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Lokakuu mentiin sujuvasti hienossa ja kuivassa säässä. Hevosetkin pääsivät laiduntamaan koko lokakuun,
vaikkakin loppukuusta osa alkoi karkailemaan. Ilmeisesti niiden mielestä laitumet on loppuun syöty ja aidan
ulkopuolelta vielä löytyisi. Nyt sitten pitäisi jaksaa taas odottaa vihreätä toukokuulle asti. Niinkuin meidän
ihmistenkin, kuusi pitkää, pimeää kuukautta ja sitten on taas toukokuu ja kesä ovella.

Tuntimaksu nousevat 2017

Klassista ratsastusta Portugalissa

Vuoden 2017 kevätkauden kausitunnin hinta
pienryhmä-tunneillamme on 31 € sis alv 10%.
Yksittäistunnin hinta 34 €.

Vietin koulujen syysloman ystäväni ja hänen
kahden teini-ikäisen lapsensa kanssa viiden päivän
ratsastuskurssilla Portugalissa Morgado Lusitanon
ratsutilalla. Tilalle on Lissabonin lentokentältä noin
15 minuutin ajomatka. Vaikka suurkaupunki on
aivan kivenheiton etäisyydellä, Morgadossa ollaan
kuin luonnonsuojelualueella korkean mäen
rinteellä, josta on upeat näkymät Tajo -joelle.

Viimeksi ratsastusmaksua on muutettu vuonna
2012, eli aivan alvariinsa emme ole olleet hintoja
kohottamassa. Kustannukset ovat tässä välissä
kuitenkin nousseet roimasti, joten nyt on aivan
välttämätöntä hieman saattaa tuntihintoja kulujen
tasalle.

Katetta maksulle
Tallillamme on hyvä peilein sekä kuitupohjalla
varustettu maneesi ja iso aidattu ulkokenttä.
Hevoset ja ponimme ovat varsin osaavia, lähes
jokainen selviää H:A tehtävistä ja osa V:B tasosta.
Tunnilla on yleensä vain 3, joskus poikkeuksellisesti
4 hevosta.
Opettaja Jukka kilpailee ja valmentautuu itse
aktiivisesti vaativa A-tasolla kouluratsastuksessa,
valmentajanaan 2-kertainen Suomen mestari.
Lisäksi Jukka on aiemmin kilpaillut vuosia vaativalla
tasolla esteratsastuksessa sekä helpolla tasolla
kenttäratsastuksessa. Jukka aloitti tuntien pitäisen
Jävenpään ratsastusseuran tallilla jo 16-vuotiaana
ja rahoitti näin omaa ratsastustaan, joten myös
opettamisesta on pitkä kokemus.
Vertailun vuoksi suoritin pienen katsauksen netistä
lähialueen tallien 2016 hinnoista, joilta löytyi
maininta pienryhmä-tunneista. Alueeltamme
Sipoo-Porvoo_Loviisa niiltä joilla hinnastoissa oli
pienryhmätunnit, niin niiden hinnat vaihtelivat 3552 euroa.

Seuraavan matkakertomuksen kirjoittaja Sari Roos
ratsastaa meillä kahdesti viikossa.

En tavallisesti matkusta toistuvasti samoihin
paikkoihin monta kertaa, mutta Morgadossa olen
käynyt aiemmin kaksi kertaa. Minua vetää
puoleensa loistava klassisen ratsastuksen opetus ja
erittäin laadukkaat hevoset sekä todella lämmin ja
henkilökohtainen palvelu.
Hevoset tuodaan tunnille valmiiksi satuloituna ja
henkilökunta huolehtii hevosten huoltamisesta
myös ratsastuksen jälkeen. Ratsastimme kaksi
kertaa päivässä ja tunneilla on aina maksimissaan
kaksi ratsastajaa. Tunneilla tehdään paljon sivulle
vieviä ja taivuttavia liikkeitä: pohkeenväistöä, avoja sulkutaivutuksia ja sulkuväistöjä käynnissä
ravissa ja laukassa. Tunnin lopussa työskennellään

yksi ratsastaja kerrallaan laukassa. Laukanvaihdot
ja laukkasulkuväistöt tulivat tutuiksi, koska niitä
tehtiin jokaisella tunnilla. Lopuksi vielä ratsastettiin
pätkiä piaffia, passagea tai espanjalaista käyntiä.
Eritasoisille ratsastajille oli tarjolla erilaisia hevosia.
Itse ratsastin nuorempia hevosia (7-8 v) ja näiden
varsin virkeiden tykkien kanssa piti olla hyvin
tarkka apujen kanssa. Opettajamme tunsivat
hevoset hyvin, joten saimme hevoskohtaista
ohjeita, jotka todella toimivat.

syvälle ristiin. Sain ratsastaa hevosilla, joilla oli
erityisen hyvä laukka ja oli hienoa pystyä vain
keskittymään omaan rentouteen ja säätelemään
laukan vauhtia vatsalihaksilla. Toiseksi viimeisenä
päivänä ystäväni ja minä ratsastimme pas de
deux’n. Viidentoistaminuutin harjoittelun jälkeen
onnistuimme ihan kohtuullisen hyvin tekemään
sekä avotaivutukset ja sulkutaivutukset rinnakkain
ravissa, hevoset kylki kyljessä! Se oli haasteellista
ja hauskaa. Ratsastustunneilla todellakin saa ja
pääsee käyttämään kaikkia taitojaan ja
kehittymään jo viiden päivän aikana
Ratsastuskurssien lisäksi Morgadossa kasvatetaan
hevosia. Tyypillisesti kolmi-/nelivuotiaana varsana
ostetut hevoset jäävät Morgadoon koulutettavaksi
ja ratsutettavaksi vielä 6 kk- 1,5 vuodeksi.
Omistajan toivotaan tulevan säännöllisesti
seuraamaan hevosensa koulutusta. Tavoitteena
on, että omistajalla on kykyä ja osaamista
kouluttaa hevostaan eteenpäin ja että hän on
oppinut
ratsastamaan
omaa
hevostaan
ratsutuksesta vastanneen opettajan valvonnassa.

Hyvin koulutetut ja taitavien ratsastajien
säännöllisesti
läpiratsastamat
lusitano-orit
reagoivat apuihin nopeasti, joten omien apujen
nopeus ja tarkkuus kehittyivät kerta kerralta.
Harjoituksen myötä ohjasote keveni, käsivarret
alkoivat pysyä kevyesti kyljissä. Hevosten
herkkyydestä johtuen sain myös paremman
tuntuman siihen, miten oman kehon asento
vaikuttaa hevoseen erityisesti sivuliikkeissä.
Kaikilla hevosilla on kankikuolaimet, mutta niiden
väärinkäyttö ei ollut oikein mahdollista, koska
hevoset antoivat välittömästi palautetta, jos ohjilla
teki jotain ylimääräistä. Minä nautin näiden myös
hevosten hyvistä askellajeista. Ravissa ja laukassa
oli helppo rentouttaa istunta, antaa jalkojen
kasvattaa pituutta ja pitää kädet hyvin hiljaa ja
paikoillaan. Ja sitten hevonen liikkui höyhenen
kevyellä tuntumalla peräänannossa.
Meillä oli oikein hyvät opettajat, jotka selittivät
asioita perinpohjaisesti ja innostuivat aidosti, kun
onnistuimme ja opimme. Joskus portugalilaisella
aksentilla puhuttu englanti ei heti avautunut ja
myös käytetyt avut olivat jonkin verran erilaisia
verrattuna mihin me olemme tottuneet, mikä
aiheutti etenkin alussa hieman hämmennystä.
Koin itse suurimmat onnistumiskokemukset
erittäin lennokkaissa sivuliikkeissä, joissa pystyin
tuntemaan miten hevosen jalat menivät allani

Palattuani Suomeen minulla oli heti seuraavana
päivänä ratsastustunti Ruulla. Oli mukava
huomata, että intensiivinen ratsastuskurssi todella
vaikutti ratsastukseeni. Ohjasotteeni oli kevyempi
ja ratsastin enemmän istunnalla. Nyt vaan täytyy
ylläpitää muistikuvia ja tunnetta kaikesta
oppimastani. Vaihtelu virkistää ja antaa uutta
potkua rakkaaseen harrastukseen.
Tallin kotisivu: http://www.morgadolusitano.pt /
Sari Roos

Loppuvuoden kursseja
Koulukurssi
Marraskuun lopulla vielä tarkentamattomana
lauantaina on ajateltu pitää koulukurssi, jossa
valmentajaksi on pyydetty ammattiratsastaja ja
-valmentaja Tiina Polsoa (http://www.tiinapolso.com/ ).
Hän piti meillä valmennuksen viimeksi 7/2015.
Kurssilla ratsastetaan jokainen ratsukko yksittäin
30 min, alku/loppuverryttely suoritetaan
itsenäisesti. Hevoset Emmi, Roo, Risto, Thielo ja
Reino. Kiinnostuneet pikaisesti tietoa Jukalle.
Myös ulkopuolisia ratsukoita voi tulla.
Estekurssi
Joulun välipäivinä (alustavasti 28-29.12) pidetään
kaksipäiväinen estekurssi 3 ratsukon ryhmissä.
Hevoset Vili, Ressu, Reino, Thielo, Roo ja Risto.
Kurssin hinta 35 eur/pvä. Halukkuudesta ja
hevostoiveista tietoja Jukalle.

Kuva: Vili vauhdissa

Stella harjoittelee esteitä
Vain yhdeksän vuotiasta Stellaa ei ikä paina. Hän
harjoittelee ahkerasti ja ratsastaa päivittäin ja
tähtää kilparatsastajaksi. Stella on ikäisekseen
varsin kypsä ratsastaja ja keskittyy täysillä
opetukseen ja myöskin pystyy tekemään kuten
pyydetään.

Stella aloitti ratsastuksen n. 2,5 vuotta sitten.
Ensin ratsastuskoulussa ja sitten ratsastusta
myöskin harrastava äiti vuokrasi hänelle ponin.
Ensimmäinen poni ei ollut niin onnistunut vaan
lähinnä linkosi pikaisesti ratsastajansa satulasta.
Toinen poni olikin jo mukavampi ja sillä Stella
kävikin jo täälläkin valmentautumassa, mutta
ponimaisesti silläkin oli helposti hieman jekkuja
mielessä varsinkin hypätessä. Nyt uusimmaksi
kumppaniksi on löytynyt pikku-pikku Welsh-poni
Wikner's Roquero eli Pantteri.
Se on myös 9-vuotias ja vain 120 cm
säkäkorkeudeltaan. Vaikka se onkin ori, oikein
hyväksytty A-sektion Wels-jalostusori, niin se on
erittäin kiltti ja rehellinen ratsastaa ja hyppää
mielellään ilman kommervenkkejä. Orimaisuus
kyllä näkyy kun Pantteri saapuu tallille, se antaa
kuulua itsestään että on tullut. Mutta esiintyminen
jää heti kun Stella nousee sen selkään.
Näiden pienten ponien ongelmana on usein se,
että niitä ei kukaan oikein pysty läpiratsastamaan.
Pantterillakin on muutamia perusratsastukseen
liittyviä ongelmia, joita yritämme treenata pois tai
ainakin paremmiksi. Ponin pieni koko joka on se
mikä on ja Stellan koko joka taas kasvaa koko
ajan aiheuttaa luonnollisesti sen, että parivaljakko
ei ole kovin pitkään yhdessä. Mutta tästä ajasta
Stellan on opitttava se mitä siitä on saatavissa ja
toivottavasti saamme annettua ponillekin jotain,
jotta se voi taas olla vielä mukavampi kumppani
seuraavalle lapselle.

Liian vanha?

Kun meikäläinen sai nyt liki 50-vuotisen
ratsastusuran ensimmäisen vähän isomman
luunmurtuman olen saanut leikkimielistä?
kuittailua, että alan olla jo liian vanha näihin
touhuihin.

niin hyvä, että sain alustavan lupauksen kiivetä
hevosen selkään jo joulukuun puolivälissä.
Daphne oli miltei koko lokakuun Kouvolassa
Tiina Polsolla, ja kehittyi siellä saaden mm
mukavasti lihaksia. Nyt jatkossa joulukuuta
odotellessa ratsastajistamme Wilma ja Annika
saavat erinomaisen tilaisuuden kokeilla
huippuhevosta ja siis liikuttavat Daphnea. Lisäksi
se käy kerran viikossa Boessa Ninni Pölösen
ratsutettavana.
Syrri sen sijaan käy viikottain 3 päivän visiiteillä
Siiri Kyrön luona. Aralle tammalle tekee hyvää olla
vieraassa paikassa vieraitten hoidettavana. Se on
paitsi kehittynyt taidollisesti niin myös aikuistunut
jouduttuaan yksin ”maailmalle”.
Sitten vielä kuun lopulla muutti Järvenpäähän
meidän Tiinan tuleva kilparatsu Niksu satulaan
totutettavaksi. Luonteikas tamma ei kuulemma ole
päästänyt Madista liian helpolla. Mutta toivomme
kädet kyynärpäitä myöten ristissä, että saamme
tamman ratsuhevosena takaisin.

Kuva: Dinnie vuonna 1949
Mutta mitäpä vielä, edessä on liki toinen
samanmoinen rupeama. Ainakin jos katsoo tätä
rouvaa. Ratsastaa vielä päivittäin. Niin, ja ikää oli
96- vuotta!
Katso juttu teräsrouvasta CBCNews/Toronto
lehdestä ja video hänestä:

http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/this-96-year-old-ontariowoman-is-still-horseback-riding-and-has-no-plans-to-stop1.3810564

Hevoset ahkeroivat vaikka Jukka
”vetää lonkkaa”
Lokakuussa hevosemme ovat tehneet ahkerasti
töitä, vaikka Jukka onkin vielä sairaslomalla. Kuun
lopulla olleessa kontrollissa sairaalassa tulos oli

Hyvää alkavaa talvea
www.perriertalli.fi

