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Niinpä sitten kävi, että koiranpentumme puri tietokoneen laturinjohdon poikki. Uskomatonta, että uutta joutui 
odottamaan liki 4 viikkoa. Siitä johtuen jäi sitten helmikuun lehti ilmestymättä, kun painokone ei toimi ilman 
sähköä. Huomasin että on hyvää harjoitusta olla ilman tietokonetta jonkin aikaa, aika kiinni niihinkin tuntuu 
juuttuvan.

Uutinen Hippson.se-sivulta kertoo:

Ridskolan satsar på lektioner på 
trähästar

           Håtuna Ridskola har enligt ett 
pressmeddelande startat ridning på 
trähästar, för barn och unga. Fler ridskolor 
har säkert en trähäst i stallet, men nyheten 
är att Håtuna undervisar gruppvis på dem

 
Uusi turvallisuuskäytäntö Perrier-tallilla
Liekö KevätPörriäisen syytä vai minkä, mutta viime
viikkoina on ratsastajia keikahdellut alas liki 
päivittäin. Ja usein vähän turhankin helposti.
Onneksi on selvitty lähinnä mustelmilla ja henkisillä
kolauksilla.
Mutta kuten tiedetään, putoamisessa voi käydä 
huonomminkin. Siksi otammekin käyttöön uuden 
turvallisempaan ratsastukseen tähtäävän 
käytännön.
Tästä lähin jokainen pudonnut ratsastaja on 
velvoitettu osallistumaan korjaavaan terapiaan 
kahden putoamista seuranneen viikon ajan. 
Ruotsin mallin mukaisesti terapia järjestetään 
tallille hankittavilla Rullis-poneilla. Samalla voidaan 
järjestää henkistä tukiterapiaa pudonneen 
ratsastajan omaisille SRL:n konsultin toimesta. 

Ensimmäinen ratsastusterapia tunti sisältää 
putoamisen aiheuttaman stressin purkua sekä 
tasapainoharjoituksia. Toisella tunnilla Rullis-ponia 
jo voidaan myös työnnellä edestakaisin. Myös 
terapiamaastoretkiä on suunnitteilla, ja sitä varten 

poneille ollaan hankkimassa leveämmät 
maastokuvioidut renkaat.

Olemme jo tehneet hevoskaupat  Rullis-poneista 
Laineen perheen kanssa, ja ensimmäiset ponit 
saapuvat tallimme tiistaina 1.4.
Tervetuloa silloin vastaanottamaan poneja, paikalle
on tulossa myös Loviisan sanomat sekä SRL:n 
turvallisuusvastaava.

Hevostenkäsittelykurssin tulo ja meno
Tässä eräänä torstai-iltana minulle soitti eräs tuttu,
joka  on  kiinnostuntut  hevostenkäsittelyn
opiskelusta  ja  kysyi  maneesiamme  sen  alan
kotimaisen gurun Kari Vepsän klinikkaan.
Hän oli jo kysynyt keväältä Vepsältä vapaan ajan ja
se piti tulevan viikonlopun aikana vielä vahvistaa.
Ajattelin  että  voisi  olla  mukava  nähdä  tämän
tyyppistä  toimintaa  ja  lupasin  että  voisimme sen
järjestää maneesissamme.
Facebookkiin laitoin sitten ilmoituksen ja heti kohta
tulikin  kymmenkunta  ilmoittautumista.  Mutta
valitettavasti  katsojia  olisi  pitänyt  olla  liki  30 että
edes  olisi  päästy  omilleen,  ja  kun  tätä  tekee
työkseen  niin  olisi  kiva  saada  jokin  korvaus
itsellekin.  Tilaisuuden  järjestelyt  kun  veisivät
kuitenkin aika monta työtuntia.
Näin sitten jouduimme pikakutsun myös pikaisesti
perumaan.  Mutta  katsotaan  josko  yritämme
uudestaan  paremmalla  aikataululla  tai  jollain
toisella  kokoonpanolla.  Aihe  kuitenkin  tuntui
kiinnostavan monia.



Bretagnen uutisia
Hetan  vaihto-oppilasaikaa  on   jäljellä  pari
kuukautta  ja  aika  taitaa  hänestä  kulua  liiankin
nopeasti.

Kuva: Hetan suosikkiratsu Camille
Taalla  elama  rullaa  vauhdilla,  viisi  ja  puoli
kuukautta  jo  takana.  Talvesta  ei  ole  tietoakaan,
sanoisin etta Suomessa nama ilmat vastaa noin
huhtikuuta. Ja melkein joka ikinen paiva sataa.
Yksi  viikonloppu  paasin  ratsastamaan  hostaitini
tyokaverin, Charlenen, kanssa. Hanella on kaksi
ponia, aiti  ja sen 4-vuotias varsa.  Rotu oli jokin
outo jota koitin etsia  suomeksi mutta en loytanyt,
mutta  molemmat  olivat  todella  siroja,  kevyita  ja
herkkia. Charlene on itse kouluttanut hevosensa
eika  niilla  ratsasta  juuri  kukaan  muu  kuin  han.
Siksi han oli iloinen kun tulin ratsastamaan hanen
kanssaan.  Tehtiin  reilun  tunnin  pituisen
maastolenkki,  oli  ihan  mahtavaa,  laukattiin
metsateita  ihan  taysilla!  Ratsastin  Ragoella,
kokeneemmalla  ponilla.  Aluksi  se  oli  hieman
jaykka,  mutta  hetken  jalkeen  meni  kauniisti
muotoon ja tein pohkeenvaistojakin. Charlene ei
kay  valmennuksissa  joten  poneilla  oli  tietyt
heikkoutensa,  mm.  aika  toispuoleisia.
Valitettavasti meista ei ole kuvamateriaalia, mutta
seuraavalla  kerralla  muistan  ottaa  kameran

mukaan!
Kaksi  viikkoa  sitten  estetunnilla  hypattiin  ilman
ohjia ja jalustimia, hulluja nama ranskalaiset.
Ja  viime  viikonloppuna  ratsastustunnilla  pelattin
horseballia!  Huuuh  olin  aluksi  aika  kauhuissani
siita  kaaoksesta,  mutta  hauskaa se oli.  Idea on

siis etta on kaksi joukkuetta, ja pallon pitaa kayda
jokaisella  joukkueen  jasenella  ennen  kuin  voi
tehda  korin.  Syotto  piti  tapahtua  ravissa.
Jalustimet liitettiin vatsan alta yhteen, jotta palloa
noukkiessa toiselta puolelta jalustin blokkaa eika
lenna  selasta.  Hevoset  eivat  kaaoksesta  paljoa
piitanneet,  rauhassa  voitiin  roikkua  selasta  ja
valilla pallo osui hevoseenkin! Haluaisinpa nahda
mita  tapahtuisi  jukan  ponien(erityisesti
niken)kanssa...

Kuva:  vaihto-oppilaita  luistelemassa,vasemmalta
Emilia/Tanska,  Pong/Thaimaa,  Emmi  ja
Heta/Suomi
T:Heta

Tallikoira Arttu
Reilu kolme kuukautta vanha Arttu on ottanut 
paikansa tallilla. 

Pentu osallistuu päivisin tallitöihin olemalla mukana
ja puuhailemalla omiaan kun puhdistamme 
karsinoita, lattioiden lakaisuun se osallistuu 
aktiivisesti roikkumalla hampailllaan luudassa 
kiinni. Metsässä se rakastaa käydä samoilemassa 
ja tutkimassa kaiken maailman onkaloita ja koloja.
Hevosiin se osaa jättää onneksi sopivaa hajurakoa,
jotta ei littaannu. Iltaisin se oikein odottaa, että 
tulee tuntilaisia joita se rientää innoissaan 
tervehtimään tietäessään saavansa huomiota 
osakseen.

Kilpailukausi 2014
Moni on kysellyt minulta koska on ensimmäiset 
kilpailut.
Toukokuun puolivälissä on RJL-päivät Savijärven 
kartanollla ja sinne on menossa ilmeisesti 4-v Tilde 



ja ehkä Kerttu, jos on siinä kunnossa jo silloin. 
Muutoin Tilden päätavoite on laatuarvostelut 
syksyllä.
Toukokuun lopulla Helsingissä on startit 
mahdollisesti 5-vuotiaillamme Sasulla ja Syrrillä, ja 
niillä mennään nuorten luokkia kisa kerrallaan mikä
tuntuu hyvältä. Myös maantiede vaikuttaa kisojen 
valintaan, eli pysytään muutaman tunnin ajomatkan
säteellä.

Daphnen aloitus riippuu missä on sille sopiva 
luokka. Ehkä toukokuussa tai sitten vasta 
kesäkuussa. Sen kanssa pyritään nousemaan 
vaativa A-luokkaan. Asiat osataan jo, mutta miten 
luonteikas tamma päättää tänä kesänä esiintyä 
kisoissa vaikuttaa kilpailutukseen. 

Kulmat – Corners
Huippuratsastajat mm. Kyra Kyrklund korostavat 
kentän kulmien hyödyllisyyttä ja tärkeyttä. Mutta 
miksi ne ovat niin tärkeitä. 
 Kulman avulla hevosta voi koota, tasapainottaa, 
saada irtonaiseksi, aktivoida ja vaikka mitä 
hienoksia. Mutta perusratsastajalle riittää se, että 
kulmasta selviää hänen apujensa vaikutuksesta 
tasapainossa ja suorassa ulos hyvässä tahdissa 
kääntyen kauniisti törmäilemättä laitoihin.

Mutta miten ratsastajan tulisi ratsastaa kulma, että 
se menisi oikein?
Ensiksikin kannattaa ajatella että kulma on 1/4-osa 
volttia, näin ratsastettavasta tiestä ei tule liian 
loivaa tai vastaavasti jotkut änkevät itsensä aivan 
sisään kulmaan ja 90-asteen mutkalle.
Aloita siis asettamalla hevonen sisäohjalla n. 3 (2-3
askelta) metriä ennen kulmaa sisäänpäin. Käytä 
hieman johtavaa ohjasotetta, näin huomaat jos 
hevonen vastustaa sisäpohjetta ja et joudu 

kiusaukseen painaa hevosta kulmassa ulospäin 
sisäohjalla. Pidä tasainen tuntuma ulko-ohjalla ja 
sillä säädät taivutusta sekä estät lapoja 
pullahtamasta ulos.
Pohkeet vaikuttavat molemmat eteenpäin, 
sisäpohje normaalilla paikallaan toimii ikäänkuin 
tolppana, jonka ympäri hevonen kiertää 
kulmaa.Samalla se aktivoi sisätakajalkaa 
astumaan hieman ristiin hevosen alle.
Ulkopohje on aavistuksen taaempana ja estää 
takaosaa valumasta ulospäin suuremmalle uralle 
kuin etupää. Ulkopohje on myös varsinaisesti tässä
se kääntävä apu ja pyytää hevosta kääntymään ja 
taipumaan sisäpohkeen ympäri.
Ratsastajan paino on hivenen enemmän 
sisäistuinluulla, riittää kun ajattelet sinulla olevan 
pitkä sisäpohje ja jalka painavana jalustimessa. 
Kierrä hieman omaa ylävartaloa kaarteen 
suuntaan. Tärkeää on myös katseen suunta, jonka 
hevonen tuntee painoapuna, ja valmistelee 
hevosta kulmaan. Pohkeiden käytössä pitäisi 
päästä tilanteeseen, että riittää pohkeen pitäminen 
”iholla” oikeassa paikassa ilman että tarvitsee 
potkia tai puristaa. Samoin ohjilla tasainen kevyt 
tuntuma läpi kulman.
Kun tulet kulmasta ulos, sisäohja myötää ja 
hevonen suoristuu.

Yleisiä virheitä: 
– ratsastajan sisäpohje liian takana = 

hevonen ei pääse taipumaan vaan työntää
takaosan ulkouralle (tavallisimpia virheitä!!)

– sisäohja ei myötää tarpeeksi herkästi = 
hevonen ei tule suoraan ulos kulmasta 
vaan tekee mutkan ja menettää tahtiaan

– hevonen ennakoi kulmaa = ratsastaja 
pyrkii painamaan sitä sisäpohkeella ( ja 
sisäohjalla) ulos ja kun pohje kulmassa 
irroitetaan, hevonen rysähtää sisäänpäin 
pudoten lavoilleen

– hevonen kaatuu kulman läpi sisälapa 
edellä = puutteellinen sisäpohje, liian 
voimakas ulkopohje, puutteellinen sisäohja
tai liian vahva ulko-ohja

 

Uskomattomalla  vauhdilla  tuntuu  tämä  kevät  etenevän.  Juuri  nyt  tätä  loppua  kirjoittaessani  on
aikainen aamu, ulkona on vielä hämärää. Niinpä ajattelin, että minulla on hyvää aikaa kirjoitella tämä
lehtinen loppuun.  Mutta  sitten  vilkaisu  tietokoneen kelloon,  sehän onkin  jo  6.30 eli  viime yönä
siirryttiinkin kesäaikaan, ja nyt pitäisi siis olla jo ruokkimassa hevosia. Onneksi ne eivät sitä tiedä.
Maaliskuussa  koettiin  viikon  verran  myös  takatalvea,  mutta  vain  yksi  päivä  käänsi  sen  takaisin
kevääseen. Tuota pikaa ollaan pääsiäisessä ja sen jälkeen yksi hujaus ja kesä on täällä!
Hyvää kevättä kaikille  

www.perriertalli.fi 

http://www.perriertalli.fi/

