
Ravurista ratsuksi
HPT Hevostaitoakatemian kouluttaja Mervi Pakola on uudelleenkouluttanut useita raviuran lopettaneita 
hevosia ratsuiksi.

Erityisen lähellä sydäntä ovat lämminve-
riravurit herkkyytensä ja vastaanotta-
vaisuutensa takia. 

– Yleensä ne oppivat aika nopeasti ja nii-
tä on siitä syystä tosi kiva kouluttaa, Pakola 
kertoo. 

Lokakuussa Pakola järjesti Facebookissa 
liveluennon, jossa hän kävi läpi ex-ravurin 
ratsukoulutuksen perusteita. Heti uuden 
uran alussa on muistettava tietyt periaat-
teet. Koulutuksessa on edettävä järkevästi 
ja järjestelmällisesti. Oikeanlaisten harjoi-
tusten avulla myös tulokset ovat nopeam-
min nähtävillä. 

Ratsuhevosen olennaisia taitoja ovat 
muun muassa kyky rentoutua ja malttaa 
odottaa ratsastajan käskyjä. Ero ratsujen 
mielenmaisemaan voi olla suuri, sillä ra-
vihevosten kohdalla rentoutta ja rauhoit-
tumista ei useinkaan korosteta. Jännitty-
neisyys saattaa aiheuttaa kiireisyyttä ja 
keskittymiskyvyttömyyttä. 

– Jos hevonen on rento, myös sen lihak-
sisto voi paremmin. Rento hevonen myös 
oppii ja ottaa koulutusta vastaan parem-
min. Hevonen on tunne-ehdollistuja eli se 

yhdistää oppimaansa asiaan tunteen. Olisi 
hyvä, että hevonen yhdistäisi ratsastami-
seen rentouden, Pakola sanoo.

 Mikäli hevonen on kovin jännittynyt, ei 
Pakola nouse vielä ensimmäisellä satuloin-
tikerralla ratsaille, vaan työskentelee ensin 
maastakäsin. Rentous löytyy usein jo en-
simmäisellä käsittelykerralla pysähdyksiä ja 
peruutuksia tekemällä. 

Ratoja kiertäneellä ravurilla on ratsu-
nuraa ajatellen kokemus puolellaan. Ravurit 
ovat tottuneet matkustamaan, eivätkä vas-
taantulevat autot, traktorit tai muut koneet 
yleensä hätkäytä niitä. Useita ravureita on 
saatettu treenata jonkin verran ratsain tai 
ajaa kilpaa monté-lähdöissä, joten aivan 
alkeista ex-ravurin kanssa ei tarvitse lähteä.

 – On niitä harvoja, jotka saattavat jän-
nittyä siitä, että niiden yläpuolella on jotain 
liikettä. Silloin suosittelen ratsastajaan sie-
dättämistä hieman etukäteen. Olen aina sil-
lä kannalla, että kannattaa ennemmin vält-
tää ongelmia kuin sitten lähteä korjaamaan 
niitä jälkikäteen, Pakola sanoo.

 Pakolan kokemuksen mukaan lämmin-
veristen herkkyys on myös etu: ne oppivat 

nopeasti myös rentoutumisen taidon.
 Alkuun on tärkeää varmistua siitä, että 

hevonen ymmärtää mitä siltä pyydetään. 
Jos hevosta on pyydetty lisäämään vauhtia 
lisäämällä ohjaan painetta, tulee ex-kilpuri 
opettaa kuuntelemaan pienempiä ohjasot-
teita. 

Ratsastus on hyvää jumppaa myös kil-
pailevalle ravurille. Taitava ratsastaja osaa 
korjata hevosen vinouden eri tavalla kuin se 
on mahdollista kärryiltä käsin. Erilaiset tai-
vutukset ja pohkeenväistöt myös vetreyttä-
vät ravihevosen lihaksia toisella tavalla kuin 
ajotreeni.

  

Tunnista kipu

 Kilpauraansa lopettelevan ravurin kohdalla 
on viisasta myös tarkistaa sen terveydentila 
ennen ratsukoulutuksen aloittamista. Suuri 
osa kilpahevosista kärsii jossain vaiheessa 
uraansa  vatsahaavasta riippumatta siitä, 
missä lajissa ne kilpailevat. Jos takana on jo 
paljon kilometrejä, on hyvä varmistua myös 
jalkojen ja suun terveydestä. Eläinlääkärin 
puoleen kannattaa kääntyä silloinkin, jos 

tuntuu, etteivät harjoitukset tuota tulosta 
tai koulutus edisty. 

Kivusta kertovia merkkejä voivat olla 
esimerkiksi jännittyneisyys, aggressiivisuus 
ja säikkyys, jotka eivät lievene koulutuksen 
edetessä. 

– Omistajan tehtävä on tunnistaa he-
vosen kipu ja viedä se eläinlääkäriin. Kivun 
syytä ei tarvitse osata diagnosoida, vaan 
pystyä hieman selittämään eläinlääkärille 
oireet ja mistä voisi olla hyvä lähteä tutki-
maan. 

Vaikeudet laukassa, kuten jatkuva jän-
nittyneisyys tai pukittelu, voivat johtua lan-
neselän alueen vaivoista. Laukka keinuttaa 
hevosen selkää, eikä ravissa samanlaista 
liikettä tule. Syy selkäongelmiin voi löytyä 
myös muualta, kuten vatsasta.

 – Kun maha ja sen kipeytymisestä ai-
heutuneet lihasjumit ja lukot hoidetaan 
kuntoon, homma alkaa toimia.

  

Myötäys ohjalle

Pakola aloittaa ravureiden ratsutuksen 
opettamalla sivulle vievän ja peruuttavan 
ohjasavun maasta käsin. 

– Haluan, että ennen selkään nousua 
hevonen osaa myödätä ohjalle. Kun ohjasta 
vedetään, sen pitäisi tarkoittaa hevoselle 
sitä, että se seuraa päällään ohjaa ilman, 
että jalat liikkuvat, Pakola selventää. 

Pään sivulle vieminen ohjan avulla toimii 
tarvittaessa alustavana harjoituksena myös 
yhden ohjan pysäytykselle, jonka opetta-
mista Pakola suosittelee erityisesti entisille 
ravureille ja nuorille ratsuille. 

– Se pitäisi opettaa jokaikiselle ihmiselle 
ja hevoselle, koska se on hätäjarru tilantees-
sa, jossa hevonen ei reagoi pidätteisiin.

 Yhden ohjan pysäytys on myös toimi-
va keino rentouttaa hevosta: kun hevosen 
kaula rentoutuu,s koko hevonen rentoutuu. 
Sen takia erilaiset taivutukset ja eteen alas-
ratsastaminen ovat tärkeitä harjoituksia 
jännittyneelle hevoselle.

 Rentouden takaamiseksi tulisi pyrkiä 
olemaan avuissaan tarkka ja nopea eli pois-
tamaan ohjasta tai pohkeesta annettava 
paine ripeästi hevosen reagoidessa.

 – Esimerkiksi peruutuksessa käyte-
tään ensin pientä painetta, sitten lisätään 
painetta ohjaan kunnes hevonen tekee 
painonsiirron taakse, minkä jälkeen paine 
poistetaan. Siinä yhteydessä voi rapsuttaa 
palkaksi, ennen kuin lähtee pyytämään uu-
delleen.

 Toisessa vaiheessa lisätään vaatimusta-
soa, mutta vain vähän. Peruutusharjoituk-
sen kohdalla se tarkoittaa, että paine pois-
tetaan seuraavassa vaiheessa vasta, kun 
hevonen siirtää jalkaa taakse.

– Oikea hetki poistaa paine on silloin, 
kun hevonen lähtee tekemään oikein, ei sil-
loin kun se on peruuttanut jo kaksi askelta. 
Hevonen oppii silloinkin, mutta hitaammin, 
Pakola neuvoo. 

Herkän hevosen kanssa työskennellessä 
on tärkeää muistaa lisätä painetta hitaasti. 
Muuten käsissä on paineistuva ja tilantees-
ta pois pyrkivä hevonen. 

Nopea pitää olla myös silloin, jos hevo-
nen on toista äärilaitaa, joka ei reagoi her-
kästi paineeseen. Turhan pitkä pidäte ohjilla 
tai kyljessä puristava pohje väärin ajoitetul-
la palkitsemisella turruttaa reagoimatonta 
hevosta entisestään – ilmiö saattaa olla tut-
tu rutinoituneiden ratsastuskouluhevosten 
selässä istuneelle. 

– Sellaisen hevosen kanssa pitää muis-
taa aloittaa pienestä, jotta se herkistyy. Kun 
hevonen halutaan nopeammin reagoivaksi, 
sitä pitää ratsastaa nopeilla avuilla.

 Pakola muistuttaa myös kouluttajan 
mielentilasta. Ihmisen mielentila vaikuttaa 
hevoseen niin hyvässä kuin pahassakin.

 – Jos minulla on tosi stressaantunut olo, 
niin en mene hevosen luo, vaan otan siinä 
vaiheessa päiväunet.

 Aina voi myös palata askeleen taak-
sepäin. Ratsastuksen voi vaihtaa kesken 
kaiken maastakäsittelyharjoituksiin, jos 
hevonen ei ole vastaanottavainen selästä 
tapahtuvalle koulutukselle. 

Laukannostot sujuviksi

Yksi keskeisimpiä asioita entisen ravurin 
kouluttamisessa ratsuksi on laukannoston 
opettaminen. Osalla ravureista on laukat-
tu treenimielessä selästä käsin jo raviuran 
aikana, mutta osalle, etenkin ravivarmoille 
hevosille, askellaji on täysin vieras. 

Laukannostot saattavat aiheuttaa kiih-
tymistä, koska aiemmassa elämässä ne on 
pyritty kitkemään pois. Tärkeää olisikin saa-
da hevoselle jälleen rento mielentila, jotta 
laukannostoonkin löytyisi rentous ja sitä 
kautta uuteen askellajiin löytyisi parempi 
tasapaino.

 Suomenhevosille laukka on jo raken-
teen puolesta helpompaa kuin lämminve-
risille keskimäärin.  Lämminveriravurin ja-
lostus on tähdännyt ravin kehittämiseen jo 
vuosikymmeniä, kun taas suomenhevosen 
varsinainen ravijalostuslinja on tuoreem-
paa perua. 

Pakola opettaa ex-ravureille äänikäskyil-
lä siirtymisen käyntiin, raviin ja laukkaan. 
Hän opettaa siirtymisiä juoksuttamalla pyö-
röaitauksessa tai ratsastuskentällä, liinassa 
opettaminen on vaikeampaa.

 Äänikäskyjä ei tule olla liikaa, vaan kan-
nattaa valita yksi sana tai äänne, jota käyttää.

– Tässä tulee kyllä olla tarkkana. Jos he-
vosella vielä ajetaan kilpaa, sille ei kannata 
opettaa lainkaan laukka-sanaa. Jos radalla 

P
akola käyttää laukannostoa edeltävänä tehtävänä takaosan väistät-
tämistä ympyrällä. Jos tarkoituksena on nostaa vasen laukka, Pakola 
ratsastaa ensin oikeaan kierrokseen ympyrällä ja väistättää ympyrällä 

takaosaa ulospäin. Sen jälkeen vaihdetaan suunta vasempaan, jolloin teh-
tävän ansiosta ratsukouluttamatonkin hevonen jättää takaosansa uran si-
säpuolelle.

 – Silloin olen saanut hevosen asentoon, josta sen on helpointa nostaa 
laukka. Laukannosto alkaa ulkotakajalasta. Käytän tätä harjoitusta todella 
paljon ja se toimii hyvin.

 Laukannostossa ex-ravuria voi ohjata myös johtavalla ohjasotteella vie-
mään lapojaan ulos ja takaosaa sisään. Kun ulkokäsi vie ohjaa sivuttaissuun-
nassa kohti aitaa, sisäohja siirtyy kohti ristikkäistä lonkkaa.

 – Sillä saadaan hevosen lapoja vietyä ulos ympyrältä ja hevonen on pa-
remmassa asennossa laukannostoon.

 Laukka voidaan nostaa joko sisä- tai ulkopohkeella tai molemmilla. Perin-
teisesti ulkopohkeen taakse siirtymisellä on haluttu aktivoida ulkotakajalkaa 
ja varmistaa näin myötälaukka. 

Luennolla saatiin vinkki myös pararatsastajalta, joka on Pakolan oppilas. 
Hän ei voi käyttää kunnolla pohjeapuja. Pakolan ohjeen mukaan laukka nou-
see helpoiten, kun ratsastaja siirtää painonsa ulkoistuinluulle ja taaksepäin 
ikään kuin hevosen ulkotakajalan päälle. Lisäksi ääniapu auttaa laukannos-
tossa.

Näin opetat laukan

”Kun vauhti on rauhallista maastakäsin, voi alkaa treenata selästä 
laukkaa. Ei ole mitään järkeä pyytää selästä käsin laukkaa, jos se 

on hirveää kaahotusta ilman ratsastajaakin.”

Hevosenomistaja 5/202042 43Hevosenomistaja 5/2020



kuulutetaan, että hylätty pitkä laukka ja jos 
hevonen onkin hyvin oppinut sen sanan, 
niin sitähän me ei haluta, Pakola nauraa.

 Äänikäskyä voi vahvistaa esimerkiksi 
kouluttajan kehon liikkeellä tai heilautta-
malla juoksutusraippaa hevosen takana. 
Raipalla voi myös koskettaa hevosta lauta-
selle tai takajalkaan merkin tehostamiseksi.

 Pakola tykkää opettaa laukannoston 
pyöröaitauksessa. Tasapainonsa kanssa ha-
paroiva hevonen saa aidasta hieman tukea, 
eikä laukka ylly liian kovaksi kaahotukseksi, 
kun edessä ei ole suora ura.

 – Kun vauhti on rauhallista maasta kä-
sin, voi alkaa treenata selästä laukkaa. Ei ole 
mitään järkeä pyytää selästä käsin laukkaa, 
jos se on hirveää kaahotusta ilman ratsas-
tajaakin. 

Kiitoravin kautta laukkaan ajamisen Pa-
kola suosittelee lopettamaan – muuten lop-
putuloksena on helposti kiitolaukka.

 – Opetan laukannoston rauhallisesta ra-
vista maastakäsin. Sitten kun hevonen osaa 
sen siitä, voin alkaa pyytää laukkaa selästä. 
Se onnistuu kyllä.

 Pakola tyrmää myös neuvot, joiden 
mukaan tasapainoton laukka paranisi vain 
laukkaamalla enemmän.

 – Eihän se, että ratsastaa huonoa lauk-
kaa, paranna laukkaa, vaan vahvistaa huo-

• Hevostaito Akatemia, Nivala

• Hevosten kouluttaja, hevostaitokouluttaja, valmen-
taja, hevoshieroja

• Kilpaillut sijoittuen lännenratsastuksessa itsekou-
lutetulla hevosella kansallisella tasolla ja koulurat-
sastuksessa aluetasolla uudelleenkouluttamallaan 
entisellä ongelmahevosella.

• Tällä hetkellä kilpailemista enemmän kiinnostaa 
hyvinvoivan ja kestävän harraste- tai kisaratsun kou-
lutus, hevosen kivun tunnistaminen ja hoito sekä 
arjen tekeminen ongelmattomaksi niin hevoselle 
kuin omistajallekin.

• Mervi opettaa hevosen käsittely- ja koulutustaitoja 
livenä ja verkkokursseilla.

Mervi Pakola, 35

”Rento hevonen oppii ja ottaa 
koulutusta vastaan paremmin.”

q  Vuonna 2014 syntynyt lämminveritamma Tara Journey aloitti ratsunuran nelivuotiaana ja toimii nykyisin Iida Virosen ratsuna. Kuva: Iida 
Virosen kotialbumi. 

noa laukkaa. Silloin hevonen tarvitsee koor-
dinaatiota parantavia tehtäviä.

 Ennen laukannostoa voi tehdä tehtäviä, 
esimerkiksi pohkeenväistöä, jotka auttavat 
hevosta löytämään hyvän asennon laukan-
nostoa varten. Myötälaukan noustua askel-
lajia ratsastetaan lyhyt pätkä, jonka jälkeen 
hidastetaan ja kehutaan. Tällä metodilla 
nostoja voi tehdä useampia.

 – Laukka paranee erilaisilla tehtävillä, 
hevosen jumppaamisella ja tasapainon pa-
rantamisella.

  

Kohti suoruutta

 Hevonen tulisi saada mahdollisimman suo-
raksi rungostaan, jotta rasitus kohdistuisi 
tasapuolisesti koko kehoon. Suoruus tar-
koittaa sitä, että hevosen etu- ja takajalat 
kulkevat samaa uraa pitkin.

 – Hevonen on luontaisesti vino, ja silloin 
sillä on paino enemmän jommalla kum-
malla etujalalla. Kun paino alkaa jakautua 
tasaisesti molemmille etujaloille, se alkaa 
jakautua myös taakse, Pakola kertoo.

 Painon jakautuminen tasaisesti mahdol-
listaa hevosen liikkumisen pyöreässä, eteen 
alas -muodossa.

– Suoristus, taipuminen ja eteen alas 
-liikkuminen liittyvät kaikki hyvin paljon 

toisiinsa.
 Ensisijaisesti taivutuksen tulisi tapah-

tua sisäpohkeen avulla, mutta ex-ravurin 
kohdalla pohjeapu ei välttämättä tuota toi-
vottua tulosta. Siksi Pakola kehottaa tree-
naamaan taivutuksia siten, että ratsastaja 
lähtee tuomaan sisäohjaa kohden ristikkäis-
tä lonkkaluutaan.

 – Hevosta autetaan ymmärtämään poh-
jetta taivuttamalla sitä ohjilla.

 Jos hevosella on vahvempi oikea etujal-
ka, se voi katsella vasemmalle ja taipua huo-
nosti oikealle. Kankealta ja vinolta hevosel-
ta ei siis lähdetä vaatimaan heti taipumista, 
vaan riittää, että se hakee oikeaa asentoa. 
Pelkkä suoristuminenkin riittää aluksi.

 Ratsastajan kannattaa opetella pidät-
teen tekeminen istunnan kautta. Vahva kes-
kivartalo jarruttaa ja ohjasta tuleva pidäte 
kohdistuu hieman yläviistoon, ei niinkään 
taakse. 

– Aina jos minulle tulee tarve vetää eli 
hevonen ei reagoi pidätteeseen, teen en-
nemmin yhden ohjan pysäytyksen. Jos he-
vonen menee etupainoiseksi, korjaan sitä 
nostavalla ohjasotteella, Pakola sanoo.

Teksti: Sarianne Tähtivaara

Mervi Pakolan kuvat: Tarja Kivirinta

”Laukka paranee erilaisilla tehtävillä, hevosen
 jumppaamisella ja tasapainon parantamisella.”

Ilmoita hyväntekeväisyys-
huutokauppaan!

Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiö sr. järjestää vuonna 2021 
verkossa hyväntekeväisyyshuutokaupan, johon voi ilmoittaa 
myyntikohteita. Löytyykö kätköistäsi suurkilpailuissa käytet-

tyjä suitsia tai muuta raviharrastajalle arvokasta keräilytavaraa? 
Entä astutusoikeuksia tai osallistumisoikeuksia kilpailuihin? Myy-
tävä kohde voi olla mitä tahansa hevosiin liittyvää. 

Myös tavallisia kohteita voi tuttuun tapaan ilmoittaa myyn-
tiin. Ohjeet, hinnasto ja ilmoittamislomake osoitteessa www.he-
voshuutokaupat.fi/internethuutokauppa.

Tuotto nuorisotyöhön

Huutokaupan tuotto ohjautuu Suomen Ravihevoskasvattajien sää-
tiön kautta haettavina stipendeinä hevosalan nuorisotoimijoille. 
Stipendejä voivat hakea hevosalan nuorisotoimintaa toteuttavat 
järjestäytyneet yhdistykset sekä kerhot, myös ne, jotka ovat saa-
neet stipendin aiemmin. Haun aukeamisesta tiedotetaan myö-
hemmin SHKL:n kanavissa.

Lisätietoja: Starinita Oy, Mitja Nummenmaa, p. 040 502 4987

Tuotteen  löydät hyvin varustetuista 
maatalous- ja hevostarvikeliikkeistä 
ja tavarataloista sekä useista verkko-
kaupoista. 

”Heikko sarveisaines hyötyy biotiinista, metioniinis-
ta ja sinkistä. Heitä hyvästit lohkeileville kavioille

ja loimen alla kuluvalle talvikarvalle.

BIOTIINI FORTE RAKEET 
Iholle, karvalle ja kavioille.

www.biotiiniforte.fi

Biotiinia, sinkkiä ja me-
tioniinia sisältävä Biotiini 
Forte rakeet on täsmätuote 
halkeilevista kavioista, hil-
seilevästä ihosta ja heikosta 
karvasta kärsiville hevosille. 

UUTUUS

www.vitabalansshop.fi    -    www.equibalans.fi
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