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Joulukuu on mennyt siinä kuin marraskuukin, vettä ja tuulta, seuraavana päivänä tuulta ja vettä. Kyllä maneesi 
tuntuu mukavalta. Vaikka toisaalta ennen maneesia tällaista leutoa talvea, kun kenttä on sula, olisi kiitelty. Se 
että vettä paiskoisi niskaan olisi ollut vain pieni haitta. Eli aika nopeasti me totumme helpompiin olosuhteisiin, ja 
valitamme sitä että tuuli saa maneesin nurkat natisemaan. Varsinkin näin joulunaikaan pitäisi muistaa että 
kaikilla ei välttämättä ole kuusta olohuoneen nurkassa ja joulupuuroa pöydässä. 
  
Ratsastajaesittelyssä:  Ronja  
Hevosmiestaito ei ole koosta kiinni. Sen on taas 
kerran todistanut  Ronja.  Nukkemaisen nätti ja 
pieni Ronja saa kiukkuisen Senninkin sulamaan ja 
menemään kuin tyhjää vain, jopa laukkaaminen 
sillä onnistui hyvin. Sitkeästi Ronja ratsastikin 
kokonaisen vuoden Sennillä, kunnes nyt siirtyi 
isompaan Milliin. Kantapäät Ronjalla osuvat 
nippanappa ohi satulan ponin kylkiin. 
Ronja ei turhia pälpättele, joten haastattelukin 
mentiin aika jämäkästi. 

 
Kuvassa: Ronja 
 
Mikä ikäinen olet ja kauanko olet ratsastanut 
Täytän jouluna 8-vuotta ja olen ratsastanut vuoden.   
 
Mikä ratsastamisessa on kivaa? 
Tykkään hevosista.  
 
Aiotko ruveta isona kilparatsastajaksi?  
En ole vielä miettinyt. Ehkä (Äiti vierestä kertoo että 
leikeissään Ronja kyllä kilpailee kovasti)  
 
Mikä on suosikki ponisi? 
Milli 

Minni tuli kotiin 
Vielä ehti tapahtua hevoskannassamme muutoksia 
ennen vuodenvaihdetta. Myimme Viivin eli Eve 
Perrierin Ypäjälle Eijalle ja vaihdokkina tuli takaisin 
Miss Perrier eli Minni.  
Minnille on tullut kesällä pieniä jalkaongelmia, 
mutta suhtaudumme luottavaisesti siihen että 
saamme hoidettua sen kuntoon. Jos se kuntoutuu 
se jatkaa kilpahevosen uraansa. Ja jos ei niin se 
siirtyy tammatouhuihin eli tekemään lisää pikku-
Viivejä. Minni täyttää ensi vuonna vasta 7-vuotta, 
joten se on kovin nuori ja ehtii vielä paljon. 

 
Minni varsamaisena vuonna 2003 

 
Minni ladyna näyttelyssä 2005 (Kuva: Leila Kinnari) 



Oulun kuulumisia 
Oulussa Äimänraution tallialueella meren rannalla 
asustelevat Lyyli ja Neppari valmistautuvat täyttä 
päätä jo alkavaan kevättalven hallikauteen. 
Syksyllä HorseShow:n aikaan Ouluun muuttanut 
Lyyli on kotiutunut oikein hyvin ja on esiintynyt 
edukseen ja herättyänyt huomiota ulkonäöllään ja 
liikkeillään, jopa niin että parikin kouluratsastajaa 
on kysellyt hintaa Lyylille.  
Yliniemen Mari on ehtinyt Lyylin selästä 
keikahtaakin pari kertaa, Lyyli on kehittänyt pika U-
käännöksen jos joku tulee liian lähellä vastaan.  
He ovat olleet Helky Pakarisen kouluvalmennuk-
sessa ja Pinja Immosen estetunneilla, joten Mari 
satsaa tosissaan valmentautumiseen. 
 
Neppari eli Cream Perrier alkaa myös olla iskussa 
ja Marilla on kova työ pidellä isoa ja vahvaa 
Nepparia esteharjoituksissa. Nepparinhan tavoite 
ensi kaudella on vakiinnuttaa itsensä 130 cm  
tasolla ja ehkä kokeilla siipiä vähän isommassakin 
jos oikein hyvin menee. Kuluneella kaudellahan 
Neppari meni jo helposti 130–luokkia 1–2 
pudotuksella ja 0-radat olivat usein parin hipaisun 
päässä. 
 
 
Glögi maistuu jouluna 
 
Joulun alusviikolla on tallilla kävijöille ollut tarjolla 
lämmintä glögiä ja pipareita. Ja hyvin on maistunut. 

 
Kuva: Glögillä Mia ja Samu 
 
 
 
Esteratsastuskurssi Joulukuussa 
Joulun välipäivinä pidetään siis estekurssi, jossa 
pari ryhmällistä tallin junioireita harjoittelee esteiden 
aakkosia.Senioreita ei ole rohjennut /päässyt 
töiltään mukaan. 

Kaikki ovat tervetulleita katsomaan tunteja 
iltapäivisin klo 14- n.16.30 
 
Kurssin päätteeksi lauantaina pidetään pienet 
harjoitus-estekilpailut . Johon voi ottaa muutkin kuin 
kurssilaiset osaa. 
 
 

 
Uudet tarhojen aidat ( A-staket) 
Komeat aidat ovat toistaiseksi toimineet loistavasti 
ja hevoset ovat pysyneet niissä hyvin. Myös portit 
ovat pelanneet hyvin pakkasillakin, joita myös 
syksyllä marraskuun talvessa oli parikymmentä 
astetta 
Kuva on tältä talvelta vaikka ei sitä uskoisi, vai 
mitä? 

 
 
 
 
 
Kursseja ensi vuonna 
Heti alkuvuonna pidämme hevosen käsittelyn 
teoriakurssin. Tavoitteena saada perustietoa 
hevosen käsittelystä maasta käsin. Useimmat 
onnettomuudethan eivät suinkaan hevosten 
kanssa satu putoamalla selästä vaan käsitellessä 
niitä. 
 
Huhtikuulle on sovittu istunta-kurssi, jonka pitää 
centered riding-ohjaaja Anne Helén. Kurssi sisältää 
teoria-osuuden ja ratsastusta. 
 
Valmisteilla on myös laaja kurssi hevosen 
hoitamisesta. Se on suunnattu henkilöille, jotka 
ovat aikeissa hankkia oman hevosen tai haluavat 
muuten syventää hevosiin liittyvää tietoa. Osaatko 
esim kiinnittää irronneen kengän, lastata ja 
kuljettaa hevosta, lääkitä tai katsoa onko satula 
sopiva. Näitä ja muita taitoja harjoitellaan kurssilla. 
 
Tarkemmin tietoja kursseista lähempänä.



 

uukauden hevonen: Thielo, s. 1996 

allin uusia tulokkaita on kaunis ponitamma Thielo. Hollannin ratsuponi 
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Thielo on 10-vuotias. Säkäkorkeus 144 cm. Se on asunut ja kilpaillut kok
ikänsä pääasiassa Hollannissa mutta käynyt myös jonkin verran kilpailuissa
Saksan puolella. 
Ponilla on mittava
lähinnä 110 cm tasolla, mutta jonkin verran myös kouluradoilla. 
Poni liikkuu keveästi ja joustavasti, ja varsinkin sen laukka on nii
että sitä voi vain kateellisena ihailla. 
Luoteeltaan se on todella kiltti, hyvä k
hyvänä kisaponina sillä on myös räjähtävää energiaa, joka näkyy sen 
liikkuessa ja onneksi useimmiten kuplinta on pysynyt aisoissa vaikka jo
pirskeet saattaa mennä ylikin. 
Tavoitteena ponilla ja Juulilla o
startata joitakin kansallisia . 

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 
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