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Kevät on edennyt jo niin pitkälle, että harjoittelu kauden päätöskisoihin on täydessä vauhdissa. Talvi tuntui
kestävän ikuisuuden, mutta lopulta lumet antoivat periksi yllätävän nopeasti. Lämpö ei vain vielä ole juurikaan
hellinyt, silti valtaosa hevosista on jo miltei kesäkarvassa. Myös me ihmiset rupeamme pikkuhiljaa luopumaan
pitkistä kalsareistamme, viimeisään juhannukseen mennessä..

Ratsastajaesittely

tyttären tytär ja niinmuodoin piti luonnollisesti ostaa
kuleksimasta.

Minna Räisänen on tämän kevätalven käynyt
lauantaisin ykstyistunneilla. Tavoitteeksi määriteltiin
hänen kanssaan laukanvaihdon oppiminen.

Hevosia varten on hankittu siirtotallit ja myös pieni
kenttä on rakennettu. Kesäisin Minna vuokraa
lisäksi laidunta naapuristaan.
Minnan hevosilla on kullakin oma tarinansa siitä,
kuinka ne ovat päätyneet Minnalle hoidettavaksi.
Ja kun ne ovat kerran tulleet, niistä tulee perheen
jäseniä eikä niistä luopuminen enää ole helppoa.
Minna
on
kilpaillut
Oldenburg-tammallaan
seurakilpailuissa helppo C ja B tasolla. Ja
tavoitteena olisi päästä nousemaan helppo A:han.
Vastalaukkojen kanssa on kuulemma vielä
tekemistä hänen hevosellaan. Siksi hänon käynyt
meillä osaavilla hevosilla ja oman kentän ollessa
jäätyneenä harjoittelemassa, jotta osaa sitten
treenata omiensa kanssa.
Minnan opetusmestarina meillä on toiminut Emmi.
Vastalaukat ovatkin tulleet hänelle tutuksi ja viimein
on perusharjoittelun jälkeen aloitettu myös itse
tavoitteen harjoittelu, eli laukanvaihdot. Näin
voidaan sanoa, että tavoite saavutettiin vaikkakin
vielä lisä kuukausi olisi tehnyt hyvää. Mutta nyt
kesäkelien tullen Minna haluaa jo keskittyä omiin
hevosiinsa, joita toivottavasti nähdään täällä meillä
harjoittelemassa.

Polson kurssi su 22.4.

Junnu-ikäisestä asti ratsastaneella Minnalle on
kertynyt melkoinen kokoelma kavioeläimiä kotiinsa
Isnäsin lähelle.

Aamulla näytti vielä siltä, että maneesiin joudutaan.
Mutta juuri alkamisaikaan sade loppui, ja päätimme
pitää valmennuksen ulkona. Ratsastajille sää oli
ihanteellinen, ei tuullut eikä ollut liian kuuma tai
kylmä. Harvalukuiselle yleisölle vähän lopuksi vilu
hiipi
puseroon.
Ilahduttavaa
nähdä,
että
katsomossa on samat innostuneet kerrasta
toiseen. Mikä hamittaa, että junioireista vain Nellie
viitsi tulla paikalle.

Poneja on eläkeikäiset 25-v shettis ja 30-v Welsh,
hevosia löytyy Oldenburg-tamma, arabin ja lipizzan
ristyetystamma (jolla on kauniit silmät), sekä yksi
Belgian puoliverinen, joka on itseasissa ystävän
hevonen, mutta jymähtänyt Minnalle. Uusimpana
tulokkaan ponivarsa, joka on heidän welsh-poninsa

Ensin ratsasti Sofia mustalla Ohojlla. Ohoj on
esteruuna, jolla on kyllä näköä ja liikettä myös
koulupuolelle. Sofia pitää omaa 5 hevosen tallia, ja
joutuu ratsastamaan paljon yksikseen. Niinpä
hänen kanssaan Tiina keskittyi paljon hieman
metsittyneeseen istuntaan. Sofialta yritettiin myös

Kuva: Minna ja Emmi

karsia niin yleistä liikaa työntekoa ratsastaessa ja
antaa hevosen huolehtia työnteosta.

Tiinan ohjeet. Video antaa vähintään tuplahyödyn
kurssista.

Toinen ratsukko oli niinikään iso musta ruuna Eppu
ratsastajanaan omistajansa Essi. Epun kanssa
haettiin suoruutta hevoseen. Myös Essin pitää
keskittyä siihen, että tee liikaa vaan huolehtii
hevosen pysymisestä pohkeen edessä.

Opettajamme Tiina kertoi omista kuulumisistaan,
että hänellä on tällä hetkellä 9 ratsastettavaa
hevosta. Joten töitä riittää. Niinpä hän ei suoraan
uskaltanut luvata kun kysyin, tuleeko hän kesällä
taas valmentamaan.

Kolmas pari oli sitten Bea Emmillä. Emmistä Tiina
totesi, että se on hevosena niin suora, että voivat
keskityttä
lähinnä
Bean
istuntaan.
Hyvin
ratsastavalla Bealla on ongelmana se, että istunta
menee hieman kumaraksi. Rinta auki, katse ylös.
Ohjeena mm tuli kuvitella nojaavansa selkä edellä
tolppaa vasten. Bea totesikin seuraavana päivänä
lihasten olevan kipeänä asennon muutoksen
myötä.

Hevosvisa
Hevosten kanssa on paljon sanoja ja termejä,
jotka ovat tuttuja alan ihmisille, mutta eivät
aukene muille. Testaa kuinka syvällä olet
hevosmaailmassa. Oikeat vastaukset takasivulla.
1) valkoviiva
a) ohut valkea piirto hevosen nenäpiillä
b) tulee näkyviin vanhoilla hevosilla hampaisiin,
viivoista voi arvioida hevosen iän
c) kaviossa raja joka erottaa sarveisseinämän ja
martokavion
2) huulipuristinta käytetään
a) hevosen ohjaamisen kankisuitsien osana
b) kiinnittämään hevosen huomio toisaalle
hoitotoimenpiteen aikana
c) hevosen koulututtamiseen

Kuva: Essi ja Eppu Tiina tarkan silmän alla

Neljäs ratsukko oli Kata Reinolla. Reinon laukka
jää usein hieman kulmikkaaksi eikä pyöri kunnolla.
Heidän tulikin ensin edetä reilusti, jotta hevonen
ottaa selän mukaan. Kata on tehnyt hyvää työtä
Reinon kanssa viime aikoina ja saanut ponin
hyvään malliin ja paitsi laukka myös väistöt ovat
sillä parantuneet huomattavasti.
Viidentenä tuli sitten Anna Roonsa kanssa. Roon
kanssa on monella vaikeuksia löytää riittävän kevyt
tuntuma, jolloin ratsastuksesta tulee ruunan
kuumetessa
vetokilpailua.
Anna
joutuikin
ratsastamaan
erittäin
kevyellä
tuntumallla.
Katsomoon näytti hyvältä ja Roo venytti kohti
tuntumaa kaula kaarella. Annasta ehkä tuntui
oudokseltaan enemmän siltä, että ratsasti ilman
ohjia. Anna sai myös ohjeekseen olla rennompi, ei
tarvitse suorittaa niin paljon.
Viimeisenä areenalle tulivat Pekka ja Vili.
Heidänkin kanssaan korjattiin hevosen suoruutta ja
ratsastajan istuntaa. Viliä ei työt sunnuntaina niin
kiinnostaneet
vaan
poni
oli
normaalia
rauhallisempi. Pekka saikin ratsastaa raippa
molemmissa käsissään, jotta ei sortuisi kaivamaan
jaloillaan vaan huomauttaisi raipan napautuksella
aina kun tahti hiipui.
Ratsastajat saivat halutessaan myös videon
ratsastuksestaan, josta voivat sitten käydä
suorituksensa useampaan kertaan läpi ja kuunnella

3) sudenhammas
a) toisilla hevosilla on tavallista suuremmat
kulmahampaat eli ns sudenhampaat
b)hammaslomaan yläleukaan tuleva ylimääräinen
hammas, joka yleensä poistetaan
c)hevosen niskassa oleva kaareva pieni luu
4)rissa
a)kannuksen pyörivä osa
b)kuoksutusvyön rengas, johon kiinnitetään
sivuohjat
c)hevosen hieronta välineen osa
5)martingaali
a) varsinkin esteratsastuksessa käytettävä
apuväline päätään nostaville hevosille
b)suojaa hevosen häntää kuljetuksessa
hankautumiselta
c)kengittäjän työväline
6)vastinhihna
a)suitsien niskaosa, johon kiinnittyvät poskihihnat
b)satulan etukaareen kiinnitetty turvahihna, josta
voi tarvittaessa pitää kiinni
c)satulavyön kiinnitystä varten satulassa oleva
hihna
7) suppuvarpainen hevonen
a) kevyt askelinen hevonen, kulkee kuin
varpaillaan
b) varvasakseli kääntynyt sisään
c) pieni kavioinen hevonen

8)melova hevonen
a) metelöi ja kolaa tallissa
b) hevosen liikevirhe
c) huiskii ratsastaessa hännällään sivuun

kypärää aina. Nyt pääni olisi kahtena
kissankuppina illman hyvää kypärää.
Ennenvanhaan kypärät tosin olivat vain
muovikuoria joissa oli pehmusteena kangas.

9) imppaus
a) hevosta nesteytetään elektrolyyteillä
b) hevonen juo vettä ryystämällä
c) hevonen nielee ilmaa
10)jengatappi
a) hokin reikien kierteiden avaamiseen
b) satulan etukaaren vaihtamisessa tarvittava
työkalu
c) käytetään hevosen ummetuksen aukaisuun

Ratsastus 300 €/ min - Syrrin kisaavaus
Syrrin kilpailuihin totuttamisen piti saada tämän
vuoden osalta avaus Ratsastuskeskus Ainossa
Järvenpäässä. Syrrihän on ollut vieraassa
ympäristöissä todella kova tuijottelija ja jännittäjä.
Valmistauduimme avaukseen huolella. Kuljetin
Syrrin sinne kisaa edeltävällä viikolla ja ratsastin
kisakentällä, ja koetin saada sitä rentoutumaan
siellä ( kenttämaksu 30 €).
Jouduin ostamaan tätä kilpailukautta uuden
kypärän, joka täyttää nämä uudet määräykset
(Uvexin kypärä maksoi yli 200 euroa). Laitoin
uuden kypärän ensi kertaa päähän ennen kuin
kiipesin Syrrin selkään verryttelyä varten
hevosauton vieressä (Ilmoittautumis-maksu
luokkaan oli 43 €).
Ainossa verkkakentälle mennään tietynlaista kujaa
pitkin, ja Syrri ei uskaltanut kävellä siihen kujaan.
Tiesin tämän jo viime vuodesta, ja vaikka olin
viikolla talutellut sitä kujassa edestakaisin. En edes
yrittänyt laittaa sille jaloilla painetta vaan käännyin
satulassa ja pyysin Tiinaa taluttamaan Syrriä kujan
läpi.
Silloin täysin varoittamatta tamma, joka ei ole
koskaan pukittanut ratsastaja selässä, teki
paikaltaa seisten kaksi hurjaa köyrimispukkia
kääntyen samalla. Köyriminen tarkoittaa että
hevonen hyppää suoraan ylöspäin selkä kaarella
ja pää alhaalla. Se on kaikista ikävimpiä temppuja
mitä hevonen voi tehdä. Tiinan mukaan Syrri
hyppäsi ainakin 2 metriä korkealle. Sellaisissa on
yleensä mahdoton pysyä, jollei ole todella hyvä
tuuri ja pudotessaan osu takaisin satulaan. No nyt
ei ollut. Putosin osittain ohi hevosesta ja kalahdin
kivikovan parkkipaikan tantereeseen. Tässä kohtaa
200 euron sijoitus laatukypärään kannatti. Sillä löin
myös pääni ohimo edellä maahan niin että näin
tähtiä hetken aikaa. Mutta kypärästä tuli entinen, eli
se ehti olla pääsäni noin minuutin jos ei sovitusta
kaupassa lasketa mukaan.
Meikäläisellä on ollut paha tapa ratsastella
kotioloissa ilman kypärää, eihän mitään satu kun ei
ole 40 vuoteen sattunut ( jollei paria aivotärskyä
lasketa). Mutta tämän jälkeen päätin käyttää

Kuva: kypärä altapäin. Uusissa kypäröissä on tosi paksu tuo
vaimentava materiaali. Nuoli näyttää ohimon kohtaa jossa
pehmuste meni kasaan ja osin hieman irtosi ulkokuoresta. Iskun
voimakkuutta kuvaa se, että sain kuhmun päähäni kohtaan joka
lyttäsi kypärän pehmukkeen. Pakko hankkia uusi. Siis kypärä.

Syrrikin häkeltyi sen verran ilmeisesti tempustaan,
että antoi ihmisten ottaa itsensä heti kiinni.
Kotonahan jos se pääsee irti, se käyttää kyllä siitä
kaiken ilon irti.
Sen verran kuitenkin päätä alkoi särkeä, ja
muitakin ruhjeita ja revähtymiä tuli että oli lyötävä
hevonen autoon ja pienen luvun laskun jälkeen
lähteä ajamaan kotiin, selkään ei ollut enää asiaa.
Joten hintaa tälle minuutille hevosen selässä tuli
reilut 300 euroa + auton kulut kahdesti Jpäähän ja
takaisin. Bonuksena vielä säryt päässä ja
kropassa, mutta ilmalennon korkeus ja
epäonnistunut laskeutuminen huomioiden vähällä
pääsin kuitenkin tällä kertaa. Buranal riitti hoidoksi.
Tamman tästä saama oppi ei tietenkään edistä
kilpailemista, vaan nyt saa varoa ettei se kokeile
tällaista uudelleen huomatessaan että näinhän
pääseekin heti kotimatkalle. Seuraava kisapaikka
pitää valita todella huolella.

Oikeat vastaukset tietovisaan: 1c, 2b, 3b, 4a, 5a, 6c, 7b, 8b, 9c, 10a.. Kuvassa rissakannukset.

Kesää odotellessa
Perrier-talli

