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Toukokuuta on vietetty varsin vaihtelevissa merkeissä, niin sään kuin kaiken muunkin suhteen. Välistä on ollut
liki hellettä ja todella kuuma ja heti perään on saanut kaivaa toppatakkia esiin. Myös kaikennäköistä
häpeninkiä on ollut paljon ja kaikki ei ole mennyt aivan niin kuin on suunniteltu. Mutta loppu hyvin ja kaikki
hyvin.

Emmi aloitti kilpauransa sijoittumalla
toiseksi
Neljä vuotias Emmi eli Galops Flemmie aloitti
kilpauransa Ratsujalostusliiton kevätpäivillä
Savijärven kartanolla Sipoossa. Paikka valittiin
mm. siksi että se oli tuttu Emmille, olihan se ollut
siellä edellisenä vuonna näyttelyssä.
Vuosien tauko oli kilpailemisessa myös Emmin
ratsuttajalla Mäkisen Tiinalla. Mutta parivaljakko ei
antanut tilanteen häiritä, vaan säilytti hermot
kurissa ja suorittivat hyvän radan. Niin hyvän että
sijoittuivat tässä 4-vuotiaiden hevosten luokassa
toiseksi. Luokan voitti Sari Aimia Aida-hevosellaan.

juuri laskettuna päivänä. Varsomisen aikaan TV:stä
tuli Suomen lätkäjoukkueen mestaruusjuhlia
Helsingistä. Varsominen otti silti kovin tamman
voimille ja se makaili reilun tunnin synnytyksen
jälkeen.

Seuraava tärkeämpi startti Tiinalla ja Emmillä on
vasta elokuussa Ypäjällä Nuorten hevosten
festivaaleilla.

Kuva: ensi askeleet ulkona, varsa on tässä n. 16 tunnin ikäinen

Ainoa miinus tulee siitä, että tilasimme tammavarsan mutta orivarsa tuli.
Onneksi varsa on kaunis ja siitä on nähtävissä
paljon isäänsä Florenciota, mutta varsinkin pään
profiili on pitkälti Nemean.
Isä Florencio on superkuuluisan Florestanin poika.

Kuva: Tiina ja Emmi verryttelevät ennen suoritustaan (kuva
Julle)

Nemean kevätvarsa
Nemea teki kellontarkkaa työtä varsansa kanssa ja
varsoi tarkasti laskettuna päivänä
Kerrankin voi sanoa, että kaikki meni tässä
putkeen. Siemennys onnistui hienosti, tamma
pamahti heti kantavaksi, odotusaika sujui ilman
ongelmia ja itse varsominen tapahtui hienosti illalla

Florencio on ainoa hevonen joka on kyennyt
voittamaan sekä 5- ja 6-vuotiaiden
maailmanmestaruuden. Myös sen jälkeläiset ovat
pärjänneet hyvin ja sillä on jopa 90 oritesteissä
hyväksyttyä poikaa.

Daphne Tuomarinkylässä

Kuva: hauska pieni tähti somistaa sen otsaa

Niinpä taas saimme todeta että hevosten kanssa
harva asia menee juuri niin kuin suunnittelet. Kaksi
päivää ennen Lohjan kilpailuja toukokuun alussa
tamma ontui takajalkaansa tarhasta sisään
otettaessa. Syyksi paljastui paise kaviossa, joka on
paineen kehittyessä tosi kipeä, mutta helpottaa
usein nopeasti kun märkä saadaan pois. Tällä
kertaa se kuitenkin vaivasi pari viikkoa.
Ja niinpä Lohjan kilpailujen lisäksi jäi väliin myös
Hämeenlinna.
Sarjakilpailun kolmen kisaviikonlopun putken päätti
Tuomarinkylä Helsingissä ja sinne Daphne onneksi
kuntoutui nipin napin. Tosin se paras terä, joka sillä
oli ennen sairastumista oli kadonnut kaviota
paranneltaessa tulleeseen parin viikon seisokkiin.

Kuva: Daphne tekee radalla avotaivutusta (kuva Julle)
kuva : tässä ikää 2 päivää ja vauhtia löytyy (varsakuvat Julle)

Betty B muutti Kylmälään
Varsamme kasvavat ja ensi vuonna pitäisi
kilparadoille saada Nemea ja Jasu. Niinpä
ratsastettavia oli yksinkertaisesti pakko saada
karsittua.
Onneksi Betty-tammalle löytyi sille erinomaisesti
sopiva uusi ratsastaja Tiia Hyysalosta.
Hän on nuori oikeustieteiden opiskelija, joka on
kilpaillut kansallisella tasolla.
Tiia sopi Bettyn selkään hienosti ja pari löysi
yhteisen sävelen. Niinpä toukokuun puolivälissä
Betty muutti Kylmälään Timo Talvion omistamaan
talliin. Kylmälä on Turun moottoritien varrella, täältä
reilut 100 km. Siellä on lämmin maneesi sekä
hieno talli, josta Betty voi pitää päätään ulkona ja
seurata mitä tallin pihamaalla tapahtuu.
Tiian tavoitteena on rauhallisesti kehittää Bettyn
voimaa ja sitä kautta saada sen muotoa
paremmaksi. Askellajithan tammalla ovat
huippulaatua. Päätavoitteena parilla on vuoden
päästä kesän kilpailut, tänä kesänä tammaa
totutetaan kisajännitykseen sopivissa lähikisoissa.

Joka tapauksessa saimme radan läpi kunnialla.
Daphne oli jännittynyt, se liikkui kevyesti ”itsestään”
mutta jäi hieman etupainoiseksi. Ravilisäykset
olivat ohjelmamme parasta osaa, ja niistä
saimmekin tuomareilta kommentiksi ”lennokkaat”.
Pitkin talvea epätoivon vimmalla harjoitellut
laukanvaihdotkin tehtiin puhtaasti vaan ei kovin
tyylikkäästi. Samoin väistöissä oli hieman
jännittyneisyyttä ja tamma olisi voinut taipua
paremmin. Itselläni oli koko ohjelman läpi
hankaluuksia kankisuitsien kaksien ohjien kanssa,
jotka tuntuivat koko ajan takertuvan toisiinsa.

Kuva: varikkoalueella hevosta jaloitellaan aluksi ja lopuksi.
Tiina taluttelee Daphnea, kilometrejä kertyy kisoissa.

Lopun kaiken olimme 7:siä 20 ratsukon joukossa.
Suoritukseen voimme olla tyytyväisiä vaikkakaan ei
onnellisia. Näistä nyt tulleista virheistä on kuitenkin
mukava lähteä parantamaan, eikä kisojen
terävimpään kärkeen tunnu olevan kohtuuton
matka.
Sarjakilpailun osalta peli lienee pelattu,vaikka nyt
saimmekin hieman pisteitä. Mutta on vain

keskityttävä loppuihin kahteen osakilpailuun ja
katsottava mihin se sitten riittää.
Tulokset tästä linkistä

Toukokuussa saatiin kilpailukausi käyntiin useamman hevosen voimin. Tallin omat päättäjäiskisat pidetään
touko/kesäkuun vaihteessa ja siitä tulee juttu kesäkuun tiedotteeseen. Ilmoittautuneita on mukavasti, joten nyt
toivotaan vain että sää on kohdallaan.
.
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