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Niin siinä taitaa sitten käydä että talvi ei taida tullakaan, vaan olemme saaneet nauttia kunnolla pitkästä 
syksystä. Hevosenpidon kannalta siinä on hyviä ja huonoja puolia. Hyviä edustaa lämpötila, ei ole kovia 
pakkasia estämässä ratsastusta, muuta ei sitten tulekaan mieleen. Huonoja taas sateen liejuttamat tarhat ja 
pihat, kosteus joka väkisin homehduttaa ladossa heinäpaalit, litimärät ulkoloimet joita ei saa kuivaksi. Kostea 
ilma myös saa palelemaan enemmän kuin rehellinen pakkanen. Toivottavasti kesä tulee pian ilman suurempia 
”takatalvia”. 
 
 
Kuukauden ratsastaja: Milla Mäkelä 
Reipas hevostyttö Milla sukkuloi kahden tallin 
välillä. Viikot 14-vuotias tyttö asuu Espoossa ja 
viikonloput taas kuluvat  usein täällä  ”maalla” 
Pernajassa. 
 

 
Kuva: Milla ja Veera 
 
Kuinka olet harrastellut ratsastusta? 
Aloitin 7-vuotiaanaMatinkylässä koska talli oli 
lähellä ja olen aina pitänyt hevosista. Putosin 9-
vuotiaana pahasti ja pidin vuoden taukoa. Aloitin 
uudestan yksityistallilla ja samalla myös  täällä 
Koskenkylässä. Palasin takaisin Matinkylään ja 
olen nyt ratsastanut siellä ja täällä n. 3 vuotta. 
 
Lisäksi minulla on siellä vuokrahevonen, 13-vuotias 
Ansku. Käyn sillä enimmäkseen maastoilemassa 2-
3 kertaa viikossa. Ansku on ihan harrastehevonen, 

mutta sen kanssa on hyvä harjoitella perusasioita 
hevosen hoitamisessa. 
(pieni julkkisjuttu:  Anskun tallin lähellä on myös 
formula-1 vaimo Jenni Dahlmanin hevosen talli) 
 
Mikä ratsastuksessa on parasta? 
Esteet! Kun hevonen kuuntelee ja kun onnistuu 
vaikeamman hevosen kanssa jossain hankalassa 
jutussa. 
 
Onko kaupunki- ja maaseuturatsastuskoulun 
välillä eroja? 
Opetustyylit erilaiset, pienten ryhmien takia täällä 
yksilöllisempää. Espoon tallilla ei ole maneesia. 
Täällä enemmän kivoja hevosia, vaikka on sielläkin 
muutamia. Tunti siellä maksaa kausikortilla 30 eur. 
 
Onko tavoitteita/ haaveita 
harrastukseen liittyen? 
Haluan ruveta kilpailemaan esteratsastuksessa 
jossain vaiheessa,  saada oman tallin, monta omaa 
hevosta, maneesin… 
 
Lempihevosesi? 
Veera on paras ja Ressu melkein. 
Haastattelu ja kuva: Juuli 
  
Oberon Perrier 
Saimme sähköpostilla pitkästä aikaa kuulumisia 
vanhasta kasvatistamme. Meillä sitä kutsuttiin 
yksinkertaisesti Varsaksi, mutta nykyään sen 
lempinimi on Perry. Puksu oli sen isosisko. 
 
Perrystä mieleeni tuli koskettava muisto, Perryn äiti 
Arabella sai pahan ähkyn pian varsomisen jälkeen, 
hoidosta huolimatta se huononi nopeasti ja lopulta 
luhistui maahan ja luovutti. Olimme varmoja että se 
on mennyttä ja pikkuvarsankin kohtalo olisi ollut 
epävarma ilman imettävää emää. 
Viimeisenä keinona päästimme pikkuvarsan pihalle 
nuuhkimaan oikosenaan makaavaa emäänsä. Ja 
ihme tapahtui, tästä emä sai niinpaljon voimia että 
tuli vähitelle tajuihinsa,  ponnisti pystyyn ja toipui 



niin että sai hoidettua varsan vieroitusikään. 
Uskomatonta mikä voima tuossa äitiydessä on. 
 
Tässä Marjon kuulumiset Perrystä: 
 
Perrylle kuuluu hyvää ja se voi paksusti, ehkä jopa 
liiankin :) asumme yhä Lahdessa ja Perry majailee 
nyt kolmatta talvea Piipan tallilla, minkä vanhoilta 
nettisivuilta taisitte pojan löytääkin. Laitan tuossa 
tuoreimman kuvan Perrystä, tältä aamulta. Käytiin 
aamukävelyllä metsässä ilman satulaa. Hiukan 
pelotti kun on pakkasta ja maa ritisi kavioiden alla.  

 
Perry on maailman herttaisin otus, vaikka välillä 
pelkääkin ihan hassuja asioita kuten samassa 
paikassa viimeisen kolme kuukautta ollutta 
pyöröpaalia tai maassa olavaa 20cm mittaista 
risua.. Tallissa pojan voi huoletta jättää käytävälle 
irti, ilman riimua seisomaan, ei sillä näytä olevan 
tarvetta lähteä mihinkään. Tarhakaverina sillä 
on 28-vuotias puoliveri ruuna, jonka kanssa ovat 
kuin kaksi marjaa, majakka ja perävaunu. Niin 
mukava hevonen se on etten voisi kuvitellakaan 
siitä luopuvani, kyllä sillä taitaa olla koti loppu 
elämäksi luonani. Hienon hevosen olette 
kasvattaneet, kiitos siitä :) 
T: Marja 
 
                                    
 
Kyselyn tulokset 
Saimme mukavasti vastauksia kyselyyn.  
Tässä lyhyesti tuloksia. 
1. Kysymys oli mitä haluaisin enemmän. 

Eniten toivottiin esteharjoittelua, istuntaa, 
kouluratsastusta ja leikkejä ratsain toivottiin suurin 
piirtein yhtä paljon kutakin. 
Kommentti: esteitä ruvetaan harjoittelemaan sen 
jälkeen kun tasapaino ja laukka on suht hallussa. 
Hevosemme pitävät hyppäämisestä ja ovat aina 
hypätessa normaaliakin vireämpiä ja silloin täytyy 
kyydissä kestää. 
2. Mennä useimmiten samalla vai eri hevosella 
Tähän tuli vastauksia hyvin tasaisesti, osa koki 
paremmaksi mennä samalla hevosella ainakin 
useammin peräkkäin, osa halusi taas aina 
vaihtelua. 
Kommentti: on osoittautunut tehokkaammaksi että 
ratsastaja menee useamman kerran peräkkäin 
samalla. Silloin yhteistyö on tutumpaa ja antaa 
sijaa ratsatuksen oppimiselle. 
3. Mitä kursseja haluaisit 
Istuntakurssin lisäksi toivottiin hevosen hoito- ja 
käsittelykursseja. Myös viikonloppukursseja toivoi 
useampi. 
Kommentti: Istuntakurssi pidetään taas keväällä 
Centered Riding-valmentajan toimesta. Olen 
valmistellut pikkuhiljaa myös kurssimateriaalia 
hevosen käsittely- ja hoitokurssia varten, ehkä sen 
aika on kesällä. 
Viikonloppuisin on hankala pitää pitempiä kursseja, 
koska lauantaisin pidän valmennuksia ja 
sunnuntaina on normaalitunti. Lisäksi 
viikonloppuisin omat hevoset ottavat lopun 
liikenevän ajan aika tarkasti. 
 
Kaikkien vastanneiden kesken  suoritettiin arvonta..  
Arpaonni osui Siiri Saarelaisen kohdalle, joka voitti 
20 euron lahjakortin Porvoon Agrian hevostarvike-
osastolle. 
 
 
Kuinka otan loimen pois 
Jokainen joutuu jossain vaiheessa ottamaan pois 
ulkoloimen hevoseltaan ennen tuntia. 
Remmejä ja hihnoja ei saa aukoa kuinka tahansa. 
Allekirjoittanut joutuu aamuisin klo 06 pukemaan ne 
taas päälle. Ja kun sen tekee 20 ruokaa odottavalle 
hevoselle kerrallaan, niin toivoo että ei tarvi 
selvitellä solmuja. 
Eli kun aukaiset loimea: 
-takajalkojen välissä olevat remmeissä pikalukot 
loimen takareunasta auki 
-joillakin vain häntäremmi, jota ei tarvitse 
vältämättä avata lainkaan 
-vatsan päältä ristivyöt auki 
-ryntäiden edestä soljet auki. Huom! osassa loimia 
on pikalukot, aukaise silloin ne eikä solkia. 
Jos loimi on kostea, ripusta se mahdollisimman 
hyvin, että se pääsee kuivumaan. 
 
 
 
 



Kouluvalmentaja Heidi 
Kouluratsastusvalmentaja ja-kilpailija Heidi 
Svanborg kävi helmikuussa katsastamassa Jukan 
ja Daphnen, sillä silmällä voiko heidät ottaa 
mukaan maaliskuun lopulla Boen kartanossa 
pidettävään koulutustilaisuuteen. Siellä 
valmentajana on saksalainen moninkertainen 
nuorten hevosten maailmanmestari Ulf Möller. 

 
Kuva: Heidi, Daphne ja Jukka ( ja aurinko!) 
Heidi taas itse on voittanut mm. nuorten 
ratsastajien euroopan mestaruushopeaa, 
plakkarissa hänellä on myös SM- ja PM-mitaleita. 
Hän oli myös Suomen olympia-joukkueessa 
v.2000. 
 
Daphnesta Heidi piti ja kehui sen hienoa ja 
tahdikasta ravia.  Ja niinpä Jukka ja Daphne 
pääsevät Ulf Möllerin silmien eteen. 
 
Samalla Heidi lupautui käydä valmentamassa 
tallillamme kevään mittaan, ja ensimmäinen 
tehokas valmennus Viksulle-Tiina ja Thielo-Juuli 
sekä Daphnelle olikin sitten heti seuraavalla 
viikolla.  
 
Milli valmistautuu kisakauteen 
Julle ja MilliVanilli taas ovat käyneet 
valmentautumassa Juhani Ehon 
valmennuskeskuksessa Mäntsälän Nummisissa. 
Siellä Juhanilla on suuri maneesi, jossa on aina 
hieno esterata komealla kalustolla ja 
kukkakoristeitakin on kuin HorseShowssa.  
Siellä Jullen ja Millin on hyvä harjoitella 
täysmittaisten ratojen ja pitkien linjojen 
ratsastamista jota ei voi meidä maneesissamme 
tehdä.  Pian pari alkaa olla valmis debyyttinsä 70 
cm radalle. 
Myös nuori Daphne on ollut turistina näillä reissuilla 
mukana tottumassa vieraaseen ympäristöön. 

Linkistä www.ehontalli.com  voit katsoa kuvia 
komeasta maneesista. 
 
 
 
Hei, taas me rakennetaan 
Helmi/maaliskuun vaihteessa alkoivat tositoimet 
taas yhden haaveen muuntamiseksi todeksi. Eli 
kunnon ulkoratsastuskentän saamiseksi. 
Samassa yhteydessä tehdään hiekkapohjaisia 
tarhoja, niin että niitä voidaan käyttää hevosautojen 
parkkipaikkana kilpailujen aikana. 
Sopivaa säätä on odotettu viime kesästä saakka, ja 
koko ajan on ollut liian märkää pulata savipelloilla. 
Nyt tietysti sitten näyttää siltä, että saadaan talven 
ainoat lumet kun niitä ei tarvittaisi. 
 
Kenttä tulee siis maneesin viereen ja siitä tulee 
noin  42x70 metriä. Mahdutaan harjoittelemaan 
kokopitkällä kouluradalla ja hyppäämään kunnon 
linjoja. Kentän nurkkaan tulee jopa oma kaivo 
pinnan kastelemista varten kuivina kesinä. 
 

 
Kuva: tarhan pohjatyöt alussa 
Suunnitelmissa on pitää  harjoitus- ja ehkä 
aluekilpailujakin tulevina vuosina sekä koulu- ja 
esteratsastuksessa. 
Oma iso hommansa on myös uusien aitojen 
rakentaminen, sitä varten on tilattu 300  kpl 
tumman ruskeita muovitolppia. Näin saadaan siistit 
aidat joita hevoset eivät kalua eikä maalin pitäisi 
lohkeilla. 
Koko homman pitäisi olla valmista seuraavan 
Newsletterin ilmestymiseen mennessä.  
 
 

 
 
 
Hyvää kevättä !! 
 
 
www.perriertalli.fi

http://www.ehontalli.com/
http://www.perriertalli.fi/

