
LIITE Hevosaiheisia elokuvia, tv-sarjoja ja hevostietoa netissä

Elokuvia
* Hevoskuiskaaja, The Horse Whispere USA 1998, perustuu Nicholas Evansin samannimiseen 
romaaniin. 
* Naran ja hevonen, Japani 1995, kertoo 7-vuotiaasta mongolialaispojasta, Naranista ja tämän 
valkoisesta hevosesta. 
* Sinä, minä ja hevonen, USA 1934, kertoo Dan Brooksista, joka päättää näyttää vaimolleen 
Margaretille, tämän suvulle ja ennen kaikkea rikkaalle ja vaikutusvaltaiselle isälle, pankkiiri J.L. 
Higginsille pärjäävänsä kilparatsastuksen maailmassa. Broadway Bill on hevonen, johon Dan 
uskoo, ja lähellä on myös nainen, Margaretin naimaton sisar Alice, joka ainoana uskoo Daniin ja 
auttaa tätä. Ja avuksi tarvitaankin paitsi sinnikkyyttä myös jopa Alicen jalokiviä ja turkiksia, kunnes 
Imperial Derby -kilpailu koituu Danille ja Broadway Billille niin voitoksi kuin tappioksikin. Mutta 
peliä J.L. Higginsin kanssa ei ole vielä pelattu loppuun!
* Uljas Musta, 1994 Usa. Perustuu samannimiseen kirjaan. 
* Tumma hevonen (Dark Horse), Kanada 1990, kertoo: tummasta hevosesta, Torkasta ja sen tiestä 
Kanadan Olympiajoukkueeseen. Harvinaisen onnistunut ja todenmukainen kuvaus yhteistyöstä 
hevosen kanssa. 
* Valkoinen poni, kertoo Leah-tytöstä joka haaveilee omasta ponista-valkoisesta ponista. Hän 
matkustaa serkkunsa luokse opettelemaan hevosten hoitoa ja kohtaa siellä myös tulevan hevosensa. 
*Yli esteiden (International Velvet), Englanti 1978, kertoo: hieman yliampuvasti amerikkalaisen 
orpotyttö Sarahin aikuistumisesta Velvet Brownin perheessä. Sarah päättää ruveta kilparatsastajaksi 
ja muutamassa vuodessa hän valmentautuu Olympialaisiin.

Tv-ohjelmia, Sarjoja:
* Hevosen kengissä 
* 13. Ratsastaja 
* Lämminveriset. Kertoo ratsastuksenopettajaoppilaista ja heidän opiskeluajastaan. Ei kovin 
todenmukainen, ehkä johtuen näyttelijöiden surkeasta ratsastustaidosta.
* Missä on Larrimi? Tanska 1989, 4 osaa. On onnistunut hevossarja!
* Ratsutallin Jengi, kertoo: opettavaisesti Chrisse Fagerströmin johdolla ratsastuksen alkeista. Yksi 
onnistuneimmista suomalaisista tietopohjaisista hevossarjoista!
* Ratsutilan nuoret, perustuu Monica Dickensin Varsanjalka-sarjaan. 
* Ridskolan (Rideskolen), Tanska 1998, 6 osaa. Kertoo tavallisen tuntiratsastajan/hoitajan 
arkipäivästä 
* Uljas Musta (The New Adventures of Black Beauty), kertoo: joka jaksossa lyhyen tarinan 
pohjautuen Anna Sewelin luomaan Black Beauty myyttiin. 
* Donna Hot - haaveratsastaja 
* Hevosen elämää (A Horse's Life), Englanti 1997, kertoo: dokumentti näyttää meille maailman 
sellaisena, kuin hevoset sen näkevät ja kokevat. Tämä on maailma, jossa hevosen käyttäytyminen 
perustuu edelleen pitkälti sen asemaan saaliseläimenä. Hevosen maailma on vihreän ja keltaisen eri 
sävyjen maailma, joka täyttyy äänistä, joita ihmiskorva ei voi kuulla. Maailma, jossa hevonen pitää 
ihmistä kehon välittämien viestien perusteella joko vihollisena tai ystävänä.
* Ihmisen armoilla, kertoo Anja Eerikäisen vapaaehtoisesta työstä eläinten oikeuksien puolesta. Ei 
suoranainen hevosohjelma, mutta olettaisin sen kiinnostavan myös hevosihmisiä. 
* Monty Roberts - todellinen hevoskuiskaaja, Englanti BBC 1997, kertoo: "hevoskuiskaaja" Monty 
Robertsin menetelmistä villihevosten kouluttamisessa. Ohjelmassa näytetään kuinka hän kesyttää 
täysin villin mustangin vapaudessa ilman pyöröaitausta.
* Pohjantähden alla: Hevosnaamaisia miehiä. Dokumenttiohjelma miehisestä hulluudesta, raveista, 
vedonlyönnistä ja Suomen kesästä. Ohjelmassa seurataan kahden miehen kesäistä riittiä. Esa, 36 ja 
Mika, 33 viettävät lomaviikkonsa kiertäen vanhalla jenkkiautolla Pohjanmaan maakuntaraveja. 
Halsua, Vieremä, Seinä- ja Kalajoki raviratoineen ja leirintäalueineen tulevathelsinkiläismiehille 



tutuiksi heidän matkansa aikana. Keskiluokkaisille miehille matka, ravit javarsinkin niihin liittyvä 
vedonlyönti edustavat jonnekin lapsuuteen jäänyttä vapautta. Vedonlyönti tuo raveihin ja koko 
lomaan sitä jännitystä, joka modernista elämästä on jäänyt pois. Ravitapahtumaa seuraa lähes 
poikkeuksetta alkoholinhuuruinen puhdistautumisriitti, jolloin juhlitaan voittoja tai unohdetaan 
häviöt. Ravitansseissa käydään ainoastaan kaipaamassa kotiin jäänyttä rakasta. Tyyliltään ohjelma 
on dokumentaarinen roadmovie. Miehet ajavat ympäri Pohjanmaata. Paikat vaihtuvat päivittäin. 
Päivät kuluvat autossa ja illat ja yöt ravipaikkakunnilla. Ainoat kestävät asiat ovat ravit, auto ja 
ystävyys.
* Päivän sankari: Brian - kilparatsastaja 
* Sibelius-Akatemian pianokvartetti & Kyra Kyrklund ja Master (Sibelius-Akademins pianokvartet 
& Kyra Kyrklund och Master). Tallenne vuoden 1997 Helsinki International Horse Showsta jossa 
Kyra ja Master esittivät kouluratsastusta Sibelius-Akatemian pianokvartetin säestämänä. 
* Talking Heads: Tallielämää FST 1997, kertoo: tyttöjen elämästä tallilla ja vastuusta.
* Tosi tarina: Loppusuora. Kertoo ullavalaisesta Klemolan perheestä ja heidän elämänsä 
mullistaneesta hevosesta Isla J. Bravesta.
*Valkoisten hevosten taikaa (Lipizzaner - Show Stars mit kaiserlicher Tradition) kertoo: 
Lipizzanhevosista, niiden historiasta ja Wienin Espanjalaisesta ratsastuskoulusta.

http://www.kase.fi/~juhaniva/elokuva.htm

Hevostietoa
● SUOMEN HEVOSWEBRING mm. lämminveristen hevosten vanhoja sukutauluja. 

http://nettitalli.tripod.com/
● HEVOSASIAA ELI ASIAA HEVOSISTA Selkeätä asiaa hevosista 

http://www.kase.fi/~juhaniva/hevonen.htm
● HUMMANI HEI Koulutien juttu hevosista ja ratsastusharrastuksesta. 

http://www.verkkotie.fi/Koulutie/Taustapak/1897hummaa/hevonen.html 
● HEVOSEN HOIDON PERUSTEET http://cc.joensuu.fi/~paujantu/hevoset/htieto.html
● LUONNOLLINEN HEVOSTAITO http://www.student.oulu.fi/~aalila/nh/
● HEVOSENKENGITYS http://personal.eunet.fi/pp/ilmola/ 
● K.J. VIITASEN SIVUT hevostietoutta, hevoskuvia, jne. 

http://www.kolumbus.fi/johanna.viitanen/ 
● MTT KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUS – HEVOSTALOUS 

http://www.mtt.fi/kel/het 
● PAULI VANHALAN VALOKUVIA http://www.saunalahti.fi/~partoy/Juhola6.html 
● HORSE WEB Ruotsinkielinen sivusto hevosihmisille. http://horseweb.net/ 
● BREEDS OF LIVESTOCK - HORSE BREEDS http://www.ansi.okstate.edu/breeds/horses/ 
● ELECTRONIC ZOO / NET VETERINARY 
● RESOURCES - HORSE SITES http://netvet.wustl.edu/horses.htm 
● THE HORSEMAN'S ADVISOR http://www.horseadvice.com/advisor/ 
● HORSE INTERACTIVE Terveystietoa. http://www.thehorse.com/


