Aloittelijan ratsastusvarusteet:
Ratsastuksen aloitus ei vaadi panostusta varusteisiin!
(päivitetty 7.9.2017 Jyväskylässä sijaisevien liikkeiden osalta)
Tallillta saa lainaksi ratsastuskypäriä ratsastustunnin sekä heppakerhon ajaksi. Ratsastuskypärä on
pakollinen varuste, jota tallillamme käytetään koko se aika, kun ollaan hevosen/ponin selässä tai kärryillä.
Kypärää saa käyttää myös hoitotilanteissa, tämä ei ole tallillamme pakollista, mutta varsinkin pienemmille
harrastajille suositeltavaa.
Kypärää ei suositella ostettavaksi käytettynä, ellet ole varma sen historiasta, muita varusteita voi ja
kannattaa osaa myös käytettyinä.
Ratsastushousuiksi sopivat parhaiten housut joissa ei ole kovia saumoja sisäreidellä, ja jotka eivät ole
erityisen liukkaat. Housuissa on oltava pitkät lahkeet, myös kesällä (eli ei shortseja,capreja tms).
Ratsastushousuja löytyy kaupoista erinlaisia, edullisemmat ovat kangaspaikkaiset housut, joissa varsinaista
”pitoa” ei kovin paljon ole. Housuja löytyy kokopaikkaisina, joissa ”pitoa” on koko jalan pituudelta
sisäosalla. Myös puoli/polvipaikkaisia ratsastushousuja löytyy kaupoista, jossa paikka eli pito osuutta on
polven kohdalla. talviratsastukseen käy niin toppa kuin talviratsastushousut sekä talviratsatushaalarit.
Yleensä niin topparatsastushousut kuin haalaritkin ovat kokonahkapaikoilla.
Lähivuosina markkinoille on tullut myös hieman arvokkaampia silikonipaikkahousuja lähinnä
kesähousuihin, jossa paikkaosuus on tahmea silikoni, ei nahkapaikka.
Yläosa sään mukaan, kuitenkin aina pitkähihainen, tippumistilanteiden turvallisuuden takia
(asfalttiihottumaa/pintanaarmuja ei tule niin helposti mikäli päällä pitkähihainen). Mikäli käytät turvaliiviä,
pyri pukemaan se mahdollisimman lähelle kehoa, eli talvellakin mielellään jo alusvaatteiden päälle.
Turvaliivin käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa.
Hanskat ovat jokaisen ratsastajan perusvaruste, kesä hanskoiksi käy erityisen hyvin esim. puutarhahanskat,
jotka ovat erittäin edullisia (n.2-3e/pari, esim. Hankkija tai KodinTerra). Ratsastaessa hanskoja tarvitaan,
mutta esim. hevosta varustessa ne otetaan pois(soljet helmpompi avata/kiinnittä ilman hanskoja). Koska
hanskoja riisutaan usein, niitä usein myös hukkuu tallireissuilla jonkin verran, näinollen kovin isoja summia
ei hanskoihin kannata panostaa.
Jalkaan aina korolliset jalkineet! Eli ei tasapohjaisissa kengisä/saappaisia hevosen selkään (esim. Hai
saappaat). Vaan korollinen kumisaapas tai esim. talvella kuomat. Ratsastuskenkiä ja saappaita löytyy paljon
erinlaisia. Ajatus kuitenkin on että kengän kanssa puetaan chapsit tai saappaanvarret pohkeen ympärille.
Kumiset ratsastussaappaat ovat edullisimpia ratsastusjalkineita, mutta talvella ne saattavat olla kylmät sekä
pohjasta riippuen myös liukkaat. Ratsastuskenkien aatelia on nahkasaappaat, joita on käytössä lähinnä
aktiiviratsastajilla. Nahkasaappaiden hankkiminen varsinkin jalkakokoa kasvattavalle lapselle, ei yleensä ole
tarpeellista.
Omaa raippaa voi harkita alkeiskurssista alkaen, raippojakin saa tallilta lainaan, joten sen ostaminen ei ole
mitenkään välttämätöntä. Kannukset ovat kokeneen ratsastajan varuste, niitä ei alkuun tarvita.

Ratsastusvarusteita Jyväskylässä myy mm.: Hankkija, Puuilo , Rahulan Rehu (seppälä), Biltema (seppälä),
Minimani, Horze (Killerin raviradalla, muutam km tallilta), Jyvässeudun ratsukkotarvike(Mattila, katso
aukioloajat netistä).
Ratsastustarvikkeita löytyy useista verkkokaupoista, esim. www.hooks.fi (kivijalkaliikkeet kuopiossa sekä
tampereella).
Pienten lasten kohdalla tarvikkeiden löytäminen Suomesta voi olla hankalaa kokojen vuoksi, tällöin
kannattaa katsoa myös ulkomaisia verkkokauppoja (sekä ebay) varsinkin englannista/saksasta.

Tallilaistemme käytössä on fb kirppis sivu nimeltä Kortepohjan RTN ratsutarvike kirppis, jossa voi ostaa ja
myydä tarvikkeita.

