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Syksy on alkanut varsin helposti, tämä kasvihuoneilmiö tuntuu näin hetkellisesti mukavalta kun se jatkaa 
kesäämme. Pitkäaikaisvaikutukset voi tosin olla vähemmän mukavia. Ratsastukselliseti ollaan päästy jo 
täyteen vauhtiin. Kurssit ovat vakiintuneet paikoilleen  ja pikkuhiljaa jokaiselle löytyy sopiva ryhmä. 
 
 
 
Ratsastajaesittelyssä:  Meri Räty 
Meri on ratsastajana vakaa ja rauhallinen kuten 
koko tyttökin. Hevoset pitävät siitä että hän ei turhia 
hötkyile eikä hössötä. 

 
 
Kuvassa: Meri ( foto: Juuli) 
 
Minkä ikäinen olet ja kauanko olet ratsastanut? 
Kaksitoista vuotta ja ratsastanut olen noin kolme 
vuotta. 
 
Miksi harrastat ratsastusta? 
Saa olla ja tehdä hevosten kanssa. 
 
Mikä ratsastuksen lajeista kiehtoo eniten? 
Esteratsastus 
 
Lempihevosesi? 
Pelle 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ratsastuslipukkeet 
Uuden systeemin opettelu alkoi syyskuun alusta. 
Täysin kitkatta se ei ole sujunut, ja vielä osalla on 
lunastamatta koko lippuvihko kun parhaimmat 
alkavat jo pian toista kierrosta.  Käteiseen rahaan 
tottumattomat  voivat  maksaa myös pankkiin, 
maksutositetta vastaan saa vihkon (tilinumero on 
sama kuin aiemmin maksettiin tuntilaskut). 
Lipukkeiden palautus 
Ennen tuntia jätä lippusi satulahuoneessa olevaan 
laatikkoon, muista merkitä siihen nimesi ja päiväys. 
Näin lippu ei pääse hukkumaan. 
 
 
 
 
Kouluratsastus ”kilpailut” 
Lokakuun lopun lauantaina 28.10. pidetään tallilla 
halukkaille kouluratsastus ”kilpailut”.  Sana kilpailu 
on lainausmerkeissä, koska päätavoite on suoda 
kaikille halukkaille mittauttaa oma ratsastuksensa 
ulkopuolisen koulutuomarin silmissä, eikä kilpailla 
toisia vastaan kuten oikeissa kilpailuissa. Näissä 
kisoissa pahin vastustaja istuu oman hevosen 
selässä. 
 
Luokat ovat  

• Tutustumisluokka 2003 helppo C 
• K.N. Special helppo B 
 

Suurin osa ratsastajistamme menee helpon C-
ohjelman. Mutta osa on edennyt niin, että voivat 
kokeilla jo helppoa B:tä. 
 
Tallin ilmoitustaululla on lista, johon voi merkitä 
halunsa osallistua. Jukka sitten katsoo kullekin 
sopivan hevosen jolla harjoittelee kisoihin asti.  
 



FIM HorseShow-lähestyy 
19-22.10 pidetään jälleen HISH-kilpailut Hartwall 
areenalla. Siellä pääsee haistelemaan ja 
näkemään aivan maailman ehdottomia ratsastaja-
ja hevoshuippuja. Lisäksi messuosastoilla kaikkea 
mahdollista hevosiin liittyvää ja vähän muutakin. 
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee 
katsomaan vaikka liput ovatkin melko kalliita. 
Tässä sitten vielä maailman rankingin toisena 
olevan Jessica Kürtenin ohjeet kuinka tulla 
huippuratsastajaksi: 

 Rakasta ja kunnnioita hevosia 
 Kehitä kyky houkutella hevosesta parhaat puolet 

esiin 
 Tee lujasti töitä sekä itsesi että hevostesi kanssa 
 Ole kunnianhimoinen 
 Työskentele seitsemän päivää viikossa 

 
 

Tarhojen aidat 
Uutuuttaan hohtavat  aidat tarhoihin ovat 
valmistumassa.  Aidat on valmistettu 
kierrätysmuovista ja suojattu mm UV-säteilyltä jotta 
väri säilyy. Ne on valmistettu Ruotsissa. 
Pystytys on ollut ennakoitua paljon työläämpi 
projekti, mutta näiden pitäisi nyt kestää seuraavat 
15 vuotta vain pölyjä pyyhkimällä. 
Hevoset ovat melkoisia tuholaisia, kun ne aikaa 
tappaakseen jyrsivät puuaitojen tolppia poikki 
nopeammin kuin mikään majava. Tarhat on pitänyt 
käytännössä rakentaa vuosittain uudestaan.  
 
Aitojen vaakajuoksuja kiertää sähkölanka, joten 
niistä ei kannata ottaa kädellä kiinni, kun hevosia 
on tarhassa. 

Vaikka aidat ovat vankan näköisiä, ei niillä saa 
kiipeillä eikä istuksia kuten cowboyt elokuvissa. 
 
Gymkhana 
Syksyn mittaan on  ajatuksena aloittaa uusi laji 
kokonaan. Kyseessä on muualla maailmassa 
varsin suosittu vauhdikas ja hauska harrastus-
muoto, jossa pienet joukkueet kilpailevat erilaisissa 

nopeutta, taitoa ja 
ketteryyttä vaativissa 
tehtävissä. 
Ratsastajalta 
edellytetään hyvää 
tasapainoa, notkeutta 
ja nopeutta ja pientä 
huimapäisyyttä. 
Ratsuina käytetään 
yleensä vain poneja 
nopeutensa ja pienen 
kokonsa takia.  

 
Ajatuksena on perustaa Gymkhana-ryhmä johonkin 
vapaaseen iltaan. Osallistujien tulee käydä myös 
omalla vakiotunnillaan harjoittelemassa normaalia 
ratsastusta.  Aloitamme hiljakseen ja taitojen 
kasvaessa nostamme vauhtia. 
 
Jos alkoi kiinnostaa, kerro Jukalle niin kerätään 
innostunut porukka kasaan.  
Suomessa Gymkhanaa harrastetaan vasta 
muutamalla tallilla, ja toivottavasti jo ensi kesänä 
voimme lähteä haastamaan heitä otteluun. 
 
Lisää tietoja (ruotsiksi) ja  kuvia voi katsoa mm. 
http://www.gymkhana.nuT  
  

 
 
 
 
 
 

Gymkhanaa vauhdissa, kun on kiire hevosen selkään 
mennään täydessä laukassa 

http://www.gymkhana.nu/


 
 

Kuukauden hevonen 
 
 
 
Kuukauden hevonen:  MillSweet Perrier, ori, s. 17.5.2006 
isä: Hoppalong Cassidy xx emä: MilliVanilli 
 
Ihan pakko oli ottaa esittelyyn Millin tämänkesäinen potra poika, lempinimeltään Nikke. Päätimme Millin 
astutuksesta täysverisellä koska Milli itse (niin kaunis kuin se onkin) kärsii siitä, että sen suvussa on mukana B-

sektion Welsh-poneja. Rotumäärittelyn 
mukaan silloin Milli itsekin kuuluu B:hen 
vaikka onkin aivan pienempien A-ponien 
näköinen, eikä koskaa pärjää esim 
näyttelyissä II-palkintoa paremmin. Ja 
niinpä päätime kokeillla täysveristä 
englantilaista isäksi. 
Niken ulkomuoto on kuin pienen jalon 
hevosen, jossa on kuitenkin ripaus söpöä 
ponimaisuutta. Nikke on aina ryhdikäs ja 
terhakas olemukseltaan, sen on erittäin 
utelias, pelkäämätön ja todella kiltti sekä 
luottavainen ihmisille. Siltä löytyy myös 
kovuutta ja välistä pikkupoju on niin oria 
niin oria. Se osaa jo höristä varsin matalta 
kuten oriit tekee ja silloin käytös on myös 
kuten muilla viisijalkaisilla oreilla. Väriltään 
Nikke oli syntyessään punaisen ruskea ja 
nyt se on harmaan rusehtava, pää on 

jäänyt  miltei ruskeaksi, eli varsin erikoisen värinen otus. Kesällä sen värin muuntuminen ja haalistuminen oli 
havaittavissa miltei päivittäin. 
 
Kun Nikke innostuu, se ravailee tai 
laukkailee häntä pystyssä. Silloin eivät 
saa olla rauhassa muutkaan laitumella 
olijat, vaan Nikke yrittää parhaansa 
mukaan saada myös niihin liikettä. Se 
juoksee muita päin, puree ja näykkii. 
No, Puksua se ei uskalla häiritä, mutta 
kaikki muut saavat tuta sen innon 
nahoissaan. Väistä ne loikoilevat 
päiväunia Nemean kanssa selät 
vastakkain. 
Tästä pakkauksesta saadaan hieno 
ratsuponi, täytyy vain toivoa että se jää 
ponikokoiseksi. 
 
 
Hyvää alkavaa syksyä.
Terveisin 

 
 

 
 
 

Kuvat: Yläkuva Milli ja Nikke kesäkuussa ja 
alakuva syyskuun lopulta pikku-ori Nikke 

 
 


