Hei Omistajat!
Ruusu on kotiutunut mukavasti Tammelan Sukulaan. Tapiolla on isot tarhat, joten vaikka Ruusu ei
varsinaisesti ole laitumella, sillä on silti paljon ruohoa syötävänä ja valtavasti tilaa liikkua. Se on
ollut myös öisin ulkona ja lepäillyt tallissa vain ennen ja jälkeen juoksulenkin.
Ruusu ajetaan kolme kertaa viikossa, pääosin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Tallilta
kerrotaan, että kun sillä oli ensimmäisen kerran ajettu, niin matkan varrella oli ollut vaikka mitä
jännää, kuten postilaatikoita, varjoja ja kummallisia kiviä. Toisella kierroksella se kuitenkin juoksi
jo kuin vanha tekijä eikä mitkään edellisistä enää haitanneet :) Sekä Tapio, että tallityöntekijät
(eritoten Ruusun oma hoitaja Paula) kehuvat sen fiksuutta ja rauhallisuutta.
Näin ensin alkuun Ruusulla ajetaan 8km pituisia lenkkejä, mutta tarkoituksena on kasvattaa matka
12 kilometriin. Silloin ajetaan rytmillä 2x12km viikossa ja kerran 8km viikossa. Vauhti tulee
mukaan kuvioihin kun Ruusulla on voimaa juosta nämä lenkit hyvin. "Sen ravi on parantunut ja
voima lisääntynyt, tämän meidän metsälenkin se jaksaa jo nyt juosta paremmin kuin aluksi. Vielä
välillä se lyö hieman toiseen takaseensa kun on jokin pehmeämpi kohta eikä voimaa ole vielä
tarpeeksi niitä jalkoja niin nopeasti liikutella. Pieni kolhuja, ei mitään kummallista. Säärisuojat sillä
tottakai on." Tapio kertoo. " Edelleenkin tämä on iso hevonen ja tarvitsee voimaa itsensä
kantamisseen, annetaan aikaa kehittyä." Tapio ei silti sulkenut pois sitä, etteikö Ruusulla ajettaisi
opetuslähtöä. "JOS kaikki menee hyvin ja päästään treenaamaan tauotta niin kyllä se opetuslähdön
juoksee. Se on kuitenkin tärkeä osa nuoren hevosen koulutusta"
Ruusulla on siis oma hoitaja, joka toimii Ruusun "omana ihmisenä". Paula Pellinen vastaa siitä, että
Ruusu saa tarpeeksi taputuksia ja karva varmasti kiiltelee. Paula myös ajaa Ruusulla valmentajan
ohella. Tulevaisuudessa Paula on mukana myös Ruusun kisareissuilla. Paula kertoo itsestään näin:
"Olen 26v. somerolainen, lähtöisin Hankasalmelta Keski-Suomesta. Kotona on aina ollut hevosia,
joten pienestä asti olen niiden kanssa touhunnut. Koulutukseltani olen Agrologi. Vein Tapiolle oman
hevoseni hoitoon vuonna 2009 ja kävin koulun ja muiden töiden ohessa auttelemassa. 2012 tulin
vakituisesti töihin ja nyt palaan äitiysloman jälkeen töihin osa-aikaisesti. Ruusu on osoittautunut
tosi mukavaksi ja fiksuksi varsaksi; iso varsa tarvitsee vielä voimaa ja aikaa, mutta hyvillä mielin
jatketaan treeniä ja oman tuntumani mukaan tänä vuonna ei vielä olla starttivalmiita." Liitteenä
kuva Paulasta ja Ruususta, joka osoittaa luottavaisuutensa myös uutta hoitajaansa kohtaan :)
Liitteenä on kuva Ruususta lenkillä ja lisää treenikuvia löytyy Facebookista
(https://www.facebook.com/raviliiga2014forssa?ref=hl)
Tässä hieman asiaa opetuslähdöstä:
"Opetuslähtö on aivan ensimmäinen etappi nuoren ravihevosen uralla. Voisiko vaikka verrata
ihmislasten esikouluun. Kaksivuotiaat lämminveriset ja vastaavasti kolmevuotiaat suomenhevoset,
jotka ovat Suomessa valmennuksessa, voivat osallistua opetuslähtöön.
Opetuslähtöjä järjestetään yleisesti ravikilpailujen yhteydessä. Juostava matka on 2100 m.
Opetuslähtö on nimensä mukaisesti harjoitusta tulevaa uraa varten eikä siinä ole tarkoitus ajaa
hevosella mahdollisimman lujaa vaan hevosille on asetettu aikaraja, jota vauhtia hevosen tulee tuo
matka juosta. Aika on lämminverisillä kilometriajoiksi muutettuna 1.30,0 - 1.40,0 eli hevosen
kilometrivauhti saa olla enintään minuutti 30 sekuntia ja sen pitää olla vähintään minuutti 40
sekuntia. Nämä hevosten ajat voivat ensikertalaisista tuntua oudoilta, mutta hevosten aika esitetään
aina näin. Kokonaisaika juostulle matkalle kellotetaan ja se jaetaan juostulla kilometrimäärällä
(esim. 2100 m=2,1 km) ja näin saadaan kilometriä kohden kulutettu aika.

Joka tapauksessa hevosen pitää siis juosta sellaista puolireipasta vauhtia ja osata käyttäytyä radalla
suorittaakseen opetuslähdön hyväksytysti." (Erja Mattila, www.raviliiga.fi)

Ruusun maailmassa kaikki siis jetsulleensa niin kuin pitääkin :)
Aurinkoisempaa loppukesää!

Terveisin Silja

PS. Fanituotteet ovat jo osalle laitettu postiin ja loputkin postitetaan piakkoin. Saimme myös kuulla,
että Teivo on saanut neuvoteltua fanituotteiden toimittajan kanssa sellaisen sopimuksen, että myös
yksittäisten kappaleiden tilaaminen on mahdollista. Joten tuotteita voi edelleen tilata
verkkokaupasta eikä minimitilausmäärän täyttymistä tarvitse enää odotella pitkiä aikoja. Lisäksi
toiveissa on myös saada valikoimiin fanipyyhe ja pipo, mutta niistä sitten tuonempana mikäli kaikki
etenee niiden suhteen suunnitellusti :). Tästä linkistä pääsee ostoksille:
http://www.teivo.fi/tuote-osasto/raviliiga/

