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Syksy on mennyt livakasti. Kelit eivät ole olleet pahimmasta päästä, vaan itse asiassa melko siedettäviä.
Toistaiseksi on kuivaa riittänyt.
Viime päivinä ollaan jo tunnit pidetty iltaisin sisällä, koska isolla ulkokentällä ei ole valoja ja jo ennen seitsemää
laskeutuva hämärä ja heti perään jysähtävä täyspimeys estävät enemmät ulkoilut.

Kuukauden ratsastaja

Tamma- ja varsanäyttelyssä Sipoossa

Nyt kun meillä on jälleen mukana uusia ratsastajia
on syytä herätellä henkiin ratsastajaesittelyt.
Ensimmäisenä kuukauden ratsastajana esitellään
pian 11-vuotias junnutyttö Kristiina Kykkänen.
Hän on tarmokas ja päättäväisen oloinen
ratsastaja. Kristiina ratsasti aikanaan ensimmäistä
kertaa Millillä, kun kokeili millaista se ratsastus
olisi. Mieleeni jäi hänen hämmästynyt lausuntonsa
tunnin jälkeen, että näinkö helppoa tämä onkin.
Kaverit kun olivat kertoneet että ratsastus on
vaikeata. Kristiina ei silloin tiennyt, että Milli
rakastaa pieniä lapsia ja toimii heidän allaan kuin
unelma Jukan kauko-ohjauksessa. Totuus lienee
valjennut myöhemmin ratsastuksen helppoudesta.

Käväisimme syys-lokakuun vaihteessa kahden
varsan kanssa näytillä Savijärven kartanolla
Suomen Hippoksen järjestämässä näyttelyssä.
Mukaan otettiin Pasadena, 2-vuotias tamma sekä
Gallops Flemmie (eli Emmi), 3-vuotias tamma.
Näyttelyissä käymme lähinnä sen tähden, että ne
ovat hyvää harjoitusta kilpailunomaisesta
tilanteesta kuitenkin ilman sen suurempia
suorituspaineita. Silti pitää kulkea hevosautolla,
mennä yksin kehään ja nähdä paljon ihmisiä sekä
vieraita hevosia.
Tuomarit arvioivat molemmat varsamme ja ne
saivat mukiinmenevät arviot. Pasadena sai 37
pistettä ja Emmi 38 pistettä. Molemmat palkittiin IIpalkinnolla. Ykköspalkinnon raja olisi ollut 40
pistettä.

Tässä Pasadena seisoo tuomareiden arvioitavana.

Kauanko olet ratsastanut: - noin 3 vuotta
Karlvikin ponitallilla Sipoossa
Miksi ratsastat: - hevoset ovat niin kivoja. Eniten
kiinnostaa hyppääminen ja vauhti. Ehkä isompana
minusta tulee esteratsastaja.
Mitä muuta harrastat: -käyn taekwondossa kaksi
kertaa viikossa ja lisäksi mm kuoroa ja kesäisin
vähän golfiakin.
Mikä hevosistamme on suosikkisi: Vili ilman
muuta, se on niin kiltti ja tulee aina katsomaan kun
tulen sen luo.

Pasadena oli melko jännittynyt koko ajan eikä
meinannut malttaa seistä hetkeäkään paikoillaan.
Emmi sen sijaan käyttäytyi jo vanhempana varsin
hyvin, tosin sekin jännitti sen verran, että ei oikein
tahtonut pysyä ravilla kun sitä piti tuomareille
esittää, vaan yritti hypätä laukalle. Niinpä se sai
vain seiskan ravista.
Usein vaikea asia varsoille ja joskus isommillekin
hevosille eli autossa kulkeminen sujui molemmilta
hienosti, ne kävelivät empimättä autoon ja
matkustivat rauhassa.

Satulaan nouseminen
Näin kesän jälkeen osa ratsastajistamme kipuaa
hevosen selkään vähän samalla lailla kuin
meikäläinen kiipeää aamuisin sängystä. Vaikeasti
ja kankeasti. Siispä kerrataan hieman.
Satulaan noustaan ja sieltä poistutaan vasemmalta
puolen hevosta, johon se on totutettu. No, tämän
melken kaikki muistavatkin..
Vaihe 1. satulavyö on tallissa laitettu vain
esikiristykseen ja se tulee piukata ennen selkään
kiipeämistä (Hyvä hevosmies myös löysää
vatsavyön heti alas tultuaan). Samoin
jalustinremmit on hyvä säätää valmiiksi maasta
käsin, ja mahdollinen hienosäätö vain selästä.

hevoselle selästä. Näin se oppii odottomaan sitä
eikä liiku selkään noustessa.
Tavallisia virheitä
-selkään nousu aloitetaan seisten samaan
suuntaan kuin hevonenkin. Tässä vaarana se, että
jos hevonen lähteekin äkisti esim säikähtäessä
liikkeelle, horjahdetaan itse selälleen suoraan
hevosen takajalkoihin

kuva: tänne on vaarallista kaatua

kuva: vaiheen 2 alkuasento

Vaihe 2. Asetu hevosen viereen rintamasuunta
hevosen takalistoa kohden, ohjat tuntumalla
vasemmassa kädessä. Myös raippa vasempaan
käteen, ettei se heilu hevosen yllä oikeassa
kädessä. Ohjat pitää olla tuntumalla, jotta voit
tarvittaessa hillitä hevosta. Oikea käsi auttaa
jalustimen jalkaan.

-jalka työnnetään jalustimeen syvälle ja jalkaterä
noustessa tökkii hevosta kylkeen
-nousu tehdään kahdessa vaiheessa, ensin
ponnistetaan seisomaan jalustimen varaan,
huilataan siinä ja vasta sitten mennään selkään.
Tällöin koko ratsastajan paino on vain yhden
jalustimen varassa ja vääntää satulaa hevosen
selässä sekä rasittaa hevosen selkää.
-romahdetaan satulaan tai oma jalka osuu satulan
takana yli vietäessä hevoseen
Jokaisen ratsastajan tulee päästä hevosen selkään
siististi suoraan maasta, sen verran notkeutta ja
jäntevyyttä pitää olla.
Parasta on kuitenkin nousta selkään pallia apuna
käyttäen, se säästää hevosen selkää,
jalustinremmit eivät veny epätasaisesti eikä satula
väänny.
Tästä lähin meillä kaikki nousevatkin selkään
pallilta, eli se on uusi sääntö.

Uudet tarhakaverukset

kuva: jalkaterä ei saa painua hevosen kylkeen

Vaihe 3. Ota pari pientä vauhti hyppyä samalla
kääntyen ja ponnista ylös. Oikea käsi auttaa
ylösnousussa takakaaresta kiinnipitäen.
Vaihe 4. Samalla ylösnousun liikkeellä vie oikea
jalka hevosen ylitse, oikea käsi siirtyy etukaareen.
Laskeudu kevyesti satulaan ja laita oikea jalka
jalustimeen. Kiitä hevosta jos se seisoi paikoillaan.
Moni antaa tässä vaiheessa pienen makupalan

Kookas 2-vuotias orivarsamme Jasu (Notholmens
Juventus) vietti kesän Vilin kanssa. Vili ei oikein
osannut leikkiä varsan kanssa vaan lähti usein
karkuun ja potki mennessään liian innokasta
päällekäyvää hunsvottia. Tämän seurauksena
Jasulla oli usein jalat kuhmuilla.
Niinpä päätimme kokeilla pientä mutta pippurista
Nikkeä Jasun kaveriksi ja niistä tulikin hetimiten
loistava parivaljakko.

Ratsastuskausi puolessa välissä
Pian ollaan ratsastuskauden puolessa välissä ja
käännytään kohti joulua.
Jälkimmäisen maksuerän maksuaika on 9.10. !!
Katso lisätietoja omasta tiedotteestaan.

Kuva: mukavaa on myös vain seisoksia lähekkäin tuumivat Jasu
ja Nikke

Nikke (säkäkorkeus 130 cm) nousee kahdelle
jalalle Jasun (säkäkorkeus 167 cm) tehdessä
samoin, ja usein voittajaksi tulee Nikke. Se onkin jo
kokonaista 4 vuotta vanha, eli iso kundi.
Ne leikkivät ja painivat hienosti keskenään eikä
kumpaakaan ole sattunut suuresta kokoerosta
huolimatta.
Talveksi tähän parivaljakkoon lisätään 1-vuotias
orivarsa Sasu, joten vauhtia saadaan vieläkin
enemmän lisää porukkaan.

Kuva: terveiset Marilta ja Cream Perrieriltä Oulusta, heillä on
tallin vieressä näin hieno merenranta jossa voi laukkailla.
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Syyskuun tiedote on taas myöhässä. Syynä oli tietokoneeseen päässyt pahemman sortin virus, joka
virustorjunnoista huolimatta oli jotenkin pujahtanut sisään ja sotki käyttöjärjestelmää. Onneksi kone saatiin
lopulta pelittämään taas ja tiedote ulos.
Tätä kirjoittaessa ulkona myllestää kova tuuli ja pikkaisen luntakin on ilmassa. Talven tuntua.
Parin viikon päästä on myös taas Helsinki International Horse Shown aika. Tänä vuonna sinne on tulossa
poikkeuksellisen kovatasoinen joukko ulkomaisia tähtiratsastajia. Toivottavasti mahdollisimman moni
ratsastajistamme pääsee nauttimaan suorituksista ja ilmapiiristä.
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Hyvää syksyä!

www.perriertalli.fi

