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Lokakuu sujahti taakse nopeammin kuin äkkiä. Hupsista vain ja äkkiä ollaan marraskuun kynnyksellä. 
Talvirenkaita pitää alkaa vaihtaa autoihin ja myös hevoset ovat saaneet alleen uusia kenkiä, joissa on jo 
valmiina hokinreiät. Hokkeja ei ole vielä kierretty paikoilleen, jotta ne eivät saisi polkuvammoja sateen 
pehmentämissä tarhoissa tarpoessaan. 
 
 
Tallintähdet 
TV:ssä syksyn mennyt Tallitähdet-sarja poiki 
mukavia keskusteluja tuntien alkuun. Kyseessähän 
on tämä nyt muodissa oleva teema, jossa ummikot 
ihmiset laitetaan opettelemaan jotain vierasta pika-
aikataululla. Yleisö sitten pääsee arvioimaan ja 
myötäelämään ”uhri-julkkisten” hikeä ja tuskaa 
sekä onnistumisia. 
Polemiikkia on herättänyt se, että minkä kuvan 
ohjelma antaa ratsastuksesta sitä tuntemattomille, 
myös kettutyttö-ihmiset ovat saaneet vettä 
myllyynsä. Totuus on, että väistämättä tällaisessa 
vauhdissa eteneminen ratsastuksessa tuo 
mukanaan satulasta suistumisia ja aikuisista 
ihmisistä kun on kyse niin luitakin menee 
herkemmin. 
 
Ottamatta kantaa ohjelman hyvyyteen tai 
huonouteen sinänsä, pari huomiota kuitenkin. 
 
Ensimmäiseksi on todettava, että yllättävän hyvin 
nämä julkkikset oppivat ratsastamaan.  
Toiseksi se sisukkuus ja peräänantamattomuus 
millä he kiipesivät aina takaisin. En usko että meillä 
olisi montakaan ratsastajaa jäljellä, jos jos joku 
putoaisi 8 kertaa kuukauteen tai edes vuoteen. 
 
Myös oli havaittavissa, että urheilullinen tausta 
helpotti oppimista ja kropan hallintaa. Mahtavaa oli 
myös kuulla kuinka  huippu-uimari opasti liikaa 
kilpailusuoritustaan jännittävää talli-tyttöään 
keskittymään kisoissa olennaiseen ja jättämään 
muun huomiotta. Siinä tuli osaamista, jota voi 
siirtää lajista toiseen. 
 
Uskoakseni ohjelma kääntyi kuitenkin 
ratsastukselle enempi positiiviseksi, ensimmäisten 
jaksojen alkushokkien jälkeen. 
 
 
 
 

 
 

Estetreeniä 
Syksyllä on kerran pari viikossa käynyt 
valmentautumassa Sarfbackan ponitallilta Manta 
Roimola Elwoodinsa kanssa. 
 
Hevonen on 13-vuotias ruuna, joka on suuresta 
koostaan ja lämpimähköstä luonteestaan 
huolimatta aika hyvin Mantan ratsastettavissa. 
 
Mantan hevosella on mukavasti kapasiteettia ja 
mikä tärkeintä se pitää kovasti hyppäämisestä. Kun 
rutiinia saadaan lisää niin parivaljakolla on 
odotettavissa hauska kisakausi ensi vuonna. 
 

 
Kuva: metrin esteeseen jää vielä reilusti varaa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ald Feart´s Ronaldille toinen rusetti 
Juuli kävi jälleen totuttamassa Ronia 
kilpailuolosuhteisiin Mäntsälässä.  Maneesissa ollut 
kilpailu päädyn kukkalaitteineen ja kovaa soinut 
taustamusiikki sai ponin hieman jännittymään, 
mutta hyvin Juuli taiteili radan läpi. 
Jännittyneisyydestä huolimatta prosentit yli 62% ja 
mukava 6. sijan rusetti 23 lähtijän joukossa. 
Kotona poni liikkuu jo tahdikkaassa ja mukavassa 
rennossa muodossa, joten ensi kaudella siltä 
voidaan odottaa hyviä tuloksia. 
 

 
Kuva: Roni Mäntsälän kisaradalla  
 
 
 
HISH:ssä  
Lyhenne siis Helsinki International HorseShow. 
Olimme paikalla kilpailujen ensimmäisenä päivänä 
torstaina, kun siellä esiteltiin nuoria hevosia ja 
pidettiin este- ja kouluklinikat. 
 
Mielenkiintoista oli nähdä parhaita 5- ja 6-vuotiaita 
hevosiamme siten, esteradan jälkeen kaksi 
tuomaria, kokeneita ulkomaisia herroja, arvioi ja 
pisteytti hevoset. Lisäksi koeratsastaja  ratsasti 
kunkin ryhmän kaksi parasta hevosta. Tekniikka, 
ratsatettavuus ja hevosen oma luonne haluta 
hypätä olivat heille tärkeitä. 
 
Samoin arvioitiin 2-3-vuotiaita nuoria hevosia 
askellajeissa sekä estesuoralla irtohypytettynä. 
Siinä tuomari kiinnitti jo huomiota siihen, kuinka 
hevonen tulee areenalle. Sellainen joka tulee, ”hei, 
katsokaa minua, olen hieno” sai kouluratsastaja-
tuomarin sydämen sykähtelemään  kun taas ujosti 
sisään hiipivät ei ainakaan kouluratsastukseen niin 
hyvin sovi. Samaa asennetta tarvitaan myös 
estehevosilla.  
 
Klinikoista Emilie Hendrix, eurooppalainen 
hevoskauppias ja valmentaja piti estekilinikan. 
Häneen mukaansa tärkeintä on säilyttää luottamus, 
pysyä omalla tasollaan jossa homma onnistuu ja 

on turvallista sekä hauskaa, eikä hosua ylöspäin 
estekorkeuksissa. 
Hänen harjoitteensa olivat selkeitä, hyvin selitettyjä 
ja hevosia rentouttavia. 
 
Kouluklinikan piti yksi maailman parhaista 
kouluratsastajista, jollei paras, Isabelle Werth 
Saksasta. Siinä oli kolme ryhmää eritasoisia ja 
ikäisiä hevosia. Tahti, tasainen tuki ja hevonen aina 
pohkeen edessä olivat hänelle tärkeitä. 
 
Tärkeä osa HISH:iä on myös messut, jossa 
hevosalan kauppiaat Suomesta ja ulkomailta 
myivät ratsastus- ja hevosvarusteita. Hartwall-
areenan kapeilla käytävillä tungos on 
myyntiosastoilla hieman rasittavaa, koska kaikki 
ryntäävät shoppailemaan näytösten väleissä. Mutta 
ainakin pääsee aistimaan todellista 
markkinahenkeä. 
Valitettavasit HISH:n lippujen hinnat ovat 
kohonneet vuosi vuodelta, hyvä indeksi on jo 
Hartwall-hallin autojen parkkimaksu. Vielä markka-
aikana se oli 5 mk, sitten 5 eur, viime vuonna 10 ja 
nyt jo 12 eur ( eli 72 mk!) 
Silti tämän tasoista tapahtumaa ei meillä toista ole, 
joten pakkohan sinne on ainakin yhtenä päivänä 
vääntäytyä. 
 
 
Väitöstutkimus: eläinpöly vähentää 
allergiariskiä 
Silmiini sattui MTV3:n uutisisita artikkeli, jossa 
tuore väitöstutkimu. Sen mukaan eläinpölylle 
Eläinpölylle altistuminen näyttää vähentävän lasten 
allergiariskiä.  
Esimerkiksi huonepölyn eläinperäisillä bakteereilla 
voi olla yhteys lapsuusajan allergisiin ihottumiinan. 
Maatilakodeista löytyi myös enemmän allergiaa 
ehkäiseviä bakteerilajeja kuin kaupunkikodeista. 
Maa- ja metsätaloustieteen maisteri Jaakko 
Pakarisen väitöskirja Impact of the human bacterial 
environment on mycobakteriosis and allergy 
tarkastettiin tällä viikolla Helsingin yliopiston 
maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. 
 
Mielenkiintoinen hyvä lisäperuste tallilla käymiseen. 
Oman kokemuksemme mukaan voi myös pitää 
paikkansa. Allekirjoittanut ja Tiina olemme 
kaupunkikodeista lähtöisin ja molemmilla on 
allergioita, mutta maatilalla eläinten parissa 
kasvaneilla lapsillamme ei niitä vielä ole näkynyt. 
Vaikka luulisi perintötekijöiden olevan allergioille 
otolliset. 
 
 
 

 
 



Pikkuhiljaa on syksyn mittaan myös kaupiteltu hevosia, koska tallimme on tupaten täysi ja Loviisassa olevalle 
Minnille pitää saada karsinapaikka vapaaksi. Minnihän tulee kotiin jahka saa tämän kesäisen hienon varsansa 
vieroitusikään. Sitten se tulee varsomaan seuraavaa, josta tulee toivottavasti vähintään yhtä hieno kuin 
edellisestäkin niin tyytyväisiä ollaan. Tammoistahan Veera odottaa varsaa Flemminghistä (Emmin isä), Betty 
Sansiscosta ja Minni Royal Olympista. 
 
Myyntilistalla olevista varsinkin Viksu on herättänyt kiinnostusta mukavan luonteensa ja hienojen liikkeidensä 
ansiosta. Viksu on nyt kokeillut pariakin varteenotettavaa uutta omistajaehdokasta, joten näyttää siltä että se 
pian löytää mieleisensä. Ajat ovat myös vain vaikeita ihmisten tehdä päätöksiä, joissa joutuu käymään 
lompakossa varsin syvällä. 
 
Näin tuli tämäkin kuukausi käsiteltyä. 
 
Terveisin !! 
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