
JAKIN SUKUSELVITYS 

EMÄ Nemetona eli Neme on siro ruunivoikko ponitamma, joka on elämänsä aikana ollut vaikka ja missä. 

Nykyisin tamma elelee Kaukovallassa Anzkulin hellässä huomassa. Tammalla on ollut elämänsä aikana 

yhteensä kuusi omistajaa, joten tamma on ollut melkoisessa pyörteessä. Ponilla on kisattu, ja tamma on 

menestynyt kisoissa loistavan hyppykapasiteettinsa ja rohkeutensa ansiosta. Eniten Nemen kanssa kier-

rettiinkin juuri estekilpailuja, joissa näitä ominaisuuksia pääsi hyödyntämään. Siitä huolimatta tammalla 

painotettiin kenttäratsastusta. Ei sillä, kyllä tamma toimi hyvin myös kenttäratsun virkaa suorittaen. Kisailu-

jen lomassa Neme on saattanut maailmaan mitä ihanampia varsoja, joihin myös Jakki tietysti lukeutuu. 

Jakin lisäksi tammalla on kolme muuta varsaa, jotka ovat kaikki menestyneet kenttäratsastuksen saralla. 

EMÄNEMÄ tuntematon connemaratamma, josta kuitenkin tiedetään sen verran, että Nemetonan syntyes-

sä tamma on asunut Irlannissa. Koska Nemellä on heterotsygoottinen voikkoväritys, tarkoittaa se, että toi-

nen Nemen vanhemmista on ruunikko tai rautias ja toinen voikkovärinen. Ei kuitenkaan ole tiedossa kumpi 

vanhemmista oli kumpi. Ei ole tiedossa onko Nemellä sisaruksia tai puolisisaruksia Irlannissa tai muualla 

päin maailmaa, joten heiltäkään ei Nemen äidistä saada lisätietoja. Vaikka tästä tammasta ei sen kum-

mempia tiedetäkään, voisin ajatella häneltä periytyneen Nemetonalle kestävyyttä ja sisukkuutta. 

EMÄNISÄ tuntematon connemaraori, joka on Nemen emän tapaan asustellut Irlannissa Nemetonan syn-

tyessä. Kuten myös Nemen emän kohdalla, ei orista tiedetä kuin sen verran, että väirtyksenä ponilla on 

ollut joko ruunikko, rautias tai voikkoväritys. Ei ole myöskään sen tarkempaa tietoa onko ori syntynyt Irlan-

nissa vai onko ori muuttanut sinne myöhemmin. Tiedossa ei ole sekään onko ori vielä tänäkin päivänä Ir-

lannissa tai edes hengissä. Nemen rohkeuden ja hyppykapasiteetin voisin etäisesti kuvitella pursuavan 

tämän isältä, mutta koska ori on mysteeritapaus täytyy tehdä vain oletuksia. 

ISÄ Storyteller’s Romulus eli Rommi on jo kunnioitettavaan ikään ennättänyt ruunivoikko ori. Rommi on 

syntynyt Uudessa-Seelannissa, ja on Cair Paravel nimisen tallin kasvatti. Connemaraoriksi Rommilla on 

hyvin tyypillinen jämäkkä rakenne, joka on periytynyt hyvin vahvasti myös Jakille. Rommilla on yhteensä 

kahdeksan jälkeläistä, joista suurin osa on jatkanut isänsä kavionjäljissä kenttäratsuina. Rommi kahmi ki-

satessaan lukuisia palkintoja niin kenttä– kuin estekisoistakin. Rommi kantakirjattiin helmikuussa vuonna 

2016 KTK-II palkinnolla. Jakki on perinyt selvästi isältään innokkuuden työskentelyä kohtaan, sillä Rommi 

on etevä ratsu, joka kuitenkin vaatii myös ratsastajaltaan paljon. Orilla on myös mitä liidokkaimmat liikkeet, 

joista Jakkikin on saanut perintönä osansa.  

ISÄNEMÄ Dru-Vid eli Druid oli Uudessa-Seelannissa syntynyt ruunivoikko connemaratamma. Luonteel-

taan Druid oli rauhallinen, ja tätä ominaisuutta hyödynnettiin puolivillien koulutukseen. Duid toimi myös 

maasto- ja harjoitusponina nuorille ratsastajille. Ratsastaessa Druid oli kuulemma hieman laiskan puolei-

nen, mutta erityisen kiltti ja turvallinen ratsu. Esteillä Druid innostui hieman tavallista enemmän, ja saattoi 

silloin irroitella hieman tavallista kovempaa. Tammalla on yhteensä kuusi varsaa, joista kaksi ei kuiten-

kaan ole hevosrekisterissä. Druidilla ei pahemmin kisailtu jaosten alaisissa, eikä jaosten ulkopuolisissa-

kaan, kisoissa. Siitä yhdestä startista johon tamma osallistui, ei jäänyt käteen edes sitä yhtä mahdollista 

sijoitusta. Vaikka Druid ei mikään kisaponi ollutkaan, toimi se mahtavana opetusponina ratsastusharras-

tusta aloittaville ratsastajille, ja saattoi elämänsä aikana monta kelpo varsaa tähän maailmaan. Druid nuk-

kui pois 31-vuotiaana, kotitallinsa Oak Treen pihassa. 

ISÄNISÄ Misty Mountains eli Montu oli mustankimo connemaraori. Montu oli Jakin kasvattajan Mercyn 

ensimmäinen oma poni, joten jo pelkästään sen takia Montu oli Jakin kasvattajalle merkittävä hevonen. 

Hauska fakta on se, että Mercy ei ole täysin varma, onko Misty Mountains vai hänen toinen edesmennyt 

hevonen Bram Stoker Rommin isä. Stoker oli ruunikonkimo, koulupainotteinen ori. Periaatteessa Stoker 

olisi Rommin värin perusteella todennäköisempi isäehdokas, mutta koska rekisteriin on merkitty Montu, 

pidetään sitä Rommin isänä. Toisaalta Rommi ja myös Jakki vaikuttaisivat perineen Montun innokkuuden, 

liidokkuuden ja hirmuisen korkeat ilopukit. Montu kilpaili ahkerasti este– ja kenttäkilpailuissa, kunnes jäi 

ansaitsemalleen eläkkeelle. Ori päästettiin 26 vuoden iässä vehreämmille laitumille, iän mukanaan tuo-

man nivelrikon vuoksi. 


