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Syksy on sitten vääjäämättömästi saapunut. Sen tietää jo viimeistään siitä, että iltaisin on sytytettävä
maneesille johtavan tien valot jotta ratsukot näkevät siirtyä takaisin talliin tunnin jälkeen.

Ratsastajaesittely: Erkki
Jatkamme taas ratsastajiemme esittelyjä. Tällä
kertaa on vuorossa arkkitehtinä työskentelevä
Erkki. Liikunnalla 75-vuotta nuori Erkki pitää
itseään kunnossa ja ratsastuksen lisäksi hän on
mm innokas pyöräilijä.

ratsastusjousiammunnasta. Pitkään hän
harjoittelikin lajia Vilin kanssa. Mutta nyt ratsuksi
meillä on valikoituntut Emmi.
Edelleenkin hän harrastaa lisäksi japanilaista
Kyudo-jousiammuntaa ja treenaa sitä kahdesti
viikossa.
Vuosittain Erkki on käynyt saman porukan kera
Unkarissa vaellusretkillä, ja on tullut niistä pari
kertaa ns ”pää kainalossa” kotiin. ( kts erillinen juttu
tämän vuoden retkestä jälkempänä) Mutta
haasteista Erkki pitää, eikä suunnittele mitään
”eläkkeelle” jäämisiä. Hänen kohdallaan sanonta
”ikä on vain numero” pitää kutinsa.

Susanna Hyypiän valmennus
Syksyn ensimmäiseen valmennukseen otettiin
normaalia enemmän ratsukoita eli kahdeksan.
Hieman flunssainen Susanna näytti kuitenkin
jaksavan loppuun saakka pitää tuntia todella
innostuneesti ja jokaiseen ratsukkoon keskittyen.
Kisa-ryhmämme oli hyvin edustettuna
valmennuksessa, ja ensimmäistä kertaa mukana
oli Jessica Ressulla.

Nuorena Erkki harrasti vakavissaan
laskuvarjohyppäämistä, ja kävi valmentautumassa
ulkomaita myöten. Kun hän aloitti arkkitehti-opinnot
Oulussa parikymppisenä, tuo harrastus jäi ja tilalle
astui ratsastus.
Hän kävi mm. legendaarisen Oululaisen
valmentajan Pekka Mäkelän valmennuksessa. Ja
esteratsastus oli se juttu pääosin. Mutta myös
muita Oululaisia talleja tuli tutuksi.
Kun he sitten n seitsemän vuotta sitten muuttivat
Porvooseen Erkin vaimon hankittua vanhasta
kaupungista gallerian. (Hän suunnittelee mm
kalusteita ja esittelee niitä siellä.) Erkki jatkoi
ratsastusta Porvoossa ja on nyt viimeiset vuodet
käynyt täällä meillä.
Vauhdikkaat lajit ovat Erkin mieleen ja meille hän
eksyikin kiinnostuttuaan

Kuva: Susanna ja apuope Arttu

Jessica sai kiitosta ”superhyvästä” istunnastaan.
Toinen junioriratsastajamme, myöskin flunssainen
Milja Thielolla joutui aluksi paiskimaan töitä, mutta
kun sai ponin pohkeen eteen niin Thielo kulki
kauniissa tahdissa ja muodossa. Tanja ratsasti
Reinolla huippuhyvin oman osuutensa ja hehkui
tyytyväisyyttä valmennuksen jälkeen.
Vakioratsukkomme valmennuksissa; Annika-Risto,
Anna-Roo, Bea-Emmi, Essi-Eppu onnistuivat kaikki
osuuksillaan hyvin. Mukava oli nähdä myös uusi
ratsukko Helena-Tikru mukana. Tikru on myös
eestinhevonen kuten Reino.
Kaikilta Susanna halusi nähdä pienempää ja
tasaisempaa ratsastusta. Ei saa tehdä liikaa ja
yliratsastaa. Jo pelkän kevennyksen moni tekee
liian suurena ja pontevasti. Kevennä vain sen mitä
hevonen sinua nostaa ylös. Tuntuma molemmille
ohjille tasaisena, liikuta kuolainta vain sormilla
halutessasi pehmeyttä. Usein helmasyntinä on
liiiallinen sisäohjan käyttö ja hevonen kulkee
sisäänpäin hivenen asettuneena koko ajan.

Ollaan klo 18.00 lähdössä hevosten kasvattajan
rakenteilla olevalle mökille ylöspäin 'vuorelle'
ja palataan yollä, joka on rauhoittava
opetustapahtuma
nuorille
energisemmille
hevosille.Hevoset ovat rauhallisempia pimeässä
ja koulutus helpompaa.
Palattiin vuorilta yöllä. En nähnyt metsässä
mitään. Yöllä on paikallaaan antaa pidemmät
ohjat, koska se näkee ja ottaa ' ohjaamisen'
mielellään.Nyt vaan hevoseni vasemmassa
etukaviossa oli jotain häikkää ja sitä piti ajoittain
yrittää tukea . Edestä kuului komento
käyntiä...sitten ravia..hetken kuluttua laukkaa..
Tuntui että hieman oikeammalle kaartuu, mutta
suoraan mentiin...Tasapaino on mielenkiintoinen
asia pimeässä, kun oksat piiskaa vasemmalta ja
oikealta pimeässä. Sinusta tulee 'lapsi' , joka
alkaa opettelemaan edessä olevaa. Välillä joku
huhuili takaa missä menet samaa kysyin edessä
olevalta.
Hitaasti kävelevät hevoset pysyvät jonossa ja
laukassa
kiirehtivät
hevoset
pysyivät
jonossa...oletettavasti. Jossakin vaiheessa alussa

Susanna totesi että meillä on taitavat poniratsukot,
sekä että kaikki osallistuneet ovat kehittyneet
roimasti kesän aikana.
Susannalla on itsellään edessä jännittävä syksy
hevosillaan Ivemmo ja Avemmo. Ja yksi niistä
jännityksen paikoista on osallistuminen Ypäjällä
Carl Hesterin klinikkaan Ivemmolla. Mitä
Avemmolla on edessään, siitä kuulette
myöhemmin...

Uusia ratsastajia
Olemme saaneet joukkoomme muutamia uusia
ratsastajia. He kaikki ovat junioreita. Ja mikä
mukavinta, kaikki ovat oikein reippaita ja innokkaita
oppimaan. Silloin meikäläisenkin työ on entistä
hauskempaa.
Lämpimästi tervetuloa Lia, Adelie ja Sarah.
Esittelen heitä sitten myöhemmissä tallilehdissä

Vaelluksella Unkarissa
Ratsastava hurjapääämme Erkki kävi jälleen
viikon vaelluksella Unkarissa. Ne reissut eivät ole
mitään peruspuskaratsastajien päiväretkiä.
Tällä kertaa hän kotiutui reissulta ilman vammoja,
näin ei ole ollut joka kerta.
Ja läheltä oli pitänyt nytkin, kun laukatessa
metsässä oksa oli päässyt työntymään Erkin
kypäränremmin ja posken väliin. Erkki oli jo
roikkunut puoliksi kyljellä, kunnes remmi oli
repeytynyt kypärästä onneksi irti.
T'ässä Erkin kertomana yksi viimeisen retken
seikailuista. Eli yöllinen ratsastus pilkkopimeässä
jyrkällä vuorella:

kun näkyi vielä jotain, erittäin jyrkässä alamäessä
laskeuduttaessa ennen täysin pimeää vain yksi
ratsastaja kippasi ja siinäkin syynä ilmeisesti
satulavyön löystyminen.

No toki hurja kuperkeikka ... kuulemma. Enhän
nähnyt mitään.
Kaikenkaikkiaan hieno kokemus. Hevoset hoiti
hommat hienosti.

Kuva: lounastauko ylängöllä
Tallinpitäjät Andi (vaimo) Buszny'ak ja Gabor
andigabor76(at)gmail.com ovat varsinaisia
luonnonlapsia. He kasvattavat itse hevoset;
määrä vaihtelee 20-30 hevoseen ja myyvät
hevosia ainakin Itävaltaan ja muihin
naapurimaihin, Unkariin, joitakin Suomeen.
Hevoset
ovat
Furiosoja,
Shagyoita
ja
Unkarinpuoliverisiä. He mm. pitävät ja kasvattavat
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tallissaan muutaman itävaltalaisen ja saksalaisen
ratsastajan hevosia, jotka ovat kiinnostuneita
hevosten kasvatuksesta.
He eivät ole suostuneet enää käyttämään
minkäänlaista internetsivustoa, koska heillä on
ollut huonoja kokemuksia netin välityksellä
tulevista ratsastajista. He haluavat nähdä
henkilökohtaisesti
ratsastajan
tai
kaverin
varmistavan miten hän pärjää hevosten kanssa
eri tilanteissa maastossa.. Siellä on käynyt
ulkomaalaisia mm. jenkkejä ja itävaltalaisia
aikaisemmin, joiden piti olla kokeneita ratsastajia.
No maastoretkillä ratsastajat putoilivat hevosten
selästä ja kaaos oli valmis. Olet tiettömien
taipalten takana ja onnettomuustilanne on
katastrofi. Ratsastajat eivät uskalla jatkaa
huomattuaan miten kävi.
Apuna on Jani, lapsuuden kaveri, joka on
armoitettu hevosmies, joka ajoittain nukkuukin
hevosten kanssa. Hevoset ovat näille ihmisille
yhtä tärkeitä kuin perheen jäsenet ja niitä
kohdellaan todella hyvin ja hevoset huomioi sen.
T: Erkki

