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Joulukuu hupsahti niin ettei kalenterin luukkuja kerinnyt aukomaan. Ehkä syksyisen lämmin ja pimeä säät 
harhautti mieltä niin ettei ole päässyt oikein orientoitumaan siihen että joulu on tosiaan tulossa. Oli lunta tai ei 
pitäisi osata rauhoittaa mieli ja keskittyä hetken kaikkein olennaisimpaan eli läheisimpiimme. Aika on niin nopea 
ja siitä armoton, että takaisin sitä ei saa rahallakaan, joten jokainen joulu on ainutkertainen ja elettävä sen 
mukaisesti. 
 
 
Kevätkausi 2009 
Vuoden vaihtuessa alkaa jälleen myös uusi 
ratsastuskausi. Aloitus on viikolla kolme eli 
maanantaina tammikuun 12 ja loppuu viikolle 22 
perjantai toukokuun 29, jolloin jokaiselle  tulee  20 
ratsastuskertaa.  
Hinta tulee kevätkaudella olemaan sama 25 euroa 
yhdestä tunnista ja lisätunneista 22,5 eur, vaikka 
hevosten ylläpitokulut ovatkin nousseet kovasti. 
Maksu kevätkaudesta tehdään kahdessa 10 kerran 
erässä. 
Maksu samalle tilille kuin ennenkin, 1.erä  23.1. 
mennessä ja toinen erä 3.4. mennessä. 
 

 
Kuva: näinkin jouluista on ollut tänä syksynä tosin vain väärään 
aikaan, kuva otettu marraskuussa aamulla hevosten uloslaiton 
jälkeen 
Hevosen kustannukset 
Mistä hevosen kustannukset muodostuvat, jota mm 
tuntimaksulla yritetään kattaa.  Myös omaa hevosta 
harkitseville on hyvä tietää mistä vuokratallien 
kuukausierä on laskettu. 
Suurimmat kuluerät hevosen ylläpidossa on 
päivittäin kuluvat rehut ja kuivikkeet. Heinää 
hevonen syö keskimäärin yhden paalin verran eli n. 
6-9 kg, joka maksaa reilun euron/kpl ja kauraa 1-2 

kg. Lisäksi ne syövät kivennäisiä, melassileikettä ja 
vitamiineja. 
Kuivikkeena käytettävä turve on ollut näinä parina 
viimeisinä märkinä vuosina todellinen ongelma 
saada. Lisääntynyt turpeen ja purun käyttö 
pelleteiksi on nostanut kuivikkeen hintaa ja tehnyt 
saatavuuden vaikeaksi, kun samaan aikaan märiltä 
soilta sitä ei ole saatu riittävästi talteen. Yksi 40m3 
turvekuorma maksaa reilut 800 euroa, ja niitä 
meillä menee noin 5 kuormaa vuodessa (n. 0,7 
euroa/hevonen/pv) 
Kengitys tehdään 6-8 viikon välein ja se maksaa n. 
70 euroa/hevonen tarvikkeineen.  
Muita kuluja hevonen vie lääkityksenä: täysin 
tervekin hevonen saa matolääkettä 3-4 kertaa 
vuodessa ja kahdesti flunssarokotteen. Tästäkin 
kertyy kuluja parisataa euroa/vuosi, ilman että 
hevonen on sairastanut päivääkään. 
Lisäksi listaan on lisättävä varusteet, tallin ja 
maneesin sähkö (maneesi vie yllättävän paljon 
sähköä), maneesin pohjan huolto (se on 
muokattava parin päivän välein kovettumisen 
estämiseksi).  
Kun kaikki kulut ilman työkuluja lasketaan, yhden 
hevosen kustannus/kk on reilusti yli 200 euroa, 
ilman yllätyksiä ja sairastumisia.  
 
Lisäksi hevosten ylläpitoon on laskettava jatkuva 
paikkojen korjaaminen, hevoset kun ovat melkoisia 
epeleitä tuhoamaan aitoja, karsinoiden seiniä ja 
varusteitaan. 
Työkuluja tai investointeja (esim. maneesi ja 
kentät) ei kannata ottaa tässä laskelmassa 
huomioon lainkaan, koska sitten tulee jo paha mieli 
laskijalle. 
Hevosalaa harkitseville voi mainita, että huonon 
kannattavuuden takia tallityöntekijän tuntipalkka on 
hulppeat 7-8 euroa, ja työaika aikalailla ympäri 
kellon. Joten jatkaako koulunkäyntiä vaiko siirtyä 
hevosalalle, kannattaa harkita kahteen kertaan.  
 

 
 



Vuosi 2008 lyhyesti 
Tallin ja hevostemme kannalta merkittävimmät 
tapahtumat tai asiat kuluneena vuonna vielä 
lyhyesti: 

- saatiin uusi kenttä valmiiksi ja mikä parasta 
pohja onnistui erinomaisesti 

- Daphne osoitti ensimmäisenä 
kilpailuvuonnaan todeksi arvelut sen 
lahjakkuudesta 

- Thielo-poni Juulin kanssa kulki kilpailuissa 
liki rusetista rusettiin 

- Betty B saapui ja osoittautui erinomaiseksi, 
sen hankintahan oli uhkapeliä suvun ja 
kahden valokuvan perusteella tehty osto eli 
puhtaasti sika säkissä periaatteella 

- myytiin kaksi hevosta; Viksu ja Viivi, lisäksi 
Senni-poni muutti sijoitukseen Loviisaan 

- Simona-tamma saapui tallille 
 

Jobin postia 
Minni ei pääsekään kotiutumaan jouluksi. Sen 
viimekesäinen varsa, joka on nyt reilut 6 kk vanha, 
ei sulattanut vielä vieroitusta vaan sairastui ja 
heittäytyi syömättömäksi. Niinpä Minnin on oltava 
vielä Loviisassa hoivaamassa varsaansa. 
Valitettavasti viikko sitten tehty tarkistus osoitti 
Minnin tyhjentyneen eli se ei saakaan varsaa ensi 
kesänä. Joten sen osalta menee vuosi hukkaan (ja 
siemennennysmaksut). Eikä auta kuin yrittää ensi 
keväänä uudestaan Harmillista, se kun oli jo varsin 
pitkälle kantavana ja lisäksi isäori Royal Olymp on 
myyty Norjaan ja sitä ei voi enää käyttää. Mutta 
näitä sattuu aina silloin tällöin eikä syytä voi 
osoittaa. 
 
 
Hevosen kiinni sitominen 
 
Moni kokemattomista ratsastajistamme on ottanut 
tavakseen sitoa hevosen hoitamisen ja satuloinnin 
ajaksi kiinni. 
Ressun osalta  onkin hyvä sen kiukutellessa Niken 
kanssa ja pyöriessä, muiden hevostemme kohdalla 
tarpeetonta, Mutta jos ratsastaja tuntee olonsa 
epävarmaksi hevosen ollessa irti niin voi sen 
kiinnikin laittaa. 
 
Hevosen kiinni sitominen ei kuitenkaan ole 
vaaratonta.  
Hevosen säikähtäessä hiemankin  se säpsähtää ja 
jos se samalla huomaa olevansa kiinni, useimmat 
saavat pakoreaktion. Eli ne rupeavat riuhtomaan 
itseään irti ja kun eivät pääse, niin  pakokauhu 
valtaa ne. Ja se yleensä loppuu vasta siihen että 
riimu tai naru hajoaa tai se mihin ne on sidottu 
antaa periksi. 
 
Siksi tässä ohjeita miten sidot hevosen kiinni  
oikein. 

- Jätä hevoselle liikkumavaraa, liian lyhyt 
ahdistaa ja hermostuttaa hevosen ja liian 
pitkään naruun se voi taas sotkeentua. 

- Sido vain sellaiseen paikkaan joka sitten 
kestää jos hevonen riuhtoo. Muista että 
hevonen voi vetää valtavalla voimalla, jo 
elopainon ollessa 400-600 kg. 

- Sido vain vetosolmulla, jonka saat yhdellä 
liikkeellä auki! Opettele solmun teko. 

 

Vetosolmun vaiheet kuvissa, jätä riittävä vetonaru, kts viimeisen 
kuvan alaspäin roikkuva narunpää  

- Käytävällä hevosta hoidettaessa se 
laitetaan kiinni molemmilta puolilta ja 
pikalukko tulee riimun poskiin. Muuten 
samat säännöt. 

 
Salaperäinen asukki 
Aamuisin vien hevosia kuuden aikaan 
pilkkopimeässä ulos tarhoihin. Olen koko syksyn 
ihmetellyt mikä ihmeen 
otus tai pieni peikkoko 
asuu tallin takana olevien 
tarhojen porttien yläputken 
sisällä. 
Monena aamuna kun olen 
ruvennut  vetämään 
liukuporttia kiinni, kuulen 
hätäistä rapinaa putken sisältä ja pari kertaa jokin 
pieni otus on paetessaan törmännyt olkapäähäni. 
 
Alkusyksystä luonnollisesti hieman hätkähdin, ikun 
en tiennyt  mikä minua päin hyppää, mutta nyt 
asukkiin on jo niin tottunut että sitä osaa odottaa. 
 
En ole päässyt selville mikä otus siellä öitään 
viettää. Kunnes nyt juuri joulun alla menin 
viikonloppuna vasta kello seitsemän aikaan 
viemään hevosia ulos joten näin hieman jota 
helpotti myös yöllä  satanut  maan valkoiseksi 
tehnyt räntä. 
Allya viedessäni putkesta kuului taas rapinaa siihen 
tarttuessani ja sitten näin vaaleata maata vasten 
kuinka jokin pieni otus lähti vaappuen lentoon. 
Putken sisällä on pikkulinnun turvallista ja varmaan 
melko lämmintäkin yöpyä. Jollei se sitten ollut jokin 
pieni keiju. 
 

 



Hevosten Joulu ei paljon poikkea normaalista viikonlopusta, ne kun eivät juhlapyhistä perusta. Opetushevosilla 
on kuitenkin lomaa, kaikki hevoset ehkä saavat iltaruuat vähän arkea aikaisemmin. Koulutettavilla nuorilla 
hevosilla rutiinit jatkuvat likipitäen normaaleina ja muutenkin hevosten kanssa mennään samalla kaavalla oli 
pyhä tai arki. 
 
Alkava vuosi 2009 näyttää tuovan normaalia enemmän epävarmuustekijöitä; miten tämä niin kovasti puhuttu 
lama iskee ihmisiin, kuinka ensivuoden kilpailut sujuvat, entä varsomiset taas muutaman vuoden tauon jälkeen, 
jatkuvatko huonot säät ja sitä kautta vaikea rehun ja kuivikkeen saanti.   
Toisaalta vaatimattomilta ja turhanpäiväisiltä nämä meitä liikuttavat asiat vaikuttavat, kun tuossa vieressä 
televisio parhaillaan esittelee pakolaiskylän oloja jossain päin maailmaa, jossa näytetään miettivän miten selvitä 
tästä päivästä. Ehkäpä ostan jollekin lehmän tai viisi kanaa joululahjaksi ja helpotan omaatuntoa ainakin 
hetkeksi.  
 
Hyvää Joulua ja kunnolla hörisevää Uutta Vuotta 
 
Terveisin 
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