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Niin se on taas vaan yksi syyskausi ja sitä myöten koko vuosi lähestymässä loppuaan. Tällä hetkellä on tunne 
että tästä kuluneesta vuodesta ei jäänyt oikein mitään käteen eikä mieleen. Mutta nyt sitten aloitamme uuden 
vuosikymmenen. Mitä  tuokaaan tullessaan, se jää nähtäväksi. 

Ratsastaja esittely:
Ronja Mikkonen
Meillä vajaat kolme vuotta ratsastanut Ronja on 15-
vuotias.

Pikkutyttönä maalla asunut tyttö ratsasteli  kesäisin
isovanhempien luona olleella shettiksellä. Ronja 
touhusi ponin kanssa paljon itsekseen.
Mutta varsinaisest ratsastamaan hän opetteli vasta
aloittaessaan Perrier-tallilla.
Ratsastuksen lisäksi Ronja pitää valokuvauksesta 
sekä piirtämisestä. Hän käy myös seurakunnan 
isos-koulutuksessa ja toiveissa on päästä ensi 
kesänä useammalle leirille isoseksi.
Ratsastus on Ronjalle hauska harrastus, joka 
pyyhkii pois turhat stressit. Hän ei aseta sille sen 
suurempia tavoitteita. Kehittyminen on tietysti 
mukavaa, mutta tärkeintä on että se tuntuu 
hauskalta. 

Hevosista Ronja pitää ehkä eniten Vilistä, se on 
niin symppis ja tullut muutenkin tutuksi, koska on 
mennyt sillä eniten.

Joulutauko sekä kevätkausi 2020

Tänä vuonna joulutauko on suhteellisen lyhyt, vain 
kaksi viikkoa josta valtaosan täyttää juhlapäivät. 
Mutta ratsastusta halukkaille järjestetään kaikkina 
välipäivin eli 21-23.12 ja pe-ma 27-30.12. sekä 2-
4.1. 
 Joulutauon tunnit voi sitten maksaa erikseen 
jälkikäteen, kun tietää montako kertaa kävi.

Jos jollekin on jäänyt rästejä niitä voi ratsastaa 
joulutauolla, jos on muitakin tulossa. Puhtaita 
rästitunteja ei järjestetä.
Jos on löytyy kiinnostuneita voidaan järjestää 
noihin päiviin esim tehokursseja esim este- tai 
kouluratsatuksessa. Esittäkää ideoita Jukalle.

Kevätkausi 2020
Aloitamme ma 6.1. ja lopetamme pe 29.5.  Viikkoja
kertyy 21 kpl. Tuntihinnat ovat samat ja 
kausimaksut ensimmäiseen erään 11  ja toiseen 
erään 10 tuntia ( II-eräpäivä 20.3.).

Ryhmät pysyvät samoina, jos joku haluaa 
muutosta kertokoon siitä pikaisesti niin ehditään 
tehdä entrausta.

 Jukan muisteloita: estehevoseni 

Onkohan ikääntymisen merkki jos alkaa muistella 
menneitä. Ehkä sopivaa näin vuosikymmen 
vaihtusessa.
 Kaikki eivät kuitenkaan ehkä tiedä, mutta aloitin 
kouluratsastuksen vasta reilut 10 vuotta sitten. Ja 
sitä ennen olin vannoutunut esteratsastaja, jonka 
mielestä vain esteratsastus oli todellista 
ratsastusta. 
Tai oli minullakin  yksi hevonen nimeltään  Midnight
Sun, joka ei osannut hypätä ja niinpä ”jouduin” 
menemään sillä koulua. Paras tulos taisi olla 
pronssimitali aluemestaruuksissa, siihen aikaan 
muuten koulurataan kuului kaksi estettä jotka 
hypättiin radan jälkeen erikseen.



Se hevonen menehtyi sitten ähkyyn ja siihen 
tyssäsi koulu-ura sillä kertaa. 

Kuva: Lurjus Lappeenrannan lentokentällä
Minulla ei ollut alkuun omia hevosia, vaan ratsastin 
mitä sain ratsastettavakseni. Niitä oli aika monta 
erilaista.  Käytännössä hyppäämisen opettelin 
lähinnä itsekseni, varsinaisesti valmennusta sain 
vasta myöhemmin Akimin myötä.
Kuvissa näkyvä Lord Lurjus oli Järvenpääläisen 
suksitehtailijan hevonen, sain ratsastaa jo hänen 
aiempaakin hevosta Berjozkaa, jolla voitin 
aluemestaruuden (siihen aikaan sanottiin 
piirinmestaruus)  maastoratsastuksessa. Se oli 
hurjaa menoa, pari mutkaa meni pitkäksi kun en 
saanut sitä vauhdissa kääntymään. Hullu hevonen 
maastossa menemään enkä minäkään siihen 
aikaan jarrutellut.
 Lurjuksella kilpailin 130 cm kansalliseslla tasolla. 
Kuljetin Lurjusta lainapakettiautolla, jonka takaovi 
oli niin matala, että laitoin teipillä aina pehmusteen 
oven yläpieleen koska hevosen säkä osui siihen 
sen mennessä sisään tai ulos.

Kuvissä näkyy myös Roon mummo Arabella 
harjoituksissa. Se oli varsin kuuma tapaus ja 
pukitteli aina rajusti esteiden väleissä. Jos 
ihmettelette että hyppään ilman kypärää niin se oli 
tapa tuolloin. Ja kypärätkin olivat kyllä aika 
vaatimattomia nykyisiin verrattuna.  Arabellalla oli 
keuhkojen kanssa ongelmia ja niinpä sen kisaura 
jäi aika lyhyeksi.

Suomenhevonen Apuri, jolla kilpailin esteitä sekä 
joitakin kenttäkilpailuja. Ja nämä kuvat onkin 
kentän estekokeesta sekä maastokokeesta 
Hyvinkään Erkylästä. Apuri oli oikein mukava 
isopäinen otus, jolla menimme esteitä pääasiassa 
100-120. Senkään kotitallilla ei ollut kenttää vaan 
harjoitelimme pellolla ja maastossa.

Kuva: Arabella Hyrylän raviksella
tasolla. Ja joskus isompiakin. 

Lisäksi hevosista mieleen tulee myös Bueno, jolla 
en juuri kilpaillut, mutta ratsastin aika paljon lähinnä
Järvenpään kaduilla. Nykyään siitä saattaisi tulla 
sanomista. Se kun asui aivan Järvenpään aseman 
vieressä omakotitalon saunassa kani kaverinaan. 
Mutta sillä kävin Ypäjällä leireillä ja se oli yhden 
kesän mukanani Rantasen maatilalla Hyvinkäällä, 
jossa vietimme pari aika hulvatonta hevoskesää.

Mieleen on jäänyt myös Acor, jolla menimme 110-
120 tasoa. Se asui samassa tallissa Apurin 
kanssa. Hevonen oli kiltti mutta aika 
jäykkäjalkainen ja sen piti aina hypätä tosi 
korkealta kun roikotteli jalkojaan esteen päällä.

Kuva: Acor Porvoossa koulun kentällä
Menestystä eniten toi kuitenkin omalla hevoseni 
Akim, jonka ostin sen ollessa 4-vuotias. Sillä 
hyppäsimme ensin nuorten luokat ja sen jälkeen 
lähinnä 130 tasolla joka oli sille helppoa ja joitankin
kokeiluja myös isommista luokista. Mutta siinä 
kohtaa esteiden noustessa oman osaamisen taso  
ei oikein riittänyt. valmennuspohjan puuttuessa. Ja 
vaikka aloin saada valmennusta niin Akimin 
suhteen se tuli liian myöhään. Siitä ei valitettavasti 
ole tallessa yhtää ratsastuskuvaa, Siihen aikaan ei 
kun ollut kameroita juurikaan.



Kuva: Apuri kenttäkilpailun estekokeessa
Omia hevosia oli myös Sappelouppe, sillä menin 
kotona jo yksittäisiä150 cm esteitä, ja kisoissa 120-
130 mutta se valitettavasti sai sädeluu-ontuman ja 
hevosen hoitajani osti sen pullahevosekseen.

Kuva: Apuri maastossa hypyssä alamäkeen

Sitten vielä tietenkin  Pelle eli Polo Perrier, meidän 
ensimmäinen oma kasvattimme. Se oli ihana 
hevonen mutta ei hypännyt kauhean korkeita, 
mutta 100 cm tasolla otimme lähes aina rusetin. 
Lisäksi kilpailin sillä mm hiihtoesteratsastuksessa. 
Se oli enkeli hevoseksi ja yritti aina parhaansa. 
Tyttäremme ratsasti sillä lapsena vaikka jalat eivät 
ylttäneet satulan ulkopuolelle. Pelle oli myös 
rakastettu opetushevonen. 
 Menestynein kasvattimme on tietysti Roon äiti eli 
Puck Perrier, jolla kilpailin sen ollessa 4- ja 5-
vuotias, jonka jälkeen sillä hyppäsi Juhani Eho. 
Puksu sai mm 6-vuotiaana yli 10 130-luokan 
voittoa. Voitti 5-vuotisderbyn ja oli Preederssissä 
kolmas.

Kuva: Pelle Hyrylän Urheilukeskuksen kentällä

Muilla omilla kasvateilla kilpailin lähinnä kun ne 
olivat nuoria ja sitten myimme niitä pois.

Nyt huomaan että on harmillista, että varsinkin 
omista hevosista ei tuolloin tullut hankittua 
enemmän kuvia. Eniten kenkuttaa, että Akimista ei 
ole kuin yksi mustavalkokuva  jonka eräs toimittaja 
otti pihassamme tehdessään juttua lehteen. 
Videoita on mutta ne ovat jossain VHS-kaseteilla 
ties missä, jos ovat enää tallella. Eikä ole enää 
laitettakaan millä katsella.

Tulevia tapahtumia
Keväällä jatkuvat kouluvalmennukset Susanna 
Hyypiän pitäminä. Maaliskuulle on suunniteltu 
ensimmäistä, silloin voisi kuvitella säiden olevan jo 
keväisempiä.
Estekurssi alkajille
Kiinnostaako esteratsastus. Nyt on mahdollisuus 
päästä hyppäämään, pidämme 3 h peruskurssin 
puomeilla ja kavaleteilla. Se pidetään helmikuun 
kolmena viikonloppuna. Halukkaat kyselkää 
Jukalta.
Harjoituskoulukilpailut kauden päätteeksi. 
Perinteisesti kausi päätetään harjoituskisoihin, 
joissa pääsee testaamaan opittuja taitoja ja vähän 
kokemaan kisajännitystä.
WE-kisat kesällä. Suunnitelmissa on pitää jälleen 
harjoitus- tai jopa oikeat kisat Työratsastuksessa eli
Working Equitancessa. Kevään mittaan 
harjoittelemme vähitellen paitsi koulukisoihin, niin 
myös WE-tehtäviä.

Loppuvuosi on ollut aika vetinen ja lämmin. Sitä ei huomaa  monenkaan hevosen turkista. Esimerkiksi Vilillä on
aivan hervottoman paksu talvikarva. Yhtenäkin aamuna huomasin että se kaula on hieman hikinen, ja ensin 
pelästyin että se on kipeä. Mutta sille oli vain tullut kuuma aamuheiniä syödessä, ”hiki laiskan syödessä”. 
Toivottavasti paksut turkit ei kuitenkaan ennakoi hirmupakkasia myöhemmin talvella.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta


