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Tammikuu ei ollut kovin talvinen, sää on sahannut plussan ja pakkasen välillä. Lunta on juuri sen verran että 
maa ei ole ihan musta. Ilkeää on lumen alla oleva jää, jonka takia hevosetkin joutuvat lähinnä seisoskelemaan 
tarhoissaan. Toivotaan että saamme hieman normaalia talvea ennenkuin jo taas kevät koittaa. Päivä on 
kuitenkin jo selvästi pidempi kuin kuun alussa.

Ratsastaja esittely
Uusia aikuisratsastajistamme esittäytyy Leena. 
Porvoossa asuva Leena pitää miehensä kanssa 
Zum Beispiel- nimistä ravintolaa. Hän on 
ratsastanut toistaiseksi yksityistunneilla ja kirinyt 
kovaa vauhtia muita kiinni ja voikin varmasti pian 
osallistua tunneille.

Kuva: Leena ja Vili

Koska aloitit ratsastamisen:
Pienenä kävin Tapiolassa alkeiskurssin poneilla, 
mutta kotona ei oikein ratsastusta arvostettu, 
siskojenkin mielestä hevoset haisivat pahalle, joten
kurssin jälkeen en jatkanut harrastusta.

Miten sitten päädyit taas hevosen selkään:
Aikuisena ratsastelin hieman naapurin hevosella, 
mutta varsinaisesti sysäys oli kun 40-v synttäreiden
kunniaksi lähdimme kavereiden kanssa Islantiin 
issikka-vaellukselle ja se oli hieno kokemus.
Sen jälkeen kävin vuoden verran Kerkkoossa 
issikka-tallilla, menimme maneesissa lähinnä 
käyntiä ja tölttiä.
Ehkä paraas oppi oli, kun kerran hevonen pelästyi 
jotain ja keikahdin alas, se oli ensimmäinen 
putoamiseni ja huomasin että ei sitten käynyt 
kuinkaan, pikemminkin nauratti. Joten sen asian 
jännittäminen jäi.

Mitä toivot ratsastukselta:
Että oppisi tietämään mitä tekee ja saada 
hevonenkin toimimaan samaan suuntaan.

Vuoden 2014 tittelit
           Useampi vuosi peräkkäin on jo nimetty  

leikkimielisten tittelien haltijat. Tittelit 
elävät vuosittain ihmisten ja tapahtumien
mukaan.

Merkittävin titteli on Vuoden Ratsastaja ja sen 
saa tänä vuonna Annika.

Tämän tittelin saadakseen on ratsastukseen 
panostettava tosissaan. Ja vaikka Annika käy 
töissä sekä opiskelee samanaikaisesti, ehtii hän 
käydä meillä kahdesti viikossa sekä myös 
muuallakin viikottain ratsastamassa. 
Annika onkin yksi parhaimmista ratsastajistamme,
ja sopivalla hevosella voisi aivan hyvin harrastaa 
myös kilparatsastusta  taitojensa puolesta.

Vuoden junnu
Junnutittelin nappaa Amanda. Hän aloitteli 
aikanaan meillä, mutta pienikokoisena ja vähän 
arkana ei oikein löytynyt sopivaa ratsua silloin. 
Hän kävi vuoden ahkerasti Loviisassa ponitallilla 
ja nyt hänestä on kasvanut  oikein päättäväinen 
poniratsastaja, jolla Ressu menee kiltisti 
kiukuttelematta. Ja jos Ressu hyväksyy, se on jo 
melkoinen meriitti.

Potentiaalit Junnutittelin saajat alkavat olla 
pelottavan vähissä, kun omat ”kasvattimme” 
huristelevat jo kohta kaikki autoilla tallille. Alle 
lukio-ikäisiä ratsastajia meillä on tasan viisi joista 



kolme on ysiluokkalaisia.  Suorastaan 
käsittämätöntä, miten lapset vanhenevat tuolla 
lailla...

Katovien junnujen trendi on muuten 
valtakunnallinen ongelma. SRL:n tilaston mukaan 
lasten ja nuorten ratsastajien  määrä on 
vähentynyt vuonna 2014, kun aikuisten määrä on 
kasvanut.

Vuoden unikeko
Muita titteleitä aikaisemmin napanneellaRonjalla 
on tapana mennä päikkäreille koulun jälkeen.. 
Niinpä hän on useamman kerran nukkunut 
tunnilta pommiin. Onneksi hän asuu niin lähellä, 
että sängystä puhelinsoitolla herätettynä ehtii 
vartissa mopoautollaan tallille, selvää VPK 
-ainesta siis.  

Vauhdikkain maneesin käyttäjä

Kuva: Lily (takki päällä)  ja kaveri Arttu leikkivät 
maneesissa

Tämän tittelin haltija on edustaa koiruuksia, eikä 
se ole tallikoira Arttu vaan hänen ystävänsä Lily. 
Lily on tiistaisin ratsastavan Kristiinan Whippet-
tyttö, joka aina tuntien jälkeen pääsee 
juoksemaan Artun kanssa maneesiin. Ja voi veljet
sitä vauhtia mitä tästä koirasta lähtee, eikä 
Arttukaan hidas ole.
Päivän kohokohtia on katsoa, kuinka hauskaa 
koirlla on revitellä niin paljon kuin kintuista lähtee.

Vuodenvaihteen kurssit

Joululoma-tauolla pidettiin kaksi kurssia sekä 
ratsasteltiin rästejä pois.

Kankikurssi
Kaksipäiväiseen kankisuitsituksella pidettyyn 
kouluratsastuskurssiin osallistuivat Annika /Emmi, 
Mari/ Vili ja Anna /Roo.
Kurssin sisältönä oli valmistella laukanvaihtoa. 
Ratsukot tekivät laukasta käyntisiirtymiä ja 
uudestaan laukannostoja. Vaikeimpana oli pitkällä
sivulla tehty käyntisiirtymä josta vastalaukan 

nosto. Kun tämä onnistuu sujuvasti on ratsukko 
valmis kokeilemaan laukanvaihtoa askeleessa.

Estekurssi
Myöskin kaksipäiväiseen estekurssiin osallistuivat 
Tampereelta tullut AnnaM /Vili, Emma /Thielo ja 
Ronja /Ressu. Kurssin alkua piti siirtää päivällä, 
koska oli yli -20C pakkasta.Seuraavana päivänä 
olikin sitten jo plussaa. Ensimmäinen kurssipäivä 
oli hieman jännittävä, ponit olivat latautuneita 
joulutaon seisokin takia ja pari ratsastajaa löysikin
itsensä hiekalta. Hyppäämäänkin päästiin kun 
ylimääräiset riekut oli purettu pois.

Toisena päivänä eli uuden vuoden aattona 
hypättiin jumppa-sarjaa istuntaa harjoitellen sekä 
suhteutetun välin ratsastamista. Tämä päivä 
sujuikin jo ilman ylimääräisiä kommelluksia. Ja 
ratsastajat pääsivät valmistautumaan vuoden 
vaihtumiseen ehjinä ja toivottavasti tyytyväisin 
mielin.

 

Esittelyssä vuoden 2014 hevonen:
Gallops Flemmie eli Emmi

Useampien  ratsastajien  suosikki  on  8-vuotias
Emmi.  Kaunis  tamma  on  sopivan  kokoinen,  ei
pieni eikä iso.

Mikä on historia Emmin takana?
Ostimme  Emmin  kun  se  oli  pikkuvarsa.
Käydessämme  sitä  Sipoossa  kasvattajan  luona
katsomassa,  maa  oli  jäinen  ja  liukas  joten
liikkeistä ei juuri osannut sanoa mitään. Mutta niin
vain varsa lähti mukaan.

Sen  emä  Källbackas  Arabella  on  entinen
kansallisen  tason  estehevonen  ja  isä  kuulu
kouluperiyttäjä  Flemmingh  (eli  Sasu  on  Emmin
velipuoli kun on sama isä).
Emmi  oli  pari  kertaa  varsanäyttelyssä  ja  sai  II-
palkinnon 38 pisteellä molemmilla kerroilla.

Kuva: Emmi Lappeenrannan kilpailuissa 2012

5-vuotiaana  Emmi  kilpaili  kansallisella  tasolla
nuorten hevosten luokissa Tiinan kanssa. Emmin
ravi ei ole luonnostaan kovin suurta, joten aivan
kärkisijat  jäivät  saavuttamatta  näissä  luokissa,



joissa  pääasia  on  nimenomaan  askellajit.
Kilpailemisesta Emmi piti  ja esiintyi itsevarmasti.
Jos ravi onkin hieman tavanomaista Emmillä, niin
laukka ja varsinkin käynti ovat sen vahvuuksia.

Tänä päivänä Emmi on miellyttävä ja erittäin kevyt
ratsastaa,  se  suorittaa  vaivattomasti  helppo-A:n
tehtävät. 
Opetustehtäviin  se  ajautui,  kun  tarvitsimme
täydennystä tunneille ja kilpahevosistamme Emmi
oli ainoa riittävän tasainen .
Vireä tamma ei kuitenkaan sovi aivan aloittelijoille,
koska se ei pidä siitä, jos kyydissä oleva ei pysy
tasapainossa mukana. Tai kukapa hevonen pitää,
mutta  osa  hevosista  sietää  sitä  paremmin  että
reppu keikkuu.

Kevään  aikana  Emmille  opetetaan  lähinnä
kokoamista ja mm laukanvaihdot,  sekä yritetään
hieman kehittää ravia. Ja sitten kuka tietää, mitä
tulevaisuus vielä tuo sen eteen. Se on kuitenkin
varsin  nuori  vielä.  Tämän kevään  aikana  Emmi

tekee  opiskelunsa  takia  normaalia  vähemmän
tunteja

 

Näin on saatu uusi vuosi liikkeelle. Aivan ensimmäiset viikot olivat hiuksia harmaannuttavia, koska
hevosilla oli joulutauosta ja pakkassäistä johtuen ylimääräistä virtaa. Ja niinpä saimmekin nopeaan
tahtiin putoamisia saman verran kuin koko syyskautena yhteensä. Ja tällä kertaa alas tuli kaikkein
kokeneimpia ratsastajiamme. Onneksi meno on  tasaaantunut ja nyt on jo pari viikkoa pysytty hyvin
kyydissä.

Hyvää talvea kaikille

www.perriertalli.fi 

http://www.perriertalli.fi/
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