Haluatko mukaan
hevoselämään
Pirkanmaalla?
Aamulehti kysyi vastikään ratsastusharrastajilta kokemuksia
pirkanmaalaisista ratsastuskouluista. Vastauksissa korostui ystävät,
yhdessä tekeminen ja hyvä mieli hevosista. Harrastajia ilahdutti, että
talleilla opetellaan myös hevosmiestaitoja ja hevoset ovat mahdollisuus
liikkua ja myös viettää aikaa luonnossa. Haluaisitko sinä mukaan tällaiseen
harrastukseen?

vauhti tai kenttäratsastuksen monipuolisuus. Kaikki
ratsastuskoulut järjestävät kilpailuja aloittelijoista alkaen ja joissakin ratsastuskouluissa on mahdollista
kilpailla SM-tasolle asti.

Onko ratsastaminen kallista?
Ponikerho on joissakin talleissa jopa ilmainen. Ratsastustunti maksaa keskimäärin 20-30 euroa. Monet
tunnit myydään kursseina, joten hinnat vaihtelevat.
Varusteet saa halutessaan lainaksi tallilta. Aktiviinen
viikoittainen ratsastusharrastus on harrastuksena noin
jääkiekkoharrastuksen hintaista.

Voiko tallilla
tehdä muuta kuin ratsastaa?
Mitä ratsastuskouluissa on lapsille?
Hämeessä on 39 ratsastuskoulua, jotka kuuluvat Suomen Ratsastajainliittoon. Yhteensä alueella on liittoon
kuuluvia talleja 62 kappaletta. Niissä hevosia ja ratsastusta voi harrastaa monella tavalla. On ponikerhoja,
joissa lapset opettelevat hoitamaan poneja ja hevosia,
leikkivät ja viettävät aikaa yhdessä. Se on hyvä tapa
liikkua ja oppia vastuuta eläimistä. On ratsastuskouluja,
joiden nimestä jo paljastuu, että ne ovat erikoistuneet
poneihin ja ratsastajat ovat lapsia. Lisäksi käytännössä
jokaisella ratsastuskoululla on poneja ja tietenkin aloittelijoille sopivia hevosia. Siitä laji voi hyvinkin laajeta
koko perheen yhteiseksi harrastukseksi. Pirkanmaalla
on myös monta tasokasta vammaisratsastusta tarjoavaa koulua.

Onko pakko kilpailla
– tai voiko hevosilla kilpailla?
Ratsastajan ei ole pakko kilpailla. Ratsastus on urheilulaji, jossa taidon oppiminen on palkitsevaa koko loppuelämäksi. Siinä laji eroaa vaikkapa jalkapallosta tai
jääkiekosta ja ehkäpä myös taitoluistelusta, missä aina
kyseessä on kilpailu tai valmistautuminen kilpailuun
tai näytökseen. Ratsastuksessa jokainen on hyvä, eikä
välttämättä tarvitse saavuttaa mitään ylhäältä annettua tasoa. Hevoset rakastavat tasapuolisesti kaikkia,
jotka osaavat rakastaa niitä.
Toisaalta ratsastus kilpailemisesta pitävälle koukuttava, koska tasoja ja lajeja on monenlaisia. Eikä riitä, että
osaat itse, vaan on saatava se hevonenkin toimimaan
yhdessä kanssasi. Ratsastuskilpailuissa on jokaiselle jotakin: Kouluratsastuksen harmonia, esteratsastuksen

Hevosen hoitaminen ja sen ymmärtäminen on tärkeä
osa ratsastusta. Sitä opetetaan ratsastuksen yhteydessä
ja lisäksi tallit ja seurat järjestävät luentoja ja kursseja.
Tällaisia koulutuksia on myös Teivossa SRL Hämeen ja
muiden hevosliittojen järjestämänä.
Talleilla on mahdollisuus suorittaa hevosenhoitomerkkejä. SRL Häme innostaa ratsastusseuroja merkkisuorituksiin mm. Merkillinen Häme -kilpailun kautta. Tämän
lisäksi seuroissa ja talleilla voi osallistua Hämeen hevostaitomestaruuksiin touko-syyskuussa.
Lisäksi on olemassa laji nimeltä vikellys. Se on ikään
kuin voimistelua hevosen selässä.

Haluan hevosen kanssa luontoon
Kun ratsastustaitojen perusteet ovat hallussa, on mahdollisuus lähteä ratsastamaan maastoon. Tallit järjestävät niitä sijainnistaan riippuen. Lisäksi on olemassa
islanninhevostalleja, jotka usein ovat maastoratsastuspainotteisia. Islanninhevonen on varmajalkainen ja vahva ja siksi maastoretkiin soveltuva.

Innostuitko?
Voit etsiä omaa talliasi Suomen Ratsastajainliiton sivulta www.ratsastus.fi/tallihaku/
Hausta voit valita minkälaista tallia etsit. Tai tule SRL
Hämeen sivulle Facebookissa. Siellä voit myös kysyä
mieltä mitä vain ratsastuksesta. Otamme sinut ja perheesi mielellämme lajiin mukaan!
NOUSE RATSAILLE!

