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Päästiinpä maaliskuunkin loppuun. Ratsastukset ovat jatkuneet tiiviisti ja varmaan seuraavan kuun aikana 
päästäneen jo myös ulkokentälle. Jo tätä maneesia on taas tänä talvena tullut katseltuakin sisältäpäin, mutta 
vielä on maltettava jokunen viikko. Ajan kulku tuntuu muutenkin näin keväisin jotenkin nopeutuvan vaikka päivä 
saakin mittaa lisää. Ehkä me talvella olemmekin hieman hitaalla säädöllä ja auringon valo lisääntyessä 
sisäinen rytmikin saa taas uutta sykettä.  
 
 
Kuukauden ratsastaja: Emilia 
Emilia Timin on ratsastajana rauhallinen ja eleetön.  
Koska hänen vakioryhmässään on todella pitkiä 
tyttöjä, on Emilia saanut tehdä paljon tuttavuutta 
Ressun kanssa. Hänestä onkin harjaantunut yksi 
taitavimpia Ressun joskus hankalan luonteen 
kanssa toimeen tulevia. 

 
Kuva:  Emilia ja Ressu 
Minkä ikäinen olet ja missä olet ratsastanut? 
Olen 12-vuotias ja aloitin yksityistallilla Karlvikissa 
shetlanninponeilla sitten ratsastin myös Hopealla 
ennen tänne tuloa. Olen ratsastanut nyt noin 6 
vuotta. 
Miksi ratsastat? 
Se on niin kivaa 
Harrastatko jotain muuta? 
Pianonsoittoa ja taidekerhoa 
Mikä ratsastuksessa on kivointa? 
Esteratsastus kiinnostaisi 
Mikä hevosista on suosikkisi? 
Vili koska pidän enemmän hevosista joita pitää 
hieman ratsastaa eteenpäin enemmän kuin 
sellaisista joita pitää pidätellä. 
 
 
Visiitti ranskalaiseen hevossiittolaan 
Leila on senioriratsastajiamme joka käy paljon 
myös ulkomailla hevostelemassa. Tällä kertaa 
hän lomaili Ranskassa ja poikkesi reitille 

osuneessa suuressa siittolassa tutustumassa 
sen olosuhteisiin.  
Provencen maakunnassa Etelä-Ranskassa parin 
kilometrin päässä Uzésin kaupunkista sijaitseva 
Haras National -hevossiittola  on erikoistunut 
ranskalaisten alkuperäisrotujen kuten Camargue-
hevosen rodun puhtaana säilyttämiseen. 
Hevosrotuja on siellä aina siroista arabialaisista 
raskaisiin vaunuhevosiin sekä muutama ponirotu. 
Jalostusorien lisäksi talleilla hirnahtelee erilaisiin 
ratsastusnäytöksiin ja showtapahtumiin koulutettuja 
ratsu- ja vaunuhevosia. Karkean arvion mukaan 
nelijalkaisia asustaa bokseissaan kolmessa eri 
tallissa satakunta, joista noin kolmasosa on 
siitosoreja. Myös muutama aasi pitää majaa 
paikassa. Niiden joukossa on melko harvinaiseksi 
käynyt pitkäkarvainen Provencen aasi. 

 
Kuva: eikös tämä otus näytä kuin Ressulta joka on syönyt liikaa 
anabolisia? 
Tammikuun alussa, jolloin valtion omistamalla tilalla 
vierailimme, satuimme olemaan ainoat kävijät. 
Saimme hämmästykseksemme luvan kuljeskella 
alueella ja talleilla vapaasti omin päin. Oritallissa 
tapasimme hyvin avuliaan englantia sujuvasti 
puhuvan monsiurin. Hän esitteli paikkaa 
innokkaasti ja kertoi samalla englanninkielen 
taitonsa olevan 15:n Amerikassa vietetyn vuoden 
peruja. Tietokoneinsinöörinä työskennellyt mies oli 
vaihtanut ammattia ja siirtynyt vaunuajajaksi. 
Ensimmäiseksi hän halusikin esitellä vaunuvajan, 
jossa oli monen aikakauden menopelejä. Sen 



jälkeen kurkistimme sotilaallisesti järjestettyyn 
valjashuoneeseen. Astutustilassa näytti olevan 
pehmustetut lattiat ja keinotamma.  
Tallin astutustoiminta hoidetaan keväällä, jolloin 
myös tilan omat tammat astutetaan. Mikäli 
ymmärsin selostuksen oikein, niin Ranskassa 
syntyvät varsat sirutetaan heti synnyttyään. (huom. 
myös Suomessa nykyään tunnistuksen yhteydessä 

 
Kuva: savivelliä se on Ranskassakin 
Pistin merkille, että suurin osa työntekijöistä oli 
raavaita miehiä. Jotkut orit olivat kooltaan melkoisia 
jytkyjä ja oletan niiden käsittelyn vaativan taitoa ja 
kenties joskus voimaakin. Ainakin tarhasta 
tuotaessa nämä kookkaat hevoset olivat melko 
energisen oloisia. Näin paikalla vain yhden naisen: 
hän juoksutti ratsastustamineissa maneesissa  
hevostaan liinassa. Maneesi oli suurin koskaan 
näkemäni ja sen toisessa päässä sijaitsi katsomo. 
Laitumia ja tarhoja oli useita ja monet asukit 
olivatkin ulkona. Tihkuinen sää oli saanut osan 
tarhoista savivellisiksi, aivan kuten koto-Suomessa 
toisinaan, ja siltä osa polleista sitten näyttikin. 
Kaiken kaikkiaan paikka tuntui ihanteelliselta 
hevosen kasvatukseen, hoitoon ja koulutukseen.  
Vastaavan kaltaisia ”Govermentin” omistamia tiloja 
on Provencen alueella useita. 
Paikkaan kannattaa tutustua oheisen linkin kautta, 
vaikka ranskaa ei osaisikaan. Sivuilla on hienoja 
kuvia paikasta ja sen toiminnasta: http://www.haras-
nationaux.fr/portail/mieux-nous-connaitre/les-haras-en-
region/contacts-haras-nationaux-en-territoire/languedoc-
roussillon/haras-national-duzes.html  
Teksti ja kuvat: Leila Toffer-Kares 
 
 
 
Estetreeneissä  
Varsinkin viikonloppuisin moni traileri tuo 
hevosia ja poneja maneesillemme 
valmentautumaan. 
Loviisasta Sarfbackan ponitallilta tulevat reippaat 
junioritytöt Miranda ja Ronja. 
Ronjan ratsu on valkoinen  connemara-poni Vanilla 
(myös Vili on connemara). Sillä on erittäin hienot ja 
joustavat liikkeet, mutta nuori poni on vielä varsin 
kokematon.  

Miranda ratsastaa jo hieman vanhemmalla suomen 
pienhevosella Onerva, joka on rehellinen 
yrittämään ja hyppäämään. 
Nopeasti molemmat ratsukot ovat edenneet ja jo 
mennään pieniä ratapätkiä.  

 
Kuva: Ronja&Vanilla ja Miranda&Onerva  
 
No nyt se kevät tuli 
Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna kevät teki 
iskunsa. Kokonaisen vuorokauden mittainen 
vesisade painoi hankia kasaan ja täytti ojat 
samantien vedellä.  
Tällainen kevään tulo oli se pahin vaihtoehto, nyt 
saamme rypistellä ensin melkoisen tulvan kanssa 
ja sitten seuraa se armoton kurakko. Tallimme 
sijaitsee vesien kannalta hieman hankalassa 
välissä, eli molemmilta suunnilta viettää rinne juuri 
tallin pihaan sekä varsinkin suurten kallioiden 
suunnasta sulamisvesimäärät ovat mittavia. Ja 
sinne minne veden pitäisi mennä on vain vähäistä 
viettoa ja ojat täynnä lunta. 
No onneksi tätä ei kestäne kuin pari kuukautta. 
Mutta tallille ei kannata nyt sitten tulla kuin 
kumisaappaissa.  
 
Harjoituskilpailut toukokuussa 
Toukokuun viimeinen viikonloppu pidämme jälleen 
harjoituskilpailut kouluratsastuksessa. Tavoitteena 
on että halukkaat voivat kokeilla miltä kilpaileminen 
tuntuu. Valitettavasti hevosia ei välttämättä riitä 
kaikille halukkaille, koska yksi hevonen ei voi 
montaa lähtöä tehdä. Jos tulee ruuhkaa pyrimme 
ratkaisemaan ratsastajat jollain menetelmällä, ja jos 
ei muuta keksitä niin kolikolla. 



Ratsastettava luokka on Harrasteluokan helppo C. 
Ohjelmaan voi tutustua linkistä: 
http://www.ratsastus.fi/uploads/Harrasteluokan_kouluohjelma_2
009_helppoC.pdf  
Varsinainen kilpailukutsu julkaistaan myöhemmin, 
kutsu toimitetaan  lähialueen talleille joista 
toivotaan myös osanottajia. Kaikki harjoittelevat 
ohjelmaa loppukauden tunneilla.  
 
Miltä kouluratsastus parhaimmillaan näyttää voitte 
katsoa tästä linkistä. Totilas on tämän hetken 
maailman paras hevonen, ja sen suoritusta ei voi 
liikuttumatta katsoa. Linkki: 
www.youtube.com/watch?v=RZhtiCqBAGM   
 
 
 
 
 
 
 

Sasulla synttärit 
Summertime Perrier eli Sasu täytti tasan yksi 
vuotta samalla kun siirryttiin kesäaikaan. Siitähän 
se nimensäkin sai. Sasusta on kasvanut näyttävän 
näköinen nuori hevosen kloppi, sillä on hieno kaula 
ja todella pitkät jalat.  Myös liikkeet sillä on  
mahtavia, ravi on lennokasta ja suuriliikkeistä.  
Paljon onnea vain Sasulle synttäreistä! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No niin, kesää kohti mennään jo vauhdilla. Kellon siirron jälkeenkin viimeinenkin tunti pääsee valoisassa ulos 
maneesista. Ja pian kunhan näistä lumista päästään niin ruoho alkaa vihertää, ja sitä hevoset alkavat jo 
odotella kaihoisasti, samalla kun karvanvaihto alkaa olla kuumimmillaan. Nyt ratsastajilla on kädet täynnä työtä 
tai ainakin karvoja siivotessaan ratsunsa ennen tuntia.                                                                             
 
Hyvää kevättäää! 
 
 
 
www.perriertalli.fi  


