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Vuosi kääntyi jälleen uudeksi, ja varsin tummissa sävyissä mennään ainakin jos ulos katsoo. Ja kyllä synkkä 
pimeys sekä jatkuva tuhnusade ja tuuli vie vähän mieltäkin väkisin väsyneeksi. Joten jo kevättä tässä väkisinkin 
odottelee vaikka talvikaan ei ole vielä edes oikeasti alkanutkaan.  
Muistaakseni milloinkaan aikaisemmin ei ole ratsastettu tammikuun 20. ulkona täysin sulalla ja priima-
kunnossa olevalla kentällä, mutta nytpä ratsastettiin. Eräänlainen ennätys sekin. Toivottavasti sitä ei enää 
rikota vähään aikaan. 
 
 
Kuukauden ratsastaja: Sanna 
Viikottain Helsingistä Koskenkylään ratsastamaan 
autoileva Sanna Hyvärinen on jo varsin kokenut 
ratsastaja. Päivät hän työskentelee 
mainostoimistossa graafisena suunnittelijana. 

 
Kuva: Sanna ja Vertti 
 
Kuinka olet harrastellut ratsastusta? 
Aloitin 7-vuotiaana lähtemällä tallille kaverin 
houkuttelemana iltapäiväkerhon sijaan. 
Jatkoimme tallilla käymistä itsenäisesti pyöräillen 
sinne 3km. Siihen maailmanaikaan 
vanhempia ei harrastamiseen tarvittu kuin 
rahoittajina... 
 
Aikuisiällä oli taukoa kymmenisen vuotta kunnes 
läysin Perriertallin työpaikan virkistyspäivän myötä. 
 

Nuorena kävin parhammillani estetunneilla 2 kertaa 
viikossa ja hyppäsimme 100-110cm rataa. Enää en 
voisi uneksiakkaan noin isojen ratojen 
hyppäämisestä, ja muutenkin vauhdin sijaan 
rauhallisemmat koulukiemurat vievät voiton 
aikuisiällä. 
 
Mikä ratsastuksessa kiehtoo? 
Eläinrakkaana henkilönä hakeudun harrastuksiin 
jossa voi kommunikoida eläinten kanssa. 
Ratsastus ei niinkään kiinnosta pelkkänä 
"välineurheiluna". 
 
Onko tavoitteita/ haaveita 
harrastukseen liittyen vai onko vain 
kuntoliikuntaa? 
Jos taitoa kouluratsastukseen alkaa kertyä uosien, 
tai vuosikymmenien aikana niin en pistä ainakan 
vastaan! Mutta sunnuntairatsastelukin sopii mulle 
mainioisti. 
Vaellusratsastaminen ulkomailla hienoissa 
maisemissa luonnon keskellä on silti parasta! 
 
Lempihevosesi? 
Kaikissa neljässä hevosessa joilla olen ratsastanut 
on hyviä puolia, jotka yhdistämällä saisi täydellisen 
pakkauksen; Veeran ulkomuoto, sekä muoto, Allyn 
herkkyys avuille, Vilin tahdikkaat väistät ja Vertin 
mutkaton luonne. 
 
  
 
Vertistä yksityisratsu 
Niin siinä sitten kävi että kun ajattelimme myydä 
yhtä niin toinen meni kaupaksi. Eli Jere Oksasen 
äiti Satu ehdotti, että he olisivat kiinnostuneita 
Vertistä.  
Jere on kiinnostunut kouluratsastuksesta ja Vertti 
on sopiva opetushevonen sysäämään ura alkuun.  
Hevonen ja poika ovat tulleet tunneilla toimeen 
varsin hyvin, Verttihän on rotevasta ulkomuo-
dostaan huolimatta hieman arka ja panikoi helposti 



varsinkin jos ratsastaja itse epäröi tai häslää sen 
selässä. 
Varmajalkaisen  hevosen kanssa myös äiti voi 
maastoilla turvallisesti. 
 
Vertti on monen kokeneemman senioriratsastajan 
suosikki, ja heidän onnekseen Vertti osallistuu 
tunneille kahdesti viikossa, jotta Jere ehtii käydä 
kouluakin. 
Kesällä Vertti sitten muuttaa Jeren kotiin parin 
shetlanninponin seuraksi. 
 
                                    
 
Kysely 
Tammikuussa on tapana ollut  tehdä 
pieni kysely siitä, minkälaisia mahdollisia 
lisäkurssi-teemoja toivottaisiin ja mitä 
muuta mahdollista toivetta/ajatuksia on. 
Ainakin viime vuonna pidetty ja kovasti kiitelty 
istuntakurssi saanee jatkoa taas keväällä, jos 
kiinnostuneita löytyy 
 
Satulakopissa on  myös lomakkeita joita ruksimalla 
voit kertoa toivomuksiasi tai sitten voit lähettää sen 
sähköpostilla jukka.jokinen(et-merkki)perriertalli.fi  
 
(tallin info-sähköpostiosoite on poistettu käytöstä 
koska sinne alkoi kertyä niin paljon roskapostia ja 
siksi tässäkin sähköposti-osoite on tuolla tavalla 
kirjoitettuna). 
Kaikkien palauttaneiden kesken arvotaan palkinto. 
 
 
 
 
 
Satulavyön kiristys ja jalustinhihnat 
Satulavyö ja jalustinhihnat työllistävät tunnin alussa 
ratsastajia pitkään. Onko vyö sopiva /liian kireä 
/löysä ja onko jalustinhihnat yhtäpitkät/liian pitkät/ 
liian lyhyet. 
Satulavyö tulee aina tarkistaa vielä selästä, että se 
on riittävän mutta ei liian tiukka.  
Nämä nykyajan helpot joustolla varustetut 
satulavyöt voi nuorikin ratsastaja vetää liiankin 
kireälle.  
Sopivan kireän vyön alle saa sormet työnnettyä 
(huom. kokeile edestä taaksepäin eli 
myötäkarvaan), mutta väli pitää tuntua napakalta.  
 
Moni satula (erityisesti synteettiset) ja varsinkin 
paksulla satulahuovalla varustettu voi kuitenkin 
painua painostasi niin, että vyötä on syytä kiristää. 
 
Jos joudut kiristämään vyötä selästä, nosta jalka 
siiven eteen jalka jalustimessa. Vasen käsi ottaa 
vastinhihnasta kiinni, etusormi suorana tunnustelee 
ja asettaa lukon kielen paikalleen. Oikea käsi 
pitelee ohjia. 

 
Jalustinhihnoja joutuvat tuntiratsastajat säätämään 
aina, yksityisillähän moista ongelmaa ei ole kun on 
aina sama ratsastaja. 
Helpoin tapa säätää on nykäistä solki esiin, jätä 
vasemman käden peukalo vanhan reiän eteen 
merkiksi ja siirrä sopivaan reikään (ilman merkkiä 
olet pian hukassa, montako reiän väliä pitikään 
siirtää). Kun pituus on sopiva, nykäise hihna  taas 
aivan ylös ettei se jää painamaan reittäsi. Moni 
hihna on niin paksu, että ne liukuvat huonosti, 
paras konsti on terävällä nykäisyllä saada hihna 
liikkeelle. 
Jalustinhihnat on syytä laittaa ensin maasta käsin 
mahdollisimman lähelle, ja tarvittaessa 
hienosäätää selästä.  
Vinkki: monella on esim kännykkään talletettu 
omat jalustimen reikänumeronsa hevosittain 
 
 
Tallin kotisivut 
Kotisivuillamme www.perriertalli.fi on tapahtunut 
pientä kehitystä. Olen harjoitellut videoiden siirtoa 
kamerasta tietokoneeseen ja siitä edelleen nettiin. 
Kuvajäljestä näette että harjoiteltavaa on vielä 
aikapaljon. Ja välineetkään ei ole parhaasta 
päästä.   
Siitä huolimatta  tarkoitus on pikkuhiljaa saada 
jokaisesta hevosesta jokin videopätkä esille. 
Ensimmäisiä harjoitelmia voi jo käydä 
ihmettelemässä. Ensinnä laitetaan varsat ja nuoret 
hevoset. 
 
 
 
Irtohypyttäminen 
Nuorten hevosten ja varsojen irtohypyttäminen pari 
kertaa kuussa kuuluu niiden opetussuunnitelmaan 
ja tehdään meillä  usein lauantai-iltaisin kun muissa 
perheissä katsotaan telkkaria. 

Kuva: Viksu ponnistaa okserille hyvällä tekniikalla 
 
Irtohypytystä varten rakennetaan estekuja, jonka 
alkupäästä hevonen lasketaan irti. Kujalla on 

http://www.perriertalli.fi/


apupuomi ja kolme estettä.  Suorituksen jälkeen 
annetaan palkkioksi porkkanan pala. 
 
Kaikki hevoset pitävät irtohypyttämisestä, jos ne on 
siihen rauhassa totutettu ja opetettu. 
Suurin osa hevosistamme on niin innostuneita 
radasta, että ne laukkaavat suoraa päätä 
uudestaan alkuun niin että emme ehdi väliin 
ollenkaan korottamaan esteitä. 
Innokkaiden hevosten kanssa touhuaminen ei ole 
aina ihan vaaratontakaan, kuten alla olevasta 
videolta kaapatusta kuvasta näkee. 

 
Kuva: Roo lähdössä estekujaan takakaviot 80 cm Jukan päästä 
 
 
 
Rästitunnit 
Uudessa kausisysteemissä ratsastajan tulee 
entistä paremmin huolehtia rästitunneistaan eli 
korvata mahdolliset poissaolot. 
Tällä hetkellä viikolla mahtuu ti, ke ja to klo 18 
oleviin ryhmiin ilman peruutuksiakin yksi 
lisäratsastaja. Jos tiedät poissaolosta etukäteen 
esim lomamatkan takia, niin rästejä voi ratsastaa 
myös etukäteen. 
Mikäli näyttää siltä, että rästiläisiä alkaa kertymään 
useampia, kuten viime talvena flunssa-aallon 
aikana, niin lauantaisin pidetään klo 15 erikseen 
sovittaessa rästitunteja. Muista erikoistilanteista 
sovitaan aina erikseen. 

 
Koulu-tiimi 
Tälle kaudelle suunnitelluista tiimeistä saatiin 
kasaan kouluratsastus-tiimi. Estetiimiin ei riittänyt 
harmikseni riittävästi halukkaita.  
Koulutiimin muodostavat Erika Lantz-Ally, Aija-Vili, 
Vilma-Ressu ja Jere Oksanen - Vertti. 
 
Tiimi ratsastaa kahdesti viikossa vakiohevosilla. 
Lähtötaso mitataan koulukokeella ja sama koe 
tehdään keväällä. Tiimin ratsastajilla on 
mahdollisuus osallistua myös tallin ulkopuolisiin 
kilpailuihin, jos ratsukkojen kehitys on riittävä. 
Kilpaileminen ei kuitenkaan ole tässävaiheessa  
tiimillä ykköstavoite, vaan kehittyä ratsastajana 
tekemällä rankkaa perustyötä istunnan ja hevosen 
hallinnan kanssa. Muut tulee sitten ekstrana jos on 
tullakseen. 
 
 
Kisakausi avattu 
Tammikuun 21. Julle ja Milli avasivat vuoden 
kisakauden osallistumalla Vironmäen ponitallilla 
pidettyihin estekilpailuihin. 
Ponitalli sijaitsee meiltä n. 40 min ajomatkan 
päässä lähellä Orimattilaa ja siellä on mukavan 
suuri maneesi jossa mahtuu hyvin menemään 
rataa. 
Ratsukkomme suoriutui hienosti ja menivät sekä 
puhtaan perus- ja uusintaradan. Vielä ei aika aivan 
riittänyt ruseteille vaikka Julle jo vähän ratsastikin 
aikaa oikomalla parissa kohtaa. Mutta vaikka 
rusetin puute harmittikin itse ratsastajaa, tärkeintä 
on kuitenkin että itse ratsastus sujuu nätissä 
rytmissä ilman virheitä. 
Söpö Milli oli sai yleisön huokailemaan ja Julle 
sanoikin, että ei nähnyt mitään kun salamavalot 
häikäisivät pikkutyttöjen ja vähän vanhempienkin 
räiskiessä heistä kuvia. 
Valitettavasti allekirjoittanut jännitti sen verran että 
kamera unohtui taskuun, joten itselle ei tullut kuvia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hyvää talvea !! 
 
 
www.perriertalli.fi
 

http://www.perriertalli.fi/


 
KYSELY 2008 
 
Normaalitunneilla  
(merkitse haluamasi kohta, jos useampi kohta kiinnostaa numeroi tärkeysjärjestyksessä ) 
 
1. haluaisin enemmän   a) esteharjoittelua 
                                         b) kouluratsastusta 
                                         c) istuntaharjoittelua 
                                         d) leikkeja, pelejä hevosilla 
                                         e) käydä maastossa 
                                         e) muuta, mitä _______________________________________________________ 
 
2. mennä useimmiten 

a) aina samalla hevosella/ponilla 
b) useimmiten samalla 
c) mieluummin eri hevosella 
d) muuta mitä _______________________________________________________ 
 
  

Kursseja haluaisin seuraavista aiheista: 
a) Centered Riding -istuntakurssi 

 
b) __________________________________________________ 

 
c) __________________________________________________ 

 
 
Muuta sanottavaa, kehitysehdotuksia, risuja ja ruusuja eli vapaa kommentti: 
 

Vastaajan nimi: _______________________________  
(jos haluat osallistua arvontaan) 
Kiitokset osallistumisestasi 

 
 


