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Huhtikuu hurahti alta pois, talvi jatkui pitkään. Itse asiassa tämä tiedote ilmestyy pahasti myöhässä pitkällä 
toukokuun puolella. Se on kirjoitettu kyllä ajallaan, mutta julkaisu unohtui kiireissä. 
  
 

Ratsastajaesittely 
Emme ole enää viimeaikoina aloittaneet uusien 
ratsastajien kanssa aivan alusta, vaan oletuksena 
on että jokainen pysyy jo selässä kaikissa 
askellajeissa. Syynä on puhtaasti se, että 
meikäläisen hermot eivät tahdo kestää sitä 
jännittämistä kuka putoaa. Meidän hevosemme 
kun eivät ole alkeistunneille kaiken kestäviä 
puuhevosia. 

 
Kuva: Hanna&Vili ja Antti&Simona 

Kun sisarukset Antti , 15-v ja Hanna, 17-v soittivat, 
päätin tehdä poikkeuksen puhtaasti siitä syystä, 
että on mukava yrittää saada poikia innostumaan 
ratsastuksesta. 
He ovat nyt käyneet kuutisen kertaa, ja sekä 
harjoitus- että kevytravi sujuvat jo mainiosti ja 
ensimmäiset laukannostot on tehty.  
Vaikka he ovat suht ”iäkkäitä” vasta-alkajia, 
kumpikin sisaruksista istuu ryhdikkäästi ja 
joustavasti. Antin istunta on kerta kaikkiaan niin 
hieno, että sitä voi moni kadehtia, Hannalla taas on 
hyvä kehonhallinta, joten on odotettavissa että he 
pääsevät nopeasti kiinni ratsastukseen. 
 
 

Pääsiäinen 2012 
Olipa pääsiäinen talvisin sitten meikäläisen 
lähimuistin. Mutta eipä ole valittamista, yöpakkaset 
ja päivällä ihan sopukelit mahdollistivat vielä 
mukavat jälkitalviharrastukset. 
Yöpakkasten ansiosta aamupäivisin oli superhieno  
hankikanto. Meikäläisenkään raskas saapas ei 
uponnut siihen lainkaan. 

Yhtenä päivänä olimme pulkkamäessä ja toisena 
päivänä teimme Jullen kanssa pitkän hiihtoretken 
metsään. Hiihtoretkellä sää oli mitä aurinkoisin ja 
valkoisena hohtavat hanget häikäisivät 
peltoaukeilla niin että vetistäviä silmiä särki. 
Tallin takana aukeava metsä on suuri ja sitä on 
kilometritolkulla. Sinne on hieno tehdä luontoretkiä.  

 
Kuva: estekenttällä hieno hankikanto pääsiäispäivänä 

Ajattelimme mennä katsomaan peuroja, mutta 
sukset pitivät karhealla hangella niin kovan äänen, 
että näimme vain tuoreita jälkiä. Peuroilla oli 
melkoinen polku metsässä, jota ne näyttivät 
päivittäin käyttävän. Tietty samaa polkua on 
helpompi kulkea kuin syvässä hangessa. 
Syvemmällä metsässä löytyi sitten hirvien suosima 
alue ja myös niillä näkyi olevan vakiopolkuja. Ne 
olivat kuitenkin pitkäjalkaisina enemmän kulkeneet 
ympäriinsä. 
Sykähdyttävin näky parituntisella retkellämme oli 
iso huuhkaja, joka lähti lentoon vieressämme 
olevasta kuusesta. Sen siipien kärkiväli oli lähellä 
kahta metriä. Kerta kaikkiaan mahtava lintu. 
 
Tällaisen pääsiäisen jälkeen talvesta jää mukava 
muisto ja voimme tyytyväisinä siirtyä kesää kohti, 



joka pitäisikin tulla kiihtyvällä tahdilla, mikäli 
ennusteisiin on uskomista. 

 
Kuva: Kevät etenee, huhtikuun puolivälissä Milli laidunsi jo 
pihalla (se on päivät vapaana) ja naakat keräsivät pesän 
pehmuketta suoraan sen selästä. Kuvassa yksi naakka istuu 
lautasilla iso karvatupsu nokassaan. Välistä niitä on 4-5 lintua 
sen selässä yhtä aikaa poimimassa karvoja. 

 
 

Kun jarrut ovat hukassa 
Välistä ratsastajasta tuntuu siltä että hevonen vain 
painaa menemään ja pikemmin kiihdyttää 
vauhtiaan kun pitäisi hidastaa. 
Pysähtyminen ja hidastaminen ovat ensimmäisiä 
asioita, jotka varsalle opetetaan maasta käsin jo 
ennen  selkään nousua. Nuorta hevosta 
juoksutetaan liinassa ja se oppii kuuntelemaan 
äänikomentoja, ravaamaan ja laukkaamaan sekä 
pysähtymään käskystä.  
Siksi siis voi tuntua kummalta, että välistä jarrut 
vain tuntuvat joillakin hevosista puuttuvan 
kokonaan. 
Meillä hevoset ovat tunneilla freeseinä koska ne 
eivät joudu juoksemaan montaa tuntia päivässä 
eivätkä täten puudu suorittamaan vain minimiä 
selvitäkseen yöksi karsinaansa ennen seuraavaa 
päivää. Näinpä hevosilla on virtaa,  joka ratsastajan 
tulee osata hallita.  
Kun hevonen ”kuumuu” eli se rupeaa käymään 
henkisesti hieman ylikierroksilla ja sen tekisi mieli 
mennä kovempaa kuin tilanteeseen sopisi. Syitä 
tähän voi olla monia, joskus harjoite on sellainen 
että se saa hevosen oikeasti innostumaan (esim 
esteharjoitukset), joskus se tuskaantuu 
ratsastajaansa ja hermostuu sekä osoittaa sen 
käymällä vahvaksi. Syynä voi olla myös se, että 
hevonen on ollut vähemmällä liikunnalla  ja joskus 
pieni pelästyminen tai toisen hevosen esimerkki 
saa sähläyksen tarttumaan. Ylipäätään hevoset 
useimmiten yrittävät poistua paikalta jos jokin ei 
niitä miellytä. Eli niiden ratkaisu ongelmiin tai 
ahdistaviin tilanteisiin on painaa kaasu pohjaan. 
 
Miten sitten jarruttaa tai pysäyttää hevonen oikein? 
Alas istuminen ja puolipidäte: moni muistaa jo 
alkeiskurssilta, että opetettiin istumaan alas kun 
halutaan siirtyä käyntiin tai pysähtyä. Kun 
ratsastajaa halua tehdä siirtymän alaspäin tai 
pysähtyä, hän syventää istuntaa avaamalla lonkat, 
tekemällä puolipidätteen tai useampia riippuen 

hevosesta. Pidäte ei saa jäädä vetämään vaan 
myötääminen pitää tulla oikea-aikaisesti. Herkäksi 
ratsastettu hevonen ei itse asiassa tarvitse ohjista 
merkkiä lainkaan vaan tottelee pelkkää istunnan 
muutosta. 
Ongelmia tulee jos ratsastaja yhtäkkiä istuu alas 
ajatellen hidastaa hevosta, eikä pysty täysin (tai 
ollenkaan) istumaan hevosen liikkeeseen. Ajattele 
hevosen kannalta: kesken ravin ratsastaja alkaakin 
jyskyttämään sen selässä yrittäessään istua alas. 
Ja kun ratsastajalla on hivenen epämukavaa koska 
ei voi istua rennosti, on oikeanlaisen myötäävän 
puolipidätteen teko vaikeaa ja varsinkin kun 
hevonen tuskailee saman pomppimisen kanssa, 
lisäksi estääkseen pomppimista ratsastaja 
useimmiten puristaa jaloillaan pysyäkseen 
satulassa ja antaa näin tahtomattaan eteenpäin 
ajavia apuja ristiin jarruttamisen kanssa.  Sitten 
ratsastaja yleensä jää pidättävään apuun kiinni  
kun ei tunnu olevan vaikutusta (joskus myös 
tukeakseen itseään).  
Tällöin hevonen jännittää selkänsä ja nostaa 
päätään, joka taas saa ravin vielä pahemmaksi 
istua. Ratsastaja tuntee että hevonen ei hidasta ja 
vetää ohjista vielä kovempaa samalla kun pomppii 
vielä korkeammalle. Tällöin hevonen saattaa haluta 
paeta tilannetta ja panna lisää vauhtia. Näin kierre 
on valmis. 
Mikä siis neuvoksi? Kun menet kevyttä ravia ja 
haluat siirtyä käyntiin, niin jatka kevyttä ravia ja tee 
puolipidätteet ja siirtymä keventäen, istu alas vasta 
viimeisellä raviaskeleella kun tunnet että hevonen 
siirtyy käyntiin. Näin vältät kumpaakin osapuolta 
kiusaavan pomppimisen ja saat tehtyä joustavat 
pidätteet nojaamatta ohjiin. Kun sitten verryttely 
etenee ja hevonen rentoutuu sekä parantaa 
muotoaan ja sitä kautta ravi muuttuu 
mukavammaksi hevosen selän alkaessa 
työskennellä voit istua alas ja tehdä siirtymät 
oikeaoppisesti istunnalla. 
Ohjilla pidättäminen on tehtävä joustavasti ja 
myötäämisen on tultava, jos yksi pidäte ei vaikuta, 
on tehtävä uusi. Pahin vika on jäädä liiaksi 
vetämään kiinni ohjaan. Joskus on paikallaan 
tehdä hieman ronskimpi pidäte, jos hevonen ei 
kuuntele, mutta sitäkin on seurattava myötäys.  
Esimerkiksi riimusta kiinni sidottu hevonen saattaa 
pelästyä jotain ja yrittää paeta. Kun se huomaa 
olevansa kiinni se yleensä panikoi ja jatkaa 
riuhtomistaan, kunnes joko riimu tai naru hajoaa. 
Sama on tilanne jos ratsastaja vain vetää ohjasta 
hädissään, hevonen painaa menemään 
päästäkseen vedosta. 
 
Onnistuneelle (puoli)pidätteelle on myös 
ensiarvoisen tärkeää oikea-aikaisuus, niin kuin 
luonnollisesti muillekin avuille. Ajoituksen 
oppimiseen tarvitaan harjoitusta ja hieman 
luonnollista tunnetta. Toisilla se löytyy 
sisäsyntyisesti, toisilla se vaatii enemmän 
harjoittelua. 
 



Hevosen suu on äärimmäisen herkkä vaikka joskus 
se voikin tuntua betonista tehdyltä, mutta sen 
betonin ratsastaja valaa aivan itse. 
Kannattaa myös muistaa se alussa mainittu, että 
ihan ensiksi hevosille opetetaan komennot maasta 
ja ne osaavat siirtyä raviin, laukkaan ja pysähtyä 
äänikomennosta, käytä siis ääntä muutakin kuin 
maiskuttamiseen. 

 
 
 

Ratsastusta netissä 
Vappuviikonloppuna oli Hagenissa hienot 
kansainväliset ratsastuskilpailut. Paikanpäällä 
viritteli olympiakuntoon itseään moni maailman 
kärkiratsukko.  
Englannin mahtava Valegro teki GP Spcialissa 
maailmanennätyksen pisteissä ja Totilaksen sekä 
Rathin yhteistyö näytti löytyneen vaikean alun 
jälkeen. Myös suomessa syntynyt ja 
tanskalaisomistukseen siirtynyt Don Perignon 
sykähdytti sijoittumalla toiseksi. Suomalaisista Sini 
Spirit ja Emma tekivät hyviä ratoja ja sijoittuivat 
parhaimmillaan seitsemänsiksi. 
Nämä kaikki pystyi katsomaan netissä suorina 
lähetyksinä. 
Osoite on Clipmyhorse.de, jossa näytetään paljon 
kilpailuja, huutokauppoja ym kiinnostavaa. 
Suosittelen lisämään  selaimen suosikkeihin. 
 

 

Tallille Facebook-sivut?? 
Kyselin olisiko tarvetta perustaa tallille facebook-
sivut, jossa voisi ilmoittaa ajantasaisesti mm 
vapaista peruutuspaikoista. 
Sain tasan yhden kommentin aiheesta, joten asia 
unohdetaan tällä erää. 

.Kuva: Cecilia on harjoitellut pontevasti Ressun kanssa 
viikonloppuisin yksikseen. Hän on ratsastellut aiemmin lähinnä 
shettiksillä. Hän on edennyt nopeasti ja voi varmasti syksyllä 
osallistua ryhmiimme. 

  

 
 
Näin on siis pikkuhiljaa saatu talvi taas pakettiin ja huhtikuun myötä siirrytään virallisesti kevääseen.. 

Hyvää kevättä! 
 
 
 
www.perriertalli.fi  

http://www.perriertalli.fi/

