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TTalvi on sujunut yllättävän nopeasti, vaikka mitään isompaa tapahtumaa ei ole ollut. Viikot valuvat käsistä 
samanlailla kuin vesi sormien välistä maahan, josta sitä ei takaisin saa.  Parempi ettei mieti koska ämpärin 
pohja häämöttää.
Kevät on edistynyt niin, että valoa riittää iltaisin ja tunnit ovat osin jo siirtyneet ulos. Vain perheen pienimmät 
menevät vielä sisällä turvallisuus syistä, hevot kun näin keväällä ovat aika virkkuja ulkona.
 

Polson valmennus maaliskuussa
ja seuraava toukokuussa.

Saimme jälleen nauttia Tiina Polson tarkasta 
ja tehokkaasta valmennuksesta. Tällä kertaa 
oli ratsastajia hieman vaihdettu, jotta useampi 
pääsisi valmennusten piiriin. Myöskään 
hevosista Ressu ja Vili eivät ole ennen 
osallistuneet näihin kekkereihin.
Tallin fb-sivuilla valmennusta jo käsiteltiin , 
joten tässä ei enää sitä sen tarkemmin 
käsitellä.

Tiinan kanssa sovittiin keväälle vielä yksi 
valmennus, jonka ajankohta on lauantaina 
20.5.   Ja sään salliessa pidetään ulkona 
koulukentällä. Halukkaat ilmoitelkaa Jukalle.
Valmennuksessa voidaan jo varmaan vähän 
valmistautua lähestyvään kauden 
päätöskilpailuun 

Kevätkauden kilpailuharjoitukset 4.6.
Jälleen pidämme perinteiset kauden 
päättäjäiset, joissa ratsastajamme voivat 
näyttää ja mitata talven aikana opittuja asioita.
Kilpailut pidetään sunnuntaina 4.6. iltapäivällä.
Luokkia ei ole vielä 100-varmasti päätetty, 
mutta ilmeisesti ne ovat:

– helppo C EB Special
– helppo B:3 (rata A) 
– ja ehkä muutamalle jopa vaativa B:0, 

jos loppukauden harjoitukset sujuvat 
mallikkaasti. 

Tällä kertaa kilpailut käydään kouluradalla 
maneesin vieressä.
Kilpailujen tuomariksi on lupautunut koulutuomari 
Siru Vänskä.
Ohjelmat voit katsoa: 
http://www.ratsastus.fi/kouluohjelmia 

Riston osoite ratkesi
Vähän vahingossa meille tulleen Riston kohtalo 
ratkesi kaikin puolin parhain päin. Isona ja erittäin 
herkkänä hevosena sillä tunneilla voivat ratsastaa
vain parhaat ratsastajamme, joita ei riitä joka 
päivälle. Niinpä Riston käyttö jäi liian vähiin.
Onneksi sitä heti sen saapumisesta eniten 
ratsastanut Annika tykästyi siihen niin, että päätti 
ottaa ruunan hoteisiinsa. Niinpä sovimme että 
Riston ei tarvitse muuttaa, vaan se jää tänne. 
Annika on kokenut ratsastaja, jonka kanssa Risto 
varmasti viihtyy hyvin

Thielon muuttoilmoitus FB-
sivuillamme keräsi tykkäyksiä
Thielo-ponimme päätti itse vaihtaa karsinansa 
mukavampaan. Se oli selvästi havainnut, että 
kulmakarsina, 14 m2 ja kaksi ikkunaa oli vapaana.
Poni teki selväksi haluavansa sinne marssimalla 
karsinaan aina kun sillä oli tilaisuus. Normaalisti 
se pysyy karsinassaan kiltisti, vaikka ovi olisikin 
auki. 
Thielohan on yli kaksikymppisenä edelleen 
nuorekas ja virkeä sekä itse asiassa osaavin 
opetushevosistamme, ja koko tallin toiseksi 
osaavin Daphnen jälkeen. Thielo hallitsee 
vastalaukat, avo- ja sulkuväistöt sekä 
laukanvaihdot.  Puhumattakaan siitä, että sillä on 
pari A4-sivua pitkä lista sijoituksista 

http://www.ratsastus.fi/kouluohjelmia


kansainvälisistä estekisoista Saksassa ja 
Hollannissa ja Suomen koulukisoista.  Poni on 
myös iästään huolimatta edelleen erittäin 
säpäkkä, ja hanakasti ilmoittautuu mukaan 
leikkiin, jos joku toinen hevonen innostuu hieman 
liikaa. Eikä se aina tarvitse sen suurempaa 
syytäkään. Joten on mukava nähdä, että 
ratsastajamme eivät kanna sille kaunaa, vaikka 
tuiskahtelevatkin välistä alas selästäThielon 
iloitteluissa.

PS:
Tallin Fb-sivulla muuttoilmoitus- juttu sai noin 70 
tykkäystä, joka on sivujen historian TOP-kolmen 
joukossa.

Satulointi
Suitsien ja satulan laitto hevoselle on tarkkaa 
puuhaa. Hevonen ei voi itse sanoa, että nyt joku 
puristaa tai hankaa. Sen on vain yritettävä kestää,
tai sen ratsastaja ajattelee että mitä tämä nyt 
kiukkuaa ja potkaisee, kiskaisee ohjista tai 
läimäisee raipalla, jotta lopeta tuo pelleily.
Niinpä kun ratsastaja tulee tallille, hevosen 
harjaus on tärkeä vaihe. Vaikuttaa että monet 
vähän pyyhkivät harjalla, kun niin on tapana 
alkuun tehdä. Mutta harjatessa tärkeää on poistaa
kaikki roskat ja savimurenat sekä lika, joka 
varsinkin varusteiden alla hiertäisivät. Lisäksi yhtä
tärkeää on käydä hevonen läpi ihan kädellä 
tunnustellen, jotta huomaa onko likaa, haavoja tai 
aristavia kohtia, tai onko lämpötiloissa 
eroavaisuuksia nivelissä tai kavioissa.

Kun suitse on saatu päähän, tarkista että ne ovat 
suorassa. Turparemmin oikea kireys on sellainen, 
että kaksi sormea mahtuu päällekkäin nenän ja 
remmin väliin. 

Satulan oikea paikka on tärkeä. Liian edessä se 
estää lapojen liikettä, sekä satulavyö hankaa 
kainalosta. Liian takana se taas kuormittaa 
selkää. Satulahuopa on tarkistettava myös ennen 
selkään laittoa ja tarvittaessa harjattava 
puhtaaksi. Turha puhdistaa selkää, jos sitten lyö 
siihen paakkuuntuneen huovan satulan alle.
Satulan alla keskellä on säkää ja hevosen 
selkärankaa vartene tyhjä tila, huopa pitää 
kohottaa ylös siitä kohtaa, jotta se ei kiristä 
selässä.

Kuva: kaksi sormea päällekkäin turpiksen ja nenäpiin väliin
Satulavyö ei siis saa olla aivan kainalossa kiinni, 
vaan siihen on jäätävä noin kämmenen mitan 
leveys (riippuen hevosen ja kämmenen koosta).
Nykyaikaan käytetään joustovöitä, jotka ovat 
mukavia hevoselle. Mutta vain jos niitä ei vedetä 
liikaa.. Aikuinen saa vyön helposti liian kireälle. 
Kuvitelkaa itse juoksevanne, jos  rintakehänne 
ympäri on vedetty remmi todella tiukalle.  
Muutamat pyöreän pulleat ponit ovat ongelmia, 
koska satula liukuu sivulle helpommin. Mutta 
silloin ongelma on kyllä yleensä siinä, että 
ratsastaja varsinkin ympyrällä tuppaa 
könöttämään ulkokyljellä ja satula sitten luisuu 
sille puolelle. 

Hyvää kevättä
www.perriertalli.fi 

http://www.perriertalli.fi/

