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paketit 

1-6 h 
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Satulaton ratsastus 
 

Pakkasen paukkuessa ja tuulen tuivertaessa voit silti uskaltautua metsään 

ihastelemaan luonnon kauneutta. Ratsastamalla rauhallisella ja 

varmajalkaisella islanninhevosella ilman satulaa pysyt sekä lämpimänä että 

olet hetken todella poissa arjen huolista ja kiireistä. Koe yhteys luontoon ja 

sen parantavaan voimaan hevosen tarjotessa pehmeän ja turvallisen kyydin. 

Pientä pilkettä silmäkulmaan talvisaikaan tuovat yli-isot villasukat, joilla 

suojaamme sekä hevosten että ratsastajien jalkoja. 

Tallinväki ilmoittaa viimeistään ratsastuspäivän aamuna, mikäli retki ei 

toteudu sääolosuhteiden vuoksi. 

Kokonaiskesto n. 1,5h, ryhmäkoko max. 10 henkeä (2 ryhmää).  

Hinta 22 €/h/hlö (kokeneet ratsastajat). Hinta 27 €/hlö (aloittelevat 

ratsastajat, sis. talutuslisän) 
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Haastetta ilman satulaa 
 

Hieman vaativampi versio satulattomasta ratsastuksesta. 

Haluatko kokeilla kuinka 
pidempi matka taittuu ilman 
satulaa? 

Tällä retkellä pääset 
haastamaan itsesi kaikissa 
askellajeissa. Etenemme 
vaihtelevissa maastoissa n. 3 
tunnin ajan. Nautimme tallilla 
eväät retken päätteeksi. Retki 
vaatii hyvän peruskunnon, 
tasapainon ja 
kaikkien 
askellajien 
hallinnan. 

Kokonaiskesto n. 4 h. Hinta 70 €. Kokeneille 
ratsastajille.  

 

Kuutamolla 
 

”Kuutamolla” johdattaa ratsastajat kuutamon lumoiseen luontoon hevosen 
selässä. Kuutamoratsastus on tunnelmaltaan ainutlaatuinen kokemus, koska 
erityisesti talvella täysikuun aikaan luonnonvalo on kuin suoraan satukirjasta.  

Retkellä nautimme luonnon voimaannuttavista äänistä ja talvella lumen 
rauhoittavasta hiljaisuudesta ja kimalluksesta. Virkistävän ratsastuksen 
päätteeksi nautimme lämmintä juomaa tallilla. 

Retken toteutus säävarauksella (pilvisellä kelillä ns. 
perusmaasto korvaavana palveluna). Vaativuustaso 
muokattavissa ryhmän taitotason mukaan. 

Kokonaiskesto alk. 1,5h. Hinta 27 €/1 h tai 50 €/2,5 
h. Aloittelijoista kokeneisiin. 
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Tutuiksi turvatusten 

 

Oletko halunnut tutustua hevoseen tarkemmin ja oppia vaikkapa lukemaan 
sen elekieltä, mutta et ole saanut siihen mahdollisuutta? Vai haluatko oppia 
hoitamaan hevosta? 

Tämä paketti on suunnattu erityisesti aikuisille, jotka haluavat oppia hevosen 
hoitamisen ja/tai ratsastuksen perusteet. Hyvä myös ratsastajille, jotka eivät 
ehkä ole saaneet varustaa ja hoitaa hevosia aiemmin itse tai heille, joilla voi 
olla pelkoja hevosen hoitamiseen liittyen, esim. aiempia kokemuksia 
vihaisista hevosista. 

Tuokio turvakkain sisältää ratsastusta kentällä tai maastossa, hevosen 
hoitamista ja varustamisharjoittelua opastettuna pienryhmässä (2-4 hlöä). 
Halutessasi voimme myös käydä asioita läpi teoriassa, mikäli jokin osa-alue 
kiinnostaa erityisesti. 

Tarkoituksenamme on tuoda varmuutta erityisesti hevosen 
kanssa toimimiseen niin, että halutessasi pystyt hoitamaan 
hevosen myöhemmin itsenäisesti esim. ennen tuntia. 
Useilla talleilla hevosen hoitaminen itse on perusoletus. 
Meillä pääset harjoittelemaan hoitamista ja hevosen kanssa 
toimimista rauhassa opastettuna. 

Kesto n. 1,5-2 h. Hinta 
35 €/hlö. Aloittelijoista 
perustaidot omaaviin 

Tuokio turvakkain onnistuu 
toteuttaa myös esim. viiden 
kerran sarjana, jonka 
jokaisen kerran voimme 
suunnitella toiveitasi 
vastaavaksi. 
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Syntymäpäivät 
 

Mietitkö kuinka viettää lapsen tai nuoren synttäreitä? Järjestämme myös 

lastenkutsut hevostellen oheispalveluiden kera.  Valitse kolmesta paketista 

tai koosta omasi ja pyydä tarjous.  

 

Touhukas tallipäivä  

-Tehtävärata ratsain (sopii monen tasoisille ratsastajille) 

-Kasvomaalaus-/meikkituokio 

-Herkkuhetki Mökkerössä (pientä naposteltavaa juhlijoille) 

 

Onnekas sankari 

-Tehtävärata ratsain (sopii monen tasoisille ratsastajille) 

-Jouhi- tai hevosenkenkäaskartelua 

-Herkkuhetki Mökkerössä (pientä naposteltavaa juhlijoille) 

 

Simppelit synttärit 

-Tehtävärata ratsain TAI Ratsastustunti (sopii monen tasoisille ratsastajille) 

-Herkkuhetki Mökkerössä (pientä naposteltavaa juhlijoille) 

 

Kaikissa paketeissa osallistujamäärä: 3-8 lasta/nuorta (isommat ryhmät 

tarjousperusteisesti). Kesto 2-3 h, määräytyy ryhmän koon mukaan. Hinta 

25-32 €/hlö tai 120-150 €/5-8 henkilön ryhmä. Aloittelijoille talutus 

sisältyy hintaan. Synttärisankarille tarjoamme aina pienen yllätyksen..  
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Luonnollista kauneutta 

 

Onko olemassa kauniimpaa näkyä kuin niityllä laiduntava pitkäharjainen 

islanninhevonen? Monien hevosystävien mielestä varmastikaan ei. Me 

pidämme mielellämme huolta hevosista, mutta eikö meidän tulisi hemmotella 

myös hieman itseämme ratsastuksen jälkeen? 

Tule tutustumaan kanssamme luotettaviin ja kauniisiin islanninhevosiin ja 

siihen mitä luonnolla ja tavallisilla ruokakaapin aineksilla on tarjota 

kauneutemme hyväksi. 

Luonnollista kauneutta –retkellä vaellamme ensin 1-3h 

maastossa nauttien luonnosta ratsain. Tallille paluun 

jälkeen, sekä hevosten, että ihmisten on aika päästä 

hieman rentoutumaan. Valmistamme itse omia 

kauneudenhoitotuotteita luonnollisista aineksista ja 

hemmottelemme itseämme.  

Ulkoilun jälkeen kuuma jalkakylpy, puhdistava käsihoito, kosteuttava 

kasvonaamio tai vaikkapa kaikki nämä saunan ihanassa lämmössä tuovat 

varmasti kaivatun irtioton arkeesi. Pakettiin voi lisätä myös esimerkiksi 

meikkiopastusta koulutetun meikkitaiteilijan opastuksella. Järjestämme 

ratsastuksen jälkeisen kaunistautumishetken tallin yhteydessä olevissa 

tiloissa. 

Kysy lisää niin kokoamme 

ryhmällesi sopivan 

kokonaisuuden. Tuote on 

toteutettavissa 

ympärivuotisesti. 

Kesto alk. 2h. Hinta 

alkaen 45 €/hlö, 

riippuen 

osallistujamäärästä, 

ohjelman kestosta ja 

sisällöstä. Ryhmän koko 2-5 

henkilöä. Mainio paketti esimerkiksi polttariporukalle! 
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Mystistä luontoa kuunnellen 
 

Oletko kiinnostunut haltioista ja muista luonnonhengistä, jotka ovat olleet 

aina läsnä luonnossa ja ihmisten asuttamissa paikoissa? 

Vaellamme islanninhevosten kanssa kauniissa Puhossalon maastoissa 

suomalaisen muinaisuskon tarinoiden siivittämänä. Retken aikana saamme 

rauhoittua, rentoutua ja ennen kaikkea tutustua kauniiseen luontoon ja sen 

mystisyyteen hevosen selästä käsin.  

Syömme eväät vanhassa, idyllisessä Päppärin pihapiirissä, minkä jälkeen 

vaellamme takaisin tallille. Retken aikana pääsemme kokemaan 

meditatiivisia kävelypätkiä metsän siimeksessä, reippaita tölttipätkiä pitkin 

metsäteitä, sekä vauhdikkaita laukkamäkiä, joista nauttivat niin ratsastajat 

kuin hevosetkin.  

Retken kesto on 4-6h. Maastot ja nopeus sovitetaan kunkin ryhmän 

ratsastustaidon mukaan, eli retki sopii monen tasoisille ratsastajille. 

Ryhmään mahtuu mukaan 3-5 ratsastajaa. Hinta määräytyy osallistujien 

määrän ja retken keston mukaan 80-100 €/hlö. Retki on toteutettavissa 

toukokuusta syyskuuhun. 
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Askellajien ABC 

 

Tiedätkö mikä erottaa islanninhevosen olennaisesti muista hevosroduista?  

Sehän on töltti! Kun useimmilla hevosroduilla 
on kolme perusaskellajia käynti, ravi ja 
laukka, islanninhevosella askellajeja on 
parhaimmillaan viisi, eli lisäksi töltti ja passi. 
Tasainen töltti on ratsastajan kannalta 
miellyttävämpi istua kuin pompottavampi 
ravi. 

Tutustumme pintapuolisesti 
islanninhevosen askellajeihin ensin 
teoriassa ja demohevosen avulla, minkä 
jälkeen perehtyminen jatkuu käytännössä 
askellajitunnilla. Tunnin aikana ratsastajat 
pääsevät kokeilemaan erityisesti 
islanninhevosen omaa askellajia tölttiä.  

Osallistujilta ei vaadita aiempaa 
kokemusta islanninhevosista, soveltuu 
siis hyvin myös kokeneemmille 
ratsastajille, jotka haluavat tutustua 

tölttiin ja sen ratsastamiseen.  

Hinta 50 €. Kokonaiskesto n. 3 h. Ryhmässä 2-4 henkilöä. 
Aloittelijoista kokeneisiin. Toteutettavissa ympärivuotisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015 

Hepovaaran tila  
 
www.hepovaara.com hepovaara@gmail.com Tiensivuntie 4 
hepovaarantila.blogspot.fi 050 4119466 82430 Puhos 

Vanhan Puhoksen kierros 

 

Oletko tutustunut vanhan Puhoksen alueeseen? Siellä on aikoinaan 
rakennettu myös Suomen ensimmäinen höyrylaiva Ilmarinen.  

Tämä on mainio tilaisuus päästä tutuiksi Perinnepäivistäänkin tunnetun 
alueen kanssa hevosen selästä käsin. Tallimme sijaitsee aivan vanhan 
Puhoksen lähistöllä ja reittimme kulkevat kyseisen alueen läpi.  

Ratsastamme Vanhan Puhoksen maisemissa mukavilla 
Islanninhevosilla. Tutustumme samalla hieman 
paikan historiaan ja nykyaikaan ohjaajan 
johdattamana. Voimme myös poiketa kahlaamassa 
järvessä hevosten kanssa riippuen vuodenajasta. 

Kokonaiskesto n. 1-1,5 h. Hinta 25 €. 
Aloittelijoista kokeneisiin 
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Pikkujoulu Hepovaaran tapaan 

 

Nauti erilainen pikkujoulu Hepovaaran tilalla. Varmajalkaisen 

Islanninhevosen kuljettamana vaeltaen, talven taianomaisesta tunnelmasta 

metsässä nauttien. 

Retkeen sisältyy n. tunnin mittainen vaellus ratsain, lämmittelyä ja Jouluista 

herkuttelua Hepovaaran tilan 1900-luvun alun rakennuksessa. 

Tilauksesta mahdollisuus myös rekiajeluun tai erilaisiin 

hemmotteluhoitoihin. 

Peruspaketin hinta 36€/henkilö, kesto n. 2h  

Ryhmäkoko suurimmillaan 10 henkeä (2 ryhmässä) 

 

Lyhtyvaellus 
Talvi-iltojen hämärtyessä, lähde matkalle 

tonttujen saattelemana lyhtyjen valossa läpi 

lumisen metsän. Tunne luonnon rauha ja 

hiljaisuus Islanninhevosen pehmeän 

askelluksen kuljettaessa Sinua läpi 

nietosten. Vaelluksella kerromme mm. 

Suomalaisia uskomuksia metsänväestä ja 

sen auttavista voimista ja toimista.  

Hellitä hetkeksi!  

Vaelluksen jälkeen lämmittelemme 

glögillä pipareineen. 

Kesto n.1 h, ryhmäkoko max. 10 

hlöä (2 ryhmää). Hinta 34€/hlö. 
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Pitkät 
vaellukset 

1-3 pv 
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Paasselän pirua metsästämässä 
 

Tarvitsetko hieman pidempää irtautumista arjesta? Se onnistuu kun 

vaellamme issikoilla Paasselän rannalle.  

 

Vaellus on suunnattu yliluonnollisista ilmiöistä kiinnostuneille luonto– ja 

hevosystäville, koska tavoitteenamme on nähdä vilaus kuulusta ”Paasselän 

pirusta”. Paasselällä on tehty useita näköhavaintoja 

valopallosta, joka näkyy järven yllä ja tätä palloa kutsutaan 

Paasselän piruksi.  

Niinpä kaikelle avoimina uskalikkoina yritämme nähdä edes 

vilauksen tuosta pallosta… Uskallatko ottaa haasteen vastaan? 

 

Ryhmään mahtuu 3-5 perustaidot omaavaa ratsastajaa. Majoitus 

mökissä, mutta halutessasi saat kokeilla erähenkistä riippumatto- tai 

laavumajoitusta. Kysy lisää, niin räätälöimme vaelluksen ryhmällenne 

sopivaksi ja pyydä tarjous! Vaelluksen kesto 2-3 päivää, järjestetään 

toukokuusta syyskuuhun. Ei heikkohermoisille! ;) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paasselkä ja valopallo 

Paasselkä on Saimaan Oriveden 

eteläosassa sijaitseva läpimitaltaan 

yli 10-kilometrinen soikea järviallas 

ja meteoriittikraatteri. 

Silminnäkijöiden mukaan erittäin 

kirkas, väriltään valkoinen tai 

punainen valo näkyy useimmiten 

järvenselän keskellä, suhteellisen 

korkealla. Tulipalloa muistuttava 

valo liikkuu yleensä nopeasti 

pitkiäkin matkoja, mutta toisinaan 

se pysyttelee paikoillaan. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Saimaa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Orivesi_%28j%C3%A4rvi%29
http://fi.wikipedia.org/wiki/Meteoriittikraatteri
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Hevosia ja hortoilua 
 

Puutarhojemme tutut ”rikkaruohot” eli horta on löytänyt taas tiensä 

suomalaisten ruokapöytään. Oletko tullut ajatelleeksi että tuota paljon 

puhuttua superfoodia löytyy todennäköisesti myös sinun kotipihaltasi? Mitä 

terveysvaikutuksia onkaan poimulehdellä, vuohenputkella tai vaikkapa 

voikukalla? Mikä olikaan se ”naisten yrtti” ja mistä löytyy paras apu kesäiseen 

flunssaan? Tule kanssamme opiskelemaan mitä aarteita 

takapihallamme kasvaakaan ja miten niitä hyödynnetään 

ruoanlaitossa tai kauneudenhoidossa.  

Hevoset ovat mitä parhaimpia villiyrttien hyödyntäjiä ja 

syötävien kasvien tunnistajia. Mikä olisikaan siis parempaa seuraa 

tutkimusmatkalle hortan maailmaan kuin islanninhevoset? Vaellamme 

Puhoksen kauniissa maastoissa ja pääsemme samalla tutustumaan metsän 

antimiin ja kasveihin hevosten selästä käsin. Vaelluksen jälkeen maistuu 

varmasti itse tehty ja terveellinen ruoka, joka on valmistettu matkalta 

kerätyistä aineksista.  

Vaellus järjestettävissä päiväretkenä (ruokailu tallilla) tai pidempänä 

vaelluksena, jolloin yövymme matkalla ja valmistamme ruokia 

erähenkisemmissä olosuhteissa.  

Retket räätälöidään ratsastajien kokemuksen mukaan, eli ne sopivat 

aloittelijoista kokeneille. Ryhmään mahtuu 3-5 ratsastajaa. Retki 

voidaan toteuttaa toukokuusta 

elokuuhun. Hinta alk. 80 

€/hlö (hinta määräytyy 

osallistujamäärän ja ohjelman 

keston mukaan). 

Kysy lisää niin järjestämme teille 

sopivan paketin.  

Tervetuloa hortoilemaan meidän 

ja hevosten kanssa!  

 



2015 

Hepovaaran tila  
 
www.hepovaara.com hepovaara@gmail.com Tiensivuntie 4 
hepovaarantila.blogspot.fi 050 4119466 82430 Puhos 

Tallilla lainattavissa kypärät, turvaliivit ja haalarit ratsastajille, 

sekä muita lämpimiä lisävarusteita tarvittaessa. 

Ilmoitathan mahdollisista allergioista jos ohjelmaan kuuluu ruokailua. 

Kerrothan myös hevosenkäsittely- ja ratsastustaitosi totuudenmukaisesti. 

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat ja tuotepaketit ovat voimassa 

toistaiseksi. Hepovaaran tila pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

Erityistoiveita ja muita kysymyksiä otetaan vastaan: 

 hepovaara@gmail.com 

050 411 9466 

Myös muut pakettiyhdistelmät mahdollisia; Tuotteisiin voi sisällyttää ryhmäsi 

toiveiden mukaan ruokailua, hemmottelua, hortoilua ja tietenkin hevostelua. 

 

Käy myös tutustumassa kotisivuihimme: 

hepovaara.com 

 

 

Tervetuloa mukaan 
hevostelemaan! 


