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Pinja Jyllilä ja Stalingrad olivat ensimmäistä kertaa koulukisoissa 
kesäkuussa ja tuloksena heti voitto.

Lakeuden Ratsastajien poni-
ratsastajat Pinja Jyllilä ja Inka 
Hjelt ovat sydänjuuriaan myö-
ten esteratsastajia. Esteratsas-
tus kiehtoo, koska se molempi-
en tyttöjen mielestä on vauhtia 
ja vaarallisia tilanteita - toki järki 
aina mukana!

Molemmat tytöt esittävät este-
ratsastusta myös Farmari-mes-
suilla, tosin kumpikaan ei tällä 
kertaa omalla ponillaan. Pinja 
esittelee lajia perjantaina ja lau-
antaina uudella upealla puoli-
verihevosellaan Stalingradilla, 
Inka puolestaan esittää suomen-
hevosori Pikku-Jätkän torstain 
Mestarit Areenalla -show´ssa.

- Siistiä päästä esittämään noin 
hienoa hevosta, kommentoi 
Inka. - Toisaalta myös jännittää, 
koska olen ehtinyt ratsastamaan 
Poikaa vain kerran etukäteen.

Pinja pitää kokemusta ainutlaa-
tuisena siinä mielessä, että vas-
taavaa tuskin kovin usein kokee. 
Samalla se on myös mukavaa 
vaihtelua ja hieman jännittävää.

Kohti junioriluokkia

Pinja Jyllilä kisaa ponillaan 
Zodiac Starillaan viimeistä 
ponivuottaan, sillä poni-ikä lop-
puu 16 ikävuoteen. Yhteistyö 
on tuottanut lukuisia kansalli-
sia sijoituksia. Junioriluokkia 
varten hänelle on jo hankittuna 
hevonen, Stalingrad, jonka kans-
sa yhteistyö on lähtenyt upeasti 
sujumaan. Tuloksena on jo sini-
valkoisia eli voittajan ruusukkei-
ta niin este- kuin koulukisoista-
kin.

Inkalla ponivuosia on tämän 
kauden lisäksi vielä yksi. Hänen 
ykköstykkinsä on Captain Hook, 
jonka kanssa on hänellekin ker-
tynyt lukuisia voittoja ja sijoi-
tuksia sekä este- että koulurat-
sastuksessa. Lisäksi hänellä on 
koulutettavanaan Best Surprise 
-poni, joka on vasta kuusivuo-
tias, mutta senkin kanssa on jo 
päästy aloittamaan ruusukkei-
den keräily.

Myös Inka starttaa tällä kaudel-
la jo hevosella, kuusivuotiaalla 

puoliveritammalla Cerlyllä, joka 
hankittiin hänelle juuri äsken.

Yhteistyötä
ja rohkeutta

Pinjan ja Inkan mielestä esterat-
sastus on ennen kaikkea ratsas-
tajan ja hevosen välisen yhteis-
työn sujumista - jos sitä ei ole, 
ei tule onnistumisiakaan. Pinjan 
mukaan on tärkeää, että ratsas-
taja ja hevonen auttavat toisiaan. 
Jos ratsastaja epäonnistuu, hevo-
nen korjaa, mutta myös päinvas-
toin. 

- Esteratsastus vaatii ratsastajal-
ta nopeaa reaktiokykyä, sillä se 
voi ratkaista koko suorituksen. 
Lisäksi vaaditaan hyvää moto-
riikaa ja fysiikkaa, kehonhallin-
taa ja rytmitajua, sanoo Inka. 

Pinja listaa luetteloon vielä roh-
keuden, sen, että uskaltaa hypätä 
korkeitakin esteitä.

Hevosella pitää olla paljon este-
älyä. Sitä, että se osaa itse kat-
soa hyppypaikkoja, osaa korja-
ta ratsastajan virheitä, joilta ei 
voi välttyä. Luonnettakin pitää 
olla, kovaa kisapäätä, terävyyttä, 
nopeutta, rohkeutta.

- Hevonen ei kuitenkaan saa olla 
uhkarohkea, tarkentaa Pinja. - 
Se ei saa lähteä hyppyyn ihan 
mistä vaan, vaan sillä pitää olla 
tervettä järkeä päässä.

Apua 
kouluratsastuksesta

Esteratsastus on nopea laji, 
joten hevosen on myös reagoi-
tava nopeasti ratsastajan apui-
hin. Tässä sekä Pinjaa että Inkaa 
auttaa se, että he valmentautu-
vat säännöllisesti myös koulu-
ratsastuksessa sekä kisaavat sitä. 
Heidän luonteelleen laji tosin 
on hieman liian hidastempois-
ta, siksi esteratsastus on vienyt 
voiton.

-Esteissä on enemmän vauh-
tia. Kouluratsastus ei ole tylsää, 
mutta siinä ei tapahdu niin pal-
jon, perustelee Pinja lajivalin-
taansa.

-Kouluratsastus auttaa siinä, että 
hevonen on esteillä hyvin avuilla 
ja kuulolla, sen saa lyhentämään 
ja pidentämään laukkaa ja kään-
tymään uusinnan aikaratsastuk-
sessa tiukasti oikeita apuja vas-
ten, kuvaa Inka.

Yhteisymmärrystä

- Olemme Kapun (Captain 
Hook) kanssa ihan samanlai-
sia. Ymmärrämme toisiamme ja 
olemme taistelijoita, nauraa Inka 
kuvatessaan itseään ja poniaan 
yhdessä. 

- Kun me mennään radalle, niin 
meillä on aina yksi ja sama tavoi-
te.

- Zetka (Zodiac Star) on koke-
nut ja järkevä, se on kivoin just 
siitä, ettei se tee mitään ihmeel-

lisyyksiä vaan on rohkea ja 
varma. Yksin sitä ei kuitenkaan 
voi esteillä jättää vaan sitä pitää 
ratsastaa. Nallessa (Stalingrad) 
parasta on, että se vaan menee 
eikä kysele kauheasti. Mut jos 
jään itse vain matkustamaan, 
niin kyllä se siitäkin muistuttaa, 
kertoo Pinja.

Inkan mukaan Best Surprise, 
”Jokeri”, on toisaalta helpompi 
ratsastettava kuin Kapu, koska 
sitä on itse rakentanut.

- Mutta ikänsä takia se on vielä 
kova kyseenalaistamaan asioi-
ta varsinkin nyt, kun se on saa-
nut voimaa ja energiaa lisää. Sil-
loin se on Kapua haastavampi 
eli Jokerissakin piilevä taisteli-
jan luonne alkaa jo näkyä, sanoo 
Inka pilke silmäkulmassaan. 

EstEratsastus on vauhtia 
ja vaarallisia tilantEita

Uusi hevonen, Cerly, on tosi 
kuuma ja haastava ratsastettava, 
mutta lupaava estetykki.

”Tulin voittamaan, en anna min-
kään seisoo tiellä, jippikayjei hei-
hei....” - Cheek

Inka Hjeltin ja Captain Hoo-
kin tähänastisista menes-
tyksistä paras on kansalli-
sen ponicupin 3. sija.


