– Jos hevosen vaivat voi poistaa muokkaamalla satulaa, se
palkitsee, satulaseppä Jutta
Luhtinen kertoo.

Hevosen
hyvinvointi
satulasepän
tavoitteena
Lotta Loikkanen
Kangasalan Hevosklinikalla
työskentelevä satulaseppä Jutta Luhtinen kiinnostui satuloista, kun hän näki hevoshierojaksi opiskellessaan, miten
huonot varusteet vaikuttavat
hevosiin.
– Minua ahdisti, kun näin
missä kunnossa hevosten selät ja ratsuhevosten varusteet
joskus olivat. Silloin päätin
hakeutua Ypäjälle valjassepän
opintoihin.
Luhtinen on tällä hetkellä mukana ensimmäisessä satulasepän ammattitutkintoon
valmistavassa koulutuksessa
Ypäjällä.
Koska koulutus on Suomessa uusi, moni hänen opiskelukavereistaan ja kollegoistaan

on hakenut aikaisemmin oppia ulkomailta.
Esimerkiksi Englannissa satuloiden teolla ja satulasepän
koulutuksella on pitkät perinteet.
– Meillä käy opettaja Englannista seuraamassa kehitystämme, koska Suomessa ei
ole päteviä arvioijia, Luhtinen
kertoo.
Luhtinen opiskelee työn
ohessa. Välillä hän käy Ypäjällä kursseilla.
– Perusasioiden jälkeen täytyy tehdä lukuisia satuloita,
koska työn oppii käytännössä.
Onneksi kollegoilta saa apua,
jos joku askarruttaa, satulaseppien yhteishenkeä kehuva
Luhtinen sanoo.
Hyvä satula ei satu

Korjatakseen satulan, satulaseppä tutustuu myös hevoseen. Hevoshierojana Luhtinen tuntee hevosen anatomian
ja ymmärtää miten satulan
kuormitus jaetaan niin, että
se tuntuu hevosesta hyvältä.
– Monilla klinikalle tulevilla hevosilla on selässä esimerkiksi luustomuutoksia tai vaurioita pehmytkudoksessa. Kun
paine saadaan pois kipeästä
kohdasta, hevosen olo helpottuu.
Yleensä hevoset tulevat klinikalle joko lääkäriin tai hierontaan. Satulasepällä on siis
mahdollisuus tutustua hevoseen varsin kokonaisvaltaisesti.
Korjatut satulat sovitetaan
ratsain. Palaute työstä tulee
nopeasti, sillä hevoset näyttä-

vät pian mitä mieltä ovat satulasta.
Joskus hevosen vaivat voidaan poistaa jopa kokonaan
paremman satulan avulla.
Tällainen parantuminen tekee
satulasepän iloiseksi.
– Hevosen oireilu on voinut antaa omistajalle aihetta
isoonkin huoleen. Jos oikeanlainen satula poistaa tällaiset
ongelmat, niin silloin juhlimme kentän laidalla.
Toppausta ja ompelua
Luhtinen tekee töitä Kangasalla noin kolmena päivänä viikossa. Isommat korjaustyöt
hän hoitaa vertsaallaan Tuuloksessa.
– Suurimmaksi osaksi työ
on satuloiden toppaamista eli
täytteen lisäämistä ja poista-

mista. Täytteenä oleva villa
pitää muistaa vaihtaa tasaisin
väliajoin, jotta satulasta ei tule liian kova.
Satula voidaan vaihtaa eri
hevoselle tai hevonen voi
muuttua. Tällöin satulaa pitää
muokata.
– Hevosetkin lihovat ja
laihtuvat. Välillä ne tekevät
enemmän töitä ja välillä vähemmän. Kaikki tämä vaikuttaa rakenteeseen ja satulan
istuvuuteen.
Luhtinen on viihtynyt hevosten parissa pienestä pitäen,
siksi ammatinvalinta tuntuu
luonnolliselta.
– En usko, että tähän työhön voi ryhtyä ilman vankkaa
harrastuspohjaa, nainen toteaa.

Fakta
JUTTA LUHTINEN
n hevoshieroja ja satulaseppä,
n työskentelee Kangasalan
Hevosklinikalla,
n Suomen Valjas- ja satulaseppäyhdistyksen hallituksen
puheenjohtaja,
n asuu Hämeenlinnassa,
n kilpailee kouluratsastuksessa kansallisella tasolla.

