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Viimepäivät olemme saaneet nauttia aivan kesäisistä säistä, lämpöäkin melkein 20. Lunta löytää enää vain 
metsästä pieninä lämpäreinä.  Ratsastus on sujunut parhaiten vain T-paidassa.  Tämähän ON KESÄÄ 
parhaimmillaan, kaikki kesän edut mutta ei lentäviä ja surraavia ötököitä. No, haittana se että ulkokenttä kuivi 
ennätystahtiin ja pölyää jo kuin Saharan hiekkamyrsky.    
 

Pasadena muutti uuteen kotiin 
Kolmevuotias kaunis tamma Pasadena löysi uuden 
omistajan ja kodin.  Varsa tuli Saksasta Suomeen 
yksivuotiaana. Suvukas ja sievä varsa näytti jäävän 
kuitenkin sen verran matalaksi, että Jukan olisi ollut 
sillä mahdoton ratsastaa.  
Onneksi löysimme sirolle tammalle samaa 
kaliiberia olevan kokeneen ratsastajan, joka haluaa 
kouluttaa siitä itselleen ratsun. 
Toivotamme mitä suurinta onnea uudelle 
parivaljakolle. 
 
 
 
 

Daphnen harjoituskilpailut 
Daphne kävi huhtikuun lopulla Loviisassa Esman 
tallilla treenaamassa miltä tuntuu taas pitkän talven 
jälkeen ratsastaa kouluaitojen sisällä. 

 
Kuva: Daphne odottaa radalle pääsyä, kuvasta näkyy miten se 
on saanut lihaksia ja rotevoitunut sitten viime kesän (kuva: Julle) 
 

Harjoitus olikin hyödyllinen, sillä esiin tuli sellaisia 
seikkoja joita ei enää ole harjoituksissa ilmennyt.  
Esimerkiksi tamman muoto jäi liian matalaksi 
edestä. Osasyynä lienee se, että tämä oli 
ensimmäinen rata kanget suussa. Lisäksi vaihtojen 
kanssa tuli radalla vaikeuksia vaikka verryttelyssä 
ne vielä sujuivatkin kohtalaisesti. 

Toivottavasti saamme ongelmat näinä jäljellä 
olevina parina viikkona tuskin kokonaan poistettua 
mutta ainakin parannettua. 
Olisi mukava olla kovin töpeksimättä kansallisissa 
kisoissa.  
Suurkiitokset Esman tallille, että he järjestivät vain 
meitä varten pitkän kouluradan omiin 
harjoituksiinsa. 
 

 
 
Kuva: Daphnesta hieno kuva Esman maneesista juuri siitä 
hetkestä, kun se on vaihtanut ilmassa jalkansa oikeasta 
vasempaan laukkaan. Kuvan otti Julle. 

 
Kyvyt esiin 2011   
 
Kyvyt esiin on tarkoitettu 2-3 vuotiaille varsoille. 
Siinä arvioidaan varsan hyppykykyä sekä liikkeitä. 
Päätarkoitus on olla harjoitustilaisuus varsoille ja 
toissijaisesti kilpailu. Järjestäjänä on Suomen 
Ratsujalostusliitto. 
 
Kun on jokin tietty päämäärä jota varten 
harjoittelee, tulee harjoitukset helpommin myös 
tehtyä. Muutoin niitä on liian helppo ”lykätä” jonkin 
kiireellisemmän takia.  Niinpä mekin päätimme 
monen vuoden tauon jälkeen taas osallistua. 
Hyppyharjoituksiin talvella lauantai-iltaisin 
osallistuivat kaikki nuoret hevosemme sekä Thielo-
poni joka rakastaa hyppäämistä. 



 
Kuva: Syrri hyppää kyvyt esiin-tilaisuudessa 

 
Ja koska varsa joudutaan myös kuljettamaan 
tilaisuuteen, niin sitäkin oli pakko harjoitella. 
 
Valitsimme varsoistamme Syrrin, koska sillä on 
ehkä parhaimmat liikkeet hevosistamme. Muita 
emme voineet yhtä aikaa viedä, koska tallimme 
henkilökunta ei riitä usean varsan pitelyyn 
vieraassa paikassa. 
Syrri nousi autoon mukisematta, matkusti kiltisti 
kolaamatta ja käyttäytyi hyvin vieraassa paikassa.  
 
Se oli siellä jopa liian vieraskorea.  Se raukka 
nimittäin oli niin hämillään, että ei oikein uskaltanut 
ravata eikä laukata muuta kuin aivan hitaasti, joten 
kovin hyviä pisteitä se ei saanut. Sille oli lievää 
suurempi shokki huomata, että maailma jatkuukin 
oman pihan ulkopuolella ja on vieläpä aivan 
erinäköistä. Tämä kun oli sen elämän ensimmäinen 
kerta kauemmaksi kuin 500 metriä kotipihasta. 
 
Mutta harjoitusreissu kannatti, kokemus kasvatti 
sitä ja maksaa varmasti takaisin joskus. Tällaiset 
treenit, jos niissä varsaa ei laiteta liian koville vaan 
säilytetään nuoren hevosen itseluottamus, ovat 
kuin laittaisi rahaa pankkiin myöhempää käyttöä 
varten. 
 
 
 

 
 

Kesää kohden 
Lumien sulaessa saimme hetkeksi järven 
pelloillemme.  
Siinä oli valkoisten matkaajien hyvä levähtää, 
koska varsinaiset vesistöt olivat vielä jääpeitteen 

alla. 
Pitkään ne eivät joutaneet huilaamaan, kun taas 
matka vei eteenpäin. Olisi mukava tietää mistä ne 
tulevat ja mihin päätyvät. Tämä Koskenkylä on 
sopivasti lintujen reitillä. Saamme ihailla kurkien, 
hanhien ja joutsenten ylilentoja keväisin ja 
syksyisin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kauden viimeistä kuukautta aloitellaan tuota pikaa. Viimeiset viikot harjoitellaan kovasti päätöskisoja varten. 
Pyrimme myös käymään välillä maastossa kävelemässä, kunhan siellä vielä vähän kuivahtaa. Se on hevosille 
mukavaa vaihtelua kentällä kiertämisen sijaan.   
. 

Hyvää kevättä! 
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