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– Jo siinä, meneekö hevonen 
pohkeesta eteenpäin kättä vas-
ten, on isoja ongelmia. Samoin 
siinä, tuleeko se oikealla taval-
la takaisin. Kolmas asia, mitä 
opetan, on se, miten hevonen 
kääntyy.

– Kun nämä onnistuvat, niin 
kas, siinähän meillä on piruetti!
Kimmo Sulkala huomauttaa, 
ettei ratsastus ole mitään raket-
titiedettä. 

Loppujen lopuksi kyse on 
yksinkertaisista perusjutuista ja 
niiden entistä paremmasta hal-
linnasta. Ongelmia syntyy, kun 
ihmiset yrittävät oikoa mut-
kia eli jättävät juuri perusjutut 
opettelematta. 

Tosin sen hän myöntää, ettei 
ratsastaja ole koskaan valmis, 
vaan aina voi kaiken tehdä 
paremmin, huolellisemmin ja 
ennen kaikkea hevosystävälli-
semmin.

Hevosen ehdoilla

– Rytmi-rytmi-rytmi, Kimmo 
Sulkala antaa tahtia alahärmä-
läiselle Katariina Kuoppalalle ja 

hänen Femrich-hevoselleen. 

Hän neuvoo ratsastajaa pitä-
mään ohjastuntuman tasaise-
na koko ajan. Kuoppalan ratsu 
on ravatessaan aikeissa heittää 
päänsä ylös, mutta ratsastaja 
korjaa sitä oikeaoppisesti mene-
mään eteenpäin.

– Huomasitko mitä tapahtui, 
Sulkala kysyy ja valmennettava 
nyökkää.

– Tämä on huomattavasti 
hevosystävällisempi tapa kuin 
se, että alat vetää ohjista. 

– Hyvä siirtyminen on sitä, että 
hevonen tippuu laukasta alas ja 
menee heti kättä vasten selkä 
ylhäällä, hän opastaa.

Esteratsastuksessa kisaaval-
ta poniratsastajalta Pinja Jylli-
lältä Sulkala kysyy, että etkös 
sinäkin halua, että ponillasi on 
esteen päällä säkä korkeimpana 
kohtana.

Valmennettavat ovat tunnin jäl-
keen tyytyväisiä, hymy on her-
kässä.

Asiayhteyksien
oivaltamista

– Koen onnistuneeni, kun oppi-
laalle jää tiedon jano ja kokei-
lemisen halu. Tehtävänäni on 
luoda hyviä fiiliksiä ja rohkais-
ta ratsastajaa tekemään asioita 
hevosen ehdoilla niin, että sitä 
koulutetaan ja kohdellaan hyvin 
ja asiallisesti, sanoo Suomen 
kouluratsastuksen huippuihin 
lukeutuva Sulkala.

Hän on valmentanut eteläpoh-
jalaisia ratsukoita vuodesta 
2008. Koulutuksen tavoittee-
na on entistä paremmin voiva 
hevonen, joka liikkuu luotta-
vaisesti ja halukkaasti ja on rat-
sastajalle turvallinen.

– Jos tulee ongelma, pitää pilk-
koa tehtävä ja nähdä asian sisäl-
le ja korjata se. Tätä ei moni 
jaksa tehdä eikä välttämättä 
osaa.

Sulkala korostaa hevosen toi-
mivan täysin johdonmukaises-
ti. Siksi olisi suotavaa, että myös 
ratsastaja olisi sitä. Olennais-
ta on oivaltaa asioiden yhteys, 
mitä tehdään ja miksi ja mihin 

se johtaa. Siihen ratsastuksen 
opetus pyrkii tänä päivänä.

– Ennen ei opetettu sanan 
nykyisessä merkityksessä vaan 
ennemminkin tehtäviä vain 
suoritettiin. Neuvottiin käyt-
tämään sisäpohjetta ja ulko-
ohjaa, muttei sitä, miksi.

Vaaratilanteita

Kimmo Sulkala kantaa huol-
ta nykykehityksestä, siitä, että 
hevosia hankitaan nykyään 
kovin vähäisillä hevosmies-
taidoilla ja -tiedoilla. Ei tie-
detä ruokinnasta, ei hoitami-
sesta eikä käsittelystä, liioin ei 
ymmärretä hevosen luontaista 
käyttäytymistä.

– Kokemattomuudesta ja 
ymmärtämättömyydestä seu-
raa se, että hevosista tulee epä-
varmoja.

– Hevonen  tarvitsee hyvän ja 
luotettavan laumanjohtajan. Se 
ei ole ihmisen kaveri. Epävar-
malla johtajalla on epävarma 
hevonen ja sellainen hevonen 
on vaarallinen.

Sulkala pitää tärkeänä, että 
kokematon hevosenomistaja 
varmistuu siitä, että hevonen 
pääsee tallille, jossa on osaa-
mista ja mahdollisuus valmen-
nuksiin.

Herkkien ja
fiksujen laji

Ratsastus on fiksujen laji. Se 
on myös herkkien ja empati-
aan kykenevien ihmisten laji. 
Sulkala sanoo tienneensä jo 
alle kouluikäisenä, että haluaa 
ratsastajaksi. Läheisellä tallil-
la touhuttiin kaveriporukalla ja 
mentiin ilman satulaa maastos-
sakin. Sitten oli ratsastustunti-
en vuoro, puoli tuntia maksoi 
viisi markkaa. Laukka nostet-
tiin aina pitkän sivun keskeltä.

– Ja joka kerta lensin kaartees-
sa maahan. Se kuului ratsastuk-
seen.

Hevosia on tullut ja mennyt, 
suomenhevosista lämpöisiin, 
laatuarvosteltavista ikäkausi-
kilpailuihin ja muutama GP-
tasolle. Elämänsä hevosek-
seen Sulkala mainitsee entisen 
GP-ratsunsa Iso Griffon, joka 

on nyt jo 24-vuotias eläkeläi-
nen. Mieleen on jäänyt ensim-
mäinen kisaratsu, uljas musta 
suomenhevosen, Kärkipoika. 
Konstantin-nimisellä ratsulla 
hän alkoi kisata kansallisia este-
luokkia. Pikku hiljaa hän alkoi 
pitää käydä valmennuskursse-
ja ja pitää tunteja. Lukioikäise-
nä hän sai ensimmäisen oman 
hevosen.

– Sillä tiellä ollaan ja täytyy 
sanoa, että helpommallakin 
olisi päässyt, hän nauraa. 

– Mutta opettaminen on mun 
juttu.

Olkoonkin, että se kysyy välil-
lä hermoja, kun asioista pitää 
sanoa uudestaan ja uudestaan 
eikä siitä huolimatta tapahdu 
mitään.

– Mutta jos yhtään ymmärtää 
valmentamisen problematiik-
kaa, niin näin se juuri menee.

– Ja nyt mennään sitten oikein 
rehellistä seinäjokelaista ravia, 
hän komentaa ympärillään pyö-
riviä ratsukoita.

PerUsAsiOiTA TUNNisTA TOiseeN

KiMMO sULKALA AUTTAA rATsAsTAjiA OiVALTAMAAN AsiAYhTeYKsiÄ

Ratsastusko vaikeaa? Unohtuivatko perusasiat? Helsinkiläisen master-ratsastuksenopettajan 
Kimmo Sulkalan valmennuksissa Seinäjoella ja Ilmajoella käy kaikentasoisia ja -ikäisiä ratsastajia 
aina aluetasolle nousevista Prix St. Georges -luokkia kilpaileviin. 
Hän sanoo opettavansa kaikille samoja asioita, ratsastuksen perusjuttuja.

Kimmo	Sulkala	opastaa	Pinja	Jyllilää.




