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Koulut loppuivat ja kesälomat alkoivat. On ollut mukava huomata, että moni ratsastajistamme

osallistuu kesän
aikana ratsastusleireille. On aina avartavaa käydä kokeilemassa vieraita hevosia ja kuulemassa mihin toinen
opettaja kiinnittää huomiota ratsastuksessasi.
Tunnit jatkuvat toistaiseksi aivan normaalisti. Heinäntekoaikaan, toivottavasti pari viikkoa juhannuksen jälkeen,
voi olla että pidämme heinäkiireiden takia jonkun päivän taukoa. Muutoin lomailun takia on vakiintuneita
tuntikokoonpanoja järjestelty melkoisesti esimerkiksi yhdistelemällä eri tunteja. Vinkkinä myös, että nyt löytyy
helposti tilaa jos haluaa korvata poissaoloja tai ratsastaa lisätunteja.

Ratsastusleirillä: Janina ja Emmy
Kesän ajan on kuukauden ratsastaja-jutun tilalla
ratsastajiemme itse laatimia ”leirikertomuksia”
kokemuksistaan ratsastusleireillään.
Janina ja Emmy olivat ratsastusleirillä heti koulujen
loppumisen jälkeen. Tässä on Emmyn ja Janinan
itse laatima seloste leiristään kesäkuun
ensimmäisellä viikolla.

Kerran ratsastus videoitiin ja käytiin läpi
teoriatunnilla. Viimeisenä päivänä oli leirikisa ja
Janina oli neljäs.
Hyvää leirissä oli tunnit, jotka eivät olleet vain
normaaleja käynti-, ravi-, laukkatunteja (este- ja
ilman satulaa tunnit). Hyvää oli myös leirikaste. Ja
tietysti kiltit hevoset. ☺
Huonoa taas olivat leirin alussa olevat liian helpot
tunnit..
.

Pikkuvarsan nimi päätetty
Nimenkeksimiskilpailu
tuotti
paljon
hyviä
nimiehdotuksia. Nimistä näki että niissä oli selvästi
ja huolella ajateltu varsan ominaisuuksia.

Kuva: Janina (vas) ja Emmy

Kiviharjun tilan sijaitsee lähellä Kouvolaa. Lähes
kaikki hevoset ovat ex-ravureita. Hevosista 10 on
lämminverisiä, 7 suomenhevosia, 1 risteytys ja 1
31-vuotias welsh-poni. Hevosista 12 on leiri
käytössä. Tilalla myös Heta-koira ja Herra
HiliVonksis-kissa.
Leiriläisiä oli yhteensä 14, kaikki yli 2 vuotta
ratsastaneita.
Leiriläiset
jaettiin
kahteen
ratsastusryhmään, ”isoihin” ja ”pieniin”.
Tunneilla harjoiteltiin istuntaa, kiemurauraa, ilman
satulaa ratsastamista ja esteitä. Teoriatunnilla
kertasimme hevosen perushoitamista.

Monesta hyvästä oli vaikea valita, ja lopulta
päädyttiin hieman muokattuun versioon Oonan ja
Marjon nimiehdotuksesta.
Varsan nimi on MillSweet Perrier
Palkintona voittaneen ehdotuksen
keksijälle annetaan kirja 229 vinkkiä
hevoshulluille.

Lisäksi annetaan kunniamaininta Anna Karlssonille,
jonka monista hyvistä nimiehdotuksista yksi kilpaili
tasaväkisesti Oonan ehdotuksen kanssa.
Kiitoksia kaikille nimenkeksimiseen osallistuneille.
Pikku varsa on kasvanut hurjaa vauhtia, ja on
oikein reipas ja esittelee mielellään laukkataitojaan,
jotka luonnollisesti periytyvät täysveri-isältä.
Lisää älynystyröitä nimien suhteen pääsee
hieromaan piankin, sillä Puksun varsominen pitäisi
tapahtua seuraavan kuun vaihteen paikkeilla.
Puksun vatsa onkin aivan viimepäivinä venähtänyt
oikein kunnolla, ja näyttäisi siltä että vatsankohtaan
tarvitaan pian apupyörät niin suuri se on.

Kunnon kohotusta
Jos kuntosi kaipaa parannusta tai muuten vain
haluat tervettä hyötyliikuntaa, niin heinätöissä
heinäkuussa on oiva tapa. Kuormien purkamisessa
latoon tarvitaan muutamia apuhenkilöitä. Kerro

Jukalle jos olet kiinnostunut hien valuttamisesta ja
kipeistä lihaksista.

Roo ja Wiksu metsälaitumelle
Kesäkuun alussa muuttivat 3-vuotiaat poitsut Roo
ja Wiksu tutulle kesälaitumelleen metsään. Laidun
sijaitsee tallila vajaan kilometrin päässä ja siinä
niillä on laidunta 1,5 ha vaihtelevassa varsin
mäkisessä maastossa.
Siellä kun ne kulkevat edestakaisin niin lihaksisto
kehittyy huomaamatta.
Metsälaitumella ne viipyvät heinäkuun alkuun,
kunnes metsään tulee niin paljon hyttysiä että ne
on pelastettava sieltä pois. Nyt kolmivuotiskesänä
pojat eivät enää vietä koko muutoinkaan kesää
täysin laitumella, vaan niitä hieman valmistellaan ja
käsitellään enemmän. Siten ne eivät pääse
”villiintymään” ja syksyllä ratsukoulutus sitten voi
jatkua turvallisesti. Ensi vuosihan on jo niiden
nelivuotiskausi, jolloin pitäisi jo käydä vähän
näyttäytymässä muille ja kokeilla kilpailemista.

Kuva: Roo ja Wiksu (etualalla) aamupuurolla ensimmäisen ulkona vietetyn yön jälkeen.

Kuukauden hevonen
Kuukauden hevonen: True Perrier
True Perrier eli Roo syntyi 2003 kesäkuun 7 päivänä aamusta. Se tulla putkahti maailmaan suoraan ulkoilmaan
laitumelle, Milli-ponin hääriessä ympärillä kätilönä. Lempinimensä se on saanut Nalle Puhin kengurun pojan
mukaan, kun oli varsana niin kova loikkimaan.
Roon isä on Kansas, joka on Sanna Backlundilla nykyään ja äitinä Puck Perrier.
Luonteeltaan Roo on kiltti ja erittäin ystävällinen, mutta samalla myös erittäin helposti pelästyvä ja myös
taipuvainen hieman ylireagoimaan.
Keväällä myös Roo kävi klinikalla siirtymässä orien kirjoista konsultiksi eli se ruunattiin. Toivottavasti se
tasoittaa hieman sen kovin terävää herkkyyttä.
Roon liikkuu luontaisesti kuin iso kissaeläin, sen ravissa on samaa rentoa ja letkeyttä kuin gepardilla. Ja joka
liikkeestä voi aistia, että yksi silmänräpäys ja rentous on vaihtunut räjähtävään menoon.
Syksyllä Roon kanssa on kova tie edessä, kun se pitää totuttaa siihen, että sen selässä istutaan. Tällä kertaa
täytyy allekirjoittaneen tunnustaa, että homma vähän jännittää jo etukäteen. Mutta yritetään motolla hiljaa hyvä
tulee ja yritetään pysyä poissa sairaalasta.

Kuva: Roo ensimmäistä kertaa omilla jaloillaan n. tunti syntymän jälkeen. Aika hämähäkki, vielä kaukana
gepardista.
Terveisin ja oikein mukavaa ja lämmintä kesää!!!
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