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Toukokuu sujahti jos mahdollista vielä nopeammin kuin muut kuukaudet, koska sen jokaisella viikonlopulla oli 
jotain tapahtumaa. Sää vaihteli helteestä 25C yhdessä yössä 5 asteeseen ja seuraavalla viikolla taas 
helteeseen.
Mutta mikä parasta niin ihannesää,  ei ole kuuma tai kylmä, saatiinkin sitten kevätkisoihimme. 

Kausi loppui päätöskisaan
          Syksyllä alkanut ratsastuskausi loppui 

perinteisesti keväällä kilpailuihin.
Kilpailujen tavoitteena ei ole niinkään verissäpäin 
kilpailla, vaan testata syksyn ja talven kuluessa opittuja
asioita. Kilvoittelu on enemmän itseään vastaan ja jos 
on tehnyt valmistautumisessa sekä radalla parhaansa, 
voi olla tyytyväinen vaikka ei ruseteille ehkä tällä 
kertaa yltänytkään. Jokatapauksessa kaikki kunnia 
osanottajille, itsensä likoon laittaminen on aina 
parempi kuin epäonnistumisen pelossa poisjäänti.

Kuva: Palkintoja jakamassa lk 2 voittajalle tuomari 
Siru Vänskä

Ensimmäinen luokka oli helppo C-tasoinen, siinä 
luokan edellisenä vuonna voittanut Ressu näytti jälleen
kyntensä ja oli toinen sekä kolmas. Tunneilla Ressu ei 
välttämättä loista kun harjoitellaan kouluratsastusta, 
mutta kisoissa se tekee aina tarkat suoritukset. Luokan 
voitto meni tällä kertaa ulkopuoliselle ja kokeneelle 
konkarille Wallmo-hevoselle.. Kisa oli kuitenkin tämän
ratsukon ensimmäinen, vaikka hepo itse olikin 
kokenut.

Luokkaan kaksi helppo B oli ilmoittautunut useampi 
tallin ulkopuolinen ja heitä lähtivät sitten haastamaan 
omat ratsukkomme. Siitä huolimatta luokan 1. ja 2. sija
lipashtivat ulos. 
Voittajaksi selviytyi rodeomaisesta verryttelystä 
huolimatta Niccolina Oscarsson Åke-ruunalla. Nicco 
on ruotsalainen tyttö, joka on ratsastuksen 
ammattilainen ja on työskennellyt Suomessa nyt n. 6 
vuotta ja sitä ennen Saksassa. 
Toiseksi sijoittui Jussi Aapalahti nuorella 
kokemattomalla hevosellaan. Jussi on 16-vuotias ja 
panostaa täysillä ratsastukseen. Hän harjoittelee päivät 
hevosia ja ratsastusta Boen kartanolla ja opiskelee 
iltaisin tietokoneen avustuksella. Muu perhe asuu 
Kotkassa . Vaatii melkoista päättäväisyyttä ja 
kurinalaisuutta nuorelta mieheltä.
Kolmanneksi selvitti itsensä Juuli Jokinen, joka 
naftaliinista esiin kaivettuna ratsasti vanhasta muistista 
Thielolla. Taisi olla neljäs kerta Helsingissä asuvalle ja 
opiskelevalle Juulille hevosen selässä vuoteen. Joten 
ylikunto ei ainakaan vaivannut.
Etukäteisodotukset olivat kovat hevosistamme Emmin 
ja Roon osalle, ne olivat treeneissä tehneet hienoja 
harjoitusratoja. Mutta tällä kertaa sekä hevoset ja 
ratsastajat taisivat hieman hermoilla liikaa ja 
suoritukset eivät harmillisesti olleet lähellekään 
harjoitustasoa. 

Mutta näin käy helposti. Ei muuta kuin leuka rintaan ja
kohti uusia pettymyksiä, sanottiin kerran minulle kun  
oli mennyt huonosti kisoissa.

Tulokset ja paljon kuvia kisoista löytyy tallin 
Facebook-sivulta. Kuvista kiitokset Nellille ja Johnille.
Samoin kiitokset kaikille katsojille, joita oli mukavasti 
paikalla. 



Notholmens Tilde aloitti uransa
Eikä  parempaa  tapaa  ole  aloittaa  kilpahevosen
uraa kuin voitto.
Ratsujalostuliiton keväisin järjestämä RJL-päivät oli
koonnut Savijärvelle jälleen monia nuoria hevosia
testaamaan kilpailemista.
Tilden  luokka  oli  ryhmäratsastusluokka,  jossa
samaan aikaan on kolme untuvikkoa. Onneksi oli
sillä  Tilde sekä muut ryhmässä jännittivät  radalle
päästyään  kovin,  ja  alkuun  kukaan ei  uskaltanut
lähestyä  tuomaripäätyä.  Lopulta  saimme hevoset
kulkemaan  ympäri  rataa  ja  tuomari  antoi
lähtömerkin.

Ohjelma  on  pitkä  ja  siinä  on  paljon  askeleen
pidennyksiä, niinpä Tildekin oli loppuosalta rataaa
jo aivan maitohapoilla.
Se kuitenkin  arvioitiin  luokan parhaaksi  ja  kukisti
mm etukäteissuosikin Siiri Kyrön Catleyn, joka mm.
voitti  Kyvyt esiin finaalin askellajeissa. Myös Tilde
on ollut  Kyvyt  esiin finaalissa,  mutta estepuolella
sijoittuen  viidenneksi  silloin.  (Finaaliin  karsitaan
ympäri  maata  järjestettävissä  tilaisuuksissa  10
parasta)

Tilde kilpailee vielä kesällä Lappeenrannassa pari
luokkaa  ja  päätähtäin  on  sitten  syksyllä
Laatuarvostelussa.  Laatuarvosteluun  sisältyy
rakennearvostelu, este- ja kouluratsastuskoe ja se
on tarkoitettu 4-vuotiaille. 

Linkki RJL:n laatuarvostelusivulle:  
www.ratsujalostusliitto.fi/tapahtumat2/laatuarvostelu/nain-
laatuarvostelu-etenee  

Daphne debytoi vaativa A:ssa

Vihdoin  koitti  se  aika,  että  uskalsimme  koettaa
siipiämme seuraavalla  portaalla.  Viimeiset  kaksi
vuotta on harjoittelussa pikkuhiljaa keskitytty  A:n
tuomiiin uusiin asioihin.
 Vesilahden  kansallisissa  toukokuun  lopulla
Daphne starttasi lauantaina verryttelyksi vaativa B
radan.  Olihan  edellisestä  kilpailusta  jo  noin  8
kuukautta. Se rata menikin hyvin aivan viimeistä
tehtävää  lukuunottamatta,  jossa  laukanvaihto  jäi
ristilaukkaan  ja  2  viimeistä  arvostelukohtaa
antoivat  4:sen.  Mutta  sijoitus  saatiin  kämmistä
huolimatta kuitenkin ja oltiin 7:siä. Kilpailu käytiin
31 asteen helteessä.
Sunnuntaina  pitikin  sitten  odotella  koko  päivä,
ennenkuin  vaativa  A  luokka  viimeisenä  alkoi.
Kostean  kuumassa  ilmassa  oli  sähköä
kirjaimellisesti,  sillä  yhden luokan aikana ukkosti
ja  salamoi  niin  että  ihmettelin  ettei  luokkaa
keskeytetty.
Itse rata meni muutoin hyvin, mutta piruetteihin en
saanut  koottua  tarpeeksi,  samoin
laukanvaihtosarjassa  tuomarit  näkivät
laskuvirheitä,  vaikka  itse  radalla  olin  sitä  mieltä
että se meni ok. Silti tulos  62% ja kolmas sija.
Emme voineet kuin olla tyytyväisiä.

Nyt  sitten vain harjoitellaan lisää ja myöhemmin
kesällä yritetään uudestaan.
(Kamerakin  oli  mukana  mutta  akku  jäi  kotiin
lataustelineeseen.)

 

Kesän ratsastukset
Kesällä  on estekursseja  sekä Nicco Oscarsonin  koulukurssi.  Ja  uutena  kankiratsastus-kurssi,  jos
kiinnostuneita löytyy. Muutoin ratsastetaan normaalisti. Tuntien hinnat normaali 28,50 jos maksaa 5
nipussa tai yksittäin 32 eur. Kursseilla eri hinnat. Kyselyt Jukalta.

Moni sanoo pitävänsä kesätaukoa ratsastuksesta. HALOO!! ratsastus on nimenomaan kesälaji.

Hyvää kesää

www.perriertalli.fi 
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