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 Nokian Ratsastajat Ry

Jäsenmaksut vuonna 2019

Seniori 59 €
Juniori (alle 18-v) 52 €
Perheenjäsen juniori 29 €
Perheenjäsen seniori 32 € 
Kannatusjäsen 20 € 

Jos haluat liittyä Nokian Ratsastajat Ry:n jäseneksi, täytä 
yhteystietolomake netissä http://nokianratsastajat.sporttisaitti.com/  
tai ota yhteyttä jäsensihteeriin Janina Airikaiseen 
airikainen.janina@gmail.com p. 040 569 2000.

Perhejäsen saa muutoin samat edut kuin varsinainen jäsen, mutta 
perheeseen tulee vain yksi Hippos-lehti ja Kevennys.
Kannattajajäsen saa kotiinsa Kevennyksen.

Juorut:

– kengittäjä Harri käynyt lonkkaleikkuksessa ja käynyt taas 
kengittelemässä

– helmikuussa saapui uusi tallikoira ”Juti” (Primus Magic Granholm) 
länsigöötanmaan urospentu

– maaliskuussa Alexxista tuli ruuna ja vietti 1v. synttäreitä

– huhtikuussa Siiri lopetti ponitunnit ja Mirka & Mari aloitti urakan.

– Fiona, Heidin varsa muutti Kangasalle ja äiti Clara muutti 
Tanskaan.

– Linda ja Late ovat ahkeroineet ponikeikoilla koko kevään

– Klara vaihtui pikku-poni Kiiaan

– toukokuussa vietettiiin avoimia ovia



Puheenjohtajan kesätervehdys

Kesä ja valoisat illat ovat toivotusti saapuneet! Nopeammin mitä tammikuussa uskalsi toivoakaan.
Aika on kulunut kuin siivillä monenlaisten tapahtumien siivittämänä.
Laskiaisriehaa vietettiin laskiaissunnuntaina. Perinteisen pukuratsastuksen ja talutusratsastuksen
ohella yleisö pääsi tutustumaan tallin poneihin sekä hevosiin rotuesittelyiden myötä. Väiski,
Petteri, Moona, Victoria ja Saana saivat toimia rotujensa edustajina. Yleisöä oli mukavasti paikalla
ja puffetissa makkaran menekki pääsi yllättämään, mutta onneksi Harjuniityn K-Marketista sai niitä
nopeasti hankittua lisää. Harjuniityn K-Markettia saamme kiittää myös sponsoroiduista
laskiaispullista.

Kevään mittaan pidettiin kahdet harjoitusestekisat, joista toinen oli Prinssin Puomicupin
ensimmäinen osakilpailu. Kilpailijoilla oli asenne kohdillaan; kaikki yrittivät sinnikkäästi parhaansa,
vaikka ponit eivät ehkä aina kulkeneetkaan ihan suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi ratsastajat
pääsivät näyttämään taitojaan yksissä harjoituskoulukisoissa. Koulukisoissa ilahdutti erityisesti,
kuinka ratsastajat olivat oppineet tekemään riittävän isoja pääty-ympyröitä.
Toukokuussa osana Nokia-viikon ohjelmaa järjestettiin tallilla jälleen Avoimet ovet – tilaisuus.
Mukavaa tekemistä kaikenkokoisille ja – ikäisille tarjoiltiin niin tallibingon kuin ponien harjaamisen,
kärryajelun ja talutusratsastuksen muodossa. Tarkkasilmäisimmät saattoivat illan päätteeksi
havaita myös muutaman pinkillä heijastinliivillä varustellun NoRalaisen suu messingillä Väiskin
selästä.

Ja vielä kevätkauden päätteeksi, vaikkakin kesän 
puolella, suuntasi pieni ryhmä NoRalaisia
Luomajärven hevoskievariin ratsastusvaellukselle. 
Toimintaa on siis kevään aikana ollut varsin
monipuolisesti. ISO KIITOS kaikille tapahtumien 
järjestämisessä apuna olleille!
Syksylle on luvassa ainakin lisää kisoja, mm. NoRan 
30-vuotisjuhlakisat, ja pikkujoulujen viettoa.
Toiveiden ja talkoilijoiden jaksamisen mukaan 
mahdollisesti muutakin. Näistä tiedotetaan sitten
tarkemmin lisää lähempänä ajankohtaa, nyt nautitaan 
kesästä.

Ihanaa kesää kaikille!

Johanna



KESÄRISTIKKO

Ristikon tulokset sivulla 12.



Ensimmäisestä ultrasta varsomiseen

Koko siemennysprosessi alkaa seuraamalla tamman kiimoja ja ultraamalla kiiman vaihetta ja ovulointia. 
Vain ultraamiseen perehtynyt eläinlääkäri saa toimittaa toimenpiteen. Ultraamalla eläinlääkäri näkee 
myös kohdun siisteyden ja osaa kertoa, koska kohtu tarvii hoitamista.
Kun kiima etenee ja tamma on ovuloimassa, se siemennetään.

Oriin hypytys

Oriita hyppyytetään tarvittaessa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Oriin tullessa pukille se 
yleensä hirnuu innokkaana ja sille annetaan kiimassa olevan tamman hajuja haisteltavaksi. Oriin 
siementämisen voi havaita hännän ylös alas liikkeeistä eli niin kutsutusta "liputtamisesta".
Orin hypättyä siemenneste otetaan talteen, suodatetaan mahdolliset ylimääräiset 'roskat' pois, katsotaan 
liikkuvuus ja tiheys, ja valmistellaan tammaa varten.

 

    

   Ultra Oriin hypytys

Tamman siementäminen

Tamma pestään huolellisesti, jotta siemennyksen mukana ei kulkeudu likaa kohtuun. Kun tamma on 
puhdas, voidaan siemennys aloittaa. Siemenneste kuljetetaan tamman kohtuun pitkällä ohuella putkella. 
Siemennetyllä tammalla on tiineystarkistus 16/17 vuorokauden kuluttua. Jos tamma on tiine, alkion 
tarkistamista jatketaan alkion koon ja näön mukaan. Seuraava tarkastus on yleensä, kun tiineyttä on 
takana 30vrk. Noin 4vk ikäinen alkio kiinnittyy kohtuun, jolloin alkion luomisen riski pienenee.
Alkion luomisella tarkoitetaan, kun alkio "häviää" kohdusta. 
Tiine tamma olisi aina hyvä rokottaa herpesvirusta (niin kutsuttu 'aborttivirus') vastaan, joka voi aiheuttaa 
tiineyden keskeytymisen. Tammat rokotetaan virusta vastaan tiineyskuukausilla 5., 7. ja 9.



Varsominen

Kun tamman laskettu varsomispäivä lähestyy, on tammaa tarkkailtava huolella. Toiset näyttävät hyvin 
merkit, joita on mahan putoaminen alas (varsa vaihtaa asennon, valmiina saapumaan ulkoilmaan, joka 
on yleensä etujalat edellä), tissien kasvaminen ja nesteen erittäminen nisästä. Neste on alkuun 
läpinäkyvää, mutta tummenee harmaaksi ja lopulta ihan maidoksi. Toiset eivät välttämättä näytä 
merkkejä ollenkaan.
 Varsova tamma on rauhaton, pyörii tai käy makuulla moneen kertaan.  Tammojen yleisimmät 
varsomisajankohdat sijoittuvat yleensä illan ja aamun välille, koska silloin on rauhallisinta. Jos tamma 
olisi valmis varsomaan, mutta ympäristö ei ole rauhallinen, se pystyy 'panttamaan/pidättämään varsan 
tuloa, kunnes on rauhallisempaa.

Nopea ja mutkaton varsominen kestää helposti vain 5-10 minuuttia, ihmisen avustamana. Jos tammaa ei 
olla auttamassa, voi varsa tai tamma menehtyä synnytyksen aikana. 
Jälkeiset, tulevat kohdusta ulos varsan jälkeen. Yleensä pienellä viiveellä, mutta jos ne eivät ole 
pudonneet 12h sisään, voi tamma joutua myrkytystilaan ja sen henki on vaarassa.
Myös varsan ensimmäiset hetket maailmassa voivat olla vaikeita: Nouseminen pitkillä hennoilla jaloilla ei 
aina ole helppoa, jolloin se ei saa välttämättä tarpeeksi nopeasti ternimaitoa ja tarvittavia vasta-aineita 
tammalta.

-Pauliina Tapola



Villivarsa nro 7 vuodelta 1987.



Poniope Mari tässä hei!

Olen aloittanut Viholan ratsastuskoululla poniopettajana loppukeväästä. Olen opettanut vasta osaa 
ryhmistä ja näin jatkuukin vielä kesän ajan. Syksyllä sitten näette minut aina kentän laidalla ponituntien 
aikaan. 
Olen kahden lapsen äiti. Asumme perheen kanssa Pirkkalan maaseudulla. Teen sairaanhoitajan töitä 
TAYS.ssa. Lisäksi teen kraniosakraalihoitoja niin ihmisille kuin hevosillekin. 
Oman ratsastus- ja hevosharrastukseni alotin 4-vuotiaana Pirkkalassa. Luottoponit Luumu ja Hansu 
opettivat hyvään alkuun ratsastuksessa, tai ainakin saivat aikaan täydellisen heppahöperyyden.
Vähän isompana ratsastin Vesilahdella ja myöhemmin yksityisillä hevosilla eri talleilla. Yläasteella 
parhaalla ystävälläni oli oma poni ja viikonloput menikin kisareissuilla pitkin pirkanmaata. Silloin sai 
kisahoitajatkin vielä ratsastaa kilpailualueella ja siellähän minä sitten menin sillä aikaa kun itse kilpailija 
opetteli rataa ja valmistsutui muuten suoritukseensa.

Parikymppisenä muutin opiskelemaan Lappeenrantaan, jonne sain ylläpitoon ystäväni tamman. Tämä 
tamma oli kaikkea sitä mitä hevoselta halusin! Kiltti mutta kertoi myös oman mielipiteensä asioista. 
Tarpeeksi säpäkkä, mutta pysyi aina käsissä. Siitähän se ajatus sitten lähti ja sain astuttaa tamman 
valitsemallani orilla ja varsa tuli minulle. Ajoitus ei ehkä ollut paras mahdollinen, sillä orivarsani ollessa 2-
vuotias sain ensimmäisen oman lapseni. Siinä sitä sompailtiin vauvanhoidon ja varsanpidon kanssa, 
eikä tuosta varsasta nyt pöhkömpi sitten tullut. Paljon sain apua ja oppia viisaammilta, joita ilman olisi 
lopputulos voinut olla ihan jotain muuta. 
Tällä hetkellä pidän kotona pientä tallia, jossa tämä oma varsanikin (nyt 10-vuotias) asuu. Hevosia on 
tullut matkan varrella lisää ja tällä hetkellä omia on yhteensä viisi, joista yksi on viime kesäinen varsa ja 
yksi poni. Poni tuleekin Viholaan kesätöihin, joten moni pääsee tähän tomeraan muoriin vielä 
tutustumaan! 

Viholassa nähdään! 



NoRalaiset nuuskitttavana

Nokian Ratsastajat ry:ssä on jäseniä lähemmäs 150, mutta tuskin kaikki tuntevat toisiaan. Niinpä onkin 
aika esitellä muutama jäsenemme!

1. Nimi? – Iiris Mattila
2. Ikä? – täytän 12v
3. Kauanko olet harrastanut ratsastusta? – neljä vuotta; aloitin ratsastuksen Viholassa ja olen käynyt
tunneilla ainoastaan siellä.
4. Lempihevosrotu? – Welsh-poni
5. Suosikkiheppa Viholasta? – Damis, jonka hoitajana olen ollut noin 2 vuotta (hoitopäivät maanantai
ja perjantai/lauantai)
6. Paras/hauskin heppamuistosi? – Ensimmäinen leirini Sammin ratsutilalla vuonna 2018 sekä kaikki
hyvin sujuneet tunnit, valmennukset ja kisat Damiksen kanssa. Viime koulukisoista nappasimme
ensimmäisen yhteisen ruusukkeemme sijoittuessamme toiseksi perusmerkin kouluohjelmassa!
Muita hauskoja muistoja ovat maastoilut ja erikoisestetreenit.
7. Terveisiä lukijoille? – En keksi mitään!



1. Nimi? – Aada Korpi
2. Ikä? – 11v.
3. Kauanko olet harrastanut ratsastusta? – Kolme vuotta
4. Lempihevosrotu? – Newforestinponi
5. Suosikkiheppa Viholasta? – Napero ja Petteri
6. Paras/hauskin heppamuistosi? – Maastoretki Petterin kanssa 2018

7. Terveisiä lukijoille? – Hyvää kesää kaikille ja nähdään tallilla!

1.Nimi? – Anne Korhonen
2. Ikä? – Kohta 41v
3. Kauanko olet harrastanut ratsastusta? – Lapsesta/nuorena noin 6 
vuotta ja nyt aikuisiällä
viimeiset 6 vuotta.
4. Lempihevosrotu? – En osaa sanoa.
5. Suosikkiheppa Viholasta? – Soinnun Saana
6. Paras/hauskin heppamuistosi? – Joskus nuorena vähän kilpailinkin ja 
sieltä muistona vieläkin
saadut ruusukkeet. Mukavia muistoja.
7. Terveisiä lukijoille? – Minut näkee tallilla yleensä tiistaisin ja 
perjantaisin. Tiistaisin ratsastavat pari
tytärtäni ja perjantaisin ratsastan itse. Olen myös mukana NoRan 
talkooporukassa. Nähdään
tallilla!



Nimi? – Kalle Järvinen
2. Ikä? – 61v.
3. Kauanko olet harrastanut ratsastusta? – Noin 5 vuotta
4. Lempihevosrotu? Isot ja pienet suomenhevoset ovat 
ehkä hauskimpia.
5. Suosikkiheppa Viholasta? – Lempihevoseni on aina se 
hevonen, jonka kanssa ratsastan tunnilla.
6. Paras/hauskin heppamuistosi? – Hauskin oli ehkä 
leikkimielinen kisa ponikentällä. Ei mennyt ihan
putkeen. Myöhästyin rataantutustumisesta, eikä minulla 
ollut hajuakaan radasta. Viritin Vihtorin
laukan nostoa varten oikein lämpimäksi – ei olisi 
tarvinnut… Vihtori kun virittyy radalle ihan
muutenkin :)  Jonkun korkuinen esteratakin olis menny 
samoilla lämpösillä, paitsi että radalla ei
ollut esteitä :D Jotenkin selvittiin loppuun, ja yleisöllä oli 
hauskaa…nyttemmin mullakin, kun
muistelen.
7. Terveisiä lukijoille? – On ollut todella hauska päästä 
mukaan tähän harrastukseen, josta
suurkiitokset kaikenikäisille ratsastuskavereille. 
Opettajalle jämäkästä otteesta ja lähes loputtoman
pitkästä pinnasta :) Upeille tallin hevosille ja tyttärelleni 
Sinille joka houkutteli
talutusratsastukseen isäinpäivänä 2013. Terveisin 
”senioriratsastaja” Kalle

NoRa on nyt myös Instagramissa!
Seuraamalla käyttäjätunnusta @nokianratsastajat pysyt parhaiten perillä tapahtumista ja tunnelmista!

Muut tiedotuskanavamme:
-Nettisivut: nokianratsastajat.sporttisaitti.com
-Facebook: www.facebook.com/groups/15961926148/

http://nokianratsastajat.sporttisaitti.com/
http://www.facebook.com/groups/15961926148/


NOKIAN RATSASTAJAT RY:N KOKOUS
LA 11.5.2019 Klo 12.30

Viholan Ratsastuskoulun ylätallin keittiö
Läsnä: Johanna Kujansuu, Niina Korpi, Janina Airikainen, Satu Mononen

1. Puheenjohtaja Johanna Kujansuu avasi kokouksen klo 12.40.
2. Kokouksen puheenjohtajana toimi Johanna Kujansuu ja sihteerinä Niina Korpi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janina Airikainen ja Satu Mononen.

3. Prinssin Puomicup:n sääntöjen päivitys

Todettiin, että Prinssin Puomicup:n säännöt on päivitetty hallituksen toimesta
12.4.2019. Vanhat säännöt olivat vuodelta 2016. Uudet säännöt ovat esillä NoRan
nettisivuilla ja tallin ilmoitustaululla Puomicup -kilpailujen yhteydessä.

4. Syyskauden tapahtumat

Keskusteltiin syyskauden tapahtumista ja alustavasti niiden ajankohdista.
Sovittiin, että syksyllä järjestetään Prinssin Puomicup:n 2. ja 3. osakilpailu,
koulukilpailut, seuramestaruuskilpailut sekä lasten että aikuisten pikkujoulut.
Tapahtumien ajankohdista tiedotetaan, kunhan päivämäärät tarkentuvat.
Päätettiin, että seuramestaruuskilpailuissa juhlistetaan NoRan juhlavuotta
kakkukahveilla. Ko. kilpailuihin yritetään hankkia myös sponsoripalkintoja ja
jaetaan pokaalit.

5. Koulukilpailut 19.5. ja Avoimet ovet 22.5.

Sovittiin, että 19.5. pidettävissä koulukilpailuissa jaetaan kaikille osallistujille
kannustukseksi puna-valkoiset ns. tsemppi-ruusukkeet. Keskusteltiin 22.5.
pidettävän Avoimien ovien – tapahtuman ohjelmasta. Mikäli talkooporukkaa on
riittävästi, järjestetään aarteenmetsästys tjms. puuhaa talutusratsastuksen ja
ponien harjauksen lisäksi.

6. Muuta

Kevennys 01/2019 kootaan kesäkuussa. Yritetään saada tyttöjä toimittamaan
kuvia ym. materiaalia. Janski lähettää muutamille tytöille haastattelukysymyksiä.
Seuraava kokous pidetään syksyllä. Päivämäärä tarkentuu myöhemmin.

7. Kokous päätettiin klo 13.30.



TULOKSET
Harjoituskoulukisat 19.5.2019

LUOKKA 1 Raviohjelma SR-extra
(4 lähtijää, 2 sijoittui)
1. Emmi Metsänvirta – Linda (NoRa) 114p. 67,059%
2. Aada Korpi – Napero (NoRa) 109,5p. 64,412%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Sofia Tarvainen – Rampe (NoRa) 107,5p. 63,235%

4. Katarina Rahkola – Henkka (NoRa) 47p. 27,65% (hyl.)

LUOKKA 2 Perusmerkin kouluohjelma 1997
(4 lähtijää, 2 sijoittui)
1. Anna Metsänvirta – Pippuri (NoRa) 82,5p. 63,462%
2. Iiris Mattila – Damis (NoRa) 80,5p. 61,923%  
---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Verena Mattila – Rampsu (NoRa) 76p. 58,462%
4. Siiri Mäkipelto – Moona (NoRa) 74,5p. 57,308%
Hyväksytyt merkkisuoritukset: Anna Metsänvirta, 
Iiris Mattila, Siiri Mäkipelto.

LUOKKA 3 C-merkin kouluohjelma 1997
(3 lähtijää, 1 sijoittui)
1. Venla Laitinen – Pippuri (NoRa) 111p. 61,667%
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Kerttu Hautamäki – Lassi (NoRa) 103p. 57,222%
3. Saaga Tanhuanpää – Moona (NoRa) 101p. 56,111%
Hyväksytyt merkkisuoritukset: Venla Laitinen, 
Kerttu Hautamäki, Saaga Tanhuanpää



Viholan Ratsastuskoulun kesä 2019

• kerää oma porukka, järjestämme teille halutun 
kurssin. Kysy Calta tai Marilta

• Pari- & yksityistunteja
• MEHU-maasto poneilla (min. 4 osallistujaa)
• KAHVI-maasto hevosilla (min. 4 osallistujaa)
• Koko kesän normaalit iltatunnit
• Mini-tunnit myös ke klo 16:30 – 17:00 (varaa edellisenä 

päivänä klo 15 mennessä)
• Juhannuksena ei norm. tunteja pe 21. ja la 22.6.



Retki Luomajärven Hevoskievariin

Meitä lähti lauantaina 8.6. kuuden hengen porukka ajelemaan kohti Ikaalisia. Matkakohde oli monille 
tuttu
jo entuudestaan, joten osasimme odottaa rentoa, kiireetöntä puuhailua hevosten parissa ja mukavia
metsämaisemia lenkin varrella. Ensin hepat haettiin laitumelta ja sitten satuloitiin ratsut itse, tosin
lännensatuloiden kanssa tarvitsi ohjaajan eli Satun apua. Kaikkien ratsut esiteltiin ja niitä kuvailtiin
luotettaviksi ja rauhallisiksi. Nousimme selkään kentällä ja saimme hetken tutustua ratsuihimme ennen
lähtöä. Hevoset tuntuivat hyvinkin rauhallisilta, kun meidän helteen veltostuttama letka viimein lähti kohti
metsäpolkuja. Alkutaipaleella mentiin vuoroin mutkittelevia metsäpolkuja ja hiekkateitä, joilla pystyimme
keventelemään ja hieman laukattiinkin. Kaiken kaikkiaan vauhti oli leppoisaa ja hepat osasivat 
hommansa.
Taukopaikalle tultaessa hepat sidottiin riimusta puihin ja jätettiin metsän varjoon lepäilemään. Meille
tarjottiin laavulla pannukahvit, paistoimme makkaraa ja nautimme myös herkulliset halsterileivät.



Eväs- ja juoruiluhetken jälkeen oli matkan lyhyempi osuus jäljellä. Vielä päästiin laukkaamaankin, vaikka
toisten hevoset eivät mahtuneet jonossa ”päästelemään” ihan yhtä helposti, kuin toisten. Oli kyllä hienoja
metsä- ja maalaismaisemia ja tunnelma mitä parhain. Satu oli vetäjänä osaava ja tunsi hevosensa hyvin.
Muutenkin hauska tyyppi! Tänne uskaltaa kyllä lähteä arempikin maastoilija retkelle, sen verta turvallista
on meno. Myös talli ja vanha pihapiiri ovat siistit ja kivat katsella. Pihalta löytyy myös lampaita, kaneja ja 
kissoja. Ravintola on tasokas ja tilalla on myös majoitusta tarjolla ympäri vuoden.

Helle oli aikamoinen ja ukkoskuurojakin oli luvattu, mutta selvisimme kuivin nahoin, vaikka hikistä tietysti
oli! Lopuksi hepat pääsivät takaisin laitumelle nauttimaan kesästä.

Toimituksen kesäterveiset:

Tarvitsemme aina kuvia lehden tekoon, joten lähetä kivoja kuvia seuran 
sähköpostiin nokianratsastajat@gmail.com. Kuvia voit lähettää ympäri vuoden. 

Samaan osoitteeseen voit lähettää myös piirrustuksia tai tarinoita 
heppatouhuistasi. Hyvää kesää kaikille! 

mailto:nokianratsastajat@gmail.com


Hulda-varsa eskarissa: irtohypytystä

Edellisessä Kevennyksessä kerroin siitä, miten päädyin ostamaan ensimmäisen oman hevoseni,
joka oli kaiken lisäksi varsa. Kyseinen varsa on nyt jo pian kaksivuotias ja kovaa vauhtia eskariin
menossa. Ennen ratsukoulutusta varsan kanssa on silti paljon muutakin tehtävää ihan
käytöstapojen ja arkiaskareiden opettelusta alkaen, mutta omasta mielestäni hauskimpia asioita
tässä vaiheessa on ollut irtohypytys. Estehevostahan tässä ollaan kovasti tekemässä, joten on
huikean hienoa päästä näkemään jo näin aikaisin, minkälainen hyppääjä sieltä voi olla tulossa, kun
satula saadaan selkään.
Joku saattaa tässä kohtaa miettiä, että mitä ihmeen irtohypytystä?

Irtohypytyksessä hevonen hyppää esteitä vapaana, ilman ratsastajaa. Se on erinomainen tapa
kouluttaa nuoria hevosia hyppäämään ja tuo myös vaihtelua aikuisillekin hevosille. Se kehittää,
jumppasarjojen tapaan, hevosten tasapainoa ja reaktiokykyä sekä vahvistaa luustoa ja lihaksistoa.
Irtohypytys kertoo hevosen sen hetkisestä tilasta ja antaa viitteitä tulevasta. Useimmiten
irtohypytys toteutetaan maneesissa aidatulla estekujalla, jossa on yhdestä kolmeen estettä
peräkkäin. Aita estää hevosta ”karkaamasta” reitiltä ja ohjaa sitä kohti esteitä. Mikäli käytetään
useampaa kuin yhtä estettä, tulee ne asettaa hevosille sopivilla etäisyyksillä toisistaan. Hevosta
irtohypyttäessä on hyvä olla mukana ainakin yksi kokenut henkilö, joka voi tarvittaessa avustaa
hevosta sekä mahdollistaa turvalliset olosuhteet. Erittäin tärkeää on myös, että kaikki mukana
olevat käyttäisivät kypärää ja hanskoja ettei satu vahinkoja. Raippa on myös hyvä olla mukana,
että hevosta voi tarvittaessa avustaa liikkumaan reippaammin kujassa. Hevonen myös väsyy
nopeasti irtohypätessä, joten 6-10 toistoa riittää.

Hulda otti ensimmäiset hyppynsä kujassa vuodenvaihteen tienoilla. Alkuun se tarvitsi paljon apua
meiltä ennen kuin se sai jutun juonesta kiinni ja ymmärsi missä kohtaa mitäkin tuli tehdä. Itse
tykkään hypyttää varsoja niin, että ne talutetaan estesuoraa edeltävään kulmaan hevosesta
riippuen reippaassa käynnissä tai ravissa, josta ne pyydetään laukalle ja saavat itse jatkaa pitkän
sivun päähän jossa avustaja ottaa ne kiinni. Osa taas irtohypyttää hevosiaan niin, että koko alue on
aidattu ja hevonen saa juosta kenttää/maneesia ympäri vapaana. Nuoren hevosen kanssa on

tärkeä muistaa, että ne ovat vasta harjoittelemassa ja oppimassa näitä juttuja, joten alkuun
pidimme esteet todella pieninä ja lopetimme heti kun hevonen teki mitä pyysimme ja vaikutti
rennolta.
Monet irtohypyttävät hevosiaan huvin vuoksi, niin minäkin, mutta suomalaisille 2- ja 3-vuotiaille
puoliverivarsoille järjestetään myös irtohypytystapahtuma ”Kyvyt Esiin”, jonne myöskin Hulda
vietiin huhtikuussa. Tapahtuman järjestäjä, FWB-yhdistys, kuvailee tapahtumaa näin:
”Kyvyt Esiin-tilaisuudet ovat avoimet kaikille 2-3 vuotiaille puoli- ja täysverisille ratsuhevosille sekä
ratsuponeille. 



Tilaisuuksissa arvioidaan hevosen hypyt ja askellajit, mutta karsintatilaisuudet eivät
ole kilpailu vaan opastus- ja koulutustilaisuus, jossa omistajalla ja yleisöllä on mahdollisuus
muodostaa käsitys hevosen taipumuksista ja kehitysnäkymistä.
Karsinatilaisuudet järjestetään eri puolilla Suomea huhti-toukokuussa. Tilaisuuksien parhaat
askellaji- ja estehevoset (pistekeskiarvo vähintään 7,75) pääsevät finaaliin. Karsinta koostuu
kullakin paikkakunnalla kahdesta eri tilaisuudesta, joista kummassakin arvioidaan hypyt, mutta
vain jälkimmäisessä askellajit. Ensimmäisellä kerralla hevosen estesuorituksesta annetaan
suullinen arvio, toisella kerralla sekä este- että askellajisuorituksesta annetaan myös kirjallinen
arvio ja pisteet.”

Kyvyt Esiin on loistava tilaisuus viedä varsa näkemään maailmaa sekä kuulemaan ammattilaisen
arvio sen potentiaalista. Varsoilla ja nuorilla hevosilla nämä tapahtumat tulee kuitenkin ottaa
harjoittelun kannalta, sillä hevosen hyppy ja tekniikka voi muuttua hevosen kasvaessa sekä
ratsastajan istuessa selässä. Hulda kerkesi treenata muutaman kerran ennen karsintoja; kävimme
kolme kertaa Viholassa, jonka jälkeen veimme sen kerran Pinsiön Ratsastuskoulun maneesiin sekä
viimeisen kerran Ratsureipas Oy:lle, joka oli yksi paikoista. Oli mahtavaa nähdä, miten äkkiä nuori
hevonen voikaan löytää jalkansa sekä tasapainonsa. Alkuun hypyt olivat epäsäännöllisiä ja jalat
sinkoilivat minne sattuu, mutta kevään edetessä Huldasta kuoriutui tasapainoisempi ja tarkempi
estehevosen alku.



Karsinnoissa varsa oli ensi kertaa yksin reissussa, mutta käyttäytyi järkevästi ja suoritti oudosta ja
hieman jännittävästä tilanteesta huolimatta pyydetyt tehtävät nöyrästi ja huolellisesti. Toisella
karsintakerralla kohdallemme osuivat kevään ekat hellepäivät, jolloin varsa oli vähän väsynyt
edelliskertaan nähden ja tuomarikin huomasi sen. Pisteet eivät ihan riittäneet finaalipaikkaan,
mutta saimme paljon kehuja erinomaisesta jalkatekniikasta, hyvistä liikkeistä sekä lahjoista
esteradoille. Tätähän me lähdimmekin hakemaan – varsalle runsaasti uutta kokemusta sekä
omistajalle ulkopuolisen mielipide pikkuhevosen tämänhetkisistä kyvyistä!

Karsintojen jälkeen olemme vielä opetelleet pariin otteeseen ohjasajon saloihin, mutta palaamme
asiaan enemmän syksyllä. Nyt Hulda saa nauttia ansaitusta kesälomastaan kavereiden kanssa
laitumella!
- Janski



Kevennys        1/2019

NoRan jäsenlehti Kevennys.
Seuraava Kevennys ilmestyy joulukuussa 2019.
Lehteen tulevat jutut, kuvat, piirustukset, kilpailut, runot yms. voi
jättää NoRan laatikkoon ylätallissa tai toimittaa sähköpostilla toimitukselle. 

Toimitus: Ranja Paltomo
Kirsi Järvinen

              
Materiaalit:  nokianratsastajat@gmail.com 
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