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UNTUVATÄYTTEINEN
RATSASTUSTAKKI

Kira Pellinen, 11, on onnellinen 
poninomistaja. Eikä ihan minkä 
tahansa ponin, vaan Smedhults 
Örjanin.

Kira kurkkii pilkettä silmäkul-
massaan, veijarimainen hymy 
huulillaan kypäränsä alta. Hän 
sanoo, ettei ollut aluksi yhtään 
innostunut Örkistä, josta äiti 
Anu Pellinen soitteli sitä kau-
panneelle omistajalle. 

– En tiedä, miksen ollut. Innos-
tuin vasta kun näin sen ja sit-
ten se tuntuikin heti omalta. Se 
oli heti turvallisen tuntuinen ja 
mukava käteen, tyttö muistelee 
koeratsastusta. 

– Minulla oli vähän pelkoa, 
koska ensimmäinen ponini oli 
ollut minulle liian vahva ja se 
oli jääräpäinen ja lähti täysillä 
käsistä.

Smedhults Örjan on pikkuponi, 
jonka kenttäratsastaja, maajouk-
kuevalmentaja Pia Pantsu on 
aikoinaan tuonut Suomeen. On 
sillä muitakin lempinimiä kuin 
Örkki, kuten rakkaalla ponilla 
kuuluu ollakin. 

Kultakimpale, helmi, todellinen 
löytö ja opetusmestari se ainakin 
on, koska se 16 vuoden elämän-
kokemuksellaan ja valtaisalla 
osaamisellaan opettaa pientä rat-
sastajaansa, esimerkiksi esteil-
lä antaa tämän virheitä anteeksi 
eikä ota niistä nokkiinsa ja opas-

taa melkein kuin kädestä pitäen. 
Örkki on se, jolle on klippauk-
sessa tehty takamukseen nalle-
karhumainen Ö.

”On vähän kertynyt...”

Mutta mitä tulee ratsukon 
pukeutumiseen, siitä Kiran ei 
kuulemma tarvitse käydä edes 
keskustelua poninsa kanssa. 
Örkki todennäköisesti tuumaa 
huojentuneena itsekseen, että 
emäntä kyllä tietää nämä asiat, 
sillä on hyvä maku.

– Örkki on aina samaa mieltä 
kanssani näistä asioista.

Kira esittelee ylpeänä varuste-
varastoaan. Se on kasvanut koh-
tuullisen nopeasti ja todennäköi-
sesti kasvaa taas jonkin verran 
jouluna. Jo ponin mukana, kau-
pan yhteydessä, tuli jos jonkin-
näköistä tavaraa, huopia, loimia, 
riimuja naruineen, suitsia. 

– On vähän kertynyt... tyttö 
kuittaa tavarapussiensa äärellä ja 
kommentoi viihtyvänsä netissä 
ratsutarvikeliikkeiden sivuilla. 

Kira sanoo, ettei ollut vaikeaa 
keksiä heille passelia väriä. Ne 
ovat turkoosi ja ruskea, niihin 
on tyttö sonnustautunut ja poni 
sonnustettu tänäänkin. 

– Meidän pitää erottua ja näkyä, 
tyttö sanoo tavoitteekseen.

KiRA PELLiNEN JA SmEDhULTS ÖRJAN ERoTTUvAT väRiKKäiLLä ASUKoKoNAiSUUKSiLLAAN

Bling-Bling on ihan parasta!

Kiran varustevarastoa. Kirkkaat 
värit ovat tytön suosiossa. Niitä 
on kaikessa, satulahuovissa, 
suojissa, korvahupuissa, pinte-
leissä…

– Ja sitä haluaa Örkkikin. Sitä 
paitsi äidinkin pitää nähdä mei-
dät.

Siksi hän tykkää myös kirkkais-
ta väreistä. On neonvihreää, 
oranssia, vaaleansinistä, kiiltä-
vää hopeaa...  Kypäräkin on tuu-
nattu monennäköisillä kimalta-
villa tarroilla, joissa on perhosia, 
kukkia, tähtiä.

– Tätä kypärää en kylläkään 

enää käytä, koska olen tippunut 
se päässä.

Turvallisuusohjeen mukaan 
kypärä pitäisi aina panna vaih-
toon tippumisen jälkeen.

Valmentajaan vaikutus

Ratsukon ”asun” kuuluu luon-
nollisesti aina olla Täydellinen 
Kokonaisuus. 

– Valmennuksissa pitää näyt-
tää hyvältä, että valmentaja saa 
hyvän vaikutelman. Sitä paitsi 
häiritsee omaa keskittymistä, jos 
on väärät varusteet, tyttö kuit-
taa. Ja tässä kohtaa vilahtaa taas 
se pilke silmissä.

– Kouluratsastuskisat on ärsyt-
täviä, kun niissä ei voi pukeutua 
kuin tummiin ja valkoisiin!

Estekisoissakin on harmilli-

sia rajoituksia pukeutumisessa. 
Onneksi sentään ratsukolta löy-
tyy koulusuitset, joissa on otsa-
hihnassa turkoosi bling-bling.

– Bling-bling on ihan parasta! 

Joulupukilta Kira toivoo rat-
sastushousuja, joissa on todel-
la isot takapuolikuviot. Samoin 
hän haaveilee uudesta kypäräs-
tä, jossa on kimalletta.

– Ja Örkki toivoo uutta vatsa-
panssaria, poninomistaja tietää.

Poni ja tyttö lähtevät ulos, on 
päivän ratsastuksen vuoro. Anu 
Pellinen tiirailee kohti ratsastus-
kenttää, josta pimeä nielee kai-
ken valon lähes olemattomiin.

– Tuolla ne menevät. Turkoosi 
näkyy, hän ilahtuu.

Kira Pellinen ja Smedhults 
Örjan pukeutuvat aina Täy-
dellisiin Asukokonaisuuksiin.


