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Marraskuu on loppusuoralla. Ja monessa paikkaa on jo jouluvalot sytytetty, ehkä vähän ennen aikojaan kun ei 
kuitenkaan olla ihan joulukuussa.  Sade ja pakkanen on mukavasti vaihdelleet, niin että tarhat ovat jäätyneet 
erittäin möykkyisiksi, joten hevoset eivät voi niissä oikein liikkua. Niinpä tunnit ovatkin olleet viime viikkoina 
välistä normaalia jännempiä, kun hevosilla on patoutunutta  energiaa.  Hevosemmehan ovat aamukuudesta 
iltapäivälle klo 15-16 asti ulkona, jolloin ne otetaan sisään syömään ja lepäämään hetki ennen tunteja.
  
Ratsastajaesittelyssä:  Nelli 
Estekisat valokuviksi ikuistanut Nelli osaa paitsi 
kuvata niin hän taiteilee monella tapaa ja tietty 
ratsastaa. Tarkemmin hänen kätensä jälkiään voi 
ihailla kotisivuilla nellinio.com 

 
 

Kauanko olet ratsastanut, missä ja kuinka 
harrastanut? 
Olen ratsastanut yli 20:n vuoden ajan, välillä pitäen 
taukoa opiskelujen, muuttojen ja viimeeksi tyttöni 
syntymän vuoksi. 
Aloitin ratsastuksen 9-vuotiaana kesäleirillä, kun 
emme kavereiden kanssa mahtuneetkaan sukel-
lusleirille mukaan (mikä onni!). Hevosharrasteluuni 
on mahtunut nuorempana ratsastusakouluista 
Nevas, Eriksnäs ja Poni-haka. Hoidin myös monta 
vuotta Matti Kuiviston kansallisella tasolla kisaavia 
hevosia. Myöhemmin ratsastelin ”vuokralla” muu-
taman ystäväni hevosella Sipoossa ja 
Klaukkalassa. Tänne Perrier tallille löysin tieni 
keväällä. Ja hassuna sattumana osuin samalle 
tunnille Hanna-Gretan, Matti Kuiviston tyttären 
kanssa. Hannan olin nähnyt viimeksi vauvana! 

Mikä ratsastuksessa kiehtoo? 
Alusta asti minua on kiehtonut ja ihastuttanut itse 
hevonen Viime vuosina ratsastuksessa on alkanut 
enemmän myös kiehtoa oman mielen ja ruumiin 
hallinta esim. keskittyminen ja sen vaikeus. Vaikka 
periaatteessa tietää mitä sielä hevosen selässä 
pitää tehdä, niin monesti ihan ällistyy kuinka toistaa 
samoja virheitä aina vaan uudestaan. 
Onko tavoitteita/ haaveita harrastukseen liittyen 
vai onko vain kuntoliikuntaa? 
Haaveissa on kehittyä rauhalliseksi, 
johdonmukaiseksi ja pehmeäksi ratsastajaksi. 
Jonakin päivänä olisi mahtavaa omistaa hevonen 
jonka kanssa yhteisymmärrys toimisi. puolin ja 
toisin. 
Suosikkihevosesi? 
Vertti on suosikkini. Se ”vei sydämeni” heti 
ensimmäisellä ratsastus kerralla Perrier tallilla kun 
edellisestä ratsastus kerrastani oli kulunut n. 3 
vuotta ja olin koko seuraavan viikon niin kipeä, että 
tuskin pystyin kävelemään. Vertti on mahtava 
opastaja, vaatii, mutta palkitseekin niistä hetkistä 
kun osaan ratsastaa oikein. 
 
 
  
 
 
Koulukisoissa 
Kylmänä lauantaina kun säätiedotus uhkaili 10 cm 
lumimyräkällä, lähdimme Wiksun ja Thielon kanssa 
Orimattilan lähelle koulukisoihin. 
Päivä oli jännittävä, olihan Wiksu 4-v matkassa 
ensimmäistä kertaa. Ei ollut tietoa miten se 
käyttäytyy vieraassa ympäristössä ja kilpailujen 
hälinässä. 
Se otettiin ajoissa ulos ja päätettiin tehdä pitkä 
verryttely, että se ei ainakaan radalla räjähtelisi.  



 
Kuva: Wiksu ja Tiina aloittelemassa verryttelyään pakkasen 
kovettamalla kentällä 
 
Wiksu käyttäytyi kuitenkin kokoajan yllättävän 
hyvin, mitä nyt alkuun pörisi häntä pystyssä. 
Radalla se pelästyi maneesin seinässä olevaa 
peiliä, ja sen jälkeen sitä oli hankala saada myös 
katsomon ohi. Samoin se lisäili ohjelmaan omia 
liikkeitään eli peruutuksia ja kiemuroita. Mutta 
kokonaisuutena harjoitus teki tehtävänsä ja 
seuraava kerta on varmasti astetta taas parempi. 
Ennakko-odotuksiin verraten se kaikenkaikkiaan 
käyttäytyi paljon wiksummin. 
 
Juuli ja Thielo-poni menivät logistisista syistä heille 
ehkä turhan helpon C-ohjelman (muutoin olisimme 
joutuneet palelemaan kisapaikalla yli 4 tuntia 
enemmän ennen kuin B alkoi). Juuli oli vain 
kertaalleen kotona harjoitellut radan, joten siihen 
nähden tulos 66% oli hyvä ja yksi uusi rusetti 
parille. Poni meni silti verryttelyssä paljon 
paremmin kuin radalla, joten pieni tauko kisoissa 
aiheutti sillekin jo taas ramppikuumetta radalle 
tullessa. 
  
 
 
 
Hyviä syitä aloittaa ratsastus? 
Tarttuipa 16.11. Kauppalehteä lukiessa seuraavalla 
otsikolla varustettu juttu silmään: 
 
Joka tytölle pitää saada hevonen
Luulajan teknillisen yliopiston tutkijan Lena 
Furbergin mukaan hevostytöistä kasvaa johtajia. 
Furberg on tutkinut asiaa lisensiaattityötään varten 
ja tullut siihen tulokseen, että tytöillä, jotka oppivat 
komentamaan 600 kiloa painavaa eläintä, on hyvät 
mahdollisuudet kasvaa johtajaksi. 
 
Että tallaista, Luulajassa luullaan kaikenlaista tai 
sitten kasvatamme täällä tytöistä tulevia johtajia, 
kuka tietää. 

  
Itse luulisin että korrelaatio johtajuuteen ei ole 
kuitenkaan hevosen ”komentamisessa” vaan ehkä 
hevosten kanssa opitussa vastuun kannossa, 
keskittymiskyvyssä, vastusten voittamisessa ja 
pitkäjänteisyydessä. 
Otsikko toimii linkkinä Kauppalehden artikkeliin, jos 
kiinnostaa lukea tarkemmin. 
 
Maneesin  pohjan kunnostus 
 
Maneesimme pohja on hieman kovettunut liikaa 
parin vuoden päivittäisessä käytössä . Varsinkin 
uran kohdalta, jossa rasitus on kaikkein kovinta 
tuntikäytössä. Pohja vaatii  säännöllistä äestämistä, 
lanaamista, kastelua ja puhtaana pitämistä, ja 
onkin pysynyt toimenpiteiden ansiosta varsin 
hyvänä.  
 
Liian pehmeä pohja rasittaa hevosten jänteitä ja 
liian kova taas ottaa nivelien päälle. Joten sopiva 
kimmoisuus ja pito  on elintärkeä hevosten 
kunnossapysymiselle. 

 
Kuva: pohjan pehmittämistä, maneesissa työskentelyn haittana 
on traktorin pakokaasut jotka näkyvät kuvassa 
 
Korjaustoimenpiteenä tamppautumiseen pohjaan 
sotkettiin yksi rekallinen hienoa hiekkaa, josta on 
pesty ns 0-aines pois. Näin se ei tiivisty ja 
sekoitettuna nykyiseen pohjaan se pitää senkin 
kuohkeampana. 
Ensin hiekka kannettiin maneesiin ja leviteltiin 
tasaiseksi kerrokseksi, sitten sekoittamiseen 
käytettiin naapuriltamme lainaksi saatua jyrsintä, 
joka samalla pehmensi kovettuneet kohdat 
pohjasta. Sen jälkeen pohja taas lanattiin 
tasaiseksi.  
 
 
 
Suunnitelmissa:  uusi ulkokenttä 
Ensi vuonna on suunnitelmissa rakentaa uusi 
ulkokenttä noin 40x70 metriä. Paikaksi on 
alustavasti kaavailtu maneesin vierustaa. 

http://uutisblogi.blogit.kauppalehti.fi/2007/11/16/joka-tytolle-pitaa-saada-hevonen/


 
Tarkoitus on jatkossa kyetä järjestämään kilpailuja 
ja siihen tarkoitukseen tarvitaan kentän lisäksi 
myös parkkipaikka varsinkin hevoskuljetusautoille.  
Ajatus oli aloittaa työt jo nyt syksyllä, mutta märkä 
sää vetisti paikat niin paljon, että ei ollut 
tarkoituksenmukaista ruveta sotkemaan 
savivellissä.  
Uudella isommalla kentällä myös esteharjoittelu 
onnistuu paremmin kun linjoja voidaan rakentaa 
oikeisiin mittoihin. Myös täysimittainen koulurata 
(20x60m )saadaan sille mahtumaan, joten koulu-
harjoittelukin helpottuu.  
Toivottavasti sääherra suosii hanketta, jotta 
saisimme pitää ensimmäiset kisat jo ensi vuonna. 
 
Muutoksia tuntitoimintaan 2008 
Ensivuodella säädetään hieman ratsastuksen 
opetuksemme suuntausta. Tavoitteena siirtyä 
pikkuhiljaa pois aivan alkeistuntien pidosta, siten 
että meille tulevat ratsastajat ovat saaneet 
perusopetuksen jo jossain muualla. 
Perusopetukselle olisi kovasti kysyntää, ja meilläkin 
on lapsia ollut odostusjonossa. Ongelmana on se, 
että se vaatii tasapäisempiä hevosia ja osa meidän 
otuksistamme on ehkä hieman liian eläväisiä 
aloittelijoille. Puhumattakaan siitä että 
allekirjoittaneelle kertyessä ikää, tuntuu että sydän 
pysähtelee liikaa alkeistuntien läheltäpiti-tilanteissa. 
Vaikka toisaalta opetustyön sykähdyttävimpiä 

Tunnit on tarkoitus säilyttää valmennust
noin neljän ratsukon pienryhmissä. S

puolia on juuri lasten into ja kyky oppia 
tsastamaan ällistyttävän nopeasti. 
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on myös perustaa pari koulu- sekä esteratsas-
tukseen aktiivisemmin paneutuvaa ryhmää. Näissä 
tiimeissä on kilpailullinen suuntautuminen ja 
parhaat ryhmistä tulevat pääsemään myös 
kilpailemaan tallin ulkopuolellakin. Tiimiin 
pääseminen tulee edellyttämään tiettyä  
sitoutumista, ja vaatii mm. pari ratsastuske
viikossa. Se lienee minimi ratsastajalle, jo
ajatella että todellista kehittymistä tapahtuisi. 
Suuntauksen muutos tullee näkymään myös 
hieman opetushevoskannassamme. 
 
Tuntihintoja on myöskin  tarkistettava 
v
Hinnathan ovat olleet nyt samat toistavuotta. T
ja muista edellämainituista tarkemmin Joulukuun 
newsletterissä, kunhan suunnitelmat  ja laskelmat 
tarkentuvat. 
 
Pakkasella
N
vaikutus. 
Muista oma pukeutuminen, sormet, varpaat, kasvot 
ja reidet o
sa. Kunnon käsineet ja jalkineet, puhumattakaan 
lämpöisistä alusasuista ja villasukista sekä 
kypärämyssyistä. 
 
Myös hevosiin se vaikuttaa
s
LÄMMITÄ KUOLAIMET!! 
Monet kuolaim
suuhun lyötynä kestää pitkä
lämpiävät. Kokeilepa omaan poskeesi miltä kylm
metalli tuntuu.. 
 
Talvikarvaiset h
m
kylmettyvät helposti, koska tiheä talvikarva kuivaa
hitaasti. 
Ulkolointa ei pueta kuitenkaan enää ratsastuksen 
jälkeen ta
läpi.

 
 
Jouluun on vain pieni matka. Joulupyhinä ei ole ratsastusta, mutta välipäivät aivan normaalisti.  Meillä 
pitempään ratsastaneet ovat jo oppineet, että pidämme taukoa kahtena pyhänä: Jouluna ja Juhannuksena. 
Kaikki muut on menty perusrutiineista poikkeamatta. 
Lueskelin tässä vanhoja Newslettereitä, Joulukuussa tulee kolme vuotta täyteen kun näitä lehtisiä on naputeltu, 
ja täytyy todeta että se aika on mennyt kuin siivillä. Monta nykyisinkin edelleen ajankohtaista kirjoitusta sieltä 

ytyikin,  joten täytyy ottaa uusintoja niistä jatkossa. lö
 

lkaapa kiltisti, tallitontut ovat jo varsin aktiivisia ja nurkassa vilahtava ei välttämättä aina olekaan hiiri. O
 

erveisin  T
 
 
www.perriertalli.fi  
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