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Kaustisen raviopiston opiskelija 
 
Kilpahevostalli sijaitsee Normandiassa Gacén ulkopuolella. Tallilla harjoitetaan sekä 
ravihevosten valmennusta, että myös siittolatoimintaa. Kilpatallissa hevosia on n. 50, 
varsatallissa suurin piirtein saman verran ja siittolassa hevosia oli huomattavasti 
enemmän. Toiminta on menestynyt hyvin molemmissa osa-alueissa. 
      
Tyypillinen työpäiväni Ranskassa alkoi aamulla seitsemältä. Jos oli ruokintavuoro, päivä 
alkoi kuudelta aamulla. Ensimmäisenä talliin tultaessa katsotaan ajolistaa. Listaan merkityt 
hevoset haetaan sisään (kaikki hevoset viettivät yönsä ulkona, jollei ollut mitään ongelmia 
kuten esim. pahoja haavoja), jonka jälkeen ne valjastetaan ajoa varten. Ajon jälkeen 
hevoset pestään ja laitetaan hevosesta riippuen joko kävelykoneeseen, kävelymatolle tai 
solariumiin kuivumaan. Kuivumista odotellessa tehdään erilaisia talliaskareita kuten 
hevosten ruokintaa, loimien kuivumaan ripustamista sekä jääpalapussien täyttöä, mikäli 
jonkin hevosen jalat pitää kylmätä.  
 
Kun hevoset ovat kuivuneet, ne laitetaan karsinaan syömään ja lepäämään puolesta 
tunnista kahteen tuntiin. Samaan aikaan on myös työntekijöiden lounastauko. Virallisesti 
lounastauko alkaa 12.00 ja kestää 14.00 asti, mutta aikataulun piti silloin tällöin joustaa jos 
hevosia oli paljon. 
      
Tauon jälkeen hevoset hoidetaan niiden tarpeiden mukaan ja viedään tarhaan yöksi. Jos 
hoitamisen jälkeen jää aikaa voi laittaa kaiken valmiiksi raveja varten tai tehdä jotain 
muuta talliaskareita. Töitä kyllä riitti. Työpäivä loppui lähes joka päivä n. 18.00 – 19.00. 
Joskus päivä jatkui vieläkin pidempään, jos esimerkiksi eläinlääkäri tai kengittäjät olivat 
paikalla. 
 
Käyttäytymiseroja ranskalaisella ja suomalaisella työpaikalla ei ollut paljon. Henkilökunta 
Ranskassa on todella mukavaa ja hauskaa, mutta aluksi he olivat varautuneita, aivan 
kuten suomalaisetkin. Ainoa huomattava ero oli kiivastumisessa. Ranskalaiset ottavat 
kaiken tosissaan. 
 
Ranskalaiset yllättivät minut täysin ahkeruudellaan, sillä luulin heidän olevan laiskaa 
kansaa, mutta työt tehtiin aina ajallaan ja mahdollisimman nopeasti. Vapaa-aikansa 
ranskalaiset käyttävät aika lailla samalla tavalla kuin suomalaisetkin. He syövät, 
rentoutuvat ja ottavat torkut, mikäli mahdollista. Ainoa huomattava ero tässä asiassa on 
se, että suomalaiset pitävät tauot silloin, kun on aikaa, mutta ranskalaisilla tuntuu olevan 
tarkka kellonaika kaikelle tekemiselle. 
 
Viihdyin todella hyvin Ranskassa työskennellessäni siellä. Sain paljon uusia ystäviä ja 
kielitaitoni karttui hieman paremmaksi. Opin harjoitteluni aikana itsenäisemmäksi, kuin oli 
Suomessa ollut ja se teki minusta itsevarmemman. Opin myös todella paljon uutta asiaa 
tulevaa ammattiani varten ja sain uutta kokemusta alalta. Olen todella onnellinen siitä, että 
olin tarpeeksi rohkea lähteäkseni ensimmäisellä kerralla Ranskaan, koska ilman näitä 
kokemuksia en olisi koskaan saanut näin hyviä eväitä tulevaisuuteen. Lisäksi sain 
työharjoittelustani kiitettävät arvostelut ja kehuja, joten luulen, että työpaikka hyötyi 
työpanoksestani paljon. Sitten, kun minulla on taas enemmän aikaa, aion opiskella 
ranskaa ja ehkä jopa lähteä sinne töihin. 


