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MMarraskuu oli sekin lämmin mutta jo tutummin märkä. Pimeyttä on riittänyt ja jo tässä odottellaan joukuussa 
tulevaa talvipäivän seisausta, josta lähdetään taas sitten kohti pitempää päivää. Ratsastustunnit ovat 
puksuttaneet tasaisesti eteenpäin. Sen suurempia tapahtumia ei kuuhun ole mahtunut.

Ratsastaja esittely
Porvoossa restonomiksi opiskeleva 
parikymppinenTiia Järvenmäki on kotoisin Salosta 
ja on samalla luokalla viime kuussa esitellyn 
Wilman kanssa. Tiia asuu Porvoossa opiskelija-
asunnossa.

Kuva: Tiia ja Emmi

Aloitin ratsastamisen 9-vuotiaana Salon 
ratsastusseurassa ja sitä seuraa edustan vieläkin.
Olen ratsastanut siitä saakka säännöllisesti. Ainut 
pidempi tauko oli, kun olin 6 kk Taiwanissa 
vapaaehtoistyössä.
Meillä on oma hevonen joka asuu kotona 2-
hevosen tallissamme. Nykyään hevosen on perinyt
siskoni. Hevonen on ollut meillä jo 5 vuotta.
En ole kovin innostunut kilpailuista, mutta joitakin 
aluekisoja menin sillä.
Pidän ratsastuksen kaikista muodoista, mutta 
koulua on tullut enempi harrastettua. 

Nuorempana harrastin mm. lentopalloa aika 
pitkään, mutta kun oma hevonen tuli siihen ei ollut 
enää aikaa. Lisäksi nuorempana olin partiossa ja 
soitin myös huilua (lähinnä koska äitini toivoi, itse 
en niin ollut innostunut).
Ratsastuksesta kuitenkin pidän mm siksi, että se 
on ainoa laji missä keskityn 100%, muissa tuppaa 
lähteä ajatus välillä harhailemaan.

Pelottavia nurkkia ja muita 
mörköjä
Toisilla hevosilla on suurempi taipumus jännittyä 
tietyissä kohdissa kenttää tai maneesia. Yleensä 
se on esimerkiksi aina sama nurkka tai oviaukon 
kohta ja vielä tietystä suuntaa tullessa.
Meillä näitä  hevosia on esimerkiksi Thielo ja Roo, 
jotka ovat muutekin sensitiivisempiä.
Mutta kyllä jokainen hevonen voi välistä jännittyä. 
Miiten sitten tutussa maneesissa nurkat voi 
pelottaa?

Kyseessä on usein opittu juttu ja valitettavasti usein
syy löytyy selästä. Hevosen ohittaessa jotain 
kohtaa se saattaa hieman jännittyä tai säpsähtää. 
Silloin ratsastaja vaistomaisesti jännittää 
istuntaansa, voi pidättää hengitystään hetken sekä 
ottaa tiukemmin ohjasta. Välttämättä epätasapaino 



ei kestä kuin pari askelta, kunnes taas päästään 
rytmiin. 
Mutta kun hevonen seuraavan kerran lähestyy 
samaa kohtaa, se muistaa edellisen ohituksen ja 
sen kokeman pienen epämukavuuden 
ratsastajaltaan ja se varautuu jännittämällä 
kroppaansa hieman enemmän jo etukäteen. Tähän
ratsastaja tietysti vastaa vielä voimakkaammin 
ja näin on kierre valmis. Eikä tarvita pitkää aikaa 
kun hevonen oppii että tuo kohta on paha. Ja kuten
tiedetään hevosen muisti on pitkä.
Monesti näen, että ratsastaja tuntiessaan että 
ratsunsa vastustelee vaikka nurkkaan menoa, 
käyttää erittäin voimakkaasti sisäpohjetta ja usein 
myös raippaa, että nyt kyllä menet!
 Kuvittelepa että joku työntää sinua kohti jotain 
pelottavaa voimakkaasti, menetkö vai pistätkö vielä
voimakkaammin kampoihin?

Parasta on ratsastaa pahan kohdan ohitse 
mahdollisimman rennosti ja jättäen alkuun 
tarpeeksi etäisyyttä. Eli ei pakoteta hevosta hulluna
sinne missä se pelkää. Aseta pää lievästi poispäin, 
pidä hyvä ulkoohjan tuki, hidasta vauhtia niin että 
hevonen etenee koko kohdan ohi apujesi välissä 
eikä vääntyile tai kiemustele pois. Mutta ei 
myöskään pysähtele. Pidä avut keveinä ja nopeina.
Älä käytä mitään rauhoittavaa ääniapua kun menet
paikan ohitse, koska hevonen yhdistää sen niin 
että rauhoittelet kun siellä on jotain pelottavaa. 
Onnistuneen ohituksen jälkeen voi lyhyesti kiittää 
hevosta.
Pian pääset paikan ohi normaalisti ja voit vähitellen
ratsastaa lähempää ja lähempää. Tärkeintä on että
et tee asiasta minkäänlaista numeroa tai taistelua 
sekä pysyt itse rauhallisena. 

Siiri Kyrön koulukurssi jouluna
          Maamme eturivin nuorten hevosten 

kouluttaja ja kilparatsastaja tulee heti 
joulun jälkeen pitämän valmennusta 
tallillemme.

On  mukavaa  saada  kiireinen  Siiri  edes  yhdeksi
päiväksi.  Hänellä  on  kotonaan  talli  täysi
treenattavia hevosia, joten aika on kortilla. Siiri on

äitinsä  kanssa  myös  kasvattanut  monta
huippukouluhevosta.  

Kuva:  Siiri  ja  Kyrö  Catleya  (Askellajifinaalin  voittaja  2013,
Laatuarvostelun voittaja 2014 ja Eliitti Champion 2014. Meidän
Tilde on niitä harvoja, joka onnistui voittamaan Catleyan vuonna
2014 ja se tapahtui RJL-päivillä)

Kurssi on tiistaina 29.12. klo 16.30 alkaen ja sille
osallistuvat  ratsukot  ratsastusjärjestyksessä  (2:n
ryhmissä):

16.30 Jukka-Notholmens Tilde

17.00 Saara-Pinewood Luigi
           Essi – Espen Perrier

18.00   Anna – True Perrier
            Bea- Summertime Perrier

19.00   Wilma- Thielo
             Annika – Galops Flemmie

Kurssia saa ja kannattaa tulla katsomaan. Ilmaista
oppia tarjolla.

Mukavaa loppusyksyä kaikille

www.perriertalli.fi 

http://www.perriertalli.fi/
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