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Tallilehden kirjoittelu on ollut hieman laiskaa, suurin osa tapahtumista kun tulee lyhyesti kommentoitua fb-

sivulla lähes reaaliaikaisesti. Mutta koetetaan nyt vielä vähän aikaa ainakin ylläpitää tätä.
Keväästä on ollut kolea ja kuiva. Mutta kuun vaihteessa tapahtuu toivottavasti muutos ja kesä pääsee vauhtiin.
Hevosten laitumilla ei ruoho ole juuri kasvanut ja pian ne nyppivät juuretkin maasta, jos ei kasvu pian ala.

Kesäkauden ratsastukset
Kesäkuun ensimmäisellä viikolla voi vielä
ratsastaa rästejä pois, vaikka ne periaatteessa
pitäisi pyrkiä hoitamaan kauden aikana. Myös
joidenkin kanssa on sovittu erityisjärjestelyjä
rästien kanssa.
Kesän estekurssit
Kesällä on aina hypätty esteitä, niin nytkin.
Halukkaat kertokoot Jukalle, niin sovimme
sitten kaikille sopivan ajankohdat.
Estekurssi 3-pvää.
Kankikurssi
Kurssi 2-pvää, harjoitellaan kankisuitsien
sovittaminen, sekä ennenkaikkea
ratsastamista kahden ohjan ja kahden
kuolaimen kanssa. Samoin kuin estekurssin
kanssa, ajankohta voidaan katsoa kun
tiedetään kiinnostuneet.
Viikottaiset ratsastukset
Koko kesä ratsastenaan normaalisti sen
mukaan ketä on tulossa. Ilmoita itsesi tunnille
tallin taululle, jossa kesällä eletään 2-viikko
järjestelmää. Tai sitten Jukalle tekstiviestillä.
Kesätunnit kausikortin hinnalla maksamalla 5kertaa kerralla, muutoin irtotuntina.
Näin kauden lähetessä loppuaan olemme
saaneet mukaan pari uutta junnua. Se on
mukavaa, kun tiedossa on myös muutaman
osalta ratsastusten päättyminen meillä kauden
loppuessa. Opiskelujen päättyminen vie
nuoria ihmisiä elämässä eteenpäin niinkuin
pitääkin. Syyskauden alkuun tarvitaan
kuitenkin uusia innokkaita ratsastajia, jotta
hevosemme saavat tarpeeksi töitä. Joten jos
tiedät jonkun sopivan, niin vinkkaa hänelle.

Polson kouluvalmennus 20.5.
Jälleen kerran ratsastajamme saivat
tehovalmennusta. Paljon harjoiteltiin
laukkatyöskentelyä. Ympyrällä hevosta
taivuteltiin niin myötä- kuin vasta-asetukseen,
samalla takajalat siirrettiin asetuksen puolelle
sulkutaivutksen omaisesti. Tätä jumppaa
tehtiin ympyrällä sekä myötä- että
vastalaukassa. Emmi, Roo ja Thielo
suoriutuivat näistä vaikeista tehtävistä
hienosti. Monelle hevoselle pelkkä
vastalaukka ympyrällä on liian vaikeaa.
Lisäksi paljon huomiota Tiina kiinnitti
ratsastajien istuntaan ja ryhtiin, sekä hevosen
riittävään eteenpäin menoon. Hevosen tulee
olla pohkeen edessä, ja ensiksi liikkeen tulee
sujua ennenkuin voi alkaa koota ja hidastaa.
Tunnit olivat tehokkaita ja monen ratsastajan
kunto olikin koetuksella, sykemittarit olisivat
näyttäneet varmaan punaista useammalla.

Kauden päätöskilpailut
Sunnuntaiksi pitkään riivannut kylmäkausi kääntyi
hienoksi kesäsääksi, joka ei ollut liian kuuma eikä
kylmä.

Kuva: yleisö ei malttanut istua jännittäessään suorituksia

Kisoihin tuli sopivasti osanottajia, vaikka
muutaman juniorin lisää olisimme mielellämme
nähneet osallistuvan.
Usein mukavuusalueelta ulkopuolelle meneminen
on liian epämukavaa. Itsensä haastaminen on
kuitenkin ainoa konsti kehittyä. Epäonnistumista

ei saa pelätä tai vältellä, ilman virheitä ei
ratsastamaankaan opi.
Haastetta eivät pelänneet Tiia ja Wilma, jotka
ensimmäistä kertaa tallimme opetushevosilla
kilpailivat vaativa B-radalla. Vaativassa tulee
eteen mm laukanvaihdot, avo- ja sulkutaivutukset.
Ja kokoamisasteen on oltava jo aivan toisella
tasolla. Hyvin tytöt klaarasivat ( ja hevoset)
vaikean radan, joskin vaihdot eivät kisatilanteessa
vielä sujuneetkaan. Silti 60% tuntumassa olevat
pisteet kertoivat, että oltiin oikealla tasolla
yrittämässä.
Porvoossa opiskelmassa olleet tytöt saivat
opinnot päätökseen ja suuntaavat nyt sitten
kotikaupunkeihinsa, joten menetämme pari hyvää
ratsastajaa. Toivotamme tytöille menestystä sekä
ratsastuksessa että työelämän tai jatko-opintojen
parissa.

Kuva: helppo C luokan palkintoja jakamassa tuomari Siru
Vänskä ja Jukka

Muille ratsastajille oli tarjolla helppo B ja helppo C
luokat. Kaikki ratsukot tekivät hyvät radat ja
jokainen sai myös hyväksytyn tuloksen, Emmi ja
Bea helppo B:ssä jopa 68%, joka on erinomainen
tulos, varsinkin kun he treenasivat yhdessä vain
pari kertaa ennen kisojan. Tuomarina toimi jälleen
kerran Siru Vänskä, joka on vuosien saatossa
nähnyt jo monta tallimme ratsastajaa ja heidän
kehitystään.
Yleisöä maneesin lämpimälle seinustalle kertyi
mukavasti ja parkkialue olikin aivan täysi. Silti
taas kerran jäin kaipaamaan katsomosta omia ei
kilpailevia junnujamme, missä he olivat?
Hienoja kuvia kisoista otti Miira ja niitä voi katsella
linkistä: https://miiran.kuvat.fi/

Syrri rataharjoituksissa Woikoskella
Parin tunnin ajomatka Kouvolan suuntaan ja aika
paljon siitä ohi. Pienen ja mutkaisen tien päästä
löytyi WHD Gårdin tallit.
Järven rannalla sijaitsevan uuden karheassa
hevoskeskuksessa on todella hieno ja valoisa
eristetty maneesi, talleja ja ulkokenttä. Lisäksi

siellä on hevosten kuntoutuskeskus ( kts
https://whdgard.fi/ )

Kuva: Syrri verrytteli ulkokentällä joka on luonnollisesti järven
rannalla

Rataharjoittelussa jokainen ratsukko sai itse valita
haluamansa radan. Ratsukoille oli varattu 45
minuuttia. Syrrinhän ongelma on se, että vieraissa
paikoissa se jännittyy ikävän kovasti, tuijottelee ja
pysähtelee. Kilpailuissa on vain lyhyt aika radalla
totuttaa hevonen ympäristöön, ennenkuin pitää
tehdä suoritus.
Tällä kertaa kokenut koulutuomari Maisa Torkkola
piti meille ensin n. 30 min valmennusta radalla,
jolla pyrittiin saamaan Syrri rennommaksi.
Saimme paljon hyviä ohjeita, ja tamma rupesikin
liikkumaan mukavasti. Lopuksi ratsastimme sitten
vielä radan, jonka Maisa arvosteli aivan kuten
kilpailuissa. Ja sekin oli ekstrahyödyllistä, minulla
kun oli korvanappi, josta kuulin Maisan arvostelun
livenä. Esimerkiksi laukannostossa kun Syrri
hieman pullikoi, kuulin korvaan: ” jännittyy, 5”
Vieläkin radalla Syrrillä oli vaikeita kohtia, ja sen
piti hieman poukkoilla, saimme numeroita väliltä
5-8, keskiarvoksi tuli 64%. Maisa mukaan
hevonen on todella hieno mutta haasteita riittää.
Mutta nyt sai vähän tuntumaa, millainen palkinto
odottaa, jos onnistumme ja motivaatio
harjoitteluun sai hyvän boostin.

Daphnen kisakauden avaus pieleen
Järvenpäässä Ratsastuskeskus Ainon hyvissä
olosuhteissa ajattelin olevan hyvä paikka aloittaa
tämän vuoden kilpailitut.
Daphne on ollut hyvässä kuosissa, se on
osoittanut valmennuksissa osaavansa jo St
Georgesin asiat. Varsinkin piruetit ovat kehittyneet
ja laukanvaihto-sarjoissa se on jo aika varma.
Niinpä toiveet olivat korkealla, vaikkakin pieni
pelko oli takapuolessa.
Verryttely sujui hyvin, ja kun siirryimme radalle
aitojen sisään tamma tuntui edelleen hyvin ja
näyttelin sen hienoa ravia tuomareille.
Kun kello sitten soi ja lähdimme alkutervehdyksestä liikkeelle, tunsin heti että se jännittyi.
Ensimmäinen lisätty ravi meni vielä jotenkuten ja
sen jälkeiset avo- ja sulkutaivutukset. Mutta
toiseen ravilisättyyn ei löytynyt enää mitään
tehoja. Silloin tiesin että tämä oli sitten tässä. Sen

jälkeen kun sulkuväistö toi meidät keskilinjalle,
tamma tarjosi väkisinkin pysähdystä.
Mietin keskeyttääkö, mutta ajattelin sen sitten vain
oppivan että näinhän tästä pääsee. Niinpä
kahlasimme radan läpi, minä yritin kaikkeni
saadakseni sen eteenpäin ja se teki kaikkensa
jarruttaakseen.
Tulos oli 59%, joka on yllättävänkin paljon siihen
nähden, että konttasimme radan läpi ja kaikki
laukanvaihtosarjat menivät rikki. Esim huolimatta
jarruttelusta raviohjelmassa saimme monta 7:aa.
Daphnen kisaharjoitus Hyvinkäällä
Järvenpään pettymyksen jälkeen kuskasimme
Daphnen 1-tason tiistai-iltakisoihin Hyvinkäälle.
Ajatuksena kokeilla saada radalla iskeytyvää
jännitystä helpotettua hieman erilaisella
ratsastustyylillä. Eli yrittää pysyä itse kevyenä,
vaikka tuntuisi että meno ei riitä. Jo verkassa
huomasin että tammaa jännitti. Se hikoili aivan
vaahtoon saakka, tosin oli n. 20C lämmintäkin.
Mutta vatsakin meni siltä kuralle, joten jännitys oli
ilmeinen. Sikäli ihme juttu tämä jännittäminen, se
on kilpaillut säännöllisesti 4-vuotiaasta.
Luokka oli helppo A, eli Daphnelle siinä ei ole
mitään erityisiä haasteita teknisesti. Raviohjelma
alkoi hyvin, ja se mm teki pari hyvää keskiravia,
joista saatiin 7,5 ja 8. Vieläkin se teki ne ns.
virkamiestyönä, eli mitään erikoista leijumisen

tunnetta ei tullut, kuten silloin kun se panee
parastaan.
Laukkaohjelma oli ok, vaikka ehkä vähän
enemmän puhtia olisi saanut olla. Tuomari
kommentoikin, että laukka jäi vähän paikalleen.
Raviohjelmasta kommentti oli, että siinä oli
hienoja pätkiä ja välistä taas jännittyminen näkyi
ja tamma meni edestä lyhyeksi. Ohjelman
prosentit oli kohtalaiset 66%.
Pääasia oli kuitenkin, että nyt Daphne ei jarrutellut
täysillä eikä yrittänyt pysähtyä. Joten suht
tyytyväisinä ajelimme tiistai-iltana kotiin
Hyvinkäältä. Ehkä valoa on tunnelin päässä.
Toivottavasti muutama kisa lisää saa sen taas
rentoutumaan. Eli jälleen vanha kunnon juttu:
leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Seuraava koitos onkin sitten jo pian
MasterDressagen superhienoissa kisoissa Lahan
kartanolla Pornaisissa http://www.ttt-kisa.fi/
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