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Niinpä vain heinäkuukin jo hurahti alta pois, säät ovat suosineet varsinkin lomailijoita. Hevosten kanssa ei niin 
toivoisi kuumia aurinkoisia päivä, vaan mukavampaa olisi pilvipouta ja sopivasti välillä kosteuttavaa sadetta.  
 

Syyskausi alkaa pian 
Uusi kausi alkaa yhtä aikaa koulujen kanssa eli 
maanantaina 12.8. 
Toivottavasti ratsastajat 
odottavat sitä innolla, jos 
koulun alku ei kaikkia 
innostakaan. 
Koko kesän on 
ratsasteltu mukavasti. 
Taitojaan ovat hioneet 
lähinnä kokeneimmat 
ratsastajamme, joita 
sitten palkitsemme 
supervalmennuksella 
(kts. oma juttu)  
Hevoset ovat silti kaikki päässeet lomailemaankin. 
Eniten talvikaudella töitä paiskiva Vili on saanut 
todellisen irtioton töistä. Se on ollut 6 viikkoa 
laitumella yötäpäivää Sasun seurana, ja onkin nyt 
aika pullea. Paksu on myös Ressu, joka on 
sentään kilpaillut koko kesän. Se tuntuu lihovan jo 
siitä, jos sitä taluttaa nurmikolla.  
 
Tunnit ja ryhmät on koottu paitsi ratsastajien tason 
ja kulkemisten mukaan, myös mietitty niin että 
hevoset saisivat tasaisesti liikettä. Pyrimme siihen 
että pääosin jokaisella olisi vakiohevonen, jonka 
kanssa tutustua. Näin myös hevosella on 
helpompaa, kun se tuntee ratsastajansa joka ei 
vaihdu joka kerta. 
Nyt meillä aloittaa myös uusia ratsastajia, joten 
toivottakaamme heidät tervetulleiksi. Myös vaihto-
oppilaskiintiömme pysyy vakiona, kun Erika palasi 
Irlannista ja Heta lähtee Ranskaan. Hyvä kielitaito 
on ratsastajallekin tärkeä asia, vaikka hevoset 
puhuvatkin samaa kieltä ympäri maailmaa. 
 
Lisätietoja tunneista, maksuista ja peruutusasioista 
omassa tiedotteessaan. 
 
 

.Kisaraportteja 
Ponitiimi kisannut heinäkuussa ahkerasti  
Pääkaupunki on tullut tutuksi poneillemme. Ponit 
osallistuivat heinäkuussa samalla viikolla kaksiin 

kilpailuihin, toinen Laaksolla ja toinen 
Tuomarinkylän kartanolla. 
 
Tiistai-illan kilpailut Laaksolla keräsivät yli 200 
lähtöä. Ratsukoita oli ympäri Etelä-Suomea. 
Ponimme osallistuivat 70 cm luokkaan, jossa 
ratsastettiin vain puhtaasta radasta. Kaikki sen 
saavuttaneet saisivat saman sijan eli 
ykkösruusukkeen. Tämä on erinomainen tapa 
saada nuoret poniratsastajat keskittymään hyvään 
ratsastukseen ja oikeiden teiden ratsastamiseen, 
kun ei tarvitse painella tuhatta ja sataa kelloa 
vastaan. 
Ronja ja Ressu suorittivatkin tyylikkään perusradan 
puhtaasti ja pokkasivat ruusukkeensa. Jullen Thielo 
kieltätyi hyppäämästä radalla ollutta muuriestettä. 
Samainen este koitui myös monen muun 
kohtaloksi, jopa yksi tyttö mursi jalkansa 
pudottuaan hevosen kieltäessä muurille. Este oli 
ensimmäinen radalla poispäin verryttelystä, 
muutoin se ei näyttänyt kovin erikoiselta. Mutta 
jokin siinä sai hevoset tuijottamaan. 

 
Seuraavan viikonloppuna ponit pakatiin taas 
autoon ja ajettiin Tuomarinkylään. Siellä on suuri 
ratsastuskeskus aivan keskustan tuntumassa. 
Tällä kertaa ponit hyppäsivät 60 ja 70 cm luokat. 
Molemmissa oli arvosteluna 367.1 (A2.A2) eli 
uusinta suoraan perusradan perään. Molemmat 
ponit hyppäsivät virheittä kaikki ratansa ja 
taistelivat todella kelloa vastaan. Kummallakin oli 
uusinnassa hienot käännökset ja lyhyet mutta 



tyylikkäät tiet. Kyse ei ollut mistään aivottomasta 
kaahauksesta, mitä valitettavan usein näkee näissä 
pikkuluokissa. 
 
Daphnen heinäkuun kisat 

Tammalla on ollut vilkas heinäkuu. Se on 
startannut 6.7. Husössä, 13.7. Helsingin Laaksolla 
ja 26-28.7. Lappeenrannassa.  
Husön kilpailut menivät täysin penkin alle, 
Daphnen lyödessä koko radan ihan lekkeriksi. Sitä 
ei vain huvittanut sillä kertaa. 
 Hesan kisa oli jo vähän parempi, ja sieltä tulikin jo 
tuttu 5. sija. 
Lappeenrannan viikonloppuun lähdettiin suurin 
odotuksin, onhan Daphne aina viihtynyt suuressa 
600 starttia sisältävässä kilpailuissa hyvin. Tamma 
meni periaatteessa hyvin viikonlopun kaikki kolme 
starttiaan. Se liikkui radalla halukkaasti eikä 
vastustellut. Tulokset olivat kaikki välillä 61-64%, eli 
perus-Ok, mutta ei riittävän hyviä aivan kärkeä 
ajatellen. Sijoituksia ei tullut, koska tuloksia söi joka 
rataan mahtuneet turhat isot ja kalliit virheet, joita 
emme nyt tunnu saavan karsittua pois. Emme saa 
siirrettyä kaikkea osaamista harjoituskentältä 
kisaradalle. 
Positiivista oli kuitenkin nyt taas tuntea että Daphne 
teki minun kanssa töitä, eikä oikaissut vain 
jalkojaan kuten Husössä. 
 
 

Huippu kouluvalmennusta elokuussa 
Haluamme palkita kesällä aktiivisimmin harjoitelleet 
ratsastajamme ja järjestämme heille elokuun 
lopulla tallillamme lauantaina 24.8. 
kouluvalmennuksen, jossa valmentajana on Niina 
Pölönen, yksi maamme parhaimmista 
valmentajista. 
Ninni on itse paitsi valmentaja niin GP-tason 
kilparatsastaja. Hän on kaksinkertainen 
kouluratsastuksen Suomen mestari sekä kilpaillut 
myös kansainvälisesti. Viime vuodet Ninni on 
pääasiassa valmentanut kilpailemisen ollessa taka-
alalla. Nyt hänellä on kasvamassa nuori hevonen, 
joten ehkä ensi kaudella heidät nähdään jo radoilla. 

Hänen valmennettavinaan on mm. Merita Kelo, 
SM-mitalisti junnuissa sekä tänä vuonna nuorissa. 
Sekä monia muita kansallisen tason ratsukoita. 
 
Tulevaan valmennukseen osallistuvat Anna Roolla, 
Annika Emmillä, Edit Simonalla sekä Essi Espen 
Perrierillä.  Lisäksi Nuorten hevosten Festivaaleille 
valmistautuvat Jukka Tildellä (3-v) ja Tiina Syrrillä 
(4-v). 
 
Jokainen ratsukko on Ninnin tarkan silmän alla 
puolituntia kerrallaan. Jokainen edellä mainituista 
ratsastajista on ratsastanut koko kesän ja monet 
useamman kerran viikossa panostaen 
ratsastukseensa. Tästä valmennuksesta saavat 
varmasti niin ratsastajat kuin perusopettaja 
Jukkakin paljon eväitä ja vinkkejä 
jatkoharjoitteluihin. 
 
Jos yllämainittuja ratsukoita kehuttiin 
panostuksesta, niin erikoismaininnan ansaitsee 
myös esteratsastukseen keskittyvä Ronja 
Tarkkonen, joka kesän aikana on ratsastanut 
ylivoimaisesti eniten, 2-3 kertaa viikossa läpi kesän. 
Turhaan ei sitten olekaan napsahdellut rusetteja 
kisoissa.  
 

 
Kuva:  Ninni Pölönen valmentaa ratsastajia ja hevosia 
 
 

 
 
 
Näin kun heinäkuu on saatu päätökseen, sitä huomaa että vielä on paljon tekemättä niistä töistä mitä talvella 
ajatteli tekevänsä ”sitten ensi kesänä”. Osa on tehty ja osa tulee tehdyksi, mutta osa jää odottamaan ensi 
kesää. Ei auta stressi tässä kohtaa. Tämä kesä meni ikään kuin hieman henkeä vetäessä, edellinen kesä 
talliremontteineen oli sen verran rasittava. Ja jotenkin tuntuu, että joka kesä takapuoli painaa hieman enemmän 
ja vaatii istumaan hetken… 
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