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Koettakaa nyt päättää. Ratsutätien
nuoruudessa käytiin
säälimässä ravihevosia, joita ei rapsuteltu
korvan takaa, vaan
treenattiin olan takaa.
Kukaan ei jutellut
niille kivoja, vaan ne
treenattiin, hoidettiin
ja lyötiin tarhaan tai
karsinaan loimi niskassa. Ja jos ne eivät
käyttäytyneet säädyllisesti, niitä lätkäistiin
joskus raipalla!
Toinen säälin kohde olivat tuntihevoset. Ne joutuivat liikkumaan monta tuntia päivässä, ja
sitten ne pääsivät tarhaan vain
muutamaksi tunniksi.
Kaikki tämä on tänään historiaa.
Tänään tiedämme paremmin kuin eilen.
Sillä edellisen vuosisadan lähestyessä loppuaan ihmiset alkoivat vieraantua luonnosta.
Hevosia ei enää liikutettukaan kovin ahkerasti.
Ravihevosiakin alkoivat hoitaa mukavat pikkutytöt eivätkä
kovakouraiset miehet.
Helsinkiläiset kouluratsut
vuorattiin tempur-patjoihin
ja työnnettin solariumiin, ettei niille vain tulisi vilutautia
ja eepeetä.

Alas sieltä selästä ja valot päälle!
Tuntihevosista tuli asiakaspalvelukeskusten opetushenkilökunnan tasa-arvoisia jäseniä, joille järjestettiin tykypäiviä.
Joku pappa yritti narista jossain nurkassa, että hevosten pitäisi saada olla hevosia.
Mutta kukaan ei kuunnellut,
ennen kuin sen kertoivat – sopivaa korvausta vastaan – uuden vuosituhannen gurut.
He sanoivat, että ”liikunta
tekee hevoselle hyvää”.
Että ”hevonen ei nautikaan
ihmisen seurasta, vaan lajitovereidensa”.
Ja tärkeimpänä kaikesta,
”sen olisi hyvä saada toteuttaa lajille tyypillisiä ominaisuuksiaan, jotka tarkoittavat
syömistä, oleilua ulkoilmassa,
toisten hevosten tapaamista
ja raikkaan veden ja heinän
saantia”.
Jo muuttui hevosen pitäminen helpoksi.
Hetkeksi.
Nyt olemme siis tulleet jälleen uuteen kehitysvaiheeseen,
jossa keskiöön ovat nousseet
seuraavat seikat:

Yölamppu
Hevonen on elänyt pallolla
noin 60 miljoonaa vuotta ennen sähkölampun keksimistä,
mutta ei se mitään.
Emmehän me ihmisetkään
tulisi enää hetkeäkään toimeen

Oops... Ranskalainen miljoonaori Daguet Rapidehan on... kurainen.

ilman kännykkää, antibiootteja
tai espressokonetta. Miksi siis
hevosilta, rakkaimmiltamme,
pitäisi edellyttää kivikautista
suhtautumista nykyajan arkea
helpottaviin keksintöihin?
Valaistukseksi ei kelpaa tietenkään mikä hyvänsä airami, vaan hevosten on saatava
liikkua -myös öisin- sellaisessa valossa, jossa näkee lukea
suklaapatukan kääreen tuo-

tetietoja.
Ja: Ei! Päitsiin viritetty otsalamppu ei riitä.

Kuraton ympäristö
Hevosten tulee kyllä olla ulkona, mutta niiden on saatava
ulkoilla kuntosalimaisissa olosuhteissa, joissa ei ole mahdollisuutta kurastaa itseään.
Kura ei ole hyvä.
Kurainen hevonen myös

näyttää ikävältä kun sitä vertaa esim. starttiin lähdössä olevaan kouluhevoseen.
Jos joku lajia tuntematon
näkee kuraisen hevosen, se
voi helposti luulla että hevosta rääkätään.
Kurainen hevonen ilman
yövaloa sitten - uskaltaako
sellaista tilannetta kuvitellakaan.
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Luomuliikunta
Sitä voisi ajatella, että huippunsa treenattu kisahevonen
on yksi epäoikeudenmukaisen
maailmamme räikeimpiä esimerkkejä siitä, miten eläimiä
kohdellaan länsimaissa tavalla,
josta suurin osa maailman ihmisistä voi vain haaveilla. On
ilmastoitua kuljetusautoa, hierojaa, myslipussukoita, hoitaja-armeija, ja sitten se yksi pikku velvollisuus: suorittaa lajista
riippuen 90-600 sekuntia juoksua ja hyppelyä kelloa vastaan
tai tuomareiden edessä.
Mutta tämä ei nykyisen katsannon mukaan ole ol-lenkaan hyvä juttu.
On ylipäätään kyseenalaista, saisiko hevosia nöyryyttää
ratsastamalla.
Sillä siitähän, nöyryyttämisestä tässä on kyse, vaikka
myslipussukoilla yritetäänkin
tietämättömimpiä hämätä.
Jos tämä riisto hyväksytään,
se on tehtävä erittäin pehmein
keinoin, lännenhattu päässä ja
köysinippu kädessä (siihen voi
hirttäytyä, jos loukkaa hevosen oikeuksia kesken ratsastuksen).
Ja tämä kaikki on vasta alkua.
Joten nyt vain laajentamaan
tallia, koska odotettavissa ovat
karsinaremontit, joissa yksittäisistä bokseista tehdään
viihtyisiä kolmioita saunalla
ja erkkerillä.
Onnea lainaneuvotteluihin!
ANNA PERHO

Hevosillakin reikihoitoa
Energiahoito on ikivanha taito. Se
on ilmentynyt historian saatossa eri
nimillä, sitä on käytetty tasapainottamaan oloa, vahvistamaan vastustuskykyä sekä lieventämään kipuja
ja edesauttamaan paranemista.
Suomessa tunnetuin on ”reiki”,
Japanissa alkunsa saanut menetelmä. Suomeen hoitomuoto kulkeutui 1980-luvulla.
Tänä päivänä reikihoitoja tehdään jopa hevosille.
Eri energiahoitojen käyttö leviää
ympäri maailmaa.
Ne ovat jopa osa yleistä terveydenhoitoa mm. Englannissa, Hollannissa ja USA:ssa.
Keski-Euroopassa ja USA:ssa

energiahoidot voivat olla osana kilpahevosten terveydenhoitoa.
Mitä energiahoidolla sitten pitäisi
saada aikaan?
”Se laukaisee tukkoiset, jännittyneet lihakset ja näin nopeuttaa
kehon omaa luonnollista paranemisprosessia ja rasituksesta palautumista, myös immuunijärjestelmä voimistuu ja kehon oma vastustuskyky kasvaa”, kertoo joensuulainen hevosten energiahoitaja
Maarit Toivanen . ”Vaikka mitään
erityisiä sairauksia tai ongelmia ei
olisikaan, hoito rentouttaa ja antaa
lisää elinvoimaa, palauttaa luonnollisella tavalla kehon ja mielen
tasapainon.” LA

Hevostalousrakennukset,
laitteet ja kalusteet saman katon alta

Tilaa u
hevost usi
alou
kuvast so!
www.p
ellon.co

m

Muistathan!

Varuste-ekstra ilmestyy 26.6.
ilmoitus@hevosurheilu.fi
Vastaanottaja
maksaa
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Kesäurheilut!
Kyllä kiitos! Raksaan ruudun ja tilaan
Hevosurheilun perjantainumerot kuudeksi
kuukaudeksi hintaan 30 euroa.
(Osallistun vain arvontaan ja liimaan postimerkin.)

nimi
postiosoite

Voit voittaa
pääsylipun

Helsinki International
Horse Show’hun!
Arvonta (yht. 30 kpl)
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