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Syyskuu toi mukanaan nopeasti etenevän pimeyden. Illan toinen tunti on jo pidetty maneesissa, koska nopeasti
tummeneva ilta estää ulkona menon. Tällä hetkellä muutamiin ryhmiin mahtuisi lisäratsastaja, joten vinkkaa
tutuillesi, jos tiedät sopivani ratsastajan.

Kuukauden ratsastaja
Tänä syksynä meillä on aloittanut muutama uusi
ratsastaja. Heistä ensimmäisenä esittäytyy Linea
Ehnlund, Liljendhalista kotoisin oleva 12-vuotias
tyttö.

-Vili. Se niin hauska, joskus itsepäinen ja vaatii
ratsastajalta koko ajan töitä, tai se vain kävelee.
.

Simona, 21-v nuori tamma
Opetushevosissamme jo useamman kauden
vaikuttanut pienehkö tamma Simona on
varsinainen teräshevonen. Sen ikä ei juuri päältä
katsoen näy, selkä on suora, jalat kuivat (ei
turvotuksia tai pullahtaneita nivelpusseja) ja
kirkkaat, tarkkaavaiset silmät eikä ylimääräisiä
kiloja. Vain harmaata on iän mukana ilmestynyt
sileän karvan joukkoon.
Tunneilla Simona ei tee yhtään ylimääräistä. Sillä
on tallin jos ei koko Etelä-Suomen hitauskävelyn
eittämätön mestaruus, ravissakaan

Kauanko olet Linea ratsastanut?
-Noin 8 vuotta, aloitin talutusratsastuksella
shettiksillä ihan pienenä.
Missä kaikkialla olet ratsastanut?
-Anniinan tallilla ja Hopean tallilla.
Miksi ratsastat?
-Tykkään hevosista, ne ovat niin rakastettavia
eläimiä. On kiva oppia aina jotain uutta, eikä
tarvitse kököttää kotona kun voi olla tallilla
Harrastatko muuta?
-En tällä hetkellä, mutta olen miettinyt zumban
aloittamista.
Mikä ratsastuksen lajeista sinua kiinnostaa
eniten?
-Esteratsastus, en ole paljon hypännyt mutta se
tuntui hienolta. Haaveilen, että joskus voisin
kilpailla esteratsastuksessa.
Mikä tallimme hevosista on suosikkisi?

Kuva: Simona

ei vauhti päätä huimaa ja mutkissa se osaa hieman
säästää ja oikaista. Se tietää, että hosumalla ei
pääse minnekään, ympyrää tässä lopulta vain
kierretään.
Simonalla on aloittelijoiden turvallista harjoitella
laukkaamista, koska se osaa olla laukkaavinaan eli
etupää laukkaa ja takapää miltei kävelee. Pääasia
että asiakas on tyytyväinen, tuumaa Simona.

Joskus kun se hermostuu ratsastajaansa, se
saattaa antaa tälle opetuksen ja laukata vähän
reilummin ympäri kenttää useamman kierroksen
eikä suostu pysähtymään. Se on huomannut, että
pienikin hallitsematon tilanne aiheuttaa
nykyihmisille armottoman paniikin.
Simonalta ei kuitenkaan pudota. Kaikkien näiden
vuosien aikana siltä on tultu alas vain pari kertaa.
Välistä näkyy, että sellainen uusi ratsastaja joka
ajattelee jo osaavansa jotain ja kokeekin sitten
Simonan säästökampanjan, ajattelee että tämä
hevonen ei taida oikein osata mitään. Mutta
Simona antaa ulos vain sen mitä ratsastaja
ansaitsee.
Ne jotka tuntevat Simonan, tietävät että se osaa
tällä tallilla eniten. Entisenä kilpahevosena Simona
pystyy tekemään piaffia, laukkapiruetin ja
sarjavaihtoja eli vaativa A-tason liikkeitä.
Tällaiset liikkeet ovat fyysisesti raskaita, joten kovin
usein ja paljon niitä ei voida sen kanssa harjoitella.
Mutta tamma selvästi nauttii kun pääsee välistä
näyttämään osaamistaan.
Pienenä myönnytyksenä iälle Simona tekee
nykyään lyhennettyä työviikkoa, ja tulee
aikaisemmin tarhasta sisälle päikkäreilleen.

Menimme katsomaan näyttelyä, koska halusimme
peilata omia samanikäisiä muitten vastaaviin ja
arvioida siten vähän missä menemme.
Ehdimme paikalle 1-3 vuotiaiden varsojen open
sale-näyttelyyn. Järjestäjien apuna oli tullut 8 kpl
Saksasta Hannover-yhdistyksen nuoria tyttöjä ja
poikia, jotka kokeneesti esittivät varsat ja antoivat
vauhtia niiden ollessa irrallaan. Saksalainen
tuomari antoi jokaisesta varsasta arvion.
Paremmista varsoista tuomari kertoi enemmän ja
selvästi vaatimattomammistakin hän keksi jotain
positiivista sanottavaa. Myyntitilaisuuden luonteen
takia yleisölle ei juuri negatiivista sanaa mistään
hevosesta sanottu, tietty jotain tuomarin ajatuksista
pystyi päättelemään arvioiden pituudesta.

Simonasta on lyhyt videokin, jossa se opettaa
Jukalle mm laukkapiruetin ratsastamista.

European Breeding Event Finland
Suuri nuorten hevosten näyttely ja myyntitilaisuus
Ypäjällä
Suomessa vielä uusi Hannover-yhdistys alkaa
ottaa merkittävää roolia Suomen ratsuhevosten
kasvatuksessa.
Sen masinoima tilaisuus keräsi noin 160 hevosta
esille kahden päivän aikana Ypäjällä 17.-18.9.
Tapahtumassa kantakirjataan hevosia, esitellään
varsoja maitovarsoista vanhempiin. Lisäksi oli
järjestetty lauantai-iltaan ryhmäratsastusluokat 3- ja
4-vuotiaille hevosille.
Varsoista iso osa oli myös kaupan. Huutokauppa
tilaisuus ei kuitenkaan ole, vaan potentiaalit ostajat
ottavat häveliäästi yhteyttä omistajiin tilaisuuden
jälkeen.

Kuva: oikealla saksalaiset tuomarit, joista toinen on yksi Saksan
suurimpia kasvattajia satoine hevosineen. Pisteitä yleisölle lukee
Satu Juurinen, jonka äänentoiston volyymi riitti kevyesti vaikka
mikrofoni hajosikin.

Nähtyämme monta eriväristä, -näköistä ja –
kokoista varsaa, joista osa esiintyi paremmin osa
taas ujosteli kovastikin, koitti vihdoin
ratsastusluokkien aika.
Ryhmäratsastuksessa kolme ratsukkoa menee
yhtä aikaa osastona ohjelmaa, jota varmuudeksi
myös luetaan ratsastajille.
Ensimmäisen ryhmän tullessa tutustumaan rataan,
nähtiin varsinainen rodeo kun ruotsalaisen
ratsuttajan Peter Månssonin ratsu äityi pukittelemaan rajusti. Taitava kaveri pysyi selässä kuin
ihmeen kaupalla, ja saatuaan tilanteen haltuun
viileästi ratsasti radalle kuin mitään ei olisi
tapahtunut. Moni muu olisi vetänyt happea aika
pitkään moisen jälkeen.
Kolmevuotiassa Siiri Kyrö ratsasti kuten aina,
siististi ja eleettömästi. Hänen kolmivuotiaansa
myös toimi jo hyvin ja liikkui tasaisessa muodossa.
Se myös voitti luokan.
Neljävuotiaiden sarjassa, jossa olisi jo odottanut
hieman edistyneempää menoa, olikin yllättäen
epätasaisia ratsukoita. Osa näytti jopa vähemmän
ratsastetuilta kuin moni kolmivuotiaista.

Kuva: Sirius Black, 4-vuotias, jonka isä on sama kuin meidän
Syrrillä eli Sancisco. Sirius jännitti liikaa ei pärjännyt tällä kertaa.
Hauska huomio: sillä on samalla lailla samanpuoliset sukat kuin
Syrrilläkin ja samalla puolella, kts Syrrin kuva jäljempänä!

rapakko, joten puunatut varsat olivat tuotapikaa
kotoisen kuraisia.

Kuva: 3-vuotiaiden voittaja Siiri Kyrö - Kyrö Märchen (silläkin on
isänä Sancisco)

Paikka ja tilanne on tietysti varsin haastava, koska
moni hevosista oli ensimmäistä kertaa ”kilpailuissa”
ja vieraassa maneesissa. Tärkein anti näissä
kisoissa onkin saada hevosille kokemusta.
Nelivuotiaatkin voitti ylivoimaisesti Siiri, jonka
hevosesta tuomarit pitivät kovasti ja antoivatpa
yleisvaikutelmasta 9:kön. Näinköhän Siiri on
saamassa tästä uuden ehdokkaan nuorten
hevosten maailmanmestaruuksiin? Siirihän edusti
tänä vuonna Suomea MM:ssä.
Omiin kasvatteihimme voimme onneksi mutuna
todeta, että ei niiden kanssa olisi tarvinnut hävetä
siellä. Mutta talven jälkeen sitten päästään oikeasti
vertaamaan ja antamaan tuomareiden sanoa
mielipiteensä.

Kuva: Syrri Savijärvellä

Mittauksessa Syrri oli 163,5 cm korkea edestä ja
takaa. Se ennakoisi siitä tulevan n. 165-167 cm
korkean eli ihan sopiva. Se myös esiintyi
rauhallisesti eikä jännittänyt. Kaikenkaikkiaan
käytöksestä se sai kiitettävän, kun vielä autoonkin
se käveli suoriltaan ja matkusti hikoilematta ja
hiljaa.
Tuomareilta se sai ihan normaalit pisteet eli
yhteensä 37 p ja toisen palkinnon. Tyypistä
tuomarit sanoivat sen olevan jalo nuori varsa jolla
on kaunis pitkä kaula ja ilmeikäs pää.
Joten eiköhän Syrristä hyvä kilpahevonen saada,
koska näyttää että yksi tärkeimmistä
ominaisuuksista eli hermot ovat kohdallaan ja
liikettäkin löytyy riittävästi.

Tamma ja varsanäyttely Sipoossa
Savijärven kartanolla järjestettiin perinteinen
Suomen Hippoksen syysnäyttely. Meiltä osallistui
Syrri.
Olemme joka vuosi vieneet yhden varsan
Savijärven näyttelyyn. Se on sopivan lähellä, jotta
sinne viitsii mennä. Varsalle tällainen näyttely on
hyvää oppia ja kokemusta kilpailun omaisesta
tilanteesta, vieraista hevosista ja olosuhteista sekä
kuljettamisesta.
Tänä vuonna näyttelyyn osallistui varsoistamme 2vuotias Syrah Perrier eli Syrri.
Aamulla tuli vettä kuin aisaa, mutta kerrankin
säätiedotus piti kutinsa ja iltapäivällä paistoi aurinko
mukavasti. Kenttä oli kuitenkin paikoin aikamoinen

Syksy on edennyt suhteellisen mukavasti, tunnit soljuvat iltaisin jo hyvällä tahdilla eikä vielä ole ollut suurempia
poissaolo-aaltoja eli ihmiset ovat olleet suhteellisen terveitä.
Kilpahevosten harjoittelu etenee mukavasti. Ensi vuonna ensimmäiseen kauteensa valmistautuva Jasu ja
Nemea keräävät lihasvoimaa. Emmi harjoittelee tasaisuutta ja Daphne laukanvaihtoja joiden harjoittelussa
alkaa ehkä näkyä valoa tunnelin päässä.

Hyvää syksyä kaikille!

www.perriertalli.fi

