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Joulu tulla jollottaa jo niin että alkaa hirvittää. Hevosia ei näytä suuremmin joulustressi painavan, joten eiköhän 
ole parempi ottaa oppia näistä meidän rakkaista pitkäpäistä, ja suhtautua Jouluun kerrankin niin että antaa sen 
rauhoittaa meitä eikä mennä mukaan hössötykseen. Joka sekin tietysti voi olla kivaa sopivasti annosteltuna. 
 
Kulunut vuosi on ollut tallillamme varsin vilkasta muutosten aikaa, ratsastuskoulutoiminta on hakenut 
muotoaan, maneesi on rakennettu ja uusia hevosia sekä ratsastajia on tullut lisää. Suunnitelmat eivät tähän 
lopu, vaan haaveissa on mm. karsinapaikkojen lisääminen, suuri kilpailujen järjestämisen mahdollistavan 
ulkokentän tekeminen, ratsastusvaellukset ... Aika näyttää mitä voidaan ja saadaan toteutettua, mutta mukavaa 
ainakin suunnittelu on. 
 
 
Kuukauden ratsastajat: Hannele&Olli 
Helsinkiläinen pariskunta Hannele ja Olli Hari 
suuntaaa Hondansa keulan täsmällisesti joka 
sunnuntai kohti Koskenkylää säästä piittaamatta 
kuten aitojen Honda-miesten kuuluukin. 
 

 
Kuva: Hannele&Irri ja Olli&Pelle 
 
Mikä sai teidät aikuisena aloittamaan täysin 
uuden harrastuksen? 
Hannele:Meillä on kummallakin kiinnostus eläimiin 
ja kaikkeen luontoon liittyvään. Olli:Ehkä taustalla 
myös piili haavekuva mies-stetson-koira 
hevosineen maastossa. 
Kaunko olette nyt harrastaneet? 
Nyt on juuri neljäs vuosi alkamassa. Alkuun oli 
ajatus oppia tämä 10 kerran kurssilla, mutta pian 
huomattiin, että vaatii vähän enemmän. 
Mitä tavoitteita olette asettaneet 
harrastukselle? 
Hannele: Oppia lisää, myös este- koulu ja maasto 
ovat kaikki kiinnostavia. Olli: kouluharjoitukset ovat 
minulle välineitä hevosen hallintaan maastossa. 

Mitä muuta harrastatte? 
Meillä on 2-vuotias puuhakas koira, joka vie aikaa. 
Lisäksi Hannele harrastaa mm. joogaa sekä 
liikuntaa ylipäänsä, ja vesijuoksu on tällä hetkellä 
tuntunut mukavalta. Aiemmin myös veneilimme 
paljon. 
 
Lempihevosenne? 
Hannele: Vili 
Olli: Pelle ja myös Foxia on ikävä, se oli jollain 
tapaa samassa rytmissä kanssani. 
 
Joulun pyhien tunnit 
 
Tunteja ei pidetä Joulukuussa seuraavina päivinä: 

- 24.-26.12.  (la, su ja ma) 
Lisäksi  8.1.2006 (sunnuntai) ei pidetä tunteja, 
koska Jukka osallistuu 7-8.1. ensiapukurssille. 

 
Ne jotka tietävät olevansa matkoilla tai muutoin 
eivät pääse esim.  Joulun väliviikolla 27.-30.12. 
ratsastamaan, pyydetään ilmoittamaan 
mahdollisimman pian, jotta voimme yhdistellä 
ryhmiä tai ottaa esimerkiksi pyhistä eniten 
kärsivästä sunnuntain ryhmistä ratsastajia viikolle. 
 
Tammikuun 1. päivä tunnit jatkuvat normaalin 
viikkokalenterin mukaisesti. 
 
 
 
 
Estekurssi 
Kolmena lauantaina maneesille kokoontui joukko 
innokkaita esteratsastuksen harjoittelijoita. 
Ensimmäisessä ryhmässä ratsastivat Riina 
Narinen, Kata Lustig ja Katariina Öhberg, toisessa 



ryhmässä Ingrid Öhberg, Linda Frank ja Juuli 
Jokinen. 

Kuva: Teppo Hakala 
Harjoituksissa keskityttiin esteratsastuksen 
perusteisiin. Tasapaino, oikea istunta, tahti ja tarkat 
tiet ovat tärkeitä asioita jotka tulee hallita. 
 
Viimeisen valmennuskerran piti Etelä-Suomen 
aluevalmentaja Teppo Hakala, joka oli tarkka  
perusasioista. Jos kantapää ei ole alhaalla, ei jalka 
pysy oikein ja tasapaino pysy. Tämän totuuden 
muutama myös käytännössä testasi maneesin 
pinnan tasolta tarkasteltuna, onneksi sen 
suurempia vammoja kuin mustelmia takapuoleen ei 
saatu. 
Varsinkin vanhat kisaratsut Pelle ja Ally verestivät 
muistojaan ja intoilivat niin että väliin näytti että ne 
eivät maneesiin mahdu.  
Kurssilla Teppo kiitteli kaikkien intoa harjoitteluun ja 
kehui erityisesti Lindan ja Calyppon siistiä 
ratsastusta. 
Toivottavasti näemme kurssilaisia ensi kesän 
kilpailuissa, 2-3 ratsastajaa kursilta omaa jo nyt 
valmiudet kilpailuihin varskin jos saavat sopivan 
ratsun alleen. 

 
 
Turvallisuus 
Ratsastustallien turvallisuus on ollut viimeaikoina 
tapetilla aina television pääuutisia myöten. 
Hevosten kanssa toimiessa on tiettyjä pelisääntöjä 
joita tulee noudattaa.  
Kun hevonen painaa 400-600 kg ja ratsastajamme 
keskimäärin 40-60 kg niin tietää miten voi käydä 
jos mitataan voimia tai kenen luut kestävät. 
Ratsastuksesta ei koskaan saa 100% turvallista, ja 
se on myös  yksi tekijöitä lajin viehätyksessä. 
 
Ratsastajien mukana tallille tulee omaisia ja muita 
henkilöitä joille nämä pelisäännöt voivat olla  
vieraita, ja ratsastajan tulee ne heille kertoa. 
 
Tässä muutamia  tärkeimpiä sääntöjä: 

- hevosilla aina etuajo-oikeus tallitiellä 
- jätä auto tallin päätyyn parkkipaikalle, älä 

aja tallin pihaan 
- maneesin ovea ei saa yllättäen ja 

varoittamatta avata 
- hevosten lähelle ei mitään erikoista: esim 

sateenvarjot, lastenvaunut, vieraat koirat.  
- karsinaan hevosen kanssa vain ratsastaja, 

ei myös viisi kaveria 
 

Ratsastajille: 
- kun jonkun hevonen riehaantuu tai 

ratsastaja putoaa pysäytä oma hevosesi ja 
odota ohjeita 

- jos putoat  älä yritä pitää väkisin ohjista 
kiinni ja raahautua perässä 

- tärkein ohje:  pysy rauhallisena joka 
tilanteessa ja suu on pidettävä kiinni vaikka 
pelottaisi 

 
                                       
Pakkasraja 
 
Talven tullessa on syytä myös ottaa huomioon 
herra Pakkanen.  
Pakkasraja on –17 C mitattuna maneesin sisältä, 
jonka ylittyessä tunteja ei pidetä. 
Jos mittari on kiikunkaakun ja et tiedä, soita Jukalle 
ja kysy (0400-444 035) 
Eniten pakkanen ratsastajassa käy sormiin ja 
varpaisiin, jotka ovat aika vähällä liikkeellä 
ratsastaessa. 
Tärkeintä on pukeutua oikein, parempi vähän 
hikoilla kuin olla paikat sinisenä ja kohmeessa. 
Maneesissahan ei viima tee kiusaa, joka ulkona 
saa pienemmänkin pakkasen puremaan 
 
 
 
Uusi asukki 
Olemme saaneet myös uuden asukin tilalle. Viikko 
sitten meille muutti pieni pikimusta Mini-kissa.  

 
Pentu majoittui Jukan 
vaatekaappiin, ja nyt 
sitä ja Justus-koiraa 
pikkuhiljaa tutustetaan 
toisiinsa, ettei käy 
vahinkoa. 
Kissanpennun äiti on 
Wicksperin kartanon 
tallikissa, ja tallikissan 
työkuvaa on Minillekin 
suunniteltu. 
 
Kuva: Mini& Julle

 
 
 



 
 

Kuukauden hevonen 
 
 
 
Kuukauden hevonen: Ally 
 
B.Valley Light  eli Ally tai myös vain Tammana tunnettu. Se syntyi 4.4.1993 Tanskan Eskilstrupissa. Isä 

Valentino ja emä Kahlua. Sen säkäkorkeus on noin 166 cm.  
Suomeen Allyn toi vanha ystävämme hevoskauppias Stig Winqvist 
Tuusulasta. Ostimme sen häneltä kun tamma oli neljävuotias, se astutettiin 
saksalaisella oriilla Contender. Joka on nykyään erittäin suosittu ori, ja sen 
jälkeläisiä hyppää WorldCup-sarjassa useampi (Contra, Montender ja 
Checkmate 4). Varsa Peak Perrier olikin sitten erittäin tyylikkään näköinen, 
liikkui hienosti ja osasi hypätä.  
Kun Ally vieroitettiin varsasta, se myytiin kilpahevoseksi  Milla Toivoselle joka 
kilpaili sillä sitten pääasiassa helpoissa alue- ja kansallisissa estekilpailuissa. 
Kun Millan sitten teki mieli uutta 
nuorta hevosta, halusi hän että 
pitkäaikainen kumppaninsa 
pääsee takaisin ”kotiin” eikä lähde 
vieraalle ja niinpä ostimme se 
uudestaan meille. 
 
Luonteeltaan Ally on tasainen, 
siltä ei tarvitse pelätä sen 
suurempia tempauksia. E  x-

kilpahevosena se on kuitenkin varsin tempperamenttinen, ja 
kierrokset nousevat helposti laukkaharjoituksissa. Se on erittäin 
herkkä pohkeille ja suustaan, joten sillä ratsastavan täytyy  olla 
tasapainoinen koko istuntansa kanssa.  
 
Allyn liikkeet ovat varsin suuret, joka aiheuttaa sen että ravi tuntuu monesta varsin pahalta ja laukka taas 
ihanalta kuin mummun keinutuolissa istuisi. 
Ally on yksi osaavimmista hevosistamme, varsinkin eri tyyppiset väistöt ja laukanvaihdot ovat sen bravuuri-
aluetta ja tietysti hyppääminen. Herkkyytensä takia Ally ei ole helpoimpia hevosia hypätä, ratsastajan pitää 
osata pitää oikea paine lähestyttäessä estettä ja pienikin muutos ratsastajalta näkyy heti Allyn askeleessa. 
 
Moni on myös ihmetellyt Allyn jalassa pidettävää kumirengasta. Sen taustalla on vanha vamma joka aiheutui 
siitä, että se oli joskus yöllä potkaissut jalkansa karsinan kalterin väliin johon jalka oli jäänyt kiinni. Aamulla kun 
se sitten huomattiin niin tallihenkilökunta suurinpiirtein pyörtyi, koska verta oli vuotanut rutkasti. Kun jalka 
saatiin vapautettua, se oli yön aikana ehtinyt hiertynyt aika pahasti. Onneksi jänteitä tai muuta e Toipuminen vei 
reilut puolivuotta. Vammaan on kasvanut arpikudosta, johon toinen jalka helposti hivuttaa. Rengas estää 
hivuttamisen ja suojaa arpea. 
 
 
 
Hyvää Joulua ja menestystä ensi vuodelle !! 
 
 
www.perriertalli.fi
 
Huom.  Tiedotteen voit lukea myös netissä 
kotisivuiltamme tai voit tilata sen Jukalta suoraan 
sähköpostiisi, jolloin saat sen aina heti 
uunituoreena. (Sähköisenä näet myös kuvat 
väreissä) 
 
 

 

http://www.perriertalli.fi/

