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10-vuotta on vierähtänyt siitä kun ensimmäinen tallilehti ilmestyi. Tallissamme on asunut monta erilaista 
hevosta ja ratsastamassa käynyt monta erilaista ratsastajaa. Parhaiten ajan kulun näkee näissä meidän 
ratsastajatytöissämme. Moni heistä on ollut alle 10-vuotias aloittaessaan, ja nyt nuo tytöt suhailevat autoillaan 
tallille ja osa on karkaamassa maailmalle. Lehden syntymävuonna  valmistui myös maneesimme, jota ilman 
tämä toiminta kyllä tyssäisi.
Tässä nyt siis luettavaksesi jälleen yksi tallilehti mallia 4/2015.

Ratsastaja esittelyjä
Useassa lehdessä olemme esitelleet jonkun 
ratsastajistamme, ns kuukauden ratsastajan. Nyt 
haastattelussa meillä alusta saakka ratsastaneita 
tyttöjä, joista ensimmäinen haastattelu tehtiin 10-
vuotta sitten.

Kata Lustig
Hän aloitti ratsastuksen jo 8 vuotiaana. 
Nyt Kata on jo saanut opinnot tehtyä ja on 
mukana työelämässä. Sopivan kokoinen 
Kata auttoi meitä mm. Nikke-ponin 
satulaan totuttamisessa.

Kuva: 2005/2006 talvella Kata 12-vuotiaana, ”isona
minä olen kilparatsastaja”

Jukka: 2005 olit 12- vuotias ja olit jo silloin viisi 
vuotta ratsastanut  konkari, sekä haaveilit 
estekilparatsastajaksi tulemisesta. 

Kata: 
Niin, harrastuksena se on ollut tärkeä mutta 
kilpailemiseen ei ole tullut mahdollisuutta. En 
harrasta muuta kuin ratsastusta ja aion myös 
jatkaa.

J: Mikä ratsastuksessa on sitten niin mukavaa?

K:Siinä voi koko ajan oppia uutta ja kehittyä. 

  Kata ja  sinisilmäinen Ressu 

Heta Ojanperä
Heta puolestaan aloitti ratsastuksen jo 6-
vuotiaana. Pienikokoinen Heta pääsi 
normaalia nuorempana tunneille koska 
osoitti jo silloin tarvittavaa kypsyyttä ja 
päättäväisyyttä. 
Jukka: Olit jo ratsastanut pari vuotta, kun näitä 
kuvia otettiin. Mikä on saanut sinut jatkamaan 
aktiivisesti kaikki nämä vuodet?

Heta: Minulla on paljon ratsastavia kavereita. Olen 
myös käynyt leireillä ja nähnyt ja tutustunut muihin 



ratsastaviin. Lisäksi tuntuu että kehittyy koko ajan 
niin ei käy tylsäksi.

Heta 8v ja Milli vuonna 2005

J: Onko mieleesi jäänyt jotain erikoista näiden 
vuosien varrelta?
H: Putoamiset on jäänyt. Ehkä parhaiten se kun 
kerran olimme kilpailujen palkintojenjaon 
kunniakierroksella ja joku otti salamavalolla kuvaa. 
Kaikki kolme hevosta pelästyi ja myös putosimme 
kaikki.
J: Mikä on ollut kaikkein mukavin hevonen/poni 
näinä reiluna 10 vuotena?

Kuva : Heta vuonna 2015
H: Milli ensin oli ykkönen, mutta sitten sen poika 
Nikke (jonka Heta pääosin ratsutti).Nikke oli niin 
nuori ja mukavinta oli kun opimme yhdessä uutta.

J: Lähdet syksyllä Ranskaan opiskelemaan, 
luuletko että pääset siellä hevosen selkään?

H: Yritän ilman muuta löytää sieltä paikan missä 
voisin ratsastaa. Kunhan saan asiat järjestykseen 
ja näkee kuinka aikaa jää opiskelulta. Jos ei 
muuten niin lomilla Suomessa sitten. Varma on 
etten jätä ratsastusta.

Pidäte - puolipidäte
          Monella menevät termit sekaisin 

teoriassa ja vielä pahemmin 
käytännössä.
Pidäte – kun halutaan hidastaa, vaihtaa askellajia
alaspäin  tai  vaikkapa  pysähtyä.  Apuna  on  ohjat
sekä istunta. Ohjillla pidätetään itseä kohti samalla
kun istunnalla istutaan liikettä vastaan.
Pidätteessä  ei  saa  jäädä  vetämään,  jolloin
hevonen  pikemminkin  nojaa  vastaan  ja  tulee
etupainoiseksi.  Kokemattomilla  ratsastajilla  pidäte
tuppaa  olemaan  yksinomaan  ohjista  vetoa,
kokeneemmilla  riittää  useimmin  lyhyt  käden  ja
istunnan  sulkeminen  liikkeen  seuraamisesta  sitä
vastustavaksi. Pidätteessä niin kaikissa muissakin
avuissa  on  tärkeää  välitön  myötääminen,  kun
hevonen vastaa apuun.

Kuva: tässä ei minkään sortin pidätteitä tarvittu eikä
olisi  ainakaan  otettu  vastaan..  Heta  ja  Senni
estekisoissa  vuonna  2005.  Hyvin  näkyy  Sennillä
olleen kehonrakennus hallussa jo silloin.

Puolipidäte –  Puolipidäte on istunnan, pohkeen ja
ohjan  yhteistyötä.  Ratsastaja  tiivistää  itsensä
hevosen  ympäri  ja  ottaa  kevyen  puolipidätteen
ohjilla. Puolipidätteitä on monenlaisia. Se voidaan
tehdä  käyttäen  molempia  ohjia  tai  vain  toisella
ohjalla.  Puolipidätteellä  voidaan  käyttää,  kun



halutaan koota hevosta kohottamaan etuosaansa
ja  ottamaan  takaosaansa  paremmin  alle,
valmistella  sitä  tulevaan  tai  vain  hieman
tasapainottaa, tällöin ei liike saa hidastua.

 Usein näkee esim laukassa ratsastajan tehdessä
puolipidätteen  ja  hevonen  putoaa  raviin,  tällöin
ohjasote on ollut väärässä suhteessa istuntaan ja
pohkeeseen  ja  todennäköisesti  myös  liian
pitkäkestoinen.
Tunneilla  harjoittelemme  usein  siirtymisiä
askellajista  toiseen,  jossa  tavoitteena  saada
hevonen kuuntelemaan herkästi eteenajavia sekä
pidättäviä apuja. Kun se onnistuu, onnistuu myös
todennäköisesti saman askellajin sisällä tehtävästä
puolipidätteestä, jossa avut on ikäänkuin yhdistetty.

Tärkeintä on kuitenkin ratsastuksessa tunne.  Että
tuntee mitä on tehtävä ja millä tavalla,  ja kuinka
hevonen vastaa  ja  osattava  sitten  taas  reagoida
siihen oikein.

Kun  hevoskärpänen
puraisee..
Kun hevoskärpänen puraisee kunnolla,  vaikutus 
saa aikaan sen, että aivan tavallisista ja järkevistä
kansalaisista tulee ”hevosihmisiä” jotka tavalliset 
ihmiset alkavat kiertää kaukaa. Ne kun ei puhu ja 
ajattele mitään muuta ja usein ne haiseekin 
oudolta.

Kuva: Camilla ja Bafama

Mutta sehän ei meitä harmita, ”tavikset” ei vain 
tajua homman sisältöä, eivät ymmärrä kuinka 
kasvattavaa on saada 600 kg toinen toistaan 
kummallisempia murheita ja ongelmia 
hoitaakseen. Ja mihin sitä muuten kaikki rahansa 
käyttäisikään.

Tuntiratsastajistamme hevoskärpäsen uhriksi on 
siis nyt joutunut  Camilla . Hän hankki oman 
hevosen 8 kuukautta sitten.

Camilla kertoo:
- Bafama on 13-vuotias ja lähtöisin Puolasta. 
Ostin sen tutultamme Ahvenanmaalta, jonne se oli
päätynyt Viron kautta. Menimme alunperin vain 
lomailemaan sinne, mutta palasimme hevosen 
kanssa.

- Bafamassa on kaksi puolta, se on yleensä  
todella rauhallinen ja kiltti. Mutta toisinaan se 
hermostuu omassa karsinassaan, niin että vain 
pyörii ympäriinsä ja silloin ei parane jäädä sen 
jyrän alle. Ilmeisesti se huolestuu, jos joku tallin 
hevosista on ulkona samaan aikaan kun itse on 
sisällä.

Kuva: Amanda ja Riola

- Olemme harjoitelleet kouluratsastusta ja jonkin 
verran myös esteitä. Esteratsastus kiinnostaisi 
enemmänkin, mutta Bafama on toistaiseksi siinä 
niin innoissaan, että ryöstää esteelle väkisin. 
Ravista se hyppää vielä jotenkuten kontrollissani.”

Ja hevoshulluus ei jäänyt sitten tähän yhteen 
hevoseen. Perhe kasvoi tänä keväänä tyttären 
Amandan käyttöön tulevalla  ponikokoisella 
Eestinhevosella, jonka nimi on Riola. 
 Amanda on ratsastanut pääosin Ressulla, joten 
siinä ei suurta muutosta tule ponin muodoissa ja 
koossa.



Camillan ajatuksena on lopulta siirtää molemmat 
hevoset kotitilalle remontoitavaan talliin.
- Mutta ensin minun täytyy saada enemmän 
kokemusta hevosenpidosta. Täällä isolla tallilla on
aina joku, joka osaa neuvoa. Lisäksi kotiin täytyisi 
rakentaa tallin lisäksi myös kenttä.

 Mitä hevoskärpänen sanoi, kun joutui hevosen 
suuhun?
- Nyt olen turvassa.
                                             .....hah hah

Tulevia tapahtumia

Kevätkauden päätöskilpailut sunnuntaina 31.5. 
klo 14 alkaen. Luokat helppo C:2 ja helppo B KN 
Special. Katso erillinen kilpailukutsu.

Kesän estekurssit
Kesäkuussa pidämme jälleen muutaman 
estekurssin. Tarkemmat ajankohdat sovitaan 
kiinnostuneiden kanssa. Tiedustelut Jukalta.

Ratsastajan kehonhallintakurssi 27.-28.6.
Tuntuuko että istut vinossa tai tuntuuko hevosesi 
toispuoleiselta. Fysioterapeutti Heidi Rajalammi 
tulee pitämään 2 päiväisen kurssin, jossa on 
teoriaa, harjoitteita jumppamatolla sekä 
simulaattorihevosella. Katso erillinen kutsu.

Alunperin  tämä  tallilehti  julkaistiin
paperiversiona, jota jaettiin tallilla. 10-
vuotta sitten ei vielä netti ollut tällainen
väylä kuin tänään. Idean Newsletteriin
sain  töistä,  jossa  olin  asiakaslehden
toimituskunnassa. 

Lehti  tuli  ensisijaisesti  tiedotus-
kanavaksi.  Sitttemmin  paljon
helppotöisempi  facebook-sivu  on
korvannut pitkälti tätä roolia. Lehdessä
on  sitten  yritetty  kertoa  asioita
syvemmin.      Enkä alussa ajatellut,
että  rustaan  lehteä  vielä  10-vuoden
päästä.  Mutta  nyt  ei  enää  halua
keskeyttää, ajattelen että näitä on sitten
”vanhana” kiikkustuolissa kiva selailla. 

Monta ratsastajaa on ollut mukana tallimme toiminnassa alusta saakka, ja on ollut mukava seurata
heidän kasvuaan pikkutytöistä jo maailmalle lähteviin nuoriin naisiin. Osa ratsastajista on tietysti
lopettanut kokonaan, osa muuttanut muualle ja valitettavasti  muutama on jo ehtinyt  myös siirtyä
pilven päälle. 

Kaikista heistä ja monista hevosista kertoo tämä tallilehtemme, joka on kuin pienen tallin muistojen
valokuva-albumi.

Hyvää ja aurinkoista kevättä kaikille

www.perriertalli.fi 

http://www.perriertalli.fi/
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