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muuallakin työssä. Nyt olen hake-
nut opiskelemaan. Olen miettinyt, 
että jos lähihoitajaopintojen kautta 
pääsisin ratsastusterapiakuvioihin.

– Minulla olisi siihen tarkoi-
tukseen todella hyviä hevosia. 
Ratsastusterapia olisi vanhemmalle 
kaartille, jota en raaski millään 
laittaa pois, fyysisesti helpompaa 
hommaa. Ne ovat seurallisia, sym-
paattisia hevosia.

VUOSIEN VARRELLA 
TÄRKEITÄ HEVOSIA

Marjo Norrbacka aloitti maastotal-
lin pidon puoliverisen venäläisen 
trakehner-tamman Preryan (i. Eol, 
e. Drega, e.i. Grjat) kanssa. Se 
toimi maastossa vetohevosena. 
Marjo osti hevosen 1998, ja se eli 
vuoteen 2007 saakka.

Marjon muistoissa elää vahvasti 
myös tallissa vuodesta 2005 saakka 
elänyt, vuonna 1985 syntynyt ja vii-
me syksynä menetetty Rokki-Tähti. 
Oriilla on kaikkiaan 94 jälkeläistä. 
Se on muun muassa Prerya-tallin 
Mayan Basistin, Mayan Gregoriuk-
sen isä. Erityisesti Basisti on perinyt 
isänsä kauniin ulkonäön. Komean 
Basistin säkä on 170 senttiä. Basis-
tin emä on Pliku.

2012 syntynyt Gregorius jäi 
Rokki-Tähden viimeiseksi var-
saksi. Sen emä on Marjon kasvatti 
Mayan Aurora.

1992 syntynyt Juli Pat on asu-
nut vuodesta 2005 Marjon tallissa. 
Sillä on yhteensä 30 jälkeläistä. 
Prerya-tallilla sen jälkeläisistä asu-
vat Mayan Aida, Aurora, Aarre, 
Aaron, Evita ja Gabriel.

Juli Pat voitti 4-vuotiaana Kri-

sastuskoulu on ainoa kannattava 
hevosbisnes Suomessa. Minulla on 
muutamia tunteja viikossa lähinnä 
omille tallilaisille, mutta sen laajem-
malle en meinaa toimintaa laajentaa.

Kun tekee kaiken itse, pääsee 
edullisimmin.

– Muutamat ystävät auttavat, 
mutta ketään en voi palkata. Työt 
riittää loputtomiin. Kädestä suu-
hun tässä eletään.

Maata tilalla on kaikkiaan 16 heh-
taaria, josta peltoa yhdeksän hehtaa-
ria.  Heinää viljellään yhdessä läm-
minverisiä pitävän naapurin kanssa 
sekä tutun karjatilallisen kanssa. 
Heinää viljellään myös muualla.

– Viime vuonna teetätin heinät.

PERSOONALLISUUDET 
VETOAVAT

Suomenhevosissa Marjoon vetoavat 
niiden suuret persoonallisuudet.

– Löysin Face Book –ryhmän, 
jossa sai nauraa katketakseen suo-
menhevosten tempauksille. Niillä 
vain on niitä omia kotkotuksiaan.

– Mutta vaikka ne kuinka tol-
loilevat tai vauhti on päällä, huo-
maavat ne ajoissa missä mennään, 
eivätkä aiheuta koskaan vaara-
tilanteita. Niillä on järki päässä.

Suomenhevonen on Marjon 
mukaan kuin peili, se vastaa 
samalla tavalla kuin sitä kohtelet. 

– Sieltä sitten ajauduin Nur-
mijärven kautta näille seuduille, 
läntiselle Uudellemaalle.

Marjo ajoi toistakymmentä 
vuotta sitten ravikortin ja hankki 
itselleen Ypäjällä ravivalmentajan 
ammattitutkinnon.

– Olin katsellut ratsupuolta sen 
verran kauan, että halusin katsoa, 
millaista ravipuolella on. Kuinka 
erilaista se on, ja onhan se tie-
tysti. 1994 syntynyt Nasu-tamma 
(H.R.Nasakka) oli hyvä radalla ja 
halusin koettaa sen kanssa.

Nasusta ei ravuria tullut, pää 
veisi, mutta jalat eivät kestäneet. 
Maastossa tamma on niin luotetta-
va, että nuorin sen selässä istunut 
ratsastaja on ollut kuusivuotias.

– Olen itse vähän sellainen 
välimallin ihminen, etten ole 
kunnolla kumpaakaan, ratsu- tai 
ravi-ihminen, mutta kuitenkin 
kumpaakin. Haaveilen kyllä edel-
leen, että ehtisin saada jonkun 
varsan ravikuntoon.

– Osa hevosista on päässyt jo lii-
an vanhoiksi, pitää katsoa, jos tästä 
uudesta polvesta löytyisi sopiva.

KÄDESTÄ   
SUUHUN ELETÄÄN

Mutta maastoratsastukset ovat se, 
josta kertyy tallin tulo, ravi on har-
rastus. Myös kolmevuotias poika 
asettaa vielä muutaman vuoden 
rajoituksia äidin ajankäytölle.

Marjolla oli tallillaan myös ori-
asema muutaman vuoden. Hän 
hankki koulutuksen myös siihen.

– Se ei kannattanut. Toiminnan 
pitäisi olla suurempaa. Mielenkiin-
toista se oli kyllä kovasti.

Kuulujaan Marjo ei mielellään 
laske.

– Siitä tulee paha mieli. Rat-

teriumin ja Oulu Express-Ajon, 
oli toinen Pikkuprinssissä. Se oli 
5-vuotiaana Vieskerin jälkeen toi-
nen Suur-Hollola-Ajossa, ja kolmas 
Tawastjernan Muistoajossa. Juli on 
ensimmäinen suomenhevonen, 
joka juoksi 4-vuotiaana 2600m 
alle 1,30. Eerik Pataman kasvatti, 
Turon poika oli myös parhaana 
suomalaisena kahdesti kolmas 
Pariisin kylmäverilähdössä 2002.

Tallissa asuu 2012 syntyneet 
oripojat mukaan lukien yhteensä 
seitsemän oriitta. Tammoja on 11. 
Joukon ainoa ruuna on Simo.

VIELÄ VARSA 
RAVIKUNTOON

Kukaan muu Marjo Norrbackan 
suvusta ei ole kiinnostunut hevo-
sista. Hevoset olivat Marjollekin 
ensin pelkkä harrastus. Hän aloit-
ti maastotalli Preryan toiminnan 
Vihdin Vesikansassa 1999, Lievi-
ölle hän muutti 2001. Marjo asui 
27-vuotiaaksi pääkaupunkiseudul-
la Helsingissä ja Vantaalla.

RATSASTUSKOULU 
ON AINOA 
KANNATTAVA 
HEVOSBISNES 
SUOMESSA. 

Tilalla on kaksi tallirakennusta. 
Vanhempi on rakennettu 1950-luvulla 

navetaksi. Tarvittavaa korkeutta talliin 
on saatu lattiaa laskemalla. Pienhevosen 

korkuiseksi jäänyt, 2007 syntynyt Mayan 
Bono on yksi Marjon  seitsemästä oriista.

Mayan Basisti on perinyt parhaat 
ulkoiset ominaisuudet sekä 
isältään Rokki-Tähdeltä, että 
emältään Plikulta. Basistin säkä 
on 170 senttiä, samoin on sen 
emän. Ori on myös luonteeltaan 
rauhallinen ja kiltti.

Espanjalainen kengittäjä, Ivan Lopez kengitti Hallan Förstin. 
Torstiksi kutsuttu Rokki-Tähden 2009 syntynyt jälkeläinen 
muutti Prerya-talliin helmikuussa.

Mudassa on karvanlähtöaikaan mukava kylpeä. 
Bettiina nauttii keväästä.

Toisen tallin Marjo rakensi tilalle tultuaan reilut kymmenen 
vuotta sitten. Hän asuu tallin yläkerrassa poikansa kanssa.
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– TONNILLA    
EN VARSAA MYY

Myöhäisestä Evitasta oltiin kiin-
nostuneita myös ostomielessä.

– Kukaan ei vain ole valmis 
maksamaan varsasta kunnon 
hintaa. Tonnilla, jos myisin, niin 
saisin kaupaksi, mutta sillä en 
myy. Rotukoirastakin saa parem-
man hinnan.

– Pidän varsaa kolme vuotta, ja 
teen työtä sen kanssa joka päivä. 
Opetan sen pitämään kärryjä taka-
naan ja ihmisen selässään. Myös 
näiden hevosten suku on ihan hyvä.

– Viime aikoina en ole varsoja 
juuri enää myyntiin tyrkyttänyt-
kään, koska tonnilla en halua 
niistä luopua. Se, etteivät varsat 
mene kaupaksi vaikuttaa tietysti 
suomenhevosen kasvatukseen, 
varsoja ei juuri synny.

Marjo pitää hevoset mieluum-
min itsellään kuin luopuu niistä 
alihintaan.

– Tässä tiedän, mitä niille tapah-
tuu, ja mitä ne elämässään koh-
taavat. Maantielle joutuessaan, 
niitä saatetaan ajaa kovastikin ja 

Marjon vanhempi kaarti on tullut 
hänelle sieltä täältä.

– Joistakin huomaa, että ovat 
olleet vähän kovemmalla, ja toiset 
taas päässeet vähän niskan päälle. 
Hevonen on fiksu ja osaa käyttää 
mahdollisuutensa hyväkseen. Ilkeä 
suomenhevonen on harvoin.

– Suomenhevosen kanssa ei ole 
tylsää, ja yhteispeli sujuu hyvin, 
kun ei enää itsekään ole ihan yhtä 
nopea kuin aikaisemmin, nauraa 
43-vuotias Marjo.

Ensimmäinen maastohevonen, 
Preryan- trakehner oli toista maata.

– Se oli todella fiksu, mutta sillä 
oli omia kotkotuksiaan, tukkirekka 
sai mennä ohi ketjut helisten, mut-
ta leskenlehti väärin päin kaatoi 
maailman. Tällaisia hömpötyksiä 
suomenhevosella harvemmin on.

TÄNÄ KEVÄÄNÄ   
EI VARSOJA

Tänä keväänä kukaan tammoista 
ei ole kantava. 

– Vanha Heta-tamma elää 
yhdessä Juli Patin kanssa, enkä 
ole varma, onko se kantava. Mutta 
jos sen varsa on syntyäkseen, se 
tapahtuu joka tapauksessa vasta 
ensi vuonna.

Tamma tekee luomuna varsan 
korkeintaan joka toinen vuosi. 
Joka toisen talvenhan ne ovat 
poissa oriin luota.

– Laitoin 1990 syntyneen 
Hetan (Aihetar) eräässä elokuus-
sa samaan tarhaan Julin kanssa. 
Ajattelin, että se on jo niin vanha, 
ettei se enää tule tiineeksi, kun 
se oli tehnyt jo seitsemän varsaa.

– Tamma ei ole koskaan oikein 
välittänyt muista hevosista, mutta 
Julin kanssa se on hyvää pataa. Eikä 
oriinkaan tarvitse olla yksin, kun 
se osaa olla nätisti vanhan tamman 
kanssa. Jonakin marras-joulukuun 
yönä heillä oli kuitenkin ollut herk-
kä hetki, koska Hetan kahdeksas 
varsa Evita syntyi lokakuussa 2010. 
Näin meillä, Marjo nauraa.

Varsasta sen myöhäistä synty-
mäajankohtaa ei huomaa.

– Se ei jäänyt alamittaiseksi tai 
muuta vastaavaa. Päin vastoin ori-
varsat näyttävät rääpäleiltä sen 
rinnalla. Ensimmäisenä talvenaan 
se oli normaalia vähemmän ulko-
na, ja oli emänsä kanssa talven 
ja vielä seuraavan kesän, muuten 
kaikki meni normaalisti.

Hetan yhdeksäs varsa, Gabriel, 
myös Juli Patista syntyi vuonna 
2012.

VETCARE
1/2-SP

Nasu, Simo ja 
Seri huhtikuisella 
maastolenkillä. 
Kuva: Philip Dean

– YHDEN NELIVUOTIAAN PUOLIVERI-
KASVATIN MYIN SELLAISEEN HINTAAN, 
ETTÄ SAIN OMANI POIS.

Heta-mamman vatsa-
nahka on antanut periksi 
yhdeksän varsan myötä. 
Sillä on kolme yhteistä 
varsaa Juli Patin kanssa. 
Ystävällinen ori ei ahdista 
tammaa.

jolleivat ne juoksekaan, lähtevät 
ne helposti kiertoon.

– Yhden nelivuotiaan puoliveri-
kasvatin myin sellaiseen hintaan, 
että sain omani pois.

– Varsat ovat ihania, niitä olisi 
mukava teettää ihan joka vuosi. 
Varsojen ja nuorten kanssa on 
mukava tehdä hommia. Ne ovat 

kuin tyhjä valkoinen paperi, jolle 
alat kirjoittaa, Marjo Norrbacka 
hymyilee.

Marjon mukaa myös tuet pie-
nenevät koko ajan ja byrokratia 
tiukkenee. Erilaisia tarkastajia 
vierailee talleilla tiuhaan tahtiin. Q

MARI AHOLA-AALTO

MAASTOTALLIPRERYA.WORDPRESS.COM/
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sä Marjon reippaat pollet ehtivät 
kahden tunnin maastolla kiidättää 
ratsastajia 15-20 kilometriä.

– Kivaa on myös se, että jonos-
sa mennään, mutta Marjo pyrkii 
ilmoittamaan tulevat askellajin 
vaihdokset hyvissä ajoin etukä-
teen, jotta esimerkiksi hevosille 
tutulle laukkasuoralle päästään 
lähtemään sulavasti käynnistä 
ilman pitkiä pysähdyksiä, pidät-
telyitä ja ryntäilyjä.

Myös maastojen hinnat ovat var-
sin kohtuulliset, kun huomioidaan 
tallin läheisyys pääkaupunkiin ja 
etenkin jos asiakas tarttuu Marjon 
tällaisia maastoilun suurkuluttajia 
varten kehittämiin paljousalen-
nuksiin eli sarjalippuihin.

– Marjon tallilla olemme oppi-
neet valtavasti ja koko ajan opim-
me lisää hevosen käsittelystä, 
hevosen hoitamisesta ja käyttäy-
tymisestä käytännössä, sillä siellä 
hoidamme ja satuloimme hevoset 
ennen maastoa ja maaston jälkeen 
riisumme ne valjaista, hoidamme, 
helteellä suihkutamme, pakka-
sella loimitamme, ja useimmiten 
lopuksi viemme ne myös takaisin 
laitumelle.

– Marjo on tallinpitäjänä usko-
mattoman topakka, rohkea ja osaa-
va, vetäjänä reipas ja juuri sopivan 
suorapuheinen meidän makuum-
me. Kaikesta näkee, että nuo putet, 
vaikka teettävätkin valtavasti työtä, 
aiheuttavat välillä huolta ja surua 
ja syövät ylimääräiset rahat, ovat 
hänelle myös todella rakkaita. En 
voi kuin ihailla naista ja pienen 

Pakkanen, sade tai myrsky eivät 
meitä saa peruuttamaan.

Itse olen nyt osallistunut Marjon 
maastoihin yhteensä 63 kertaa, 
joista pari kertaa on ollut kahden 
päivän pituisia vaelluksia ja use-
ampikin puolen tai koko päivän 
reissuja evästaukoineen.

SYMPAATTINEN  
PUTTELAUMA

– Marjon puttelauma koostuu 
ihanista, sympaattisista, terveistä 
ja onnellisen oloisista suomen-
hevosyksilöistä, jotka ovat aina 
mielellään lähdössä maastoon ja 
joiden kanssa maastoilu on aina 
hauskaa, mieltä virkistävää ja 
vauhdikasta – siis nautinnollista, 
säällä kuin säällä. 

– Maksimissaan maastoon lähti-
jöitä on ollut meidän reissuillamme 
seitsemän plus Marjo, mutta hyvin 
usein olemme olleet liikkeellä jopa 
kolmestaan. 

Maastoreitteihin sisältyy sopivas-
ti eri askellajeja, erilaisia maasto-
tyyppejä ja vaihtelevia maisemia. 
Maastojen pituus ja vauhdikkuus 
määrittyy porukan mukaan, yleen-

T arja Kankkunen, 54, 
hurahti ratsastukseen sat-
tumalta Uudessa Seelan-
nissa vuonna 2009.

– Myöhästyimme mieheni kans-
sa eräältä turistiretkeltä ja osuim-
me hevosvaelluksia mainostavan 
kyltin kohdalle ja saimme älynvä-
läyksen mennä kysymään, huolit-
taisiinko meidät jollekin reissulle.

Sen jälkeen hän on ratsastanut 
viidessä vuodessa eri puolilla maa-
ilmaa 427 kertaa, 1 135 tuntia ja 
166:lla eri hevosella.

VÄHINTÄÄN JOKA 
TOINEN VIIKONLOPPU

Marjo Norrbackan tallilla Lieviöl-
lä kävimme ensi kertaa 3.4.2011 ja 
sen jälkeen vähintään joka toinen 
viikonloppu.

– Asumme Vantaan Myyrmäessä, 
mistä ajamme Marjon tallille Lie-
viölle vähän yli kolmessa vartissa. 

Vain kesälomareissut ja muut 
matkat aiheuttavat pidemmän 
välin käynteihin.

– Ylipäätään tarvittaisiin todella 
merkittävä syy, jotta peruuttaisin 
tai jättäisin varaamani maaston. 

Mieli tyhjenee arkipäivän askareista
pojan äitiä, joka lähes yksinään 
pitää pystyssä kaksikymmenpäisen 
suokkilaumalaumansa.

JÄNNITTÄVÄÄ JA 
HAASTEELLISTA

Maastoilu ja luonnossa liikku-
minen hevosella tuottaa Tarjan 
mukaan samanlaista mielihyvää 
kuin vaikkapa patikoiminen. 

– Se on elämyksellistä, rentout-
tavaa ja mieltä rauhoittavaa, mutta 
samalla jännittävää ja haasteel-
lista. Se on myös ruumiillisesti 
haastavaa, kuten olla pitääkin, 
mutta toisella tavalla kuin jalan 
liikkuminen.

Maisemaa oppii katselemaan 
samanaikaisesti sekä omin että 
hevosen silmin, ja on pakko olla 
hereillä ja läsnä tässä ja nyt hevo-
sen ja minun vuorovaikutuksessa.

– Maastoillessa oma mieli 
tyhjentyy esimerkiksi työpaikan 
murheista ja muista stressaavis-
ta asioista, kertoo tutkimustyötä 
Aalto- yliopistossa tekevä Tarja.

Maastoillessa ja vaelluksilla Suo-
messa ja muissa maissa kohtaa 
aina joukon samanmielisiä ihmi-
siä eikä jutun juurta ole tarvitse 
keksiä.

– Ainakin tähänastisen koke-
mukseni perusteella hevonenkin 
näyttää nauttivan lauman mukana 
maastossa liikkumisesta enem-
män kuin kentän kiertämisestä 
ja jaksaa siellä liikkua ja pysyä 
kiinnostuneena pidempään, Tarja 
Kankkunen sanoo. Q

MAASTOREITTEIHIN SISÄLTYY 
SOPIVASTI ERI ASKELLAJEJA, 
ERILAISIA MAASTOTYYPPEJÄ   
JA VAIHTELEVIA MAISEMIA. 

Simo, Nasu ja Seri sekä Philip 
Dean, Tarja Kankkunen ja 

Marjo Norrbacka  lounastauolla 
Virkkalan torilla kahden päivän 

kevätvaelluksella 2012.
Kuva: Philip Dean


