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Joulukuu on ollut erilainen sään puolesta kuin viime vuonna. Lueskelin vuoden vanhaa tiedotetta ja sen
mukaan joulukuu oli vesisateinen, kun nyt on jo lunta tullut varmaan puolimetriä. Viime päivät on saanut
lumityöt tehdä pari kertaa päivässä, jotta saa polut ja pihat pysymään auki.

Kuukauden ratsastajaesittely
Vuoden viimeisen kuun ratsastajana esitellään
Antti Rae. Hän on 15-vuotias nuori miehen alku.
Hän aloitti ratsastamisen aivan alusta vajaa vuosi
sitten siskonsa kanssa ja on edistynyt nopeassa
tahdissa. Antin parhaita apuja on luontainen hyvä
ja ryhdikäs istunta.

Vaikea sanoa, ehkä se vauhti on parasta. Kyllä
ilman muuta, en harrasta muutakan tällä hetkellä.
Entäs sitten mikä tuntuu tällä hetkellä
vaikeimmalta asialta?
No varmaan sen oikean kevennyksen löytäminen,
Antti naurahtaa.

Milli ja ruokinta-automaatti
Ponit Milli ja Senni viettävät päivänsä vapaana
pihamaalla. Seurallisena ponina Senni on osan
päivästä tarhassa muiden kanssa, mutta nälän
alkaessa kiertää suolenmutkaa, se luikahtaa
lankojen alta säilöheinäpaalille syömään. Ja sitä
väliä se ramppaa aika usein polusta päätellen.

Milli taas pitää
enemmän kaurasta ja se
on hoksannut ruokintaautomaatin pihalla,
mistä se saa kauraa
aina kun mieli tekee eli
pihapuussamme
roikkuvan lintulaudan.
Kuva: Antti ja Simona lähdössä tunnille

Miksi aloitit ratsastamisen?
Alun perin ratsastusta harrastavan äitini mieliksi.
Mutta pian innostuin ja kiinnostuin ratsastuksesta
oikeastikin.
Mikä siinä sitten kiehtoo ja aiotko jatkaa
harrastustasi?

Näppärästi se kurottaa
ja keinauttaa lautaa niin,
että sieltä tulee annos
kauraa maahan josta se
syö sen. Linnut
protestoivat välistä
äänekkäästi, mutta se ei Millin ruokarauhaa tunnu
häiritsevän.

Kuvat 1 ja 2 Milli keinuttaa lintulautaa ja kuvassa kolme se nauttii
annoksen lumelta.

Kuva: estekurssilaiset vasemmalta Julle, Heta ja Ronja

Estekurssilaiset matkaavat Tuusulaan
Joulun välipäivinä kova ponikolmikkomme tai
ainakin kolmikko pakataan hevosautoon, ja
suuntaamme Tuusulaan Teppo Hakalan
valmennustallille.
Siellä ratsukot saavat harjoitella suuremmassa
maneesissa radan ratsastamista. Teppohan on
käynyt aiemmin pitämässä valmennuksia aika ajoin
täällä, mutta tällä kertaa halutaan saada
kokemusta reissaamisesta sekä vieraassa
paikassa ratsastamisesta mahdollisia tulevia
kisareissuja silmällä pitäen.
Tammikuun tiedotteessa kerromme sitten, kuinka
reissu poneilta ja ratsastajiltamme sujui.
.

Toivottamme kaikille oikein rauhaisaa Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!!
Kevätkauden 2013 tunneista on oma tiedotteensa ja tunnit siis jatkuvat normaalisti maanantaina 7.1. samoilla
ryhmillä, nähdään taas silloin.
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