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Hieman jopa pelottaa tämä kesäinen Joulu. Onko tämä nyt seurausta ilmaston muutoksesta, lämmin sää ja 
nuo kovatuuliset myrskyt.  Positiivistakin on, ratsastin eilen aaton aattona täysin sulalla ulkokentällä, joka oli 
niin hyvässä kunnossa kuin vain voi. Silti, olisin ehkä käynyt näin jouluna mieluummin hiihtämässä ja 
ratsastanut maneesissa.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Tätä kirjoittaessani on Jouluaaton aamu ja kello on 
seitsemän. Olentätä ennenn käynyt ruokkimassa 
hevoset ja kun ne ovat syöneet tuossa kello 
kahdeksan aikaan, puetaan niille sadeloimet ja 
laitetaan ulos sekä puhdistetaan ja kuivitetaan 
karsinat.

Hevoset eivät huomaa Joulua muusta kuin että 
aattona ei kenelläkään ratsasteta. Ja iltaruokien 
yhteydessä ne saavat porkkanaa tai kuivaa leipää.
 
UusiVuosi juhlineen on sitten toinen juttu. Jos 
lähistön naapurit innostuvat törsäämään rahaa 
raketteihin, niin hevosilla on tiedossa nukkumaton 
yö. Pidämme valot tallissa päällä niin kauan kuin 
raketteja lentää ja paukkuu, silloin välähdykset 
eivät näy talliin sisälle niin selvästi. 
Osa hevosista on paljon herkempiä ja pelätessään 
hermostuttavat loputkin.

Toivotan kaikille ratsastajillemme ja lukijoillemme 
erittäin mukavaa ja rauhallista Joulua ja sujuvaa 
vuotta 2014.

KEVÄTKAUSI
Kesää kohti starttaava uusi ratsastuskausi alkaa 
siis 6.1. Tarkemmin omassa tiedotteessaan.

Jos tästä talvi tulee,niin varuiksi kertaamme 
toiminnan pakkaskeleillä.
Pakkasraja on -18, jos ollaan rajoilla niin varmista 
Jukalta pidetäänkö tunti. Maneesissa ei pakkanen 
tunnu aivan yhtä kovin kuin ulkona.

Muutoin pakkasella varustaudu kunnolla ja suojaa 
varsinkin varpaat ja sormet. Kypärän alle on hyvä 
laittaa huivi tai myssy.

Putoaminen
Ratsastukseen kuuluu satunnaisesti myös 
putoaminen selästä. Tuskin kukaan olettaa että 
luistelemaankaan oppii kaatumatta kertaakaan.

Tällä syyskaudella putoamisia on sattunut hieman 
odotettua enemmän eli12 kertaa. Yhtään 
venähdyksiä ja mustelmia suurempaa vahinkoa ei 
näissä satulasta suistumisissa onneksi sattunut. (+ 
lisätään tilastoon 1 meikäläisen putoaminen).
Vertailun vuoksi kevätkaudella 2013 tuli myös 12 
putoamista ( joista valtaosan keräsi esteryhmä) 
kun taas syyskaudella 2012 vain kolme 
suistumista.

Kuva: näyttää Ressulta ja Ronjalta

Yleensä keikahduksia saattuu eniten talven 
alkaessa. Hevosten tarhat ovat jäässä ja liukkaita, 
joten ne eivät pääse päivisin liikkumaan kuten ovat 
tottuneet. Lisäksi ensimmäiset pakkaset piristävät 



hevosia kun paksussa talvikarvassa ei ole enää 
niin kuuma. Maneesi paukkuu pakkasessa ja ulkoa
kuuluvat äänet ovat erikoisia ja pakkasen 
terävöittämiä.
Ja lisäksi varsinkin ponit ovat nopeita oppimaan, 
kun  niiltä vahingossa joku putoaa pari kertaa. Ne 
pian  tilaisuuden tullen kokeilevat josko tämäkin 
ratsastaja keikahtaisi. 
Tämä näkyy selvästi siitä että tietyin ajoin 
putoamisia keskittyy jollekin tietylle  ponille. Kunnes
se sitten taas unohtaa sen.
Koko yli 10 vuoden aikana, kun olemme täällä 
Riikessä tunteja pitäneet, on ambulanssia onneksi 
tarvittu ainoastaan kerran ratsastajan pudottua. 
Silloin katkesi käsi, niin että sen toteamiseen ei 
röntgeniä tarvittu. Ja tämäkin tyttö ratsastaa 
edelleen ja kilpailee tällä hetkellä SM-tasolla 
ponien kouluratsastuksessa.  
Silti joka kerta ratsastajan pudottua se kylmää 
opettajan sydäntä. Se hetki kun näkee, että alas 
putoaminen on väistämätön ja mitään et voi tehdä, 
opettaja voi vain toivoa ”happy landing”.. Onneksi 
yleensä maasta noustaan ja kiivetään takaisin.
 
Siksi hieromme tunneilla niin paljon istuntaa, 
varmasti monesta ihan tylsyyteen asti. Mutta se on 
ainoa konsti vältää putoamisia. Hyvällä istunnalla 
varustettu ratsastaja ensiksikin joutuu harvemmin 
tilanteisiin, missä koetellaan tasapainoa. 
Puhumattakaan siitä, että istunta mahdollistaa 
vasta varsinaisen ratsastuksen yhteistyössä 
hevosen kanssa, siihen saakka se on enempi tai 
vähempi vain mukana keikkumista. 

Jouluterveiset Ranskasta
Reportterimme ulokomailta raportoi 
kuulumisista

Kaksi viikkoa sitten tunnilla hyppäsimme ja sain 
tallin pullaponin alleni. Oli aika nihkeää, kyllä se 
esteiden yli loikki mutta aina ennen esteitä kaikki 
poweri katosi laukasta. Ja kun esteet nousivat niin
tuli vaikeuksia, kun ei se enää pystynyt 
hyppäämään huonolla laukalla. 

Kuva:ulkomaan kaunottaria ,  Heta (oik), missä lie
kuvattu

Yritin aina tehdä kunnon lähestymisen, mutta 
lopulta lensin selasta, kun hyppääminen oli 
mahdotonta. Ei käynyt mitään vaikka este romahti
päälle! Seuraavalla kerralla poni hyppäsi melkeen
paikaltaan ilmapallon ja lensin kaulalle mutta juuri 
ja juuri kiipesin takaisin satulaan. 
Joten, seuraavalla viikolla piti leipoa 
suklaapikkuleipiä tunnille (muut tuovat 
kroissantteja mutta suomalaisena se oli 
pikkuleipiä). Ja nyt kaikki toivovat että lentäisin 
joka viikko.
Seuraavalla tunnilla teimme kunnolla töitä ja opin
paljon  lisää  eri  apujen  vaikutuksesta  ja
tuntumasta.
Viime  lauantaina  emme  tehneet  mitään  muuta
kuin leikkejä koko tunnin, ei ollut kovin rankkaa!
Saa  nähdä  teemmekö  ensi  lauantaina  jotain
jouluista, en tiedä.



Kuva: Hetan sijoitusperheen Joulumänty

Jouluna olemme ihan perheen kesken, syömme
ja  avaamme  lahjat  (kyllakin  vasta  joulupäivän
aamuna).  Joulupäivänä  menemme
hostisovanhemmille syömään. Ruokatraditioita ei
kuulemma ole, ja kotonakin meillä on joulumänty!

(muissa  kodeissa  kyllä  on  ihan  kuuset,  hostisä
taisi  tehdä  virheen..)  Uutena  vuotena  minulla  ja
hostsiskollani  onkin  sitten  isot  juhlat  ystävien
kesken, mutta ei ilotulitteita. Ne eivät täällä kuulu
uuteen vuoteen.

Iloista joulua!!
Heta

Tämä Newsletter-lehti
Olen raapustellut tätä tallilehteä jo kahdeksan 
vuotta. Nyt kuluneena vuonna on tullut lisäksi tuo 
Facebook-sivu, joka nopeana ja helppona ylläpitää 
vie osan jutuista ja asioista, mitä on totuttu 
julkaisemaan tässä Newsletterissä.
Kaikki eivät kuitenkaan käytä Facebookkia, kuten 
en itsekään henkilökohtaisesti, joten tätäkin 
tarvitaan.

Koska nettisivullamme ei ole mitään laskuria, 
minulla ei ole minkäänlaista aavistusta moniko 
lukee tallilehteä tai lukeeko kukaan.

Näin vuoden lopuksi toivoisinkin palautetta, mikä 
on ollut paras juttu, mitä itse haluaisit että tänne 
tallilehteen kirjoitetaan tai mitä hyvänsä haluaisit 
asiasta sanoa.

Kommentit voit lähettää sähköpostilla tai 
facebookin kautta tai vanhaan malliin kertoa 
suoraan Jukalle.

 

Tallilla vietetään rauhallinen Joulu, tänä vuonna ei ole mitään kurssejakaan.Ratsastamme vain kilpahevoset ja
lisäksi valmennetteavat ulkopuolelta tulevat hevoset käyvät normaalisti. 
 Tammikuun alussa saattaa Ninni Pölönen tulla valmentamaan. Muuta siitä tiedotamme myöhemmin erikseen.

Tuo Ranskassa oleva tapa, että pudonnut tuo kakun seuraavalle tunnille kuulostaa hyvältä, tänä syksynä
kakkua olisi saanut yllin kyllin...

Toivottavasti Teillä kaikilla on oikein mukava Joulu ja vuodenvaihde.

Hyvää Joulua

www.perriertalli.fi 

http://www.perriertalli.fi/

