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Mihin voi lähettää valituksen? Joku on selvästi lyhentänyt näitä kesäkuukausia, koska elokuu oli niin nopea 
ettei kyytiin kerennyt. Onneksi kesäkelit tuntuvat jatkuvan vaikka syksy on alkanut jos kalenteria katsoo. Myös 
illat viilentyvät ja hämärtyvät jo tosi nopeasti.  
 

Syyskausi hyvässä vauhdissa 
Uusi kausi on alkanut lupaavasti. Ratsastajat ovat 
tulleet kesätauoltaan hyvällä asenteella. Myös 
uudet ratsastajat ovat päässeet hyvin sisään ja 
tutustuneet hevosiimme. Myöhemmissä 
tallilehdissä esittelemme heitä sitten tarkemmin. 
 
Myös esteryhmän kokoonpano on muuttunut. 
Hetahan lähti vuodeksi vaihto-oppilaaksi 
Ranskaan. Niken häneltä peri Miranda, joka on 
uusia meillä mutta tuttu käytyään Jukan 
estevalmennuksissa. Lisäksi ryhmään uutena tuli 
Erika, joka palasi omalta vaihto-oppilasvuodeltaan 
Irlannista.  Erika ratsastaa Vilillä. Vanha jäsen 
Ronja on vaihtanut ponin hevoseen ja tutustuttaa 
kokematonta Emmiä esteisiin.  Julle jatkaa 
kokeneella Thielolla, mutta osallistuu ryhmän 
tunteihin teeman ollessa sopiva. 

 
Kuva: vasemmalta Miranda-Nikke, Erika-Vili ja Ronja-Emmi 

 
 

Tilden ja Syrrin Ypäjän reissu peruuntui 
Nuorille hevosillemme ajateltu ensimmäinen 
kisareissu jäi toteutumatta. Tilden jalka olisi ehtinyt 
parantua, mutta parin viikon antibiootti-kuuri oli 
ilmeisesti hieman käynyt sen kunnon päälle, eikä 
tamma tuntunut kovin ponnekkaalta viimeisessä 
harjoituksessa. 
Nuorelle hevoselle ei haluaisi huonoa kokemusta 
ensimmäisestä kisareissusta. 
Lisäksi meillä oli hieman vaikeuksia saada kotiin 
jäävien hevosten hoito järjestettyä viikonlopuksi. 
 
Niinpä sitten päätimme jäädä kotiin. Mutta hevoset 
on nuoria ja ehtivät vielä ensi vuonna. 

Ninnin valmennus 
Kouluvalmennus oli järjestetty pieneksi palkinnoksi 
kesällä ratsastukseensa panostaneisiin 
edistyneimmille ratsastajillemme. Kurssin 
täydennykseksi osallistuivat myös nuoret 4-vuotiaat 
hevosemme. 
Ensin aloitti Jukka Sasulla, joka korvasi haavaa 
potenutta Tildeä. Sasu oli vain vajaa 2 viikkoa 
aikaisemmin tullut laitumelta, jossa se oli ollut 
toukokuun lopusta ollut yötäpäivää.  Sillä oli 
hieman suoruuden kanssa tekemistä, mutta 
harjoitteluun nähden se suoriutui erinomaisesti. 
 
Seuraavana meni Tiina Syrrillä. Tämä nuori tamma 
on harjoitellut ahkerammin. Se hieman jännittyi 
aluksi yleisöstä ja lähinaapurin innokkaasta 
moottorisahailusta. Mutta se oli vain hyvää 
harjoitusta kisatilanteeseen, nekään eivät ole aivan 
seesteisiä tilanteita. Ninnistä Syrrillä oli hyvät 
askellajit, ja muutenkin tamma on näyttävän 
näköinen. 

 
Kuva: Tiina ja Syrri (=Syrah Perrier) 

Kolmanneksi ratsasti Anna Roolla. Roo meni 
pätkittäin hyvin ja pätkittäin sille luonteenomaisesti 
se jännittyi ja tuli vahvaksi. Ohjeeksi Anna sai 
katsoa että pidätteet menevät läpi. Hevonen oppii 
myös niin päin eli vastustamaan kättä, jos 
ratsastaja liian aikaisin myötää pelätessään 
olevansa turhan kova. Tarkkana piti myös olla ettei 
alapohje puristu kiinni samalla kun tekee pidätettä, 
jotta välttäisi apujen ristiriidan. 
 



Neljäntenä menivät Annika ja Emmi. Etukäteen 
Annika kertoi heillä olevan vaikeuksia hyvässä 
laukan nostossa sekä istunnan kanssa laukassa. 
Pian todettiin, että Emmi vaatii vain tarkan napakan 
avun, ja laukat nousivat hyvin. Istunnassa Annikan 
etuvartalo pyrki hieman etukenoon, hänen piti  
ajatella istuvansa siten että takataskut osuisivat 
satulaan. 
 
Tallin ulkopuolelta mukaan oli kutsuttu kasvattimme 
Espen Perrier omistajansa Essin kanssa. He 
hakivat oikeaa tahtia ja vauhtia. Iso Eppu vaatii 
kunnon liikkeen ollakseen näyttävä ja jäntevä. 
Oman tuntinsa lopussa parivaljakko esitti jo varsin 
näyttävää ravia ja laukkaa. 
 
Viimeisenä ratsasti Espoossa asuva Edit Thielolla. 
Kesällä Edit ratsasti paljon Emmillä, ja Thielo tuli 
nyt vain sijaistamaan koska Emmi ei voinut mennä 
kahdesti. Hyvin hän Thielolla ratsastikin, vaikka ei 
ole tänä vuonna sillä kertaakaan mennyt. Thielosta 
kyllä näki, että estehommat innostavat sitä 
enemmän kuin nämä koulukiemurat, joista se 
varmaan luuli jo päässeensä eroon. 
 
Kaiken kaikkiaan kurssi oli onnistunut ja oli 
varmasti ratsastajille mukava kuulla ohjeet 
kouluratsastuksen ammattilaiselta. Joskus 
samankin asian sanominen toisin sanoin saa 
ongelman aukeamaan.  
Myös kotiopettajalle Jukalle oli hyödyllistä nähdä 
toisen opettavan omia hevosia ja ratsastajia. Kuulla 
miten Ninni korjasi ratsukkojemme tuttuja virheitä. 
 
Mutta se hieman ihmetytti ja kummastutti, kuinka 
harva oli tullut paikalle kuuntelemaan ja 
katsomaan. Kun kerrankin olisi saanut huipputason 
koulutusta ja vielä ilmaiseksi. Ohjeet olisivat purreet 
samoilla hevosilla ratsastaville ratsastajille maasta 
kuultuna ihan yhtä hyvin!!  

Maastoilua 
Alkusyksyn loistavat säät ovat mahdollistaneet 
maastoratsastukset. Olemme muutaman tunnin 
kanssa käyneet tekemässä lenkkejä metsässä ja 
vähän sänkipelloilla. Hevosille on hyvää ja 
terveellistä vaihtelua mennä epätasaisessa 
metsikössä, jossa pitää katsoa jalkoihinsa sekä 
kiipeillä ylä- ja alamäkiä. Niilläkin tulee käytettyä 
sellaisia lihaksia, joita ei tasaisella kentällä 
pyöriessä tule kuormitettua. 
Myös hevosten korvien välille tekee hyvää päästä 
rennosti metsään ulkoilemaan. Ja varmasti myös 
ratsastajien korvien välille. Tosin täysin ilman 
jännitystä eivät kaikki ole selvinneet ja pari kertaa 
on ratsastaja ”maastoutunutkin” äkkinäisesti. 
Esimerkiksi hyppy ojan yli on jännittävä, kun 
hevonen ponkaisee paikaltaan hypyn, on osattava 
todella olla valmiina ettei retkahtele. Useat hevoset 
kun hyppäävät 60 cm leveän ojan yli varmuudeksi 
liki parin metrin loikan. Myös vähän jyrkemmät ylä- 
ja alamäet vanhalla hiekkakuopalla voivat 
tottumatonta jännittää, mutta kehittävät tasapainoa. 

 
Kuva: Alexandra  Vilin sekä Elina Ressun kanssa 
maastoilemassa 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senni seikkailee 
Kerran kuulin kun Riikentietä kävelevät ihmiset näkivät Sennin pihallamme ja ihmettelivät mikä se on, yksi 
arveli sitä isoksi bernhardinkoiraksi.Facebookin puolella sai sitten alkunsa tarina vapaana pitkin pihojamme 
päivät pitkät kulkevan Senni-ponin tapahtumista. Ja aina jos kynäni saa lisää piirustuskohtauksia, niin lisään 
jatkoa tänne tallilehden puolelle. Joka lehdessähän kuuluu olla myös sarjiksia. 
 
 
 
 
 
 
 



Kuva: Senni 
 
 
 
Näin on siis saatu kausi alkuun. Toivotaan mukavaa ja sateetonta syksyä. 
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