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Vuosikymmenkin vaihtui. Huhtikuussa tämä tallilehti täyttää 15 vuotta.  Lehti perustettiin tiedotekanavaksi 
ratsastajille ja heidän vanhemmilleen. Nettiä kun ei vielä juuri käytetty. Silloin tulostelin lehdet ja se jaettiin 
paperiversiona täällä tallilla. Ehkä pidämme keväällä jotkin synttärit..

Vuoden 2019 ratsastajatittelit

Vuoden ratsastaja
Tähän ei päässyt edes maalisuoralle muita 
yhtäaikaa, yllätys yllätys Tanja jo toista vuotta 
putkeen. 
Paitsi että ratsastaa ahkerasti 2-3 kertaa viikossa, 
hän ahkeroi tallilla muutenkin. Keväällä hän lähes 
yksin puhdisti tarhat talven jäljiltä sekä kuurasi 
kentän ja tarhojen aitoja päiväkaupalla. Tanja myös
seuraa muidenkin tunteja tiiviisti, jota soisi varsinkin
junnujemme tekevän useammin.

Vuoden junnu 
Hieman arasta ja fiinistä käsien likaantumista 
pelkäävästä kaupunkilaisneiti Lillistä on kuoritunut 
ehta hevostyttö.  Lillillä on luonnollisen hyvä istunta
ja hän on niitä harvoja, jotka kykenee istumaan 
Thielonkin ravissa. Lisäksi Lilli on positiivinen 
ilopilleri ja tunnilla ei kyllä olla tuppisuuna kun hän 
on mukana. Positiivisella tavalla Suomen 
selitystoimisto, Finska förklaring.

Vuoden istunta
Jessican istunta on tasapainoinen ja kauniin 
ryhdikäs. Hän on pystynyt parantamaan sitä 
vuodessa todella merkittävästi. Jopa niin että sen 
ovat myös tunteja sivusta seuraavatkin panneet 
merkille. Jessica myös yrittää aina parhaansa 
totetuttaaksen annetut ohjeet, vaikka juuri istunnan 
korjaaminen ei anna välttämättä heti tunnu hyvältä.

Vuoden kehittyjä
Ehkä eniten kokonaisvaltaisessa ratsastuksessaan
on vuoden aikana eteenpäin päässyt juniori Milja. 
Kisaryhmään kuuluva Milja ratsastaa pari kertaa 
viikossa ja harrastaa myös muuta ratsastustaan 
tukevaa liikuntaa. Miljan käsissä alkaa taipua niin 
ponit kuin myös hevosetkin. Tänä vuonna hän 
pääsee jo kokeilemaan myös kilpailemista tallin 
ulkopuolella.

Vuoden sisupussi
Ratsastus vaatii myös sisua. Pitää jaksaa treenata 
vaikka välillä tuntuu että tulee taka-askelia. Myös 
pienet onnettomuudet ja niiden kestäminen 
kuuluvat asiaan. Juniorimme Lia on osoittanut 
sisukkuutensa jaksamalla harjoitella eikä 
myöskään annan kolhujen vaikuttaa,  kerrankin 
hän putosi kahdesti samalla tunnilla, ja kiipesi 
mukisematta saman tien takaisin selkään. Liaa 
kiinnostaa esteratsastus ja hän onkin siihen 
luonteeltaan sopivan rohkea.

Vuoden  (T)roo-rider
Haasteelliseksi koettu ratsumme Roon ratsastajista
tittelin saa tänä ratsastava taitelija Nelli.
Roon ratsastamisesta haasteellisen tekee sen 
herkkyys. Se ei anna juurikaan anteeksi virheitä 
vaan muuttuu tuotapikaa herkästä vahvaksi 
eteenpäin puskijaksi.
Sitkeästi vuodesta toiseen sille valikoituneet 
ratsastajat jaksavat harjoitella sen kanssa. 
Palkintona ne hetket kun asiat luonnistuu, niin Roo 
antaa myös paljon itsestään ratsastajalleen.
Kuluneena vuonna Nelli on usein päässyt Roon 
kanssa sopusointuun tai lähelle sitä.

Syyskauden putoamistilastoja

Tänä syyskautena on putoamisia sattunut kuudesti.
Joka on kuten kuviosta näkee aivan normaalia. 
Vaihteluväli on ollut 3-12 välissä.
 Näissä on kuluneena syksynä ratsuista 
kunnostautunut parhaiten Thielo-poni, jolta on tultu 
alas neljästi ( joista tosin 2 samalla tunnilla). Muut 
olivat Vili ja Roo.
Yleensä syynä on ollut hevosen sivuhyppy sen 
pelästyessä jotain tai mennessä mukaan jonkun 
toisen aloittamaan sätkyilyyn.
Hevosen lukutaidon ollessa vielä vähän huono, ei 
ratsastaja ennätä estää tilanteita etukäteen vaan 
sitten vain on selviydyttävä töyssyistä.

Kolhuja pahempia loukaantumisia ei tullut 
syyskaudenkaan aikana.



Kevät kausi onkin sitten alkanut vauhdikkaasti. 
Ensimmäisten viikkojen aikana on ratsastajiamme 
maastoutunut jo  sen 5 kertaa. 

Nyt helmikuun loppua kohden tahti on onneksi 
rauhoittunut.
Opettajana luulisi siihen vuosien aikana tottuneen, 
mutta kyllä se aina vatsasta kouraisee. 

Kuva: nykyään luottoratsuna toimiva Vilikin on kunnostautunut 
pudotustilastossa.

Tulevia tapahtumia

Kouluvalmennukset Susanna Hyypiän pitäminä. 
Maaliskuulla on ensimmäinen 14.3. 
Ilmoittautumiset ensi tilassa. Kisaryhmän 
odotetaaan vähintää tulevan mukaan.

WE-kurssi maaliskuussa 
Maaliskuun 22 pvä sunnuntaina pidämme WE-
harjoitukset. Tällä kertaa keskitytään hankalaksi 
osoittautuneisiin naru- ja puuporttiin, renkaan 
seivästykseen, kulma- ja ympyräperuutukseen ja 
puomiväistöön.
Keväällä huhti-toukokuussa pidämme ulkokentän 
auettua toiset WE-treenit rataharjoituksena.

Harjoituskoulukilpailut kauden päätteeksi 31.5. 
Perinteisesti kausi päätetään harjoituskisoihin, 
joissa pääsee testaamaan opittuja taitoja ja vähän 
kokemaan kisajännitystä. Siru Vänskä on jo 
lupautunut tuomariksi.

WE-kisat kesällä. Suunnitelmissa on pitää jälleen 
harjoitus- tai jopa oikeat kisat Työratsastuksessa eli
Working Equitancessa.

Daphne vaihtaa roolia
Daphne tamma on ollut minulla kolmivuotiaasta ja 
on ensimmäinen kouluhevoseni. Yhdessä olemme 
kahlanneet läpi ensin kaikki ikäluokat läpi ja sen 
jälkeen aina Prix St Georges-tasolle saakka. Eli siis
toistakymmentä vuotta jatkuvaa treeniä ja 
kilpailemista.
Ja nyt sen on aika alkaa ottaa rennommin ja siirtyä 
mamma-hommiin. Keväällä Daphne muuttaa, jos ei
yllätyksiä satu,  Siiri Kyrölle lainaan Mallusjoelle. 
Siellä se uskoakseni tekee kertakaikkisen hienon 
varsan. Mitä sitten sen jälkeen sen aika näyttää.

Daphnen roolin kilpahevosena paikkaavat Tilde ja 
Syrri. Joista jälkimmäistä on kovasti treenattu 
Susannan avustuksella. Nähtäväksi jää sitten 
saadaanko sitä koskaan näytettyä missään, vai 
nakkaako se meikäläisen taas jo parkkipaikalla 
tantereeseen.

Kuva: Syrrin  lihaksistossa alkaa näkyä tehdyt treenit.

Päivät ovat jo pidenneet ja valoisa aika lisääntynyt. Se on aiheuttanut jo sen että osalla hevosista on karvan 
vaihtoaika alkanut. On tärkeää että hevoset harjataan kunnolla suan ja harjan kanssa, eikä vain pyyhitä 
minuutissa pölyjä kuten monella on tapana. Kunnon harjauksessa ratsastajalle tulee jo mukavasti alkulämpö 
ennen selkään nousua.
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