o. Ajatus
Tt 2851
rautias, ti, 150 cm
s. 1894, k. 1907
kasv. Poukka, tilallinen, Virrat

40,5
omistaja kertomuksen aikaan:
Auer N., Paattinen
Uschanoff F. W., kauppias, Muolaa
Hurra Tt 244

(nimetön) Tt 45

Ilo

rn 150 cm s. 1870

(V. Härkösen)

(Sikalan, Petäjävesi)

m 147 cm

Tosu (Poukan, virrat)
prt 148 cm

”Pieni mutta pirteä, sellainen on Ajatus,
jonka tässä lukijoillemme esitämme. Tämä pieni raudikko-ori on jo kuitenkin,
vaikka se ei vielä olekaan kovin vanha eikä kovin monta kertaa esiintynyt kilparadalla, ehtinyt suorittaa elämäntyön,
josta se kiitosta ansaitsee. Sen suuret palavat silmät sirotekoisessa päässä osoittavat tulista luontoa. Ja jos sen luontoista
hevosta tyynesti ja ystävällisesti kohdellaan, voi siitä ehkäpä vielä tulla Suomen
ravikuningaskin, varsinkin kun sen pääsemiseen Ajatuksen ei tarvitse lisätä tähän
asti saavuttamaansa parasta nopeutta
enemmän kuin 9 sekuntia.

Ajatuksen nykyinen omistaja on meille ilmoittanut. Eikähän Ajatuskaan ole heikkorakenteinen, vaikka se onkin ainoastaan
150 cm korkea sään kohdalta. Rinnanympärys on nimittäin 178 cm, kun hevonen
on lihava. Kyllä siinä rinnassa olevat keuhkot kestävät hiukan rasitustakin.

Ajatus on syntynyt 1894 Poukan talossa
Virroilla. Sen isä on Suomen entisen ravikuninkaan Hurran poika, emä pienenläntä
vankkatekoinen raudikkotamma, ”tulinen luonteeltaan ja tusinajuoksija, kuten

(Suomen urheilulehti 2/1902)

Sen enempää en tahdo tätä kaunismuotoista hevosta kehua. Se samoin kuin suomalainen mies ja nainenkin osottaa kyllä
hyvällä kohtelulla luonteensa ja tekee kai
itsensä omilla voimillaan ja hyvän hoitajansa avulla suorilla kuivilla jaloillaan,
vaikka ruumis onkin lyhyt, pian Suomen
ravikuninkaaksi.”

”Sillä nyt tuli vuoro n:o 16:nen – Ajatuksen. Vanha Vasili Uschanoff Muolaasta
itse ohjaili silmäteräänsä. Kiersi aluk48

si täyden radan, salliakseen juoksijansa
hiukan ojenteleida – ehkäpä antaakseen
yleisönkin sitä ihailla. Kehuskelemaan
saattaa joutua huonompaakin hevosta.
Ja Ajatus? Niin, se osaa ylvästyllä paremmin kuin moni muu, vainenkin.

nut aikaisemman ennätyksensä valtion
radalta. Eläköön! Eläköön! Ihmiskunta on
ihastuksissaan. Vasili-vaari kiskaistaan
pyöriltään ja kieppuu ilmassa lujien käsivarsien varassa, ja Ajatus tepastelee tiehensä joukkojen keskitse vaahtoisena ja
voitosta ylpeänä.”

Valmista, kolme kaikuvaa lähtömerkkiä!
Ajatuksen teräsvieterihihnat värähtävät,
harja ja häntä hulmahtavat levälleen ja
pieni kaula oikenee. Siunaa, sitä menoa!
Ja kuitenkin kuuluu koko ensimmäisen
kierroksen Vasili-vaarin rauhoittava ääni. Sitä hevosta ei tarvitse pakottaa; vaara
on vain siinä, että se ehkä intoutuu. Laukka! Ai, ai, Ajatus! Varohan toki! Vaari saa
tiukalle ohjakset ja heti on hänen pikkaraisensa palannut järkiinsä ja tekee uutta
vauhtia. Kierros kierrokselta: ensimmäinen virsta 1.47, toinen 1.52, kolmas 1.46,
yhteensä 5 min 28,8 sek. Ajatus on rikko-

(Raahen lehti 94/1906)
Vaikutus nykysuomenhevoseen
Ajatus Tt 2851 löytyy mm. oriin Mutri
5360 sukutaulussa. Sen tyttären Mutrin-Lennon Jt 57 Valio kautta Ajatus löytyy myös valtaoriiden Suikku ja Vieteri
sukutauluista.
Lisäksi Ajatus löytyy oriin Luonteri II
1834-77J sukutaulusta ja sitä kautta
myös joidenkin nykysuomenhevosten
suvuissa.
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