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Joulun ja syyskauden loppumisen kunniaksi ilmestyy nyt Tallilehti, seuraava numero ilmestyy ehkä sitten 
kesäksi, kuka tietää. Vuosi on sujahtanut todella nopeasti, radiossa joku sanoi että vuosi kuluu päivässä ja siltä
se melkein on tuntunut.

Kulunut syyskausi
Kauden aikana tehtiin isoja muutoksia. 
Ratsastajistamme suurin osa on jo aika kokeneita 
ja pitkään ratsastaneita.  Niinpä tunteja ruvettiin 
pitämään pääasiassa vain 2 ratsukon 
”kaksituisryhmille”: Tavoitteena tehostaa 
ratsastajien saamaa hyötyä kun siirrytään 
enemmän valmennustyyppisiin tunteihin.
Muista ratsastuskouluista poiketen hevosemme 
tekevät lähes poikkeuksetta vain sen yhden tunnin,
joten jokainen saa tuoreen ja myös useimmiten 
tutun vakioratsun alleen. Tunnit voidaan pitää 
valmennustyylisesti, eikä meidän ratsastajien 
tarvitse tuntea huonoa omaatuntoa siitä, että yrittää
työstää sinä päivänä jo 2-3 tuntia kehää kiertänyt 
hevosta. Tosin kaupunkien suurten 
ratsastuskoulujen kaupunkilaisratsastajat eivät 
taida sellaista ymmärtää edes ajatella, vaihtavat 
vain yhtenä iltana kuntosalin kuntopyörän 
hevoseen.

Lisäksi meillä on nyt uskoaksen opetuskäytössä 
jopa koko maan mittakaavassa aivan huipulta 
olevaa ”opetushevosta”, mitä tulee niiiden 
liikkeiden laatuun ja osaamiseen. Syrri ja Daphne 
ovat vaikealle tasolle asti koulutettuja ja omaavat 
molemmat liikkeet joita harvemmin näkee edes 
kansallisissa kisoissamme.
Niille on pyritty löytämään sopivat ratsastajat, sillä 
tällasista hevosista hyötyä saa vain jos jo osaa 
vähän paremmin ratsastaa. Monet ovat jo 
huomanneet, että tällaiset hevosmaailman Ferrarit 
eivät aina ole niitä helpoimpia ratsastaa. 
Automaattiohjaus niistä puuttuu ja liikkeet ovat 
isompia sekä reaktiivisuus tavallista hevosta 
äkkinäisempää.  Ratsastajan ollessa tasoltaan 
paljon hevosta perässä niin silloin  ratsastajan on 
vastutettava kiusausta peittää voimalla  omia 
puutteita, jos ei saa hevosta toimimaan niin kuin 
haluaisi.

Nyt kun ratsastajalla taitoa riittää, on päästy 
harjoittelemaan sarjavaihtoja tai laukkapiruetin 
tekemistä. Suurimman osan kanssa tosin aika 
menee vielä siinä, että saadaan pidettyä  avut 
tarpeeksi pieninä ja siten  hevosen kierrokset 
hillittynä.

Mielestäni 2-tuistunnit ja yksityistunnit ovat 
toimineet hyvin. Moni ratsastaja on tänä syksynä 
ottanut selviä askeleita eteenpäin. Näin äkkiä tulee 
mieleen Tanja, joka ratsastaa kolmasti viikossa ja 
on täysin siirtynyt poneista hevosiin, kokeilipa jo 
Daphneakin. Sitten Ninni joka pystyy ratsastamaan
sekä poneilla että hevosilla rauhalliseen tyyliinsä, 
josta hevoset pitävät. Sanna kehittyi 
vakiotanssiparinsa Roon kanssa aivan eri tasolle.  
Santtu harjoittelee Syrrin kanssa jo vaikeita 
koululiikkeitä, tavoitteena oma nuori  hevonen 
lähivuosina. Poniratsastajista tänä syksynä 
isoimpia askeleita ovat ehkä ottaneet Naomi ja Lilli.
Myös kaikki muut ovat panostaneet ja tehneet 
hyvää työtä, koska vain sitkeästi harjoittelemalla 
kehittyy ja menee eteenpäin.

Kevätkauden ratsastukset

Kevätkausi noudattelee koulujen lukuvuotta ja 
alkaa maanantaina10.1. ja loppuu lauantaina 3.6. 
Kauteen tulee 21 viikkoa.. 
Ratsastajat saavat laskun käteensä ensimmäisellä 
ratsastuskerralla (jos Jukka taas muistaa antaa) ja 
toisen puolivälissä.
Tarkemmin kevään tapahtumia ei vielä oikein halua
suunnitella, kun ei tiedä miten tämä pahkeisen 
korona vaikuttaa sekä myös saammeko Niken 
ponitunneille mukaanl.
Jokatapauksessa Emmin poismuutto vaikuttaa 
osaan tunteja, edistyneempien ratsastajien tunnit 
ovat kaikki jatkossa kaksituistunteja. 

Mitä ponitunneille tehdään, selviää joulutauon 
aikana eli riippuu Nikestä, jaetaanko nekin 2-
tuistunneiksi vai pysytäänkö kolmen ryhmissä. 

Nyt viimeistään olisi toivottavaa kertoa, jos ei halua
jatkaa kevätkaudelle tai toivoo jotain muuta 
muutosta.

Pian se kevät ja kesä taas sieltä taas tulee,



Syyskauden putoamistilasto
Perinteisesti olen pitänyt tilastoa syyskauden 
putoamisista.  Toki kaikki putoamiset kirjataan ylös,
mutta tämä graafi on julkaistu jo 9 vuodella.
Mitä vanhemmaksi meikäläinen tulee, sitä 
enemmän tuntuu että jännittää oppilaiden 
putoamisia ja mahdollisisa loukkaantumisia. Ja 
myös varovaisemmaksi tuntien pidossa, 
vähemmän mm ilman jalustimia ja 
estehyppäämisiä eli kaikkia missä 
loukkaantumisen riski on suuempi.

Kulunut syyskausi on ennätys, eli vain ainoastaan 
yksi putoaminen ja hevonen oli Daphne, joka teki 
pari pientä ylimääräistä omaa koululiikettään. Eikä 
siinäkään sattunut vaan ratsastaja jatkoi tunnin 

loppuun.
. 

Kuluneen kauden kilpailut
Kilpailukausi oli maailman nyrjähtämisestä johtuen 
hieman poikkeuksellinen. Kesällä kisat kuitenkin 
pääsivät alkamaan. Meidän osaltamme 
kilpaileminen jäi todella pieniin. 
Daphne oli alkukesällä hyvässä vireessä, ja 
ensimmäisiin koitoksiin Porvoossa vain pilotti oli 
opetellut väärän radan. Se suoritus meni sitten sen 
takia mönkään, kun kesken rataa piti huudella 
navigointi ohjeita. Tamma kyllä teki parhaansa. 
Seuraavissa kisoissa sitten sattui viime kesän riesa
eli kova helle ja siellä Daphnea ei taas puolestaan 
kiinnostanut enää kilpailut ollenkaan.Päätinkin että 
ne jäivät sen viimeiseksi koitokseksi, se on 
kuitenkin kilpaillut 12 vuotta putkeen alkaen 
nelivuotiaasta.
Loppusyksystä kävimme vielä kokeilemassa 
Niksun kanssa Harjussa, mutta siellä joutuminen 
kylmiltään aivan vieraaseen maneesiin oli hieman 
liikaa ja Niksulla meni pupu pöksyyn. Verryttely kun
oli eri maneesissa ja radalla toisessa maneesissa 
oli vain minuutti aikaa ihmettelyyn. 

Keväällä sen kanssa käydään rataharjoituksissa, 
jotta jännityksiin totutaan.
Ensi vuonna myös Oskun pitäisi Tiinan kanssa 
aloittaa 5-vuotiaiden ikäluokissa. Kunhan nähdään 
miten se ottaa vieraat paikat haltuun. Teknisesti se 
on hyvin ikänsä edellyttämällä tasolla ja oppii 
helposti uusia asioita.

Millsweet Perrier palasi kotiin ja Emmi 
muutti
Kaikki ovat jo huomanneet että valkoinen ja söpö 
karvaturri on tullut talliiin  Emmin paikalle.
Emmi-tamma on ollut erinomainen meille, Osaava, 
helppo ratsastaa, kiltti ja viimeiseen vuoteen 
saakka aina terve. Mutta sitten se loukkasi  
takapolvensa viime keväänä ja ei sitä sitten 
kokonaan toipunut. Niinpä kun yllättäen tuli 
tilaisuus tarjota sille eläkepaikka ja mahdollisuus 
ehkä pyöräyttää varsoja, niin tartuimme siihen.

 Jotta Emmille saatiin tilaa, otimme vaihdossa 
oman kasvattimme Nikke-ponin.
Poni ei ole pitkään aikaan tehnyt mitään, joten 
meidän pitää nyt totuttaa se taas työntekoon ja 
katsoa josko se vielä haluaa ruveta lapsia 
opettamaan. Olemme sillä jo vähän ratsastaneet, 
ja lupaavalta näyttää.

Korona-vuosi 2
Nyt päätellä vuotta jo toista kertaa ihmetellen eikö 
tämä pandemia koskaan lopu. Tällä hetkellä 
pukkaa vain uusia viruksen versioita. Ja sairaalat 
pullistelee potilaita.  Peilistä vain itseään tuijottavat 
omaa päätäntä oikeuttaan korostavat ja itsensä 
rokottamatta jättävät ihmiset voisivat joskus 
kääntää hieman peiliä, niin alkaa näkyä muitakin 
ihmisiä. Tässä sopassa kellutaan kaikki, ja vain 
yhteisponnistuksin siitä päästään pois.
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Täällä tallilla on toistaiseksi selvitty hyvin, eikä 
koronan takia ole toimintaa tarvinnut juuri muuttaa. 
Muutamissa ratsastajien perheissä vain on 
toistaiseksi vieraillut tämä virus, mutta ovat 
selvinneet vähillä. 
 Luonnollisesti varovaisuutta on noudatettava ja 
tehostettava entisestään, kun tuntuu että virus lyö 
vain isompaa vaihdetta silmään. Pidetään peukkuja
että ensi vuosi toisi helpotusta tilanteeseen.

Notholmens Tilden kuulumiset

Ratsastajamme ovat välistä kyselleet Tilden 
kuulumisia. Sehän muutti takaisin kasvattajalleen 
Hanna Eschillle Paraisille. Se on viime kesänä 
siemennetty oriilla For Romance I. Hieno ori jolla 
on paljon mm hyväksyttyjä ori-jälkeläisiä. 

Tilde on ultrattu viimeksi loppusyksystä, ja silloin oli
kaikki hyvin.

Kuva: For Romance

Nyt on vain toivottava, että kaikki menee hyvin ja 
varsa syntyy ajallaan terveenä maailmaan. Tilde on
niin hieno, että varsasta voi toivoa vaikka mitä. 
Ainakin geenit ovat molemmilta puolin kohdillaan.

Suuret  ja lämpimät kiitokset kaikille ratsastajillemme ja tallin tapahtumien seuraajille. Käykää katsomassa tallin
facebook- ja Instagram-sivuja ja laittakaa ne seurantaan. Näin pysytte kärryillä mitä tallilla tapahtuu.
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Hyvää Joulua ja Uutta vuotta!!!


