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Suomenhevosen monikäyt-
töisyys sekä niiden reipas ja
rehti luonne ovat varmasti
syitä, minkä vuoksi olen niihin
aikanani ihastunut, totesi rat-
sastuksenohjaaja Hanni An-
dersson, joka on pyörittänyt
vuoden verran Kirkkonum-
men Luomassa toimivaa Rau-
halan Tallia yhdessä Ira
Heimburgerin kanssa. Suo-
men ratsastajainliiton hyväk-
symässä ja valvomassa ratsas-
tuskoulussa yhdeksän kym-
menestä hevosesta kuuluu
maamme alkuperäisrotuun,
joka tänä vuonna viettää 100
vuotisjuhlaansa.

– Monet ovat tulleet meil-
le kokeilemaan nuoruutensa

harrastusta ja innostuneet jäl-
leen luonnonläheisestä har-
rastuksesta ihanien suomen-
hevosten parissa, iloitsi hevos-
harrasteohjaaja Ira Heimbur-
ger, joka oman äitiyslomansa
jälkeen on ottanut ratsastus-
koulun ohjat käsiinsä kun
Hanni pyöräytti maailmaan
potran pojan syyskuun lopul-
la.

Myös tallin hevospuolella
koettiin kesällä iloinen perhe-
tapahtuma kun Virma-tam-
ma varsoi Lorenzosta terhak-
kaan tammavarsa Hildan hei-
näkuun puolessa välissä.

– Tuntikäytössä meillä on
tällä hetkellä kahdeksan rat-
sua, joista yksi on puoliverinen
ja loput suomenhevosia. Tun-
neilla ratsastetaan 3–6 hen-

gen pienryhmissä. Hevosten
koulutustaso on helppo B-
helppo A ja ne myös hyppää-
vät mielellään. Tallimme oppi-
laat ovatkin osallistuneet lähi-
seudulla järjestettyihin seura-
estekisoihin näillä ratsastus-
koulun hevosilla, kertoi Ira.

Innokkain kilpailija Rau-
halan tallilla taitaa kuitenkin
olla Hannin aviomies Jan, jo-
ka on kunnostautunut esteki-
soissa tallin suokeilla. Jani on
tuttu näky myös Uudenmaan
Eskadroonan harjoituksissa ja
paraateissa.

– Helmillä me osallistuim-
me myös pari kesää sitten Ri-
tarit-tapahtumaan Helsingis-
sä ja myös hääajelutukset ne-

lipyöräisillä vuodelta 1918 pe-
räisin olevilla vaunuilla kuulu-
vat toimenkuvaamme, muis-
tutti Jani, joka itse aloitti rat-
sastuksen Evitskogin ponital-
lilla 80-luvulla. 15 kesäisenä
ratsastus sai jäädä, mutta laji
veti uudelleen mukaansa
kymmenen vuoden kuluttua
kun Jani pisti hynttyyt yhteen
hevosia harrastavan Hannin
kanssa.

Ennen Kirkkonummelle
muuttoa Rauhalan talli toimi
Överbyn tallin nimellä Es-
poon Margarethebergissä, jo-
hon Hanni ja Ira perustivat
yksityishevosten tallin vuonna
2000. 

– Me molemmat työsken-
telimme Överbyssä toimineel-
la kotieläinpihalla ja kun se

lakkautettiin, niin vuokrasim-
me vanhan navetan ja otimme
sinne yksityishevosia täysihoi-
toon, kertoivat Ira ja Hanni.

Pian toiminta muuttui rat-
sastuskoulun pidoksi ja jo
Överbyssä talli oli suomenhe-
vospainotteinen.

Kirkkonummen Luomaan,
Primulan maille Rauhalan-
tielle hevostoiminta muutti
reilu vuosi sitten. Hanni ja Ja-
ni ovat asuneet Janin sukuti-
lalla jo kahdeksan vuotta ja
hevosia näissä maisemissa on
pidetty aikaisemminkin.

– Parhaimmillaan tässä
rakennuksessa on asunut pa-
risensataa sikaa, kertoi Jani
esitellessään huikeankokois-
ta tiilirakennusta, johon nyt
on kunnostettu tilat ratsastus-
koulun hevosille. 

Tunteja Rauhalan tallilla
pidetään tiistain ja perjantain
välisenä aikana klo 17–20 ja
lauantaisin klo 11–13. 

– Ratsastamme tallin
omalla 25 x 52 metrisellä ken-
tällä tai sitten maastossa, sa-
noi Ira, joka on hyvin tarkka
maastoon lähtijöiden ratsas-
tustaidosta. Kokemusta täy-
tyy löytyä ja hevosen pitää ol-
la hallinnassa kaikissa askel-
lajeissa ennenkuin maastoret-

kestä kannattaa haaveilla.
Tarinat täysin kokematto-

mien henkilöiden maastoret-
kistä villisti laukkaavilla hevo-
silla saivat niin toimittajan
kuin Rauhalan tallin väen nis-
kavillat nousemaan pystyyn. 

Rauhalassa vallitsee jo ni-
mensä mukaisesti rauha. He-
voset saavat siellä viettää
mahdollisimman luonnonmu-
kaista elämää, johon kuuluu
laumassa tarhaus talvella ja
laidunelämästä nauttiminen
kesäaikaan.

Ratsastajat saavat itse hoi-
taa ratsunsa ennen ja jälkeen
tunnin saaden näin arvokasta
kokemusta hevosen hoidosta
ja maastakäsittelystä. Yhtei-
nen sävel hevosen selästä kä-
sin löytyy varmasti paremmin
kun oppii tuntemaan ratsunsa
yksilönä seurustelemalla sen
kanssa myös varsinaisen ope-
tustuokion jälkeen ja ennen si-
tä.

– Uudet oppilaat ovat ter-
vetulleita mukaan tunneillem-
me ja alkeiskurssejakin pi-
dämme kunhan saamme po-
rukan kokoon, lupasi Ira, jon-
ka saa kiinni numerosta 040-
5743573.

SATU HOLMLUND

RAUHALAN talli on Suomen Ratsastajainliiton hy-
väksymä ja valvoma ratsastuskoulu Luomassa. Ku-
vassa tallin väkeä vas. Hanni Andersson, Ira Heim-
burger ja Jan Andersson sekä tallikoirat Milli ja
Nipsu.

TALLIIN on kunnostettu asianmukaiset tilat kym-
menelle hevoselle.

SEPÄN koulun yhdeksäsluokkalaiset Inka Virtanen
ja Tiia Vaarasmaa olivat Rauhan tallilla työelä-
mään tutustumassa. Tytöt kertoivat viihtyneensä
tallitöissä hyvin.

TYTTI ja Helmi rantalaitumella.

– MEIDÄN vanhin ja viisain hevonen, esitteli Jan
Andersson Rauhalan tallin Luvite-ruunan.

VIRMA-tamma varsoi heinäkuussa Lorenzosta kau-
niin Hildan.

KOMEA tiilirakennus on toiminut aikaisemmin sekä navettana että sikalana.
Nykyään siellä asuu kymmenen hevosta.

OPETUSTA Rauhalan tallilla annetaan viitenä
päivänä viikossa. Kuva: Marja Eskonmaa.

SUOMENHEVOSET ovat vieneet Rauhalan tallinpitäjien sydämet. Kuvassa Jan
Andersson ja Ira Heimburger sekä Retu, Iksu ja Rensu.

Suomenhevoset ovat
Rauhalan tallin sielu
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