
 

 

Susinevan 
valmennusohjelma 
SYKSY 2019 / AUBURN ESTATE / KALLA 

Valmentaja 
Daniel Susineva. 28-vuotias kouluratsastaja ja -valmentaja. Asuu ja 
treenaa Saksassa Klaus Alscherin tallissa (alkaen syyskuun loppu 
2019). On yhden viikonlopun kuusta Kallassa Sokkien 
sopimusvalmentajana. Kuivan asiallinen, melko miellyttävä joskaan ei 
rupattelevainen henkilö. Rauhallinen ja kärsivällinen valmentaja, 
mutta ärsyyntyy jos ratsastaja selkeästi ajattelee enemmän 
kauppalistaa / tulevaa siivouspäivää / edellisiä bileitä kuin 
ratsastamista. Toisin sanoen: kun treenataan, keskitytään ja 
treenataan tosissaan. Ei oikeasti noin kalpea (aika ulkoilmaeläjä kuitenkin) 
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1 Avoimuus 
I Auburnin kartanon kouluratsukot 

● Ensisijainen kohderyhmä. Kuukausittaiset valmennukset. Tasoryhmiä. 
Tilausvalmennusmahdollisuus. 

II Auburnin kartanon kenttäratsukot 
● Treeni pienissä ryhmissä joka toinen kuukausi. Tilausvalmennusmahdollisuus.. 

III Auburnin kartanon esteratsukot ja Purtsilan ratsukot 
● Vain tilausvalmennukset. 

IV Auburnin kartanon muualla asuvat kasvatit 
● Vain marraskuun kasvattivalmennus. 

V Auburnin ja Purtsilan ulkopuoliset ratsukot 
● Ei osallistumisoikeutta, pl. kasvatit niille avoin kasvattivalmennus. 
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2 Kuinka osallistun 
● Osallistuminen on vapaaehtoista. Valmentautuminen kerryttää Kalla CUP:n 

rankinpisteitä. 

● Tarkista valmennusajankohdat ja aiheet tämän tiedoston ohjelmasta. 

● Kussakin valmennusryhmässä on aina tilaa kolmelle ensimmäiselle kirjoittajalle / 
piirtäjälle.  

○ Tarkista osallistumistilanne: #susinevasyksy19. (Salaisuus: kukaan ei kyllä lynkkaa, jos jostakin 

ryhmästä tulikin vahingossa joku ylimääräinen teksti.) 

○ Ole kohtelias, älä rohmua: jos sinulla on useampi osallistumiskelpoinen hahmo ja/tai ratsu, 
anna muillekin mahdollisuus mahtua ryhmiin ja tilausvalmennusaikatauluun ja kirjoittaa 
valmennuksista. 

● Jos huomaat itsellesi sopivien ryhmien täyttyneen, valitse tilausvalmennus. 
Tilausvalmennuksen aihe voi olla sama kuin haluamasi ryhmän, tai voit keksiä sen itse tai 
valikoida ideasammon aihe- ja tehtäväpankeista. Voit tulla yksin tai sopia 1-2 kaverin 
kanssa, että valmentaudutte samassa ryhmässä. (ISO PEUKKU yhteisölliselle discord-sopimiselle! 

Voitte vaikka kirjoittaa yhdessä + useampi mahtuu valmentautumaan.) 

○ Tilausvalmennusajan varaaminen: Yksi osallistuja laittaa viestiketjuun viestin, josta käy 
ilmi päivämäärä, kellonaika ja kaikki osallistuvat ratsukot (1-3 kpl).  Varauksen voi tehdä 
aikaisintaan viikkoa ennen valmennusajankohtaa (ei siis koko syksyksi kerralla). Myös 
valmennuksen aiheen voi mainita, jos se on varauksen hetkellä jo päätetty. 

○ Tilausvalmennuksissa lähtökohtaisesti rajaus: yksi valmennus per kirjoittaja per 
viikonloppu, jotta mahdollisimman monelle jää mahdollisuus kirjoittaa. Kuitenkin: jos aikoja 
on paljon varaamatta vielä valmennuspäivänä, voi napata itselleen toisen. 

● Tee vapaamuotoinen kuittaus hevosesi päiväkirjaan. 

○ Käytä tagia #susinevasyksy19 

○ Merkitse tuotokseen selkeästi valmennuksen päivämäärä & kellonaika. 

○ Tarkista ennen kirjoittamista onko joku jo kirjoittanut kyseisestä valmennuksesta. Ota 
aiemmat tuotokset huomioon omassasi, mikäli ne käsittelevät saman ryhmän valmennusta. 
Saman tagin kautta kurkkaamalla näet myös, onko ryhmästä jo tuotettu kolme tuotosta (ts. 
ryhmä täynnä; valitse tällöin toinen ryhmä tai tilausvalmennus). 

○ Tuotoksen voi julkaista valmennuspäivänä tai sen jälkeen. 

● Tallin ulkopuolisille Kallan-kasvateille oma osallistumisohje: ks. marraskuun ohjelma. 

   

http://auburnestate.palstani.com/t857-susinevan-valmennukset-syksy-2019
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3 Valmennusaikataulu 
Daniel valmentaa jokaisen kuun toisena kokonaisena viikonloppuna. Auburnin kartanon 
kouluratsukoille on kiinteät treenit joka kuukausi, kenttäratsukoille joka toinen. Muille 
osallistujaryhmille tarjotaan silloin tällöin tilausvalmennusmahdollisuuksia, tarkista avoimuus 
kuukausittain. 

I Syyskuu (14.-15.) 
Kouluratsukot 

○ Aikataulu: Lauantaina klo 9.00 alkaen. 30min/ratsukko. Valmentajan lounastauko 
12.30-13.30. Päivä jatkuu kunnes kaikki osallistuvat ratsukot on käyty läpi.  

■ Tarinallisesti oma aika varataan ilmoitustaulun lomakkeeseen 
kirjoittamalla 7.9. Mennessä ratsukon nimet sekä haluttu kouluohjelma 
(päätä kuittausta tehdessäsi aika itse + tarkista tagilla ettei haluamastasi ajasta 
ole vielä kirjoitettu; aikataulua ei tarvitse ilmoittaa Danielille/Jusulle). Yksi 
ratsastaja osallistuu vain yhdellä hevosella. 

○ Aihe: Lähtötasokartoitus. Jokainen ratsastaa valitsemansa kouluohjelman. 

○ Sisältö: Ohjelmanratsastus, siitä annettu palaute ja syksyn tavoitteiden läpikäynti. 
Vakiinnutetaanko esitettyä tasoa vai tavoitellaanko vaikeampaa? Sovitaan 
yhteisen keskustelun kautta, mitkä ovat itsenäisessä työskentelyssä tärkeimmät 
kehitettävät asiat ennen seuraavaa valmennusta. Daniel neuvoo pari ratsukolle 
sopivaa harjoitusta kotityöskentelyä varten  ja ohjaa käytännön kokeilun kautta 
tekemään harjoitukset oikeisiin asioihin keskittyen. 

○ Ekstra: Jos ratsastaja toimittaa ohjelmastaan paperisen arvostelupöytäkirjan, saa 
hän radasta lisäksi kirjallisen koulutuomarimaisen palautteen. Muussa tapauksessa 
Daniel seuraa ohjelmaa mobiililaitteelta eikä kirjaa arvostelukohdista ylös kuin 
pääkohdat (yleisvaikutelma, isoimmat onnistumiset, selkeimmät heikkoudet) 
suullista palautetta varten. 

Kenttäratsukot 

○ Aikataulu: Sunnuntaina 

■ Klo 10.00: Helpon luokan kilpailijat. Hevoset ratsastetaan aluksi  läpi ja 
avuille kaikissa askellajeissa, keskitytään tasaiseen tuntumaan läpi 
valmennuksen. Päivän ydinasia: harjoitellaan siirtymiä välillä keskikäynnin ja 
lisätyn käynnin eron kirkastaminen. Tehtävinä esimerkiksi: Helpon luokan 
kouluratsastusohjelma 2017 arvostelukohdat 1-9. Näitä siirtymiä ja lisätyn 
ja keskikäynnin esittämistä myös erilaisilla teillä. Seuraavaa kertaa 
(marraskuu) varten: Edellä linkitetty kouluohjelma viilataan kotitreeneissä 
huippuunsa. Daniel jakaa valmennuksen aikana tehtyjen huomioiden 
pohjalta kullekin ratsukolle erityistä huomiota vaativat ohjelman kohdat. 

https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/2344/helpon_luokan_kouluratsastusohjelma_2017_kentta.pdf
https://www.ratsastus.fi/site/assets/files/2344/helpon_luokan_kouluratsastusohjelma_2017_kentta.pdf
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■ Klo 11.00: CIC1-CIC2.  Hevoset ratsastetaan aluksi  läpi ja avuille kaikissa 
askellajeissa, keskitytään tasaiseen tuntumaan läpi valmennuksen. Päivän 
ydinasia: Laukkatyöskentely. Tehtävinä esimerkiksi: 15m voltti 
harjoituslaukassa. 20m ympyrä askeleenpidennyksellä. Vastalaukkaa 
loivalla kiemurauralla sekä puoliympyrällä.  Seuraavaa kertaa (marraskuu) 
varten: Cupin CIC1/CIC2 tasoisen kouluradan viilaaminen kotitreeneissä 
huippuunsa. Daniel jakaa valmennuksen aikana tehtyjen huomioiden 
pohjalta kullekin ratsukolle erityistä huomiota vaativat ohjelman kohdat. 

Tilausvalmennukset 

○ Avoimuus: Auburnin koulu- ja kenttäratsukot. 

○ Aikataulu: Sunnuntai 

■ Klo 13.00 

■ Klo 14.00 

■ Klo 15.00 

■ Klo 16.00 

○ Rajoitukset: 1-3 ratsukkoa / valmennus. Vain yksi tilausvalmennus / kirjoittaja.  

 

II Lokakuu (12.-13.) 
Kouluratsukot 

○ Aikataulu: Lauantai 

■ Klo 10.00 Vähintään vaativaa kilpailevat ratsukot 

■ Klo 11.00 Helpolla tasolla kilpailevat (ja VaB siirtyvät) ratsukot 

■ Klo 12.00 Nuorten oma sekoiluryhmä 

○ Sisältö: Kaikilla ryhmillä laukkatyöskentelyä. Kaikille vastalaukkaharjoituksia. 
Nuoret ja helpot treenaavat laukanvaihtoja käynnin kautta. Vaativat ja vaikeat 
laukanvaihdot askeleessa, ratsukon mukaan myös sarjoja voidaan kokeilla tai hioa. 
Kaikki ryhmät ratsastavat osan ajasta ilman jalustimia. 

Kenttäratsukot 

○ Tällä viikolla ei yhteisiä treenejä (Arnen estevalmennukset). 

○ Mahdollisuus varata yksityis- tai parivalmennus (ks. alla). 

Tilausvalmennukset 

○ Avoimuus: Auburnin ratsukot, purtsilaiset. 

○ Aikataulu: Lauantaina sileäntyöskentelyä kenttä- ja esteratsukoille (molemmat 
tallit) 
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■ Klo 14.00 

■ Klo 15.00 

■ Klo 16.00 

■ Klo 17.00 

○ Sunnuntai pyhitetty kouluratsukoille (molemmat tallit) 

■ Klo 10.00 

■ Klo 11.00 

■ Klo 12.00 

■ Klo 13.00 

○ Rajoitukset: 1-3 ratsukkoa / valmennus. Vain yksi tilausvalmennus / kirjoittaja / 
päivä.  

III Marraskuu (9.-10.) 
Kouluratsukot 

○ Aikataulu: Lauantai 

■ Klo 10.00 VaB-A:sta ylöspäin kilpailevat ratsukot 

■ Klo 11.00 Helppo-VaB 

■ Klo 12.00 nuoret - HeA 

○ Sisältö: Hevosten takaosat todella todella töihin. Viimeistään tämän tunnin jälkeen 
olet vähintään muutamaan otteeseen kokenut, miltä tuntuu, kun hevonen 
“istahtaa” ja tuo takajalkoja hyvin rungon alle. Tehtävinä mm. aluksi oman istunnan 
aktivointia: kuinka paljon pystyt vaikuttamaan käyntiin pitkällä ohjalla? Askellajien 
kokoamista puomiavusteisten tiukkojen kulmien ratsastamista varten, ympyrällä 
askelpituudella leikittelemistä. Kello kympin ryhmässä laitetaan ajatus kohti 
piruettilaukkaa ja työskentelypiruetteja. 

Kasvattivalmennus 

○ Avoimuus: Tallin ulkopuoliset Kallan-kasvatit. 

○ Aikataulu: Lauantai 

■ Klo 14.00: Kouluratsut. 

■ Klo 15.00: Sileäntyöskentelyä kenttä- ja esteratsuille. 

○ Osallistuminen: 

■ Ryhmiin mahtuu kolme ratsukkoa. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 

■ Ilmoittautuminen auki 1.-8.11. 
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■ Sähköpostiin jammiska@gmail.com otsikolla Auburn S19 KV 

■ Muodossa: 

Koulu / Sileä 

Ratsastajan Etunimi Sukunimi - Hevosen nimi, hevosen sivujen osoite 

○ Vapaaehtoinen mutta suositeltava kuittaaminen: 

■ Kirjoita tai piirrä vapaamuotoinen tuotos ja julkaise se Vierassalongissa. 
Käytä tunnistetta #susinevasyksy19. Tuotoksen saa toki julkaista myös 
oman hepan päiväkirjassa, mutta tuolta valmentajakin sen bongaa. 

■ Kuittaukseen saa valmentajalta vastakommentin, jos se on julkaistu 
viimeistään 16.11. 

○ Sisältö, kouluratsut klo 14 

■ Ratsastajien kanssa käydään läpi, missä koulutusvaiheessa hevosten kanssa 
ollaan ja mitä tavoitteita ratsukoilla on. Harjoituksia mukautetaan ratsun 
iän ja koulutustason perusteella.  

■ Tehtävinä keskiravin esittäminen lävistäjällä ja ympyrän kaarella sekä 
lisätty ravi pitkällä lävistäjällä. Leikitellään myös käynnin säädöillä: kuinka 
paljon voit koota käyntiä niin ettei puhdas nelitahtisuus kärsi eikä hevonen 
jännity? Rentoutuuko hevonen nopeasti lisättyyn käyntiin minkä tahansa 
tehtävän jälkeen? 

■ Daniel antaa arvionsa askellajien laadusta. Loppukeskustelussa mietitään 
yhdessä ratsastajan kanssa, mihin hevosen koulutuksessa kannattaa 
lähitulevaisuudessa keskittyä. 

○ Sisältö, sileäntyöskentelijät klo 15 

■ Valmennuksessa keskitytään hevosten oikeaoppiseen liikkumiseen sekä 
järkevän, tarkoituksenmukaisen työskentelymuodon valitsemiseen. 
Ratsastajat saavat kotitreeneihin eväitä, joilla ratsastaa hevosiaan tavalla, 
joka kehittää niiden fysiikkaa ja ratsastettavuutta siten, että 
sileäntyöskentely ylläpitää ja edistää hevosen terveyttä. 

■ Harjoitukset ovat sitä perinteistä puurtamista: siirtymisiä, suoria, kaaria. 
Fokus on siinä, miten hevoset liikkuvat ja ratsastajat vaikuttavat niihin, ei 
niinkään temppujen tekemisessä.  

Kenttäratsukot 

○ Aikataulu: Sunnuntai klo 9.00  alkaen. 30min/ratsukko. Valmentajan lounastauko 
12.30-13.30. Päivä jatkuu kunnes kaikki osallistuvat ratsukot on käyty läpi.  

■ Tarinallisesti oma aika varataan ilmoitustaulun lomakkeeseen 
kirjoittamalla 7.9. Mennessä ratsukon nimet sekä haluttu kouluohjelma 
(päätä kuittausta tehdessäsi aika itse + tarkista tagilla ettei haluamastasi ajasta 

mailto:jammiska@gmail.com
http://auburnestate.palstani.com/t719-tapahtumatuotokset
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ole vielä kirjoitettu; aikataulua ei tarvitse ilmoittaa Danielille/Jusulle). Yksi 
ratsastaja osallistuu vain yhdellä hevosella. 

○ Aihe: Kouluohjelman ratsastaminen. 

○ Sisältö: Ohjelmanratsastus, siitä annettu palaute ja ohjelman heikkojen osien 
ohjattu korjaaminen sekä yleisiä huomioita ja vinkkejä “irtopisteiden kalasteluun”. 

○ Ekstra: Ratsukot saavat arvostelupöytäkirjan pisteineen, kirjallisine 
kommentteineen sekä jatkotsemppeineen. 

IV Joulukuu (14.-15.) 
Kouluratsukot 

○ Aikataulu: Lauantai 

■ Klo 10.00 VaB-VaA -tasolla kilpailevat ratsukot 

■ Klo 11.00 Helpolla tasolla kilpailevat ratsukot 

■ Klo 12.00 Nuorten oma sekoiluryhmä 

○ Sisältö: Sivulle vievät liikkeet ja tahdin ja tasapainon säilyminen. Ratsukot tekevät 
tasonsa mukaan pohkeenväistöjä eri askellajeissa sekä avo- ja sulkutaivutuksia ja 
sulkuväistöä. Keskitytään liikkeiden symmetrisyyteen ja pyritään yhtenäisyyteen 
molempiin suuntiin.  

Kenttäratsukot 

○ Tällä viikolla ei yhteisiä treenejä (Arnen estevalmennukset). 

○ Mahdollisuus varata yksityis- tai parivalmennus (ks. alla). 

Tilausvalmennukset 

○ Avoimuus: Auburnin ratsukot, purtsilaiset. 

○ Rajoitukset: 1-3 ratsukkoa / valmennus. Vain yksi tilausvalmennus / kirjoittaja. 

○ Aikataulu: 

○ Lauantai 

■ Klo 14.00 

■ Klo 15.00 

■ Klo 16.00 

○ Sunnuntai 

■ Klo 10.00 

■ Klo 11.00 

■ Klo 12.00 

■ Klo 13.00 
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4 Ideasampo 
Ideasammon sisältöä voi käyttää tilausvalmennuksista tarinoimiseen. Videopankista löytyy myös 
valmennusryhmille sopivia tehtäviä (arvioi sopiiko aiheeseen). Joka valmennuksessa tarkastellaan 
luonnollisesti ratsastajan istunnan ja apujen vaikutusta hevoseen ja kulloinkin keskittymisen 
kohteena olevaan asiaan; sitähän ratsastus pohjimmiltaan on. 

I Aihepankki 
○ Siirtymät: askellajin sisällä, askellajien välillä. 

○ Työskentelymuoto: valitseminen, sääteleminen, säilyttäminen. 

○ Tahti, tempo, askelpituus: valitseminen, sääteleminen, säilyttäminen. 

○ Askellajin ratsastaminen paremmaksi 

○ Kankisuitsituksella ratsastaminen: miten käytän ja miksi? 

○ Suoruus, tasapaino ja eroon puolieroista 

○ Tietyn kouluohjelman tai ohjelmaosion ratsastaminen 

 

II Videopankki  
○ Käyntityöskentelyä 
○ Ravityöskentelyä 
○ Ravi-laukka-siirtymät 
○ Laukannosto 
○ Laukanvaihtoharjoituksia, Laukanvaihtoharjoituksia II, vaihdon suoruudesta 
○ Pitkiä videoita kokoamisesta (voi vilkuilla sieltä täältä): Developing Collection part 

1, part 2 
○ Avo- ja sulkutaivutuksista (alk. N. 2min10s kohdalla) 

■ Sanastoa tueksi 

 

III Lausepankki 
Sanoja hra Susinevan suuhun. Saa varioida. 

○ “Sulla taisi olla aika kiire ennen valmennusta.” 

○ “Sellaista hetkeä ei vaan tule, kun teidän hevonen jotenkin maagisesti yhtäkkiä 
oppii jonkun tehtävän ihan itsestään. Ne pitää opettaa siihen.” 

○ “Jos rahalla tehtäisiin hyviä ratsastajia niin sun olisi kyllä kannattanut käyttää 
noihin varusteisiin käytetyt summat ennemmin sellaiseen. Ai niin, no, vähän kuin 
vaikka valmennuksiin.” 

https://www.youtube.com/watch?v=iaHHMM_UIkY
https://www.youtube.com/watch?v=O_L4tcvl-lk
https://www.youtube.com/watch?v=k7_t8pr8DEY
https://www.youtube.com/watch?v=wsl-_-lOIiw
https://www.youtube.com/watch?v=JOAeWzXvd8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tybIHflIpk8
https://www.youtube.com/watch?v=32K2FBVPdio
https://www.youtube.com/watch?v=5gu6n4vE5O4
https://www.youtube.com/watch?v=5gu6n4vE5O4
https://www.youtube.com/watch?v=f0pughb_SRQ
https://www.youtube.com/watch?v=LS0AomTdeJ8
http://www.janding.fi/paula/hevoset/sanastoaj.html
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○ ”Jos on aikaa vilkuilla puhelinta valmennuksessa niin selvästikään ei ole kuunnellut 
ohjeita eikä tee sitä mitä pitää. Ole hyvä, poistu. Jatkamme muun ryhmän kanssa.” 

○ ”Joo, nyt on parempi. No, edellinen kyllä oli niin huono että pakostakin… no joo, 
mutta suunta on ylöspäin.” 

○ ”Älä maiskuta. Sulla olisi ollut vielä muita oljenkorsia käytettävissä.” 

○ ”Ajattele että vähän työnnät sitä istunnalla, niin kuin lantio menisi aallon mukana, 
joouuusta, älä läiskähtele.” 

○ ”Tarkista oletko itse keskellä ennen kuin vaadit hevoselta sitä.” 

○ ”Okei, se oli… olihan se jo yritys. Ihan… hyvä.” 

○ ”Hevosen oikea-aikainen kehuminen ja palkkaaminen pitäisi kyllä opettaa jo 
ratsastuskouluissa.” 

○ ”Ahaa. Sillä on tänään omia ideoita.” 

○ ”Sä nyt vähän unohdit ratsastajan tärkeimmän tehtävän. Tiedätkö mikä se on? 
Ratsastaminen.” 

○ ”Uudestaan.” 

○ ”Nopeampi jalka. Ei, ei hevosella, sinulla. Nap nap.” 

○ ”Tätä katsoessa tulee pakottava tarve maiskuttaa, enkä mä pidä maiskuttamisesta.” 

○ “Tässä on kyllä selvä ero kuukaudentakaiseen.” 

 

IV Pulmapankki 
Valmennuksesi oli vähällä mennä mönkään tai ehkä menikin totaalisen pieleen, koska… 

○ Onko joku tamma kiimassa?? T. Ori  (ehkä entinen, ehkä nykyinen) 

○ No on. Minun ratsuni. Typerä tamma. 

○ Hevosta ei huu-vii-ta. Se on kankea ja hidas. Onko se sairas? Ei. Se vain pidätteli 
pissaa koko valmennuksen ajan. 

○ Sukka on rullaantunut ja saapas hiertää. Pahasti. 

○ Takareisikramppi!! 

○ Klassinen: venähtänyt edellisilta. Tulitko peräti samoilla silmillä? 

○ Et kuu(nne)llut tehtävää ja sinut käsketään ensimmäisenä liikkeelle. Tietysti. 

○ Iik, Amanda kentän laidalla!! 

○ Uuh, videoiko/valokuvaako joku tuntia? Paras näyttää hyvältä. Ja sinne meni 
keskittymiskyky… 
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○ Ihastuksesi / himojesi kohde / tyttö/poikaystäväsi / pahin vihollisesi / räikeästi 
pukeutunut / kovaääninen hahmo ilmestyy näköpiiriin ja pasmasi sekoavat. 

○ Sni-i-iiff. Tämä on vain flunssa. Tämä on vaaiin flunssa. Nyyh. 

○ Jonkun tallissa ennen valmennuksen alkua laukaisema ajattelematon kommentti 
jää kolistelemaan mieleen. Mitä se sillä tarkoitti?? 

○ Ups, unohdit opetella ohjelman. 

○ Onko liian noloa kysyä jos ei tässä vaiheessa tiedä, mitä apuja liikkeen X 
suorittamiseen tarvitaan? Ja mites se liike menikään? 

 

 


