilla liikkeil-

lä varusteltu tummanrautiasnyffi. Lina oli omistajansa mukaan hyvin säpäkkä, ja sen kanssa yksikään päi-

vä ei ollut samanlainen. Vaikka tamma oli taitava kouluratsu, se ei antanut ratsastajalle ilmaiseksi mitään, 

vaan ensin Linan luottamus oli voitettava, jonka jälkeen täytyi vielä löytyä yhteinen sävel. Tamman kanssa 

kilpailtiin Suomessa, mutta sen lisäksi myös Ruotsissa ja Norjassa. Linan kilpailu-ura oli pariinkin ottee-

seen tauolla, sillä tamma toi maailmaan kolme upeaa varsaa. Kaksi varsaa lähti ulkomaille toteuttamaan 

kisauraa, kun yksi varsoista jäi puolestaan Linan kotitallille jatkamaan Linan kavionjäljissä. Lina eli tervee-

nä 18-vuotiaaksi, kunnes kisauran jättämät jäljet alkoivat vaikuttaa tamman terveyteen negatiivisesti, täl-

löin nähtiin parhaaksi päästää Lina vehreämmille laidunmaille. 

EMÄNISÄ Komia Ku Mikä eli Mikki oli perisuomalainen Newforestinponi, jonka sukujuuret olivat jatkuneet 

Suomessa jo useamman vuosikymmenen ajan. Mikistä ei ole paljolti tietoa, koska sillä ei kilpailtu, eikä se 

käynyt oikeastaan näyttelyissäkään. Joka tapauksessa tiedetään, että Mikki oli 139cm korkea, rautiasori. 

Mikki ruunattiin, kun sitä oli kolmesti lainattu eri tammoille. Jälkeläisiä Mikillä on siis ainakin kolme kappa-

letta. Mikki asusti koko elämänsä ajan Pohjanmaalla, vaikka se kerkesi olla neljän henkilön omistuksessa 

koko elämänsä aikana. Ruunauksen jälkeen Mikki pääsi ratsastuskoulun ratsuksi, jossa se oli enemmän 

tai vähemmän pidetty ratsu. Vanhojen päiväkirjamerkintöjen mukaan Mikki oli laiska, mutta lempeä hevo-

nen. Ruuna lopetettiin vanhuuden mukanaan tuomien hammasongelmien pahentuessa 23 vuoden kunni-

allisessa iässä. 

ISÄ Lumon Onni eli Onni oli hurmaava punarautiasori. Nimestään huolimatta Onni ei ollut onnekas, sillä 

orin päivät päättyivät ähkyn seurauksena 10 vuoden iässä. Kymmenen vuoden aikana Onni kuitenkin ehti 

kiertää koulu– ja esteratsastuskilpailuissa. Myös näyttelyissä Onni oli pidetty näky, sillä orin upeat liikkeet 

ja itsevarmuutta uhkuvat eleet jäivät tuomareiden lisäksi myös katsojien mieleen. Onni kerkesi treffata 

muutamia tammoja paikan päällä, mutta lopulta orille löytyi jo niin paljon kysyntää, että oli helpompaa lä-

hettää Onnin tavarat postitse sitä kaipaaville tammoille. Onni on nyt arviolta kahdenkymmenen varsan isä. 

Suurin osa orin varsoista on perinyt isältään upean ulkomuodon lisäksi myös mitä mukavimman luonteen. 

Poikkeuksiakin tietysti löytyy, tähän lukeutuu osittain myös Helmi itse. 

ISÄNEMÄ Vääksyn Olivia eli Olivia on jo hieman iäkkäämpi ponirouva. Nuorena ponina Olivia oli kovassa 

käytössä koulukentillä. Tamma oli tammojen tapaan hieman kipakka, joten se vaati kisaajakseen varman 

ja määrätietoisen ratsastajan. Nykyisin Olivia on jo rauhallinen eläkeläinen, joka saattaa korkeintaan 

luimaista turhan innokkaille ponikavereille. Vaikka Olivialla kierrettiin useissa kisoissa, ei tamma koskaan 

tehnyt niin sanotusti sen kummempaa läpimurtoa. Niinpä Olivialla teetettiin muutama varsa, jonka jälkeen 

poni on ollut tähän päivään saakka lähinnä harraste ratsuna. Tamman kipakka luonne on selvästi periyty-

vää, sillä Helmi osaa olla isänemänsä tapaan toisinaan melko tammamainen tapaus. 

ISÄNISÄ Rokki Soi eli Roki on pörheä turkkinen pappaponi. Roki menestyi nuoren esteratsastajan ratsu-

na estekilpailuissa ja lopulta myös näyttelyissä, jonka jälkeen se kantakirjattiin ensimmäisellä palkinnolla! 

Ori ei nuorena ollut siis sen huonompi tapaus, ja sen puolesta olisikin voinut saada monta kymmentä var-

saa. Rokin tuolloinen omistaja oli kuitenkin tarkka orin jalostuskäytöstä, jolloin sitä käytettiin jalostukseen 

ainoastaan parin tamman kanssa, jonka jälkeen ori ruunattiin. Rokin omistaja menehtyi ennen kuin poni 

heitti veivinsä, joten poni muutti viettelemään eläkepäiviään Etelä-Suomeen pienelle yksityistallille. 


