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Niin siinä sitten kävi että kesäkuu lurahti jonnekin miltei huomaamatta. Kylmää riitti juhannukseen asti, joka 
sekin tuli jotenkin varkain etuajassa.  Juhannuksen jälkeen onneksi alkoi sitten parin viikon hellejakso, joka sai 
kesän alkuun. Kesäkuussa ei täällä tallilla oikeastaan tapahtunut mitään kummempaa, joten päätin yhdistää 
kesä- ja heinäkuun Newsletterit. 
 
 
Syyskauden  tunnit 
Syyskausi ratsastuksellisesti alkaa samoihin 
aikoihin kuin koulutkin eli vk 33 ja maanantaina 
10.8.  ja viimeinen viikko on 51 joka loppuu 
perjantaihin 18.12. 
Äkkiä laskettuna tähän jaksoon tulee 19 viikkoa. 
Syyskaudelle joudumme hieman nostamaan 
tuntihintaa, koska monet hevosten ylläpidon 
kustannukset ovat vuodessa jopa tuplaantuneet. 
Niinpä yksi ratsastuskerta maksaa 3-4 ratsukon 
pienryhmissä on 26 eur.  Euron nosto ei korvaa 
kasvaneita kuluja, mutta apu se on pienikin. 
Lisätunneista tai saman perheen muista 
ratsastajista sama alennusperiaate kuin ennenkin. 
 
Alustavat tuntiryhmät näet tiedotteen lopussa 
olevasta liitteestä,  pohjana on viime kevään 
tuntijärjestys. Jos haluat siirtää omaa aikaasi  tai 
vaihtaa ryhmää, niin ilmoita Jukalle, samoin jos 
nimesi puuttuu tai on muuta virhettä. 
 
Ryhmissä on tilaa vielä, joten halukkaita jonkin 
verran ratsastaneita innokkaita oppimaan otetaan 
mielellään mukaan. 
 
Heinätalkoot 
Hellejakso loi totuuspohjaa  vanhalle lausumalle: 
”helppoa kuin heinänteko”, vaikka se normaalisti ei 
suinkaan ole helppoa vaan pikemminkin 
stressaavaa kuin veistä vatsahaavassa kääntelisi. 
Tosin nytkin viimeisenä iltana viimeisen kuorman 
paalien ollessa pellolla tuli yllättäen pieni kuuro, 
onneksi aurinko tuli heti esiin ja kuivatti paalit 
samantien. Tänä vuonna heinä on nuorena tehty ja 
ihanan vihreätä. 
Samalla viikolla tehtiin sekä tuoreheinä valkoisiin 
muovipaaleihin sekä myös täytettiin tallinvintti 
pienillä kuivaheinäpaaleilla. 
Muoviheinä tulee täysin konevoimalla, mutta 
pikkupaalien kanssa hiki vuotaa ennen kuin ne ovat 
ladossa. 

 
Kuva: ylärivissä vasemmalta Milla, Ronja, Riikka ja Heta, 
alarivissä Juuli ja Hanna 
Kuivan heinän olemme jo monta vuotta ostaneet 
omalta kylältä, viljelijä ajaa paalit suoraan pellolta 
latomme ovelle. Meidän vastuulle tulee purkaa 
kuormat, kovassa helteessä tuhansien n. 6-10 kg 
painoisten paalien heittely ja pinoaminen latoon 
kattoa myöten on kova homma, ja hikeä virtaa 
litroittain. 
Suurin piirtein samat tytöt jaksavat kuitenkin 
vuosittain tulla auttamaan heinien kanssa. Ihmeen 
väkevästi tytöt saavat paalit liikkeelle vaikka kokoa 
ei niin suuresti olekaan.  
Kiitokseksi tytöt sitten  seuraavana päivänä 
ratsastivat heinäporukan kesken. 
 
Kesäratsastajat 
Tänä kesänä tuntuu, että aiempia kesiä enemmän 
ratsastajat ovat halunneet viettää kesää ilman 
ratsastusta.  
Mielenkiintoista että ratsastus on alettu mieltää 
talviharrastuslajiksi. Lienee maneesien aikakauden 
asioita; ennenvanhaan päinvastoin oli paljon 
ratsastajia jotka ratsastivat vain sulan maan aikaan. 
Nyt tuntuu että on kaikenlaista aktiviteettia, että ei 
haluta sitoutua tiettyyn aikaan viikossa jolloin pitäisi 
tulla ratsastamaan. 
Eipä siinä mitään, pääasia että kesällä patterit 
latautuu, ja hevosemme eivät tunnu panevan 
pahakseen ylimääräisiä vapaapäiviä. Ne ratsastajat 



jotka käyvät läpi kesän, ovat saaneet totutella ehkä 
hieman normaalia virkumpiin hevosiin. 
Kesällä onkin käyneet lähinnä ratsastajat, joilla 
ainakin osalla tuntuu olevan selviä tavoitteita 
ratsastukselleen. 
 
 
 

Daphne kisoissa 
Daphnekin sai vihdoin kisakautensa kunnolla 
vauhtiin. Heinäkuun alussa käytiin Riihimäellä 
kansallisissa, jossa tuloksena oli helppo-A:ssa 65% 
tulos. Ratsukko taisi hieman jännittää ja suoritus oli 
vähän epätasainen, vaikka tulos olikin kohtuullinen. 

 
Kuva: Daphne sunnuntaina Lappeenrannan sateesta märällä 
nurmiradalla. Hokit olivat tarpeen.  
 
Siitä viikon päästä olikin sitten vuorossa isommat 
kapinat Lappeenrannassa, jossa kilpailut olivat 4 
päivää pitkät ja lähtöjä yli 500 ja hevosiakin yli 200 
kpl. Me olimme siellä kolme päivää, osallistuen 
nuorten hevosten luokkiin Daphnella ja Jukan 
ratsastettavana olevalla Pinewood Luigilla. 
Perjantaina oli vuorossa 5-6 vuotiaille oleva luokka 
jossa vielä tuli hieman rikkeitä, Daphne oli 
ylivirittynyt ja siirtymiset tulivat töksähtäen, samoin 
se sätkähteli vähän sitä sun sätä, tulos 59%. Luigi, 
vaikka onkin jo kuuden vuoden ikäinen, niin sen 
harjoittelu on niin alussa että sen tulos 55% oli sille 
ihan tyydyttävä. 
Lauantaina sitten osallistui vain Daphne 5-vuotiaille 
suunnattuun luokkaan, joka oli Racing-sarjan 
osakilpailu. Tästä toivottiin hyvää sijoitusta, Daphne 
tekikin jo paljon paremman radan, ja tulos oli 
61,9% ja sijoitus oli 9. Mutta ei aivan niin hyvin kuin 
oli toivottu, koska etukäteen haaveiltiin sijoitusta 4-
parhaan joukkoon, josta olisi saanut paremmin 
sarjapisteitä. (Tulos tarkoitti sitä, että ei kannata 
lähteä Ouluun asti lisäpisteitä keräämään Racing-
sarjan finaaliin pääsyä varten, kun kaksi 
ensimmäistä osakilpailua jäivät käymättä.) 
 
 
 
Sunnuntaina molemmat hevoset osallistuivat 5-6 
vuotiaiden luokkaan. Siinä Daphne näytti parhaan 
puolensa eli mahtavan liikearsenaalinsa ja sai 

hienon tuloksen 77,2%. Koko luokan olimme kiinni 
kolmannessa sijassa, mutta viimeinen ratsukko, 
niinikään 5-vuotias Kuopiolainen elastinen 
kimoruuna Pushkin Elina Korhosen ratsastamana 
pudotti meidät 0,4% erolla neljännen sijan 
ruusukkeelle.  
Saamme kuitenkin olla tyytyväisiä tulokseen, 
kehityskäyrä oli koko ajan ylöspäin, lisäksi rasittava 
ja pitkä viikonloppu ei tuntunut sunnuntainakaan 
Daphnea rassaavan kun sitä verryteltiin. Se 
vieläkin pukitteli ja pomppi innoissaan ja Jukka 
joutuikin laukkailemaan sillä paljon jotta se vähän 
rauhoittuisi ja alkaisi keskittyä. 
Myös Luigi paransi tasoaan saaden 65% -tuloksen, 
sen tulokset kehittyvät sitä mukaa kun se saa 
voimaa kantaa itseään. 
 
Valmentatutumisessa Daphnea ja Jukkaa auttavat 
huipputason kouluvalmentajat Heidi Svanborg sekä 
Nina Pölönen, joten neuvojen laadusta ei  ainakaan 
jää kiinni. Itse asiassa valmennukset ovat usein 
varsin kovaa menoa, jossa hiki lentää ratsukon 
molemmilta osapuolilta ja armoa ei anneta, vaikka 
sitä välillä yritetäänkin anoa. Täytyy sanoa, näin 
vanhana esteratsastajana, että kouluratsastus on 
ratsastajalle ja hevoselle huomattavasti 
fyysisempää touhua kuin esteratsastus. 

 
Kuva: Daphne L:rannassa, kuvaaja Riikka Holopainen 
Seuraavat kilpailut ovat elokuun alussa, ja sitten 
sokerina pohjalla kuun lopulla Ypäjällä 21-23.8 on 
kauden päätavoite RJL:n 5-vuotiaden Derby 
Suomessa syntyneille hevosille.   
Ja siihen kilpakausi 2009 sitten periaatteessa 
päättyykin ja siirrytään harjoittelujaksoon ja aletaan 
valmistautua pikkuhiljaa 6-vuotiskauteen, jossa 
pitää osata jo taas monta uutta asiaa, sulkuväistöt, 
laukanvaihdot, kootumpi muoto… eli töitä riittää. 
Myös Betty-tammaa aletaan nyt loppukesästä 
vähitellen totuttaa taas työntekoon. 
 
 

Roy Nygård ja Vento-poni menestyvät 
Viikottain kentällämme valmennuksessa käyvä 
ratsukko kerää rusetit tarkasti talteen aluetason 
kilpailuissa luokissa 90-100 cm. 
 
Siuntiossa ratsukko nappasi viikonlopun 
kilpailuissa kolme luokkavoittoa! 



Sekä Hangon SeaHorse Week-kilpailuissa kaksi 
kuudetta sijaa. Hangossa kilpailut käydään juuri 
ennnen kansallisia GP-kisoja, joten se on oiva 
paikka tutustuttaa ratsukko kansallisten kisojen 
ilmapiiriin.  
 
Siellä aluetason lähtöjä onkin valtavasti, esim 100 
cm luokkaan missä Roy sijoittui oli 90 
ilmoittautunutta, ja jos siitä joukosta selviää 10:nen 
parhaan sakkiin niin voi olla todella tyytyväinen.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Kuvissa peikon näköinen I-palkinnon kantakirja 
shetlanninponimme Senni , joka asuu 
nykyisinSaara Långin luona hänen kahden 
hevosensa Pinewood Luigin ja Iolauksen 
seuratätinä.  Kun kuvaaja Julle kysyi lähtisikö se 
vielä takaisin opetushommiin, niin sekös Senniä 
nauratti.

 
Kesää on vielä liki puolet jäljellä, vaikka heinäkuukin tässä jo lähestyy loppuaan. Paarmakausi on pahimmillaan 
juuri nyt tätä kirjoittaessani ja aurinkoisena päivänä hevoset ovat ulkona aamukuudesta vain klo 10:neen 
aamupäivällä, sen jälkeen ne jo haluavat sisään suojaan ötököiltä. Myös ulkona ratsastaminen on ollut 
paarmojen ja kärpästen takia mahdotonta. Yleensä paarmakausi kestää onneksi näin pahana vain pari viikkoa 
ja kun ilmatkin jäähtyvät niin paarmatkin vähenevät. 
 
Hyvää K E S Ä Ä ! 
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Syyskausi 2009  viikkopohja     
         
  Maanantai Tiistai Keskiviikko  Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai   
                 
                 
                 
18 - 19 Emilia Ronja    Tuulia Erika      
  Siiri Heli   Riikka Aija      
  Iida Heta   Riikka V Kata      
                 
                 
19 - 20 Belle Erika Erika Julius Leila      
  Anne Aija Nelli Lotta Olli      
  Lilli Greta Anne G Miisa Hannele      
    Katarina    Mari      
                 
                 
                 
                 
         
         
         
         
 


