Tavoitteet taivaissa – jalat maassa
Matkaratsastus on laji, jossa jokaista yksityiskohtaa mietitään ja
hiotaan moneen kertaan uran aikana. Myös hevosen peruskuntoa
rakennellaan vähitellen vuosien ajan. Näin ollen matkaratsun ura
voi olla hyvinkin pitkä. Kun perustukset rakennetaan kunnolla on
niiden varaan hyvä laskea suuriakin suunnitelmia. Turha hätäily ja
hosuminen saattaa kostautua uran edetessä ja matkojen pidentyessä, joten maltillisesti pitäisi jaksaa edetä, vaikka kunnon kasvaessa sekä ratsastajan että hevosen pää sekaantuu vauhdista. Vaikka
hevonen olisi valmis täytyy tiiminkin olla hitsautunut yhteen. Laji
on erinomainen esimerkki siitä, miten koko tiimi kasvaa ja kehittyy.
Kun ketjun jokainen silmukka on yhtä vahva alkaa tulosta syntyä.

Tiimin merkitys
Vuonna 2012 kilpailu-uraansa varovasti aloittelivat GR Safeer ox ja
Kuvaharjun Valedro ox. Omistaja Tanja Turusen haaveena on saada
hevoset vietyä mahdollisimman pitkälle ja hän onkin ahkerasti viime vuosien aikana luonut kontakteja, tutustunut huoltajan roolissa erilaisten tiimien työskentelyyn ja kiertänyt turistina FEI-kilpailuissa. Jokaisesta retkestä on jäänyt jotain mieleen ja pienten palasten varaan on nyt hyvä rakentaa oman tiimin toimintastrategia. Jokaisella on vahvuutensa ja Tanja on kerännyt ympärilleen ihmisiä, jonka kanssa hän uskoo vievänsä hevosiaan haluamaansa
suuntaan ja saavansa tukea tiukan paikan tullen.
Tanja sai viime vuoden aikana apuratsastajakseen ja mentorikseen
kisamatkoille mukaan Kari Kärkkäisen. Kummankin ratsastajan tiimit lyötiin yhteen ja hedelmällinen yhteistyö alkoi. Se mitä Tanjalta kilpailijana puuttuu, sen tiimiin tuo Kari. Yhteisten toimintatapojen luominen ei aina ole helppoa ja moni asia täytyy pilkkoa, purkaa ja kyseenalaistaa. Sen jälkeen kuin tuhkasta rakennetaan uusi, yhteinen tapa tehdä asioita. Jokainen tuo yhteiseen hyvään jotain omaansa ja saadaan luotua todellista synergiaa. Tunteja ja taas
tunteja on käytettyä aikaa siihen, että on rakennettu limenvihreä
tiimi, jolla on yhteiset tavoitteet ja yhdessä sovitut menetelmät joiden avulla päästään asetettuihin tavoitteisiin. Kun adrenaliini valtaa ihmisen, ei ehkä enää pysty rationaalisiin päätöksiin. Tästä syystä kaikki pitää miettiä ennakkoon ja toimia sovittujen mallien mukaisesti myös yllättävissä kriisitilanteissa.

Kilpailu-ura aloitettiin
varovaisen toiveikkaasti

suhteen ei ollut huolta, mutta kaikki muu toiminta jännitti koko
tiimiä kovasti.
Ratsukot lähtivät ensimmäiselle yhteiselle kilpailumatkalle
1.9.2012 Killerille, jossa järjestettiin pienimuotoiset matkaratsastuskilpailut ja ohjelmassa oli vain seuraluokkia. Jännittävien vaiheiden jälkeen ratsastajat pääsivät ratsaille ja ratsukot pinkaisivat
maastoon. Reitillä oli kokemattomille hevosille paljon ihmeteltävää. Harva hevonen on kulkenut hyppyrimäen kupeessa ja jännittävää se oli vähän ratsastajillekin. Lopussa oli kuitenkin syytä juhlia, sillä molemmat hevoset saivat hyväksytyn suorituksen n. 20
km:n matkalta. Vaikka matka ei ollutkaan pitkä ja mielessä siintelee jo 120 km:n kilpailumatkat, on jokaisesta onnistumisesta syytä iloita, sillä epäonneakin
on varmasti vielä tulossa, kun ratsukot etenevät
urallaan.

Tanja ja Kari tekivät hevosten kanssa töitä pitkin kevättä ja kesää. Kummallakin hevosella on omia oikkuja ja erikoisuuksia, joiden kanssa on ollut paljon tehtävää. Matkaratsulta vaaditaan rautaisia hermoja ja niiden täytyy sietää lähes kaikkea. Vähitellen hevosia on siedätetty erilaisiin asioihin ja kohtalaisen raakoina niiden
kanssa päätettiin lähteä
kilpailupaikalle. Kunnon
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Päättyneen vuoden aikana
ratsukot ehtivät vielä käydä nappaamassa toisenkin suorituksen n. 20 km:n
matkalta ja kausi päättyi
vähän ehkä uhkarohkeaan yritykseen hakea suoritus myös 44 km:n matkalta. Matka itsessään ei ollut kohtuuton, mutta jännitystä aiheutti se, miten kokemattomat hevoset käyttäytyvät, kun lähtöviivalla
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ta ja miten Valedro kestää sen, että vieras ihminen (eläinlääkäri) tulee iholle ja kopeloi hevosen korvista kavioihin. Koko tiimi jännitti sitä, miten Valedron tarkastukset tulevat onnistumaan ja siihenkin oli mietittynä tietyt rutiinit, jotka pitäisivät hevosen suhteellisen rauhallisena.
Kun eläinlääkäri onnitteli Karia hyväksytystä suorituksesta valuivat
kyyneleet vuolaasti jokaisen tiiminjäsenen silmistä. Kun hevoset
vietin talliin huilaamaan ennen kotimatkaa alkoi huima tuuletus ja
halailu. Kausi ei olisi voinut paremmin päättyä ja hyväksytyn suorituksen myötä oli aika alkaa suunnitella kautta 2013 ja asettaa jo todellisia tavoitteita niin harjoittelulle kuin menestyksellekin. Määrätietoisesta työtä tullaan jatkamaan ja entistä tarkemmin täytyy
miettiä ruokintaa, kengitystä, liikutusta, ulkoilua ja kaikkea mahdollista. Heti vuoden alussa tiimille hankittiin edustavat asut ja jatkossa tiimi verhoutuu limeen.

Seuraava vuosi on jo valmiiksi mietittynä
Safeer ja Valedro viettivät vuoden lopussa hyvän harjoittelutauon
ja nyt on työt taas aloitettu. Kilpailukalenteri on suunniteltu maltillisesti. Ratsukot tähtäävät tänä vuonna aluemestaruuskilpailuihin, jotka kilpaillaan n. 60 kilometrin matkalla 28.9. Jämsän Morvassa. Sitä ennen täytyy moneen asiaan saada varmuutta ja rutiinia ja
myös tiimin sisäisen vuorovaikutukset täytyy olla suoraa ja häiriö-
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töntä. Jokaisen täytyy tiedostaa ja hallita omat tehtävänsä, niin tavoitteisiin on mahdollista päästä. Matkaratsastuksesta tekeekin
haastavaa se tosiasia, että yksinään ei ratsastaja pärjää. Jokaisessa
kilpailussa täytyy olla mukana varavastuuhenkilö, joka usein myös
huoltaa. Huoltoautossa on syytä olla kuljettaja ja kartanlukija, jotka
yhdessä hoitavat ratsukon huollot reitillä. Jos kaikki tehdään oikein
huolellisesti, niin kilpailukeskuksessa on vielä yksi ihminen, joka ottaa ratsukon vastaan ja lähettää sen aina uudelle lenkille, kun huoltoauto on reitillä. Tehtävää riittää, joten sitoutunut tiimin on ihan
ehdoton juttu, kun menestystä lähdetään tavoittelemaan.
Kun aluemestaruuskilpailut on ratsastettu on tiimillä tavoitteena vielä vuoden lopulla viedä hevoset läpi 1-2 kansallisen tason
luokkaa, joissa matkat ovat jo 80 km:n tuntumassa. Jos hyväksyttyjä suorituksia tipahtaa, niin tiimi on ottanut merkittävän askeleet
kohti seuraavaa tavoitetta, joka on kvaalautua kv-tasolle. Vuonna
2014, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, ratsukot nähdään
jo ulkomailla nuuhkimassa kansainvälisiä tuulia. Rajana on taivas.
Tarvitaan kuitenkin vielä tunteja ja tunteja satulassa, määrätietoista ja peräänantamatonta uurastusta, sekä hurttia huumoria ja tiimityötä. Mitään ei saavuta, jos ei tavoitteita aseta. Näiden ratsukoiden etenemistä kannattaa ehdottomasti seurata, sillä heistä kuulemme vielä.
Teksti ja kuvat: Heidi Laurinen
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