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Vuojoen kartanon
perinneajot 1.9.2018
Kesän toiset perinneajot pidettiin
Eurajoella hevoskynnön SM-kilpailujen yhteydessä. Seuran hallitusta oli pyydetty jo useamman
vuoden ajan järjestämään perinneajot Satakunnassa. Hallitus epäili
kuitenkin jo alun alkaen, että
riittääkö innostusta kahteen
perinneajoon kesässä, mutta
pyynnöstä päätimme kokeilla.
Epäilys osoittautui todeksi,
sillä vain kaksi valjakkoa osallistui
ajoihin. Kolmaskin oli ilmoittautunut, mutta kuultuaan vähäisestä
osallistujamäärästä, päätti tämä
valjakko peruuttaa osallistumisensa.
Seuran hallituksen ja SMkyntöjen järjestäjien kannalta
tilanne oli harmillinen, kun ilmoittautumisajan umpeuduttua oli
vasta yksi valjakko ilmoittautunut. Tämä
oli neiti Christine
Furuhjelmin parivaljakko. Hallituksen ennakkopäätöksen
mukaan olimme
ajatelleet, että
osallistujia tulisi
olla vähintään

K

neljä. Kun Christine Furuhjelmille
kerrottiin osanottajapulasta, niin
seuran kunniajäsen, valjakkoajon
ja ratsuhevoskasvatuksen pioneeri
Christine Furuhjelm ilmoitti
ykskantaan, että ”minä ajan sitten
yksin”. Tämän lausahduksen
kuultuamme olimme valmiita
järjestämään ajot yhdelle valjakolle. Tiesimme nimittäin kokemuksesta, että tämän rautaisen
tahdon omaavan ladyn päätä ei
käännä kukaan, eikä mikään.
Viime kesänä olimme saaneet
nauttia loistavasti toteutuneista
perinneajoista hänen
luonna Honkolan
kartanossa. Päätöksien ja
suunnitelmien uudelleen
arviointi oli tällä kertaa
hallitukselle sikäli joustavaa, että hallitus vastasi
järjestelyistä suoraan ilman
hallituksen ulkopuolista
perinneajokomiteaa.
Muutamaa
päivää
ennen ajoja myös
Markku Saari ilmoitti, että hän
pääsee sittenkin Vuojoelle.
Markku Saaren sanoin:
”täytyyhän siellä jonkun ajaa

Christinen seurana”. Olemme
oppineet tuntemaan Markku
Saaren luotettavana ja aktiivisena toimijana. Hän on ainoana
osallistunut kaikkiin seuran
perinneajoihin ja hän hoiti mallikkaasti ja täysin korvauksetta
Tampereella järjestetyn
eläkeläisajon, joka oli seuralle
menestys ja eläkeläisille
elämys.
Christine Furuhjelm team
Christine Furuhjelmin tiimi
Honkolan kartanosta Urjalasta
ja friisiläisparivaljakko Knut ja
Kasper saapuivat Vuojoen
kartanolle myöhään edellisenä
iltana. Hevoset majoittuivat
Vuojoen kartanon naapuritilan
talliin ja muut tiimiläiset
Vuojoen kartanon vierastaloon.
Honkolan kartanon tiimiin
kuuluivat Christine Furuhjelmin
lisäksi viisi reipasta ja iloista
nuorta naista sekä heidän
valokuvaajana toiminut Adrian
Estevez, joka työskentelee
Honkolan kartanossa.
Hevoset Knut ja Kasper
ovat Hollannista tuotuja ja niillä
on aikaisemmin ajettu mm. juhlaajoja. Ne ovat myös menneet
nelivaljakossa.

Valjakoiden ajorata.

Christine Furuhjelm kouluttautui ratsuttajaksi ja ratsastuksenopettajaksi Ruotsissa 1960luvulla Ruotsin armeijan Strömsholman ratsastus- ja ajokoulussa.
Siellä hän innostui myös valjakkoajamisesta. Myöhemmin hän
opiskeli alaa Italiassa ja Saksassa.
Christine Furuhjelm on mm.
kouluttanut omista kasvateistaan
nelivaljakon. Hän on myös ajanut
tandemia. Tandemissa hevoset
kulkevat rivissä, eivätkä saa siksi

tukea toisiltaan. Tandemissa
ajamista pidetään erittäin
vaativana, eikä sitä Suomessa ole
kovin moni ajanut.
Tänä päivänä Christine
Furuhjelm ajaa Honkolan
kartanon mailla pari kertaa
viikossa ja muina aikoina hevosilla
ratsastetaan.
Markku Saari team
Markku Saaren tiimiin kuului
suomenhevonen Tytön Päämies.

Markku Saari, Christine Furuhjelm ja Riikka Peltonen. ¼| Kuva: Adrian Estevez

–2–

Hevosenhoitajaa tai muita
apukäsiä ei Markulla ollut, vaan
Markku hoiti ja ohjasti hevosensa
itse.
Markku Saari saapui
Ikaalisista Vuojoen kartanolle
myös jo edellisen päivän iltana ja
yöpyi kartanon vierastalossa ja
hevonen oli niin ikään naapuritilan
tallissa.
Markun innostus hevosiin
on syntynyt jo lapsena. Markun
perheellä ei ollut omaa maatilaa,
mutta he vierailivat usein
sukulaisten tiloilla ja Markun piti
aina veljensä kanssa päästä
työhevosen selkään istumaan.
Menoa ei haitannut yhtään, että
paksut työhevosvaljaat hankasivat
ja koko päivän selässä istumisen
jälkeen palkintona oli aina
hiertymä. Näistä kokemuksista
harrastus lähti liikkeelle.
Markku palveli varusmiespalveluksensa Niinisalossa 1960luvulla, jolloin siellä vielä oli
hevosia ja kun kysyttiin ketkä ovat
hevosajotaitoisia, niin hän
ilmoittautui. Palvelusaika sujui siis
mukavan harrastuksen parissa.

Myöhemmin kun Markulla
oli omaa perhettä, he asuivat
Vantaalla Ponihaan läheisyydessä,
missä heillä oli tapana lasten
kanssa käydä katsomassa hevosia.
Kun lapset tulivat ratsastusikään,
niin Markku, tytär ja poika ilmoittautuivat kaikki ratsastuskurssille
ja siitä tuli koko perheen harrastus.
Perheen ratsastusharrastus
johti lopulta siihen, että kodiksi
tuli hankittua pieni maapaikka ja
tyttärelle oma connemara-poni,
jonka kaveriksi tuli suomenhevosvarsa, jonka Markku koulutti sekä
ratsuksi että ajolle.
Tänä päivänä Markku ajaa
vossikkaa Tampereella Finnlaysonin alueella Tallipihasta käsin.
Toiminta-alueena on lähinnä
Pirkanmaa, mutta tarvittaessa hän
ajaa myös muualla.
SM-kyntökisan avaus
Valjakoiden ensimmäisenä
tehtävänä oli kartanon herran ja
rouvan kuljettaminen kyntö-

Arvovaltaiset kartanon herra ja rouva avaamassa kyntökisoja.

pellolle avaamaan kyntökisat.
Valjakot kulkivat kartanon puiston
halki kyntöpellolle peräkkäin.
Markku Saari ja Tytön päämies
ajoivat edellä hienoissa vis-à-visjuhlavaunuissa, joissa matkustajina olivat Vaunuhistoriallisen
seuran puheenjohtaja Axel
Cedercreutz ja seuran hallituksen

Christine Furuhjelm kartanon päärakennuksen edessä. | Kuva: Maija Alanko
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jäsen Isabella Salenius.
Christine Furuhjelm seurasi
parivaljakollaan eli Knutin ja
Kasperin vetämällä upealla
charabang-vaunulla ja kyyditsi
arvovaltaisen pariskunnan,
kartanon herran ja rouvan
suorittamaan SM-kilpailujen
avajaisia.

Markku Saari kyyditsi ajolenkillään lähinnä lapsia.

Parivaljakkoa seurasi kaksi
valkoista ratsukkoa. Koko kulkue
oli juhlava ja upea ja sopi
hengeltään hyvin arkkitehti Carl
Ludvig Engelin (1778-1840)
piirtämään pihapiiriin.
Kartanon herran SMkyntökisan avauspuheen jälkeen
seuran puheenjohtaja esitteli
yleisölle Vaunuhistoriallisen
seuran tarkoituksen ja valjakot
lähtivät pellolta takaisin kartanon
puistoon kiertämään sovittua
ajolenkkiä.

Riikka Peltonen voitti Hienoin hattu
-kilpailun.

ja hopeasta valetut Furuhjelmsuvun vaakunat.

Valjakoiden esittelyt
Valjakoiden esittely tapahtui
kartanon päärakennuksen
portaiden edessä. Kuulutus oli
korkeiden portaiden ylätasolla
missä oli omat äänentoistolaitteet.
Kuuluttajana toimi seuran
varapuheenjohtaja Heikki
Heiskanen.
Christine Furuhjelmin
ohjastamalla parivaljakolla oli
Ruotsissa 1890-luvulla käsintehdyt
valjaat, joissa oli hopeiset koristeet
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Hieno charabang-vaunu on
Saksassa valmistettu. Vaunua voi
käyttää kouluvaljakkoajoon ja se
soveltuu myös nelivaljakolle.
Honkolan kartanossa on
edelleen nuorten hevosten
koulutusta sekä este- ja
kouluvalmennusta. Vaunun
takapenkillä istuva Maija Alanko
toimii Honkolassa hevosalan
yrittäjänä ja vieressä istuneen Anni
Paavilaisen kanssa he kouluttavat
ja valmentavat hevosia siellä.
Ohjastajan eli Christine
Furuhjelmin vieressä istui Riikka

Christine Furuhjelm valjakkoineen kartanon puistossa. Oikealla seuran logon tekijän, Emil Cedercreutzin veistämä Ojankaivaja-patsas.

Peltonen, joka voitti Hienoin hattu
-kilpailun. Hevosten vierellä
kävelivät Julia Peltonen ja Eveliina
Vaittinen, joka on ollut paljon
mukana kansainvälisissäkin
valjakkokilpailuissa hevosenhoitajana ja groomina mm. Heidi
Sindalle.

Honkolan kartanon iloiseen
porukkaan kuului myös oma
valokuvaaja, jonka kuvia voi käydä
katsomassa osoitteessa
https://adrian.kuvat.fi.
Markku Saaren ohjastaman
suomenhevosen Tytön Päämiehen vetämät hienot vis-à-vis-

Markku Saaren turvalliseen kyytiin uskaltautui myös muutamia tyylikkäitä herrasmiehiä.

–5–

juhlavaunut on valmistanut
tunnettu vaununrakentajan
Puolassa. Vaunuun mahtuu
ohjastajan lisäksi jopa viisi
matkustajaa. Vossikka-ajurin
työnkuvaan kuuluu kaikenlaisia
ajoja: polttariajoja, hääajoja,
esiintymisiä elokuvissa, firma-

Matti Makkosen taidonnäyte. Tuon keskittyneen ilmeen olemme nähneet myös seuran kunnostuskursseilla. | Kuva: Rita Makkonen

ajoja, lastentarhoissa ja vanhusten
hoitolaitoksissa vierailemista ja
ajamista ja vaikka mitä.
Markusta ja Tytön Päämiehestä on vuosien varrella tullut
hyviä työkavereita ja he ovat
yhdessä tavanneet monenlaista
kulkijaa sekä kokeneet monta
seikkailua. Siksi Markku pystyy
yksin matkustamaan ja hoitamaan
hevostaan reissuilla. Kotona on
toki vielä shettisponi Pate, joka
otetaan mukaan kaveriksi, jos on
tiedossa, että päivästä tulee pitkä.
Markku Saari kyyditsi ajolenkillään ensisijaisesti lapsia,
mutta mahtui joukkoon muutamia
aikuisiakin. Vossikka-ajuri tietenkin
normaalisti rahastaa kyydittäviään,
mutta Vuojoella kyydit olivat
kaikille ilmaisia, mitä yleisössä
ihmeteltiin oikein ääneen.

Kyntökilpailut
Seura oli myös edustettuna itse
päätapahtumassa eli SMkyntökilpailuissa, sillä jäsenemme
Matti Makkonen osallistui SMkynnön yksikkösarjaan. Matti
Makkonen voitti sarjansa pistein
90,80. Onnittelumme hänelle!
Kiitos
Vaunuhistoriallisen seuran
hallitus kiittää lämpimästi kaikkia
osallistujia, tapahtuman
järjestäjää Eurajoen Kotiseutuyhdistystä, Eurajoen kunnan
kulttuuritoimea ja Vuojokisäätiötä. Teitte hienon tapahtuman, jossa kaikki näyttivät
viihtyvän ja jossa turvallisuusjärjestelyt oli huomioitu loppuun
saakka. Kiitos myös tapahtumaa
seuranneelle Wiurilan kartanon

väelle osallistujien kannustamisesta ja seuran hallituksen
tukemisesta.
Seuraavat perinneajot
Ensi kesän perinneajot pidetään
Salossa Wiurilan kartanon
kulttuuripäivien yhteydessä.
Suunnittelukokouksia ajoista on
jo pidetty. Kulttuuripäivien
ajankohta on riippuvainen
valjakkokisojen kansainvälisestä
kalenterista ja selviää siksi vasta
myöhemmin. Ensi kesänä on
kulunut myös 10 vuotta siitä, kun
seuramme perustettiin ja tämä
tapahtui nimenomaan Wiurilan
kartanossa. Toivomme Wiurilaan
runsaampaa osanottoa kuin mitä
nyt oli Eurajoella – ellei – niin
Christine Furuhjelm ajaa taas
vaikka yksin.
JJ

Ohi on ja lounas odottaa kartanon ravintolassa ja karsinoissa. | Kuva: Adrian Estevez
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