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Tammikuu käynnisti kevätkauden, ja kohti kevätkisoja mennään. Vaikka kevät tuntuu vielä kaukaiselta, niin
esimerkiksi hevoset ovat jo pikkuhiljaa käynnistelemässä kesäkarvaan vaihtoa. Ja sen huomaa jo selvästi
harjatessa, karva pöllyää. Muutoin tammikuu on vietetty melkoisen vaihtelevassa säässä. On ollut kovaa
pakkasta ja vesisadetta ja kaikkea siltä väliltä.

Vuoden 2016 tittelit
Jälleen on aika jakaa kilvoitellut tittelit viime
vuoden ratsastajille.
Vuoden ratsastaja
Tänä vuonna tämän ”päätittelin” saavutti
Wilma. Helsingissä asuva Wilma on nuoresta
iästään huolimatta kokenut ratsastaja ja on jo
ehtinyt kilpaillakin. Wilman käsissä liikkuvat
kaikki hevoset pehmeästi pienestä Thielosta
korkeaan Ristoon. Syksyn aikana Wilma
ansiokkaasti ratsutti Daphnea Jukan
sairasloman aikana. Luonteikas tamma vaikka
onkin pitkälle koulutettu, ei ole lainkaan helppo
ratsastettava.
Vuoden junnu
Tämän tittelin olisi voinut jakaa
useammallekin, mutta nyt sen sai Nea J. Hän
kuuluu keskiviikon junnuryhmään, jotka ovat
kaikki edistyneet hyvin.
Nea on aina iloinen ja kohtelee kaikkia
hevosia ystävällisesti sekä pärjää mm Ressun
kanssa erinomaisesti. Ressu-poni lienee tallin
eräälainen hevostaidon mittari.
Vuoden hienoin keikahtaja
Kun selästä pudotaan niin harvoin mietitään
tyyliä. Niin ei varmaan tehnyt Lissukaan, mutta
Thielolla ratsastanut Lissu singahti selästä sen
verran suurella energialla, että kenkäkin lähti
ratsastajan jalasta ja piiloutui maneesin seinän
väliin.
Tästä huolimatta, että tytöltä meni ilmat pihalle
ja kenkä hukkui, hän nousi ylös ja otti ponin
kiinni. Erittäin urhoollista ja vastuullista
toimintaa. Näin voidaan estää mahdolliset
lisävahingot, kun poni ei säntäile ympäri
maneesia ja pudota lisää porukkaa kenttään.
Kenkäkin löytyi lopulta taskulampun avulla
seinän välistä.

Vuoden kyky
Tämä titteli näkyy menevän pojille. Tänä
vuonna nopeimman kehityksen ja selviä
lahjoja ratsastukseen on osoittanut Lucas.
Vasta toista vuottaan ratsastava poika aloitti
yksityistunneilla, on saavuttanut muut ja osin
mennyt ohikin. Ja harjoittelee nyt kaksi kertaa
viikossa.
Erikoismaininnan ansaitsee myös Lucaksen
isä Markus. Perheestä ratsastaa myös
aktiivisesti Lucaksen sisko Nellie. Ja aikansa
katseltuaan jälkikasvunsa harjoittelua, myös
Markus siirtyi maneesin reunalta hevosen
selkään!

Tiina Polson kouluvalmennus
Maaliskuun 4. lauantaina klo 11 alkaen
pidetään Tiina Polson valmennustilaisuus.
Kuten aiemmin, ratsastetaan yksittäin 30 min,
verryttely etukäteen maneesissa. Hinta sama
50 eur/rats. Mukaan halukkaat ilmoittautukaa
Jukalle. Myös omalla hevosella voi tulla.
Mikäli tulijoita on enemmän kuin mahtuu,
etusija on sellaisilla, jotka eivät
mahtuneet/päässeet viimeksi. Tarvittaessa
järjestämme pikaisesti uuden valmennuksen,
jotta kaikki halukkaat pääsevät.
Valmentaja Tiina Polso muuten valittiin
TopDressageFinlandin nuorten hevosten
katsastustilaisuudessa niiden 5 ratsukon
joukkoon, jotka saavat jatkossa osallistua
projektin valmennuksiin. Tiinan hevonen
Seaside Figaro oli myös Hevosurheilulehden
mukaan maajoukkuevalmentaja Emilie
Faurien mielestä suosikki kansainvälisen
tason hevoseksi.
Linkki
http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/top_dressage_finland_ka
tsasti_tulevaisuuden_hevosia_ypajalla

Alkeiskurssilla
Tammikuussa aloitti alkeiskurssin
yksityisopetuksessa Jessica. Koska uusia tulijoita
on viime aikoina ollut harvassa, niin aloittavat
saavat tehokuurin yksittäin. Alkeiskursseillamme
ei mennä talutuksessa vaan ravaamista
kokeillaan heti ensimmäisestä tunnista ja itse
ohjaten. Samoin harjoitellaan maasta käsittelyä
sekä hevosen hoitamista.

istunnan ryhdistä ja karkailevasta vasemmasta
kyynärpäästä. Mutta tuntui lupaavalta kesää
ajatellen.

Hevosia myynnissä
Tarkkaavaisimmat ovat huomanneet tallin fbsivulta, että pari hevostamme on myynnissä.
Risto-ruuna myydään ylimääräisenä, koska sen
käyttöaste on jäänyt niin vähäiseksi tunneilla.
Lisäksi uutta kotia haetaan Vetro-varsalle, joka
taas jää numeroa liian pieneksi, että voisi olla
Jukan kilparatsu. Vetro on lupaava varsa
kilpahevoseksi.

Kuva: Ristolla on de lux-varustelutaso, jopa popup katto.

Tallin facebook-sivun kävijätilastoa

Jessica on 8-vuotias reipas tyttö, joka käy
Koskenkylän ala-astetta. Hän istui heti hyvässä
ryhdissä ja on reipas sekä mikä tärkeintä:
innostunut. Ensi syksynä hän varmasti on valmis
muiden mukaan.

Daphne vihdoin valmennuksiin
Reilun neljän kuukauden mittaiseksi venähti
loukkaantumisesta johtunut tauko Jukan ja
Daphnen valmentautumisessa. Siitä saakka kun
Daphne oli 4-vuotias olemme rampanneet Boessa
valmentautumassa. Eli kaikkiaan jo 8 vuotta. Ja
nyt tuli ensimmäistä kertaa 2-3 viikkoa pidempi
tauko.
Kiitos tauolla Daphnen ratsutuksesta
huolehtineille Tiinalle ja Wilmalle ja Ninnille
itselleen, niin tamma meni yllättävänkin hyvin
ensimmäisellä kerralla. Vain Jukka sai pyyhkeitä

Facebook on pitkälti korvannut tallin kotisivun
tiedonvälityksessä.
Facebook antaa myös mukavaa tietoa tallin
sivulla vierailevista.
Se että kävijöistä naisia on 92% ei liene yllätys,
mutta kun miehiä on fb:n mukaan 6%, niin ketä
lienee puuttuvat 2%?
Ikäryhmänä suurin on väli 35-44v 23%, seuraavaksi tulevat 17% osuudella 25-34 ja 45-54
vuotiaat.
Mistä sitten sivulle tullaan? Listalla on sellaisia
maita kuin: Suomi, Espanja, Ruotsi, Ranska,
Irlanti, Meksiko ja Alankomaat. Kaupungeista
Porvoo, Loviisa sekä Helsinki ovat kävijämäärältään liki tasoissa. Mutta myös mielenkiintoisia
paikkoja kuten Alhaurin del la torre Andalusiassa.
Kielistä selvästi yleisin on suomi (209), ruotsi (25)
ja englanti (16), lisäksi sitten mm. viro ja ranska.
Ruotsin kielen olisi odottanut olevan yleisempi,
mutta lieko sivujen suomenkielisyys syynä että
ruotsinkieliset ratsastajat ja hevosystävät eivät
siellä käy.
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