
Seitsemän laukan väli 
 

Perhe  

Se, että olen saanut perheen, on tärkeää. Minusta ei ole koskaan tuntunut, että olisin joutunut  

luopumaan jostain perheen takia. Koko perheen täytyy tukea, että pystyy olemaan yrittäjänä 

hevosalalla. Etua on tietenkin siitä, että aviomieheni Kyösti on myös liiketoiminnassa mukana ja 

hevosalan ammattilainen, kun työpäivät ovat pitkiä ja hommat eivät lopu koskaan.  

 

Iltaan painottuvan työn vastapainoksi pyrin järjestämään iltapäivisin aikaa lapsille, kun he tulevat 

koulusta. Autan läksyissä, puuhaamme jotain ja syömme yhdessä; tämä on ehdottoman tärkeä hetki 

perheellemme ja se rytmittää päivän. Lapsillemme talli on kuin toinen koti ja onneksi he ovat 

kiinnostuneet hevosista. Olen iloinen, että Jonne on varsinainen työmies ja auttaa mielellään 

kevyissä töissä. Noora opettelee ratsastamaan ja puuhailee ponien kanssa. Vanhemmillani on aina 

aikaa lapsillemme; ukki ja mummi kuuluvat ydinperheeseemme. 

 

Matkustan nykyään paljon. Lapset kysyvätkin usein spontaanisti, että oletko sie äiti ensi viikolla 

Suomessa. Kyösti vastaa sillä aikaa perheen arjesta ja lapset taitavat nauttia siitä. Muutaman kerran 

vuodessa teemme yhteisen lomamatkan.  

Elän lapsuuteni unelmaa. Tämä kaikki on perheemme elämää ja elämäntyöni. 

 

Ammattitaito 

Opiskelin ratsastuksenopettajan ammattitutkinnon 2008 työn ohessa ja huomasin vasta jälkeenpäin, 

kuinka tärkeää se oli minulle henkisesti. Kurssikaverini olivat myös talliyrittäjiä; kuulumisien 

vaihto ja yhteistyö heidän kanssaan avarsi toimialaa. Se muutti suhtautumistani työhön ja pystyin 

ottamaan ammattimaisemman otteen asioihin.  

 

Realismi ja pessimismi erottuivat toisistaan ja nyt voin ajatella totuudenmukaisesti. Minulla on 

kokemusta ja ammattitaitoa. Tämä on ensisijaisesti liiketoimintaa ja usein joudumme miettimään, 

mihin kannattaa investoida ja mihin ei. Unelmiahan täytyy aina olla, mutta ei haavekuvia 

todellisuudesta. Niistä olemme käyneet Kyöstin kanssa monet keskustelut. Luotan häneen, kun hän 

ravistaa minut takaisin kentänpinnalle. 

 

Maneesi on yksi esimerkki toteutuneesta unelmasta. Alkuvuodet niin sanotusti kahlasimme 

hangessa ja annoimme tasoitusta luonnonvoimille. Kyllä siinä alkoi oma terveyskin jo kärsiä. 

Täysimittaisen maneesin valmistuminen vuonna 2006 oli tavallaan käännekohta koko 

liiketoiminnalle ja loi puitteet ammattimaiselle ratsastuskoulutoiminnalle.  

 

Henkilökunta 

Olen oppinut delegoimaan. Sen edellytyksenä oli, että vuosien mittaan tähän valikoitui luotettava 

henkilökunta ja ympärille kerääntyi kokeneita alan ihmisiä. Pystyn lähtemään reissuun luottavaisin 

mielin ja täällä hommat hoituvat. Hevosien eli työkaveriemme hyvinvointi on etusijalla. 

Opetushevosilla on säännölliset lomat ja kesäaikana ne pääsevät laitumelle viettämään oikeaa 

hevosen elämää laumassa.  

 

Kaikkia tallimme hevosia hoidamme kuin omiamme. Kokenut henkilökunta huomaa pienetkin 

poikkeukset niiden käytöksessä ja hoitaa niitä yksilöllisesti.  

 

Yhteistyö 

Myyntitoiminta tekee työstäni monipuolisemman ja siinä on haastetta. Luotettavat hevoskasvattajat 

ja yhteistyökumppanini ovat olleet Baltian maissa kymmenen vuoden ajan samoja. He tietävät, 

minkätyyppiset hevoset kiinnostavat minua ja uusia suhteita syntyy luontevasti. Yhteyshenkilöni 

Puolassa tietävät, mistä asiakkaani ovat kiinnostuneita ja saattavat lähettää tekstiviestin jostain 



erityisestä kisahevosesta. Myyntihevoseni ovat siis tavallaan kahteen kertaan valikoituja, kun ne 

tulevat Suomeen.  

 

Etsin terveitä, hyväkäytöksisiä hevosia eri tarkoituksiin. En ota edes myyntiin sellaista hevosta, joka 

ei kelpaisi minullekin; oli kyseessä kilpailu- tai harrastehevonen. Opetushevoset valikoituvat 

tiettyjen kriteerien mukaan ja hyvillä sellaisilla on aina kysyntää. Usein ne jäävät tähän 

harjoittelemaan hommia vähäksi aikaa ja joukossa on ollut hauskoja persoonia, joista vieläkin 

puhumme. 

 

Hevosihmisillä on aina yhteinen kieli, vaikka kielitaito olisi joskus vajavainen. Kun ammattilaiset 

yhdessä näkevät hevosen liikkuvan, ei siinä aina kieltä tarvita. ”You have very good ice”, sanoi eräs 

puolalainen myyjä virheellisellä englannilla, kun kysyin lisätietoja vain laadukkaista yksilöistä 70 

hevosen listassa. Kauniisti liikkuvan hevosen katsomiseen en voi kyllästyä ja usein jään myöhään 

iltaisin pongailemaan niitä netistä, vaikka järkevämpää olisi mennä nukkumaan.   

 

Kilpailut 

Haluan edelleen kehittyä ratsastajana. Kilpailijana pystyn hyödyntämään kokemusta asiakkailleni ja 

antamaan heille enemmän. Kilpaileminen on se mittari, jolla tarkistan omaa tasoani ja ylläpidän 

sitä. Myyntihevosten kilpailutulokset ovat tärkeitä asiakkaille ja niillä kilpaillaan myös toimivuuden 

tarkistamiseksi ja opetusmielessä. Joskus on ylellistä lähteä muualle kisoihin vain yhdellä hevosella 

ja hevosenhoitaja mukana; se tuntuu minilomalta.  

 

Omia kisahevosia voin pitää vain rajoitetusti aikapulan vuoksi, mutta muutama mieleinen on nytkin 

osaomistuksessa ja tavoitteet ovat korkealla. Usean hevosen olen myynyt haikein mielin, sillä jotkut 

ovat olleet niin mieleisiä, että olisin halunnut jättää tähän itselle kisakumppaneiksi. 

 

Erityisen iloinen olen tämän kauden kansallisista kouluratsastustuloksista vaativa A-tasolla. Tästä 

on mukava tähdätä inter-tasolle ja ensi kaudelle on tiedossa taas mukavia haasteita. 

 

Asiakkaat 

Olemme täällä hevosenhoitamisen ammattilaisia ja niiden hoitaminen on työmme. Teemme kaiken 

loppujen lopuksi asiakkaita varten; tämä on palveluala eikä niistä helpoimpia. 

 

Kannan vastuuta asiakastyytyväisyydestä ja siksi haluan nähdä asiakkaan ennen hevosen hankintaa. 

Tässä tuotteessa on kyseessä noin 600 kiloa lihaa ja ratsastaja, ja minun tehtäväni on saada siitä 

ratsukko aikaiseksi. Siinä sitä riittää haastetta. Parasta palautetta on,  kun niin sanotusti myyty 

ratsukko löytyy sijoittuneiden tuloslistalta tai kun parhaimmat valmennettavani ovat sijoittuneet 

kansallisella tasolla. 

 

Yksikin tyytyväinen asiakaspalaute päivässä kruunaa raskaan päivän. Meillä voi harrastaa monella 

tasolla, mutta kehitystä haluavilla on mahdollisuus ratsastaa pidemmälle. Nautin myös siitä, kun 

näen oppilaiden huolehtivan opetushevosista ja puunaavan niitä. Hevonen on aina se tärkein 

hevosihmiselle ja se yhdistää minua ja oppilaitani. Sielu lepää näissä arjen asioissa. 

 

Seura 

Olen ollut aikoinaan mukana perustamassa ratsastusseuraamme Meri-Lapin ratsastajia, joka on 

kuvaannollisesti sulautunut yritykseeni tai toisinpäin. Tuemme ja kehitämme toisiamme. Ei ole vain 

jotain yritystä tai seuraa, vaan ihmiset muodostavat ne. Ympärilläni on upeita ihmisiä, joiden kanssa 

olemme kasvaneet tällä tontilla. Yhteinen tulevaisuus näyttää hienolta, ja tämä on sitä realismia. 

 

 
-Tekstin on kirjoittanut Katariina Pajarin kertomana S. Salomäki, 2010- 


