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Joulukin on sitten jo aivan ovella. Tänä vuonna joulu osuu viikonloppuun. Jotenkin se tuntuu vähentävän juhlan
tuntua, kun se on vain pidennetty viikonloppu. Vaikka eihän sen pitäisi tietysti antaa vaikuttaa, vaan rauhoittua
joulun tunnelmaan. Ja jotenkin myös vatsa jo odottelee joulun herkkuja.
Hevosille joulu ei juuri poikkea tavanomaisesta, ruoka tulee aamulla kuudelta, päivät ollaan ulkona ja syödään
ja illaksi tullaan sisään siivottuihin karsinoihin ja taas syödään. Välistä tuntuu, että ollapa hevonen..

Polson koulukurssi

Marraskuussa pidettiin jälleen Tiina Polson vetämä
koulukurssi.
Kurssille oli ilmoittautunut seitsemän ratsukkoa,
joista kaksi oli tallin ulkopuolelta. Tiinalla oli
mukanaan korvanappi ratsastajalle, jonka avulla
ratsastaja kuuli puheäänellä mikrofoniin annetut
ohjeet selvästi. Onneksi maneesissamme on hyvä
akustiikka, joten yleisö kuuli siitä huolimatta
opettajan ohjeet. Oppilaista korvanappi-systeemi
oli mukava ja pysyi hyvin korvassa. Vain ilmeisesti
Wilma oli käyttänyt vastaavaa systeemiä aiemmin.

Ensimmäisenä maneesiin tulivat Piia ja Reinoponi. Piia on ratsastanut paljon Reinolla ja hän
tulee hyvin toimeen herkän ponin kanssa. Tiina
keskittyi paljon Piian istuntaan. Aluksi aivan
käynnissä haettiin istuntaan suoruutta. Piian tuli
ajatella rintakehää eteen ja ylös sekä nostaa myös
leuka ylös ja katsoa hevosen korvien välistä
eteenpäin. Pian Piia istuikin hienosti suorassa
myös ravissa. Laukassa tarkistettiin istuntaa, jossa
tasapaino pyrki hieman valumaan ulos kaarteessa.
Ohjeena oli katsoa hevosen ulkotakajalkaa ja siten
suoristaa omaa sisäkylkeä ja siirtää istuinluita
satulassa keskelle päin. Tunnin jälkeen Piia oli
oikein tyytyväisen oloinen saatuun oppiin.
Toisena tuli sitten Mari oman Sasunsa kanssa.
Sasu-ruuna muutti Marin luokse viime kesäkuussa
ja tämä oli ensimmäinen visiitti kotitallille sen
jälkeen. Sasu oli hyvännäköisessä kunnossa vaikka
fysiikka-treeniä selvästi kaivataankin lisää.
Tehokkaan puolituntisen jälkeen Sasu ja Mari
molemmat olivatkin jo aivan naatteja.
Kolmantena maneesiin tulivat Essi ja suuri Eppuruuna. Eppu on hieman mukavuuden haluinen
heppu, ja sen ratsastamisessa saa olla tarkka ettei
sorru yrittämään tehdä liika asioita sen puolesta.
Essi sai Tiinalta hyviä työkaluja itselleen, joilla voi
jumpata Epun kanssa.

Kuva: valmentaja Tiina Polso (kuva lainattu hänen kotisivultaan)

Sitten olivatkin vuorossa Bea ikinuoren Thieloponin kanssa. Ponilla oli virtaa ja se tekikin alkuun
pari kunnon spurttia, Tiina ohje oli vain jatkaa
laukkatehtävää kuin mitään ei olisi tapahtunut ja

pian poni unohtikin ylimääräiset kuviot. Beankin
kanssa keskityttiin paljon istuntaan, koska
hänelläkin tuppaa olemaan vinoutta kropassa.
Hauska mutta tehokkaasti vaikuttava ohje oli
nostaa omaa ulkokorvaa ylöspäin, näin saatiin
kasaan painuvaa kylkeä suoremmaksi.
Sitten tuulesta sisään pyyhälsivät vakiopari Anna ja
Roo. Roolla on aina energiaa vaikka muille jakaa.
Se helposti menee kuin veturi eteenpäin ja se pitää
saada kuuntelemaan ja odottamaan ohjeita
ratsastajaltaan. Aluksi tehtiin pysähdyksiä
käynnistä ja sitten ravista, ja ne tuli tehdä
mahdollisimman paljon istunnalla. Anna ei saa
käyttää liikaa jalkoja, ja liikkeelle piti päästä
kevyesti sysäämättä Roota liikaa. Ohjasta ei saa
vetää vaan sitä tuli hieman liikuttaa jos Roo kävi
vahvaksi. Roo oli myös aika vino, eli takajalat
pyrkivät kulkemaan sisempänä. Sen
suoristamiseksi tarvitaan hyvä ulko-ohjan tuntuma
ja on ajateltava siirtää lavat sisäänpäin,
takajalkojen eteen. Tunnin lopussa Roo liikkuikin jo
aika mukavasti suorempana ja siirtymiset
onnistuivat sujuvasti. Tiina kehottikin tekemään
yleensäkin paljon siirtymiä, ja varsinkin tällaisen
vahvan ja energisen hevosen kanssa.
Kuudentena tulivat sitten Tiia ja Emmi. Tiina vähän
kyselikin heti, olisiko Emmi vielä myynnissä, joku
valmennettava olisi mukavaa kilpahevosta vailla.
Mutta tähän kohtaan emme Emmistä ole
luopumassa. Emmin ja Tiian ratsastuksesta näin
vain lopun kun piti käydä ottamassa hevoset sisään
tarhoista. Mutta sen mitä näin, he menivät
korrektisti ja hienosti kuten aina normi
tunneillakin.
Viimeinen ratsukko oli Wilma Daphnella. Tämän
ratsukon kanssa harjoiteltiin paljon puolipidätteen
tekemistä ja siten takajalkojen aktivoimista.
Puolipidäte piti tehdä mahdollisimman paljon
istunnalla. Harjoittelu aloitettiin tekemällä ensin
siirtymä käyntiin. Kun se sujui hyvin, tehtiin
siirtymä melkein käyntiin, eli ravia jatkettiinkin
viime tingassa. Koko ajan siirtymä piti tehdä
istunan avulla.
-Usko siihen että se onnistuu ja silloin se onnistuu,
sanoi Tiina. Ja Wilma uskoi ja onnistui. Lopulta
puolipidätteen piti olla niin pieni ja istunnalla
tehty, että sitä ei juuri ulospäin näe, mutta
ratsastaja tuntee sen onnistuneen siitä, että
hevonen kevenee käteen. Tämä valmennus olikin
tehokas paitsi Wilmalle niin myös sitä seuranneille

muille kurssin ratsastajille puolipidätteestä, sen
suorittamisesta ja merkityksestä.
Kurssi oli oikein tehokas ja antoi kaikille hyviä apuja
omaan ratsastukseensa sekä Jukalle hyviä vinkkejä
kuinka auttaa ratsastajia paremmin tunneilla ja
myös taas uutta puhtia olla katsomatta läpi
sormien pieniä istuntavirheitä. Varmaakin
pyydämme Tiinan taas uudestaan jonkin ajan
kuluttua tarkistamaan olemmeko saaneet
edistettyä nyt havaittuja ongelmakohtia.

Syyskauden keikahdustilastoa
Ratsastukseen kuuluu myös se tosiasia, että välistä
tasapaino menee ja ratsastaja putoaa kyydistä.
Aivan sama, kuin että jos opettelee laskettelua niin
tuskin kukaan odottaa oppivansa sujuttelemaan
mäkiä alas ilman yhtäkään nurinmenoa.
Yleensä näissä tuloksena on korkeintaan vähän
mustelmia ja jäykkyyttä, mutta on tiedostettava
mahdollisuus vakavampaankin ja varauduttava
sopivalla vakuutuksella.

Putoamistilasto
syyskaudet 2012-2016
15
10
5
0
v2012 v2013 v2014 v2015 v2016

Kuluneella syyskaudella on selvitty vähillä
putoamisilla, 3 kpl. (Tilastossa siis vain oppilaat,
henkilökunnan omat sählingit eivät mukana). Ne
kaikki tulivat esteharjoitusten yhteydessä, jolloin
hevoset
ovat
innostuneempia
tavallisten
koulukuvioiden hinkkaamiseen verrattuna. Ja
ratsastajat
useimmiten
tottumattomia.
(Pitemmällä kevätkaudella pudotaan keskimäärin
5-7 kertaa.) Vuosina 2013 piikki tilastossa selittyy
silloin toimineesta esteryhmästä, joka hyppäsi joka
viikko ja alkuun putoamisia sattui. Jo seuraavana
vuonna on nähtävissä tasaantuminen. Esteryhmä
myös kilpaili seura- ja aluetasolla sekä saavutti
paljon voittoja ja sijoituksia.

Opetushevosista ponit ovat useimmiten mukana
putoamisissa, johtuen lähinnä siitä että niillä
ratsastavat
kokemattomimmat
ratsastajat.
Esimerkiksi kevätja
syyskaudella
2016
tultiin
yhteensä 9 kertaa
alas, joista yksi oli
hevoselta.

Kuva: Thielo-poni
ei jää
sivustakatsojaksi
kun jotain
tapahtuu. Entisellä
kansainvälisten
luokkien
kisaponilla on
edelleen nopeat
reaktiot ja silloin sen selästä on varomattoman
helppo lipsahtaa alas.

De la Nicorette eli Niksu kotiutui
Vihdoin kaikki hevoset ovat kotona kun viimeisenä
kotiin tuli Niksu. Se on ollut 6 viikko Madis Mornan
satulaan laitettavana ja ratsutettavana
Järvenpäässä.
Madis on ratsastusalan ammattilaisia. Nuori
Virosta kotoisin oleva mies on rautainen
ammattilainen varsinkin nuorten hevosten kanssa.
Hän kouluttaa ja kilpailee niin koulu- kuin
estehevosia, ja on noussut aivan kärkiratsuttajien
joukkoon Suomessa.

Niksun kanssa oli ensimmäisest kaksi viikkoa
mennyt maasta käsittelyyn, jotta hän oli saanut
sen tottumaan itseensä ja rennommaksi.
Sen jälkeen selkään nousu oli onnistunut
ongelmitta.
”Vähän spooky” luonnehti Madis Nikkeä, mutta oli
varma että se tasaantuu. Reilun kymmenen
ratsastuskerran jälkeen Niksu oli vielä vähän
epätasainen tuntuman suhteen. Kaikki askellajit
sujuivat hyvin, ja tasapainoinen tamma myös
vaihtoi laukat puhtaasti avusta.
Tästä meidän on hyvä jatkaa kotona. Niksu
harjoittelee Tiinan kanssa kouluhevoseksi.
Tarkoitus on edetä aivan hevosen omaan tahtiin
joten kilpailut tulevat eteen sitten kun ne tukevat
sen koulutusta.

Vakavaa hevoskärpäsen levittämää
hevoskuumetta ratsastajillammejo kaksi uhria ja kolmatta epäillään
Kahden ratsastajamme hevoskuume pääsi niin
pahaksi, että nyt heillä seisoo tallissa omat
hevoset. Myös kolmas potilas on oireillut
samankaltaista.
Piia voisi luonneehti itseasiassa hevoskuume
kroonikoksi. Sillä ilman omaa hevosta hän ei
kestänyt montaa kuukautta. Piian uusi kumppani
on Prince of Mistery. Piian Prinssi on Fell-poni,
joka on pohjoisenglantilainen ponirotu. Niitä
käytettiin alunperin kantojuhtina ja kaivosponeina.
Ne ovat yleensä mustia ja tupsujalkaisia.
Piia ihailikin Friisiläis-hevosia hevoskuumeessaan
ja tässä Prinssi-ponissa hänellä onkin minifriisiläinen. Piia pitää ponia yhdessä äitinsä
kanssa kotona, jossa sillä on seurana Piian äidin
mini-suokki.

Kuva: Fell-poni Prinssi
Uhri nro 2 on Merene, jolle tuli hevonen yllättäen
pikavauhtia, vauhdittajana ja tartunnan lähteenä
ystävänsä Mage.
Merenen uusi hevonenn nimeltlää Gold
Meadow’s Chimera on 6-vuotias FWB-ruuna. FWB

tarkoittaa siis Finnish Warm Blood, eli Suomessa
syntynyt puoliverinen, joka täyttää tietyt
periytymissäännöt.
Rampeksi kutsuttu hevonen on pienehkö ruuna,
jolla on kilpailtu vuoden verran kenttää.
Luonteeltaan kuulemma tosi selväpäinen ja erittäin
herkkä ratsastaa.

Alkava kevätkausi
Samaan aikaan koulujen kanssa eli 9.1. alkaa
myös ratsastuksen kevätkausi. Muutama talvinen
kuukausi kärsittävä kylmää ja sitten saammekin jo
alkaa valmistautua kauden päätöskilpailuihin.
Opetushevosia on tällä hetkellä hieman yli sen
mitä tarvittaisiin, joten muutama lisäratsastajakin
mahtuisi mukaan.
Kilpailevat hevoset 2017
Hevosistamme kilpailevat Daphne, Syrri ja Niksu.
Daphnen kanssa odotetaan sen saavuttavan
saman vahvan tason Prix st Georges-luokissa ja
ehkä Inter I:ssä, kuin mitä se on tehnyt vaativa Bluokissa.
Syrrillä eväät riittävät vaikka mihin, mutta
saadaanko sen jännitys haltuun niin että se voi
mennä radalla rennosti on se suurin kysymys sen
kanssa. Ja ihan ensiksi sen pitää saada kvaali
kansalliselle tasolle. Keväällä sen kanssa
joudutaan varmaan kiertämään harjoituskisoja.
Niksu taas osallistuu ehkä muutamiin 4vuotiaiden kisoihin ja Laatuarvosteluun, riippuen
siitä miten se etenee koulunkäynnissään. Tässä
iässä kilpaileminen tehdään koulutusmielessä ja
totutetaan nuorta hevosta tuleviin koitoksiin.

Kuva: Rampe
Merene aikoo itse keskittyä sen kanssa lähinnä
kouluratsastukseen, mutta mielenvirkistykseksi
tietysti myös voi hypellä vähän.

Sitten vain todella hyvää Joulua sekä Hyvää
Uutta Vuotta kaikille,
sekä

mukavaa alkavaa kevätkautta
www.perriertalli.fi

