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Niin sitten saatin taas yksi syys-kevätkausi pakettiin kevätkisojen myötä. Koko toukokuu on alkuun nautittu 
stten jo kärvistelty alati paistavasta auringosta ja odotellen puuttumaan jääneitä sateita.  Kun viime vuonna 
syksy alkoi heti huhtikuusta niin on tämä silti  parannusta. Valitettavasti vain heinäsato uhkaa jäädä aika 
pieneksi kuivuuden takia, joten jos joudumme turvautumaan ostorehuihin niin se voi myös näkyä 
ratsastustuntien hintoihin. Jos rehua ylipäätään saa sitten ostettua mistään..

Kauden päätöskilpailut
Perinteisesti kausi on päätetty 
kouluratsastuskilpailuihin, joissa ratsastajamme 
voivat testata vuoden aikana oppimiaan asioita. 
Tunnelmaltaan rennot kilpailut jossa kaikki 
auttoivat ja kannustivat toisiaan.

Tänä vuonna koko toukokuun ollut aurinkoinen 
ilma jatkui kilpailupäivänä, onneksi aivan pahin 
helle ei sentään ollut. Kuukauden jatkunut sateeton
ilma taas sai ratamestarin tuskailemaan kentän 
pölyämisen torjunnan kanssa. Suolaa jouduttiin 
upottamaan kenttään satoja kiloja, vettä on aika 
turha heittää kentän kiukaalle tällaisella auringon 
paisteeella ja tuulella.

Kilpailuun oli ilmottautunut mukavasti osanottajia, 
vaikkakin viimehetken peruutuksia tulikin 
muutamia. Hellppo C luokkaan 15 ja helppo B:hen 
8 ratsukkoa.  Kilpailuun saatiin täten oikein mukava
kisatunnelma, varsinkin kun myös katsojia oli 
totuttua enemmän. On hienoa että näin moni 
ratsastajamme uskalsi heittäytyä epämukavuus 
alueen ulkopuolelle ja kestää jännitys ja 
vatsanpurut ennen suoritusta. Vain siten voi oppia. 
Näin painettakin harjaantuu sietämään, ja siitä on 
hyötyä paitsi ratsastuksessa myös elämässä 
ylipäätään.

Kuva: Tuomari Siru jakoi luokan 1 palkinnot
Tallin päätyyn oli pystytetty katos Jullen puffettia 
varten, jossa myynti kävi mukavasti vaikka tuuli 
vähän yrittikin riepotella telttaa.

Ensimmäisenä ratsastettiin helppo C, jossa vaikein
kohta oli keskiympyrät laukassa. Kaikki ratsastivat 
kuitenkiin keskittyneesti tehden hyvät radat. Vain 
Vili pääsi yllättämään sillä ensimmäisenä 
ratsastaneen Nean puikahtamalla portin kohdalla 
ulos radalta. Sellaista temppua se ei ollut 
kertaakaan tehnyt edes harjoituksissa, ja tuli siksi 
niin puun takaa sekä Nealle että Jukalle. 
Valitettavasti tuomari Sirulla ei ollut muuta 
mahdollisuutta kuin hylätä Nean suoritus.
Hienosti hermonsa hallitsi sen sijaan Iisa Reinolla, 
jolla oli ollut harjoituksissa isoja ongelmia. Reino 
nimittäin keksi laukkaympyrältä hypätä kouluaidan 
yli suoraan verkka-alueelle. Ja sen se 
harjoituksissa teki monta kertaa, mutta itse 
kisatilanteessa pari teki rauhallisen ja tasaisen 
rikkeettömän suorituksen.
Tsemppipalkinnon olisi voinut jakaa luokkaan 
osallistuneille mies-väen edustajille, joita oli 
kaikkiaan kolme kappaletta! 
Luokan tähti oli kuitenkin Thielo-poni, joka hankki 
itselleen kaksoisvoiton. Pekka ohjaili sen kanssa 
itsensä toiseksi ja kovasti ratsastukseensa 
panostanut Tanja ansaitusti hienosti ykköseksi.
Luokkaan osallistui myös monta junioria, jotka 
kaikki nuorimpia myöten tekivät todella hyvää työtä 
ja näyttivät hyvää taitoa ja hermojen hallintaa ja 
olen heistä erittäin ylpeä.

Kuva: Luokan 2 voittajat Bea ja Emmi



Helppo B luokassa on vaatimustaso jo toienn. Siinä
pitää paitsi tehdä oikeat tehtävät ja tarkat tiet, niin 
myös hevosen muodolle asetetaan jo vaatimuksia. 
Rataan sisältyy myös yksi oikein vaikea kohta: 
laukkadiagonaali pitää päättää uralle tullessa 
suoraan laukasta käyntiin tehtävään siirtymään.
Omista ratsukoistamme Anna vaikeahkolla Roola 
teki ehkä parhaan ratansa. Roo meni tasaisesti ja 
melko hyvässä muodossa koko radan. Harmittavat 
virheet pudottivat hänen pisteitään ja pois sijoilta.
Sari Vilillä tsemppasi maaliin asti, vaikka Vili jo 
vähän yritti kertoa että ei oikein nyt huvita. Luokan 
ylivoimaiseen voittoon aika odotetusti ratsasti Bea 
Emmillä, jotka tekivät tasaisen suorituksen saaden 
yli 65%. Toiseksi tuli vieraileva ratsukko  Sofia 
mustala Ohoj-ruunallaan. Hän on tehnyt kovasti 
töitä hänellä ratsutuksessa olevalla hevosella ja nyt
pikkuhiljaa tulokset alkavat näkyä.

Kuva: Julen buffassa oli ruuhkaa jonoksi asti

Luokkien  välissä  kansallisen  tason  tuomarimme
Siru  Vänskä  kertoi  yleisölle  hieman  kuinka
ratsukoita  tuomarit  arvioivat  ja  mihin  alkavassa
helppo B-luokassa kannattaa kiinnittää huomiota.
Demoratsukkona  radan  tekivät  Jukka  Syrrillä.
Tammalle tämäkin harjoitus oli todella jännittävää ja
se  kävi  varsin  kuumana koko  esiintymisen  ajan.
Siinä on vielä pitkä matka, ennenkuin saamme sillä
tuloksia  kilpailuista.  Vaikkakin  Sirukin  totesi  että
sen  liikkuminen  on  tamman  rentoutuessa  aina
hetkittäin aivan kansainvälistä tasoa. Ja siksipä sen
kanssa jaksaa yrittää,  koska jos onnistuu niin se
voi yltää vaikka mihin.

Kuva: Ressun ratsasajat Jessica&Ninni taluttavat yhdessä

Kiitokset  vielä  kaikille  osanottajille,  yleisölle,
tuomarille  sekä  kaikille  kilpailun  järjestämisessä
auttaneille.

Kesän ratsastukset

Kouluvalmennukset

Muodostamme ryhmää, joka koko kesäajan 
keskittyy kouluvalmentautumiseen. Yhtenä 
tavoitteena ryhmiällä on harjoitella laukanvaihtoa. 
Myös kankisuitsituksella ratsastetaan välillä.
Tämä edellyttää jo ratsastajalta helpppo A-tason 
ratsastustaitoa, hevosistamme tälle tasolle riittää 
Thielo, Roo ja Emmi. 

Esteratsastusta
Hyppäämistä harjoiitellaan kolmipäiväisessä 
kurssissa. Niitä pidetään niin monta kuin löytyy 
saman tasoisia ratsastajia ryhmiin. Nyt näyttää 
että ainakin kaksi kurssia pidetään.

Muu ratsastus
Koko kesä ratsastetaan joka viikko aivan 
normaalisti. Kun heinät on saatu tehtyä, käymme 
myös maastossa. Ilmoittautua voi tallin taululle tai 
Jukalle tekstiviestillä/soittamalla.

Hevosauto myyty
Päätimme myydä meitä jo yli kymmenen vuotta 
palvelleen hevosautomme. Oma kilpailemisemme
on pikkuhiljaa hieman hyytynyt. Into 
kilpailupaikoilla roikkumiseen viikonloppuisn on 
kadonnut maneesin hiekkaan. Nykyään 
järjestetään aivan riittävästi kilpailuja tässä 
lähistöllä niin että voi ajaa yöksi kotiin.
Hevosille kulkeminen väljässä kuorma-autossa on
tietysti mukavampaa, mutta niiden on nyt vain 
totuteltava traileriin.
Päädyimme pitkällisen noin 3 minuutin 
markkinatutkimuksen ja syvällisen harkinnan 
jälkeen ostamaan Gold Aluline-traikun. Jossa on 
alumiiniset pohja ja seinät.

Hevosauto meni nuorelle juniori-pojalle Remy 
Aeertsille ( 11v),  joka panostaa tosissaan 
ratsastukseen. Hänen hevosensa asuvat 
Hyvinkäällä Rides Inn-tallilla ja häntä valmentaa 
Mikael Forsten. Nyt kesäksi ratsukko suuntaa 



Hollantiin hevosautomme ja kahden hevosensa 
kera harjoittelu- ja kilpailumatkalle.

Kilpakalenteria kesälle
Ratsastaja voi aina suunnitella, mutta hevosten 
kanssa pitää aina varautua siihen että kaikki 
menee uusiksi. Nyt kun mietitään jo lähestyvää 
Juhannusta, meillä on kilpailukausi vielä 
avaamatta.
Daphnella lopputalven parin kuukauden 
sairasloma aiheutti sen, että kisakuntoon 
pääseminen otti aikansa. Nyt se alkaisi olemaan, 
mutta sille löytyy sopiva kilpailu vasta heinäkuun 
alussa Helsingistä ja siitä viikon päästä ilmeisesti 
Lappeenranta riippuen kuinka avaus menee.

Syrrillähän jo yritettiin toukokuussa mutta ei 
päästy kilpailupaikan parkkipaikkaa pitemmälle. 
Hevosauton myynti sotki hieman sen suunnitelmia
ja yksi sopiva harjoituskisa Sipoossa jäi käymättä.

Kuten kaikki näki ratademossa, sillä jännitykseen 
ei tarvita kummoista. Ja nyt se pitää vielä totuttaa 
traileriin, niin ettei se hajoa itseään tai kärryä. 
Kotona Syrri hajoittelee jo vaativien tehtäviä.
5-vuotiaan Niksunkin ensimmäinen ajateltu 
startti jäi väliin hevosauton  myynnin takia. Sille 
koitetaan katsoa sopivan rento aloituspaikka, jotta
nähdään kuinka se toimii kilpailuolosuhteissa. 
Näyttelyissähän se on tottunut käymään, joten 
ihan hirveitä ei pitäisi olla odotettavissa. Mutta 
eihän näistä koskaan tiedä varmaksi. 
Loppukaudesta sen toivotaan ottavan osaa 
ikäluokka-lähtöihin.

Hyviä kesää
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