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Niin on sitten Joulukuukin jo kääntymässä loppuunsa, mikä ei ainakaan lapsia sureta. Samalla täyttyy viides 
vuosi kun näitä Newslettereitä on kirjoiteltu. Ensimmäisestä tiedotteesta huhtikuulta 2005 alkaen on vielä kaikki 
luettavissa täällä netissä. Tiedotteet toimivat ikään kuin tallin päiväkirjana, monta ratsastajaa, asiaa ja 
tapahtumaa palasi mieleeni niitä selaillessa, ehkä  näitä on kiva sitten vanhana (tai siis vielä vanhempana) 
kiikkustuolissa katsella. Mutta toivottavasti myös muutkin ovat viihtyneet tiedotteiden parissa.  
Tapahtumat soljuvat tallilla hiljalleen vuodenaikojen sääntelemässä tahdissa ja niistä kirjoittelen jatkossakin, 
mistä muusta halutaan toivonkin nyt teiltä ratsastat ja hevosten ystävät palautetta.  
  
Vuoden tittelit 
Näin vuoden viimeiseen tiedotteeseen päätin valita 
itse keksimiäni vuoden titteleitä. Valitut tai 
valitsematta jääneet eivät saa loukkaantua tahi 
ylpistyä. Monta muuta olisi tehnyt mieli nostaa 
esiin, mutta tila loppui kesken. 
 
Vuoden ratsastaja 
Valinta ei ollut helppo. Monta innostunutta ja 
roimasti kehittynyttä ratsastajaa oli valintalistalla. 
Valinnassa päädyttiin 14-vuotiaaseen Erikaan , 
joka on ehkä 
kaikkein 
määrätietoisimmin 
ratsastajistamme 
pyrkinyt kehittymään 
ratsastajana. 
Asenteeltaan hän 
on nurkumatta 
kestänyt 
valmennuksen, joka 
on näille useamman kerran viikossa ratsastaville 
tytöille huomattavasti tiukempaa ja vaativampaa 
kuin tavallisilla tunneilla. 
Erikalla on jaksanut käydä kolmasti viikossa tunnilla 
ja silti hoitanut koulunkäynnin kiitettävästi. 
 
Vuoden tyyliratsastaja 
Tyyliratsastaja ratsastaa kevyin ja tasaisin avuin. 
Hän saa kaikki hevoset liikkumaan ilman näkyviä 
apuja. Ja hän on Aija.   
Aija istuu hyvässä asennossa eleettömästi,  ei 
tarvitse raippaa eikä hosumista ja silti myös mm. 
Vili kulkee tyytyväisenä hänen allaan.  
 
Vuoden hevosmies 
Tässä hevosmies pärjää hevosten kanssa niin 
maassa kuin selästä käsinkin. Ja hän on 
pienikokoinen Heta, joka pärjää kaikkien 
hevostemme kanssa ja on nuoresta iästään 
huolimatta jo ehtinyt pyörimään täällä tallilla monta 
vuotta hankkimassa kokemusta. Lisäksi hän on 

osallistunut muihinkin tallin toimiin kuin vain 
ratsastamiseen saaden kokemusta hevostyön eri 
puolista. 
 
Vuoden putoaja 
Lähes kaikki ratsastajamme ovat tulleet alas niin 
kuin allekirjoittanutkin putoaa vuosittain tai ainakin 
melkein. Jos ei koskaan putoa, on todennäköisesti 
liian varovainen.  Vuoden putoaja kuitenkin 
komeasta voltista huolimatta putosi taidolla ja 
loukkaantumatta, säilytti malttinsa, otti hevosen heti 
kiinni ja heilautti itsensä muitta mutkitta takaisin 
selkään ennen kuin ehdin kissaa sanomaan. Ja 
hän oli kokenut ratsastaja Greta , joka on kilpaillut 
tallin ponilla jopa aluemestaruuksissa. (Tietysti jos 
putoamisen jälkeen vähänkään tuntuu epäselvältä 
joku kohta pään ja kantapään välillä, on parasta 
ottaa hetki rauhassa ja selvitellä mahdolliset 
klommot ennen kuin säntää takaisin hevosen 
selkään) 
 
Vuoden äiti-groomi 
Äiti-groomi kuljettaa tyttärensä uskollisesti joka 
kerta tunnille ja kylmistä tai kuumista säistä 
huolimatta jaksaa kiinnostuneena katsoa oman 
tyttärensä ja muiden ratsastuksia. Ja hän on 
Ronjan äiti Sari , joka pystyisi vuosien 
kuunteluoppilaan kokemuksellaan jo tuuraamaan 
minua tuntien pidossa.   
 
Vuoden innokkain  
Moni tyytyy kuuntelemaan tunnilla mitä opettaja 
kertoo, mutta vuoden innokkaimmalle tämä ei 
useinkaan riitä. Hän haluaa tietää tarkemmin ja 
myös perusteluita, samalla kun tarkistaa pari muuta 
asiaa.  Ja hän on piskuinen Miisa , joka samassa 
hengenvedossa pystyy kysymään viisi kysymystä. 
Lisäksi hänellä on ennätyksenä olla viimeinen 
ratsastaja selässä tunnin lopussa jo parin vuoden 
ajalta. Miisa on myös aina innolla mukana 
leikkimielisissä kisailuissa ja usein myös pärjää 
niissä. 



 
Vuoden sisupussi 
Tiedän mitä on olla poika ja harrastaa ”tyttöjen” –
lajia. Sitkeästi ja sisukkaasti on jaksanut harjoitella 
ja kovasti kehittynyt nuori herra Julius . Ja hän on 
myös yksi tallin parhaista pohkeenväistön taitajista. 
 
 
Vuoden sennuratsastaja 
Tänä vuonna meillä oli  monta hyvää ja uuttakin 
sennua tittelin tavoittelijana. Sen kuitenkin  nappaa 
Leila, joka ei anna pienen olkapäälle joskus 
hiipivän pelkopeikon häiritä, vaan käy aktiivisesti 
ratsastamassa ja harrastaa myös 
vaellusratsastuksia. 
 
 
Juhlanumero ja kysely 
palkintona yllätyspalkinto 
 
Tämän Joulukuun myötä tiedotteemme täyttää viisi 
vuotta. Tuona aikana lehden ulkomuoto on pysynyt 
pitkälti kokoajan samana, samoin jutut ovat 
pyörineet tallin hevosten ja ratsastajien ympärillä ja 
mitä milloinkin on pälkähtänyt allekirjoittaneen 
päähän.  
Joskus on ollut vaikeampaa keksiä kirjoitettavaa, 
joskus taas kynä on sauhunnut enemmänkin kuin 
olisi tarvis. Tiedotteita olen tehnyt samasta syystä 
kuin tuntienkin pitoa, koska se on ollut hauskaa.  
 
Mutta olisi myös mukava tietää, kuinka moni ja 
ketkä tätä lukevat vai lukeeko kukaan ja 
kirjoittelenko tosiaan vain omaksi ilokseni. Siksi nyt 
julistankin kyselyn asian selville saamiseksi. Eli 
suoritetaan epävirallisen virallinen ja epätieteellinen 
levikkimittaus. 
 
Kysely: 

1. Luen tiedotteen  a) aina  b) satunnaisesti 
 
2. Mitä toivoisit tiedotteeseen lisää tai 

muutettavaksi,  mikä on kivaa ja mikä 
huonoa?   Eli kerro ominsanoin miten 
haluaisit kehittää tallin sähköistä lehteä!! 
Toivon kovasti hyviä ehdotuksia ja 
rakentavaa kritiikkiä. 

 
Vastaa sähköpostilla jukka.jokinen@perriertalli.fi  
tai jätä vastauksesi tallille postilaatikkoon.  Kaikkien 
vastaajien kesken arvotaan yllätyspalkinto  (yllätys 
siksi, kun en vielä tiedä mikä se on). Jos et halua 
vastata kysymyksiin, niin tärkeää että kaikki lukijat 
ilmoittautuvat silti,  jotta saadaan levikki selville. 
 
 
Irinalta Jouluterveisiä 
Irri-poni oli erittäin suosittu opetusponimme  monta 
vuotta ja aikanaan ensimmäinen meille  sitä varten 
hankittu hevonen. 

Se jos kuka oli ansainnut saada oman ja saman 
ratsastajan joka huolehtii siitä päivittäin. Niinpä 
onneksemme löysimme sille pienen Anna-tytön. 
Koivuloiden perheessä on muutama muukin 
hevonen Irrin kaverina. 
Irri ja Anna pärjäävät hienosti yhdessä ja 
laukkailevat jo iloisina ympäri kenttää. Vapaa-ajalle 
Anna on tietysti hankkinut Irrille vaaleanpunaisen 
sydämillä koristellun loimen. 

 
          Kuva: Anna ja Irri  

 
 
Tunnit kevätkaudella 2010 
 
Kevätkauden tunnit aloitetaan ma 4.1. viikosta 1.  
Kauteen tulee 21 viikkoa ja se päättyy perjantaina 
28.5. 
Perinteisesti kausi jaetaan kahteen osaan, 
ensimmäiseen 11 kertaa á 26 euroa ja toiseen 10 
kertaa.  Alennuskäytäntö perheen toisesta tai 
saman ratsastajan lisätunneista samoin kuin 
syyskaudella eli alennettu hinta 23,4 eur. 
 
Maksaminen 
Koska syyskaudella tuntui hankalalta perätä 
maksuja, on 2010-vuonna ensimmäisen kauden 
maksukuitti oltava mukana viimeistään toiselle 
tunnille tullessa. 
Samoin menetellään toisen osan alkaessa, jolloin 
kuitit pitää olla mukana viikolla 12. tunnille tullessa. 
Jos on tilapäisiä ongelmia näin hankalana lama-
aikana, ota yhteys Jukkaan niin asia voidaan sopia. 
Muutoin ilman kuittia jää katsomoon. Maksut tilille 
Tiina Mäkinen 147850-49437, ratsastajan nimi 
mukaan maksuun. 
 
Poisjäännit 
Rästitunnit ratsastetaan kuluvan kauden aikana 
pois. Peruutukset viimeistään edellisenä päivänä 



muutoin tunti katsotaan käytetyksi. 
Sairastapauksissa myös samana päivänä klo 15 
mennessä. Ilmoitus esim. tekstiviestillä Jukalle 
0400-444 035. 
Mahdollisimman pikainen ilmoittaminen esteestä 
mahdollistaa hevosten ratsutuksen paremman 
suunnittelun sekä rästituntilaisten hakemisen 
sijalle. 
 
Ryhmäjaot 
Päivät ja ryhmät suurin piirtein samat, mutta 
varmentuvat kun saamme kaikilta vahvistuksen 
jatkamisestaan. Lista tulee myöhemmin tiedote-
sivulle. 
 
Tehotunnit/ valmennukset 
Jos olet kiinnostunut kehittämään todella 
ratsastustasi, nyt voit varata yksityisvalmennusta 1-
2 ratsukkoa kerrallaan, lähinnä lauantai-iltapäivisin. 
Hinta meidän hevosella 45  ja omalla 35 eur/kerta. 
Vaihtoehtoisesti valmennukseen voi käyttää 2 
rästituntia, jos niitä on päässyt kertymään. 
 
 
 
Kyra Kyrklund: ratsastamaan oppii 
vain ratsastamalla  
En malttanut olla ottamasta tähän Hippos-
lehdestä otetta Kyran mietteistä. Hänen teesinsä 
on, että ratsastamaan oppii vain ratsastamalla. 
Satulassa vietettyjen tuntien määrä ratkaisee. 
Lisäksi tarvitsee älyä, lahjakkuutta ja kyvyn olla 
oikeassa paikassa oikealla hetkellä. Urheilijasta 
tulee taitava, kun hän on harjoitellut vähintään 10 
000 tuntia. Kun ratsastat yhden hevosen 
seitsemänä päivänä viikossa, saavutat tuon 
tuntimäärän 27 vuodessa, sanoo Kyra. Kun Kyra oli 
nuori, hän ratsasti kaikilla hevosilla joiden selkään 
hänet vain päästettiin. Olipa kyse vain hevosten 
käyntilenkistä tai maastopyrähdyksestä.  Näin 
tunnit kertyivät nopeasti. 
Lisäksi hän jatkaa: Omiin ratsastusongelmiisi voi 
löytyä ratkaisu kun seuraat muiden ratsastusta ja 
opetusta. Kun seuraat valmennuksia ja kursseja, 
keskity. Katsoa, nähdä ja ymmärtää eivät ole sama 
asia. Mieti miksi toiset onnistuvat tai epäonnistuvat. 
 
Näin siis Kyra, yksi maailman parhaista 
ratsastajista ja valmentajista.  Viime tiedotteessa 
taisin juuri puhua tästä toisten ratsastuksen 
seuraamisesta. Toistaiseksi tunteja ovat 
seuranneet vain muutamat vanhemmat taksikuskin 
roolissaan. Sitkeimpien äitien silmä onkin vuosien 
aikana kehittynyt melkoisesti ja he erottavat jo 
helposti milloin esim. avotaivutus menee oikein tai 
onko kevennys oikealla jalalla.  
En tarkoita, että kaikkien tulisi innostua. Asiahan on 
se ja sama, jos ratsastus on vain yksi puuhamuoto 
kaikkien muiden harrasteiden välissä. Nykyään 
välistä tuntuu että lapsilla on vaikeuksia 

kalentereidensa kanssa selvitäkseen kaikista 
riennoistaan, uh. Mutta sellaiset, jotka ajattelevat 
panostaa ratsastukseen, kaikki konstit tulisi 
käyttää. 
 
. 
 
Mitä ihmettä: Pasadena 
Juuri kun olimme tehneet vakaan päätöksen, että 
vähään aikaan ei meille uusia hevosia tule, niin 
eikös me menty ja ostimme 2-vuotiaan nuoren 
Saksassa syntyneen kaunottaren. 

 
Kuva: Pasadena näyttelyssä Saksassa emänsä kanssa 
 
Pasadena-varsan toi Suomeen  viime vuonna 
Daphnen kasvattaja Hanna Esch pohjanmaalta. 
Koska hänellä onnistui omien tammojensa 
siemennykset yli odotusten ja ensi keväällä hänelle 
pitäisi syntyä kuusi varsaa, huh, niin Hannan on 
raivattava talliinsa tilaan. Hän soitti ja teki meille 
ehdotuksen josta emme voineet kieltäytyä. 
Ja niinpä meille kotiutui tämä huippusukuinen siro 
tammavarsa. Sen isä on Swarovski, isänisä Sandro 
Hit,emänisä Davignon ja emänisänisä Donnerhall, 
kaikki nimiä jotka ovat kouluratsastusmaailman 
ykkösperiyttäjiä.  
 
Nyt sitten odotellaan ja reilun puolentoista vuoden 
päästä aletaan pikkuhiljaa kouluttaa tästäkin 
varsasta kouluratsua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lukijakisa: testaa sanastoasi 
Tunnistatko ratsastusalan termejä. Vastausrivi on 
viimeisellä sivulla. 

  
 
1. Romaani 

a) kirja hevosista 
b) ratsastaja joka kuuluu 

vähemmistökansan osaan 
c) satulan alle tuleva pehmike 

2. Liina 
a) pitkä ohja jota käytetään mm. 

juoksutettaessa 
b) kypärän alle tuleva pitkien hiusten 

suoja 
c) kevyt hevosen peite 

3. Putsi 
a) hevosen polvisuoja 
b) hevosen hivutussuoja 
c) kavion ympäri tuleva suoja 

4. Yönsilmä 
a) hetki yöstä jolloin hevoset yleensä 

varsovat 
b) hevosen jalassa oleva jäänne 

varpaasta 

c) toinen nimitys herasilmälle 
5. Kankiketju 

a) kuolaimeen kuuluva osa 
(kouluratsastuksessa) 

b) hevosen liekanarun kiinnitysosa 
tolppaan 

c) orien talutuksessa käytettävä 
tukeva talutin 

6. Martingaali 
a) estehevosilla usein käytettävä 

apuohja joka hillitsee pään nostoa 
liian ylös 

b) hännän ympäri tuleva remmi joka 
estää satulaa liukumasta liian 
eteen 

c) ratsastajan turvavaruste 
 
 

7. Ruunun raja 
a) korkeus mihin hevosen otsatukka 

lyhennetään 
b) kouluratsastuskenttään kuuluva 

raja 
c) kavion ja karvoituksen reuna-alue 

 
 
. 
 
 
 
Syyskauden viimeisellä viikolla on saatu kärvistellä ajankohtaan nähden harvinaisen napakassa pakkasessa. 
Kun mittari painuu lähelle ja välillä ylikin –20 astetta, se vaatii jo hieman parempia varusteita. Esimerkiksi 
käsineet on oltava sellaiset, että sormet eivät ole  minuutissa tunnottomat. Parhaat on kunnon rukkaset, joissa 
on joko pikkurilli erikseen tai sitten aidot rehelliset kintaat.  Myös jalat palelevat helposti ja ratsastushousujen 
päälle voi vetää vaikka verkkarihousut. 
Myös maneesi on paukkunut ja napsahdellut mielenkiintoisesti pakkasen iskiessä hampaitaan sen nurkkiin. 
Hevoset ovatkin olleet hieman hereämpiä, ja ratsastajilla posket palaneet punaisina muustakin kuin kylmästä 
kun tutut hevoset hieman säpsyvät. Jopa jouduimme parin illan tunnit perumaan pakkasen takia, mitä ei ole 
tapahtunut kovin usein. 
Tänä vuonna hevoset saavatkin pidemmän joululoman, tauon aikana ratsastetaan rästejä ja halukkaat voivat 
kysellä yksityistunteja, joita muutamia ehditään pitämään. 
 
Kilpahevosillamme on menossa harjoittelukausi täysillä päällä 
ensi kesää varten. Aikaa tuntuu olevan liian vähän ja 
harjoiteltavaa sekä uutta opittavaa paljon. Myös  
kouluratsastuksessa paljon tarvittavaa lihasvoimaa pitää 
saada roimasti lisää hevosillemme. Sitä tarvitaan, jotta 
hevoset jaksavat kantaa ja pitää muodon ja tahdin tasaisena 
radan läpi. Hevosautomme nokka suuntaakin kerran viikossa 
Boen kartanolle, jossa saamme valmennusta. Ensikaudella 
kouluradoille kansallisissa starttaa Eppu Tiinan kanssa, 
Daphne ja Betty 5-6 vuotiaiden luokissa sekä Nemea 
muutamiin 4-v luokkiin. Lisäksi Thielo Jullen kanssa alue-
estekilpailuihin. Roolle yritetään löytää sopiva uusi omistaja 
ensi kesään mennessä, siihen saakka myös sitä harjoitetaan 
kisakautta varten. Joten töitä ja ratsutettavia riittää 
. 

                                                                                                                                                    
Kuva: Daphne Joulukuussa Boen eristetyssä maneesissa, 
ulkona –17 ja sisällä plussan puolella, paitasillaan voi ratsastaa. 

 



 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia ratsastajiamme. Koko vuoden kaikki ovat osoittaneet hienoa intoa ja motivaatiota. 
Mitään ikävää ei ole ollut ja kaikki satunnaisesti alas tulleet ovat kiivenneet takaisin, niin kuin alan perinteisiin 
kuuluu. Kunhan opettajakin aina muistaisi, että kaikki eivät ratsasta tullakseen kilparatsastajiksi vaan vain 
hauskan liikunnan tai  hevosten itsensä takia. 
 
 Tämäkin vuosi teitä on ollut oikein hauskaa opettaa ja moni on kehittynyt huomattavasti. Sen huomaa jos siitä, 
että yhä useammalla tunnilla hevoset alkavat kulkea paremmassa ja paremmassa muodossa, ja on voitu 
selässä pysymisen opettelun sijaan siirtyä ratsastuksen harjoitteluun. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2010. 
Nähdään ensivuonna. 
 
 
Mukavaa ja rauhallista Joulua sekä hyvää Uutta Vuotta! 
 
 
 
www.perriertalli.fi  
 
 
oikeat vastaukset: 
c  a c b a a c  
 

 
Joulukuussa ei ole paljon lunta mutta pakkasillat ovat silti kauniita kun laskeva aurinko on värjännyt 
taivaan sekä ratsastuskentän takana olevan kallion ylimmät puut kauniiksi. 


