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aina vaihdetaan. Sitä käytetään kaasua vastaan,
joka syntyy miinojen ja granaattien räjähtäessä
asunnoissa ja jota tavallinenkaasunaamariei pidä.

Hevoset ovat suljettavat kaasuhyökkäyksen
ajaksi talliin ja tallin aukot ovat jo edeltäkäsin pei-
tettävät lannalla.

Kaasuhyökkäyksen jälkeen ovat tykit, koneki-
väärit ja kiväärit heti puhdistettavat ja rasvatta-
vat. Konekiväärit ja patruunat on parasta jo hyök-
käyksen aikana peittää märällä kankaalla.

Ihmisiin on mainituilla myrkkykaasuilla kuo-
lettava vaikutus, jos nämä pääsevät vain hengitys-
elimiin. Pienikin siemaus myrkkykaasua tekee ih-
misen aivan sairaaksi ja jos se sattuu olemaan
fosgaenia niin aiheuttaa se märkiytymisenkeuhkois-
sa, josta on varma kuolema seurauksena.

Jänikset, hiiret, rotat y. m. s. kuolevat kaasun
vaikutuksesta sukupuuttoon koko hyökkäysalueella.
Puut ja ruoho maassa kellastuvat, kaikki rautaesi-
neet ruostuvat ja messinkiesineet peittyvät valkoi-
sella kerroksella. — Englantilaisten puhaltaessa
kaasua Sommella ruostuivat muutamat konekivää-
rit niin,että ne lakkasivat muutaman minuutin kaa-
sussa oltuaan kokonaan toimimasta, eivätkä taval-
listen kiväärienkään lukot kauan liikkuneet.

C. Ratsastusopetus.
1. Esihuoinautus.

Ratsumiehen päähyveitä ovat: itseluottamus,
halu ja innostus ratsupalvelukseen sekä rakkaus he-
voseen.
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2. Ratsastuskouluutus.
a) Ratsastus kuolaimia käyttämällä. Alkuai-

kana on opetuksen tarkoituksena vaan se, että rek-
ryytti saavuttaa tasapainonhevosen selässä ja istuu
vapaasti. Oikean istuma-asennon saavuttamiseksi
ratsastetaan vähintäin 6 viikkoa ilman jalustimia.
Rekryytin on erityisesti kiinnitettävä huomiota hy-
vin sopiviin paikkaamattomiin alushousuihin, jottei
ratsastaessa synny hiertymiä.

b) Ratsaitus kankikuolaimia käyttämällä. Sen
tarkotuksena on varman, luontevan ja kuitenkin so-
tilaallisen istuma-asennon saavuttaminen sekä var-
muus hevosen hallitsemisessa.

3. Muutamien nimitysten selitys
Perusviiva on suora, joka ajatellaan vedetyksi

ratsuosaston keskiratsastajan hevosen etukavioiden
kautta, kun hevonen seisoo oikeassa asennossa.

Etäisyys on etumaisen hevosen hännän ja seu-
raavan hevosen pään välinen matka. Etäisyydet
mitataan askeleissa (80 em) ja hevosen pituuksissa
(3 askelta).

Välimatka on sivuttainen etäisyys kahden vie-
rekkäisen ratsastajan välillä, jalustimesta jalusti-
meen mitattuna.

Avattu, on osasto silloin kun välimatkat ovat 3
askelta, suljettu kun vallitsee jalustinkosketus.

Tuntuma, on ratsastajilla silloin,kun jalustimet
koskettavat toisiaan.

Tuntuma ja ojennus on jokaisen ratsastajan
otettava ilman muuta.

Komennolla Ojennus! otetaan silmäojennus
keskiratsastajasta.
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Jos ojennus poikkeustapauksessa on otettava
jommalta kummalta siiveltä, niin kuuluu komento:
Katse oikeaan (vasempaan) päin! — Ojennus! Sil-
mäojennuspäätetäänkomentoon:Katse eteen — päin!

Kun oikea sivusta on ratsastusradan keskustaa
kohti, ohjataan oikeallakädellä, vasemmalla,kun va-
sen sivu on radan keskustaan päin.

Sisäpuoliseksi sivuksi nimitetään radan kes-
kustaan päin olevaa sivua,ulkopuoliseksi radan sei-
nään päin osoittavaa sivua.

Kärkiratsastajaksi nimitetään osaston etu-
maista ratsastajaa.

Kavioura on ratsastusradan mukaisesti kulkeva
tie.

Puoliparaat.it ovat ratsastajankeinoja, joilla he-
vonensaadaan joko vainhetkiseksi pidätetyksi,vara-
tuksi (kats. s. 309), vähentämään tai muutamaanly-
hempään askellajiin.

Kokopa.raa.tit (kats. s. 312) saattavat liikkeessä
olevan hevosen pysähtymään.

Tempo merkitsee nopeutta, jolla hevonen mää-
rätyllä askellajillakulkee määrättyyn matkaan.

Nopeus on:
käyden 125 askelta,
keskiravia 300 askelta (harjotuksissa harjotus-

ravia komennolla :Eskadroona — ravia! 275 askelta.)
keskineliä 350 askelta (harjotuksissa harjotus-

neliä komennolla: Eskadroona — neliä — mars! 500
askelta).
4. Istumisasento. Käsi- ja ohjainasento. Apukeinot.

Istuuiisasento.
Istuinpankko lepää satulassa jännittämättömin

lihaksin. Reidet ovat hieman taaksepäin vedetyt,



300

ilman että istuinpankon asento satulassa muuttuu
ja niin paljon sisäänpäin käännetyt, että reisi ja
polvi lepäävät kevyesti satulaa vasten.

Ratsastajan säännönmukainenasento.

Sääret riippuvat vapaasti alaspäin ja ovat hie-
man vedetyt taaksepäin,koskettaen lievästi hevosen
ruumista. Kantapäät painetaan hieman alaspäin.
Jalka koskettaa koko pohjallaan jalustimen astin-
rautaa, jalantaipeensilti olematta jäykän. Jalusti-
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met asetetaan niin pitkiksi, että ratsastaja voi niitä
kaikissa käyntilajeissa pitää mukavasti, tarvitse-
matta muuttaa yllämainittuasäären tai jalan asen-
toa.

Lanteet jännitetään eteenpäin, ristiluut (lonkat)
vedetään itseen päin, ei kuitenkaan niinpaljon, että
tuntuisi ontolta. Yläruumis lepää kohtisuorassa
lanteiden päällä, olkapäät ovat luonnollisesti
alaspäin ja vedetään niin paljon taaksepäin, että
rinta kaareutuu. Pää pidetään suoraan eteenpäin,

Harjotusasento.
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leukaa ei saa työntää eteenpäin. Käsivarsien ylä-
osat riippuvat suoraan alaspäin,kyynärvarret muo-
dostavat olkavarsien kanssa jotakuinkinsuoran kul-
man, niiden keskiosa koskettaa kevyesti sisävarrel-
laan ruumista.

Käden ja olijien asento.
1) Suistaminen tavallisilla kuolaimilla. Kädet ovat

noin parin kämmenenleveyden verran yläpuolella

Suistaminen tavallisillaKuohumilla.

a"* Otsahiknab) Päiihilina, c) Pääliihnan solki
V (I) I'oskihihna
» e)Kaulaliihna
\ f) Knolainraudat renkaineen

IX) Ohjat
h) Leukarennni
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hevosen säkää ja noin neljän sormeilleveyden
päässä toisistaan. Ne ovat höllästi nyrkkiin puris-
tetut ja ovat kohtisuorassa asennossa, peukalot
ylöspäin. Kämmenselkä muodostaa käsivarren kyy-
närvarrenkanssa suoran viivan. Ohjat ovat yhtä pit-

Kuva 41.

Suistuminen tnvnllisilla kuolnimilla
rntsastuspllitsien kanssa.

a) Päähihna d) Pieni rengas
b)Leukahihna e) Liitoshihna
c) Nenähihna
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kina nimettömän ja pikkusormen välissä,nahan sileä
puoli pikkusormea vasten. Ohjien päät riippuvat
etusormen toisen nivelen yli ulospäin, hiukan kou-
kistetut peukalot painavat olijia etusormia vasten.

2) Suistaminen kankikuoi.äimillä. Vasen käsi on
kuin edellisessä, kumminkin suoraan ruumiin kes-
kuksen kohdalla, kämmenenleveyden verran sen
edessä, jakaen nimettömällä kankikuolainohjia.
Ohjien pää riippuu etusormen toisen nivelen yli oi-
kealle alas.

3) Suistaminen tavallisilla kuolaimilla. ratsas-
tiispäitsienkanssa.

4) Löyhillä kuolaimilla ratsastettaessa riippuvat
kuolainohjat kummallakin puolen yhtä pitkinä
kankikuolainohjien yli. Oikea käsivarsi riippuu
luonnollisesti alas, käsi on samoin luonnollisestiavo-
naisena ja lepää oikean reiden takapuolella,käm-
menpuoli hevoseen päin.

5) Kiinnitetyillä kuolaimilla ratsastettaessa
pidetään kuolainohjat samassa asennossa kuin
kankikuolainohjatkin, vasen kuolainohja on vasem-
massa kourassa, oikea taas oikean käden pikkusor-
men ja nimettömän sormen välissä; oikea käsi on
kahden sormenleveydenpäässä vasemmasta.Jälelle-
jääpä kuolainohjan osa riippuu suoraan sisällepäin
alas.

6) Tiukoilla kuolaiuohjilla ratsastettaessa pide-
tään kankikuolainohjia ja vasenta kuolainohjaa
kuten kiinnitetyillä kuolaimilla ratsastettaessa, oi-
kea kuolainohja vedetään vasemman käden etu- ja
keskisormen väliin.
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Ohjien asento kuolainohjien tiukkoina ollessa.

Apukeinot.
Kaikkia karkeita, reutovia apukeinoja pitää

välttää, koska ne tekevät hevosen vauhkoksi ja ha-
luttomaksi.

1) Jalkojen avulla. Jalkojen tehtävänä on vai-
kuttaa samanpuoliseen hevosen takajalkaan. Mitä
lähempänä vyötä säären kosketus tuntuu, sitä
enemmän eteewp#m-ajavasti se vaikuttaa; jos sää-
renkosketus tapahtuu enemmän takana, niin se vai-
kuttaa hillitsevästi,toisin sanoen, se estää kysymyk-
sessä olevan takajalankaviouralta poistumasta; tai
se vaikuttaa sivullepäin pakottavasti,se siis saattaa
takajalan poistumaan kaviouralta. Riippuen hevo-
sen tottelevaisuudesta, painetaan tai koputetaan
säärellä enemmän tai vähemmän voimakkaasti sa-
mallakun reidet lepäävätaivan rauhallisesti jakan-
tapää on alas painettu.

Kannuksia käytetään sääriapukeinojen vahvis-
tamiseksi, ilman että kysymyksessä oleva säären
asento muuttuu; tai aivan vyön takana kosketetta-

Sotilaskilsikirja. 1. Osa. 20
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Kuva 43.
Sääri eteenpäin kiih-
dyttävässä asennossa.

Kuva, 44.
Sääri hillitsevässä tai sivulle-
päin pakottavassa asennossa.

essa kannustamaan hevosta äärimmäiseen voimain-
ponnistukseen tai myös rankaisukeinoksi. Kannuk-
sia käyttäessään ei ratsastaja saa riuhtoa käsin he-
vosen suuta eikä säärillään saattaa sitä syöksähtele-
mään.

2) Ohjien avulla. Kiinnittäminen tapahtuu
siten, että kättä puristetaan lujemmin kokoon
ja kierretään niin, että pikkusormet nousevat
ylöspäin; hellittäminen taas kiertämällä kättä niin,
että pikkusormet lähenevät hevosen suuta.

Käännettäessä kuolainten avulla kierretään si-
säpuolista kättä niin, että pikkusormi lähenee rat-
sastajan rintaa,ulkopuolinen käsi taas laskee ohjan
hevosen kaulalle ja antaa myöten niin paljon,
että hevonen voi totella sisäpuolisen ohjan vetoa.
Kankikuolaimilla ohjattaessa suoritetaan kään-
nös kiinnitetyillä kuolaimilla, aivan samoin kuin
kuolaimilla ohjattaessa. Yhdellä kädellä ohjat
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taessa alkaa käännös vastaavalla hevosen pään ase-
malla. ,,Asema oikealle" tehtäessä kiertyy-käsi si-
ten, että sonnien koskimaiset nivelet lähenevät
ruumiin keskustaa ja pikkusormi nousee ylöspäin.
„Asema vasemmalle" tehtäessä lähenee pikkusormi
ratsastajan ruumista ja peukalo samaten lähenee
hevosen vasonta olkapäätä. Käännöksissä kiertyy
käsi vielä voimakkaammin, oikealle käännettäessä
nousee pikkusormi sekä kyynärvarsi rinnan oikeaa,
vasemmalle käännettäessä rinnan vasenta puolta
kohden.

3) Ruumiinpainonavulla. Ruumiinpainolla au-
tetaan säären ja ohjaksien vaikutusta. Vetämällä
yläruumistaan taaksepäin ratsastaja kiihottaa he-
vostaan eteenpäin, taivuttamalla ruumistaan eteen-
päin taas hillitsee. Käännöksissä nojaa ratsastaja
painollaan sille puolelle, jonne hän haluaa kääntää,
samalla hieman laskien samanpuolista lannetta ja
polvea. Virheellistä on taivuttaa lanteita sivulle-
päin, koska sen kautta ruumiinpaino tulee vaikutta-
maan väärälle puolelle.

5. Hevosen ohjaus radalle ja radalta pois.
Kuolaimilla. Oikea käsi tarttuu noin kämme-

nen leveyden verran renkaiden takaa ohjiin, jotka
etu- ja keskisormi jakavat, ja kiinnittää samalla hie-
man enemmän oikeanpuolista ohjaa. Ohjain päät
otetaan oikeaankouraan, peukalo ohjainpäälle.

Kankikuolaimillä. Ohjat jäävät hevosen kau-
lalle. Oikea käsi tarttuu kankikuolainohjan yli
kuolainohjiin,kuten edellä on mainittu.

Komennolla: Asento! — Ojennus! ottaa mies
hevosensa vieressä perusasennon ja ojentaa sen
muiden hevosten otsaviivanmukaan.
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6. Ratsastusosasto ja sen pääasialliset liikkeet.
Tavallisesti asettuu osasto avattuna, yhtäjak-

soisena pitkälle sivulle siten, että hevosten päät
jäävät radan keskiviivan taakse. Komento: Kärki-
ratsastaja käännös oikeaan (vasempaan), riviin
vasemmalle (oikealle) avauksilla! — mars! Etumai-
nen ratsastaja tekee käännöksenradalle ja pysähtyy
komennolla: Kärkiratsastaja -- seis! Seuraavat rat-
sastajat ratsastavat runsaan hevosen mitan sen pis-
teen ohi, jossa etumies on tehnyt käännöksen,kään-
tyvät ja pysähtyvät kärkiratsastajan tasalle.

Kun osasto seisoo radalla, niin komennolla
Eskadroona jonoriviin oikealta (vasemmalta) — mars!
ratsastaa oikea (vasen) sivustamies suoraan eteen-
päin, tekee radan reunassa käännöksenoikeaan (va-
sempaan) päin ja ratsastaa edelleen. Seuraava al-
kaa ratsastaa vasta silloin kun etumaisen hevosen
lautaset ovat yhden hevosenmitanpäässä hänen he-
vosensa päästä; hän ratsastaa samoin suoraan
eteenpäin ja tekee käännöksen kuten kärkiratsasta-
jakin.

Kahden hevosenmitan etäisyyksillä ratsas-
tavaa osastoa supistettaessa seuraa komento:
Askeleen (kolmen askeleen) avauksille supista —
askellaji (mars, keskiravia tai neliä — mars!)
Kärkiratsastaja ratsastaa entisessä askellajissa, kun
taas toiset muuttavat määrättyyn askellajiin ja su-
pistavat toinen toisensa perään. Päinvastaisessa
tapauksessa osasto ratsastaa vanhassa askellajissa,
kun taas kärkiratsastaja hiljentää komennolla:
Kärkiratsastaja — seis! tai Kärkiratsastaja — käyden!

Etäisyyksien ottaminen suljetussa osastossa ta-
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pahtuu komennolla Avaus eteenpäin ottakaa (as-
kellaji)!

Radan leikkaaminen (shangeeraus);Koko (puoli)
rataa) leikkaa! tahi Radan pituus leikkaa! Kärki-
ratsastaja ratsastaa kuvassa merkityn tien, osasto
seuraa tarkasti etumiestä ja tahtia.

Komennolla Ympyrään ratsasta! alkaa kär-
kiratsastaja ensimäisestä paraatipisteestä ratsastaa
ympyrään (kuv. 45), toiset ratsastajat seuraavat
samasta paikasta. Komennolla Koko rata! palaa
osasto radalle takaisin. Ympyrästä pois leikkaa! ja
Ympyrä leikkaa! (kuva 45).

Voltti — mars! Ratsastaja ajaa radan sisälle,
ratsastaa ympyrän, jonka läpimitta on kaksi hevo-
senpituutta ja palaa käännöspaikassa jälleen radan
kaviouralle (kuv. 46).

Komennolla Eskadroona täyskäännös — mars!
ratsastaa ratsastaja puolivoltin ja siten siihen pis-
teeseen, joka on kolme hevosmittaa taaksepäin täys-
käännöksen alkupisteestä (kuv. 46).

Jos täyskäännös on suoritettava kärkiratsasta-
jasta alkaen (useimmiten lyhyen seinän ensimäi-
sestä kulmasta), niin seuraa komento: Kärkiratsas-
taja (kulmasta) — täyskäännös! (kuva 46).

Kärkiratsastaja kiemuraviivoja pitkälläseinällä!
tai Kärkiratsastaja kiemuraviivoilla radan läpi!
(kuva 46).

7. Apukeinojen yhteisvaikutus ja käyttö.
1) Hevosen varauksen 1. jännityksen aiheuttaa

ratsastaja lonkkia jännittämällä ja molemmilla sää-
rillä työntämällä hevosta eteenpäin levossa olevaa
tai hieman kiinnittävää kättä vastaan (kts. s. 306,2).
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Kuva 45,

A BOD Koko rata
AB FE Puoli rataa
1)OF E „" Leikkauspisteet'— - Leikkausviivat (vasem-

malta oikeaan päin).
*f Kavionura nurkassa.

" Ympyrän paraatipisteet.
abc\ Leikkausviivatympyrästä
dbe/ pois.

Ympyrän leikkausviivat,

Tässä ristivaikutuksessa eteenpäin pakottavien ja
pidättävienkeinojen välillä pitää edellisten aina olla
vallitsevampina.
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Kuva 40.

a) Käännös oikeaan, Kiemuraviivoja pitkällä seinällä.
b) Vollti, e) Kahdeksan. Kiemuraviivoja radan läpi.Kiemuraviivojaradan läpi.

Jos ratsastaja hevostaan varatessaan tuntee
joustavan yhteyden käden ja hevosen suun välillä,
niin „raisu on ohjasten vallassa".

Jos ratsastaja toistaa varaavia keinoja siksi,
kunnes hevosen kaula ja niska taipuvat ja se puree
kuolaimiaan, herkästi noudattaen ratsastajan ohjien
liikkeitä,niin „ratsu on suistettu".

Uudistetulla takapuolenpainamisella,toistetuilla
eteenpäinpakottavillakeinoilla, välistä myös kevy-

k "- J
" i i
:/ "

il'
\ "■"" """ \:
1 > 3
!i

* a
i / :i
i / ;,
(,-"" "" :

;V .."" "".:
'/""" " Sl. J



312

ellä kädenkohottamisella saadaan suistetun ratsun
niska kohoamaan; „ratsu on ojennettu".

2) Lähtö: Eskadroona — mars! Ratsastaja
pakottaa varatun ratsun lonkan ja säärien avulla
eteenpäin ja käsi antaa vain niin paljon myöten,
jotta ratsu voi lähteä liikkeelle.

3) Raviin lähtö: Eskadroona — keskiravia!
Apukeinot ovat vastaavat kuin käyntiin lähdössä.
Jäykkä istuminen ja luja käsi, samoin kuin riittä-
mätön eteenpäinpakotus aiheuttavat usein nelistä-
misalotteen ohjien takana (s. o. hevonen ei ota kuo-
laimia ja kääntelee päätään taaksepäin). Tarmok-
kaalla eteenpäinpakotuksella(sysäyksellä) on ratsas-
tajan ensin alotettava vauhdikas neli ja vasta sitten
sovellettavaraviin.

Ravin parannus: Kovemmin! Raviaskelten pi-
tää vähitellen kasvaa, ratsastaja antaa ratsulle
vapaammat ohjat, kuitenkaan liikaa hellittämättä.

4) Keinuravi. Ratsastaja ei anna jokaisenhe-
vosenaskeleen heittää itseään, vaan ottaa jokaisen
sysäyksen vastaan, tukien polveensa ja jalusti-
meen. Radalla suoritetaan keinuravi aina sisäpuo-
lisen takajalan mukaan, s. o. ratsastaja putoaa joka
kerta satulaan kun sisäpuolinen takajalka ottaa as-
keleen. (Tämän näkee ratsastaja siitä, että hevosen
ulkopuolinenolka yhtaikaa menee eteenpäin). Ettei
keinuravissa hevonen pääsisi valloilleen, täytyy rat-
sastajan työntää istuinpankkoa ja lanteita eteenpäin
ja säärillä polvien joustaessa pitää kestävästi yh-
teys hevosen ruumiin kanssa.

5) Koko paraati: Eskadroona — seis! Koko
paraateja valmistetaan, varsinkin vilkkaammassa
askellajissa, puoliparaateilla. Ohjauskeino ei saa
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olla yhtäkkinen veto, vaan sen on pikemmin oltava
kiinnittämisen ja hellittämisen yhtämittaista vuorot-
telua. Mitä vilkkaampi askellaji oli, josta paraati
seuraa, sitä voimakkaampia pitää olla eteenpäin-
pakottavien keinojen, jotta vältettäisiin etupuolen
paraati ja senkautta jalkavammat tai kova hevosen
kulutus. Hevosen peräytymistäparaatin jälkeenon
estettävä hellittämällä kättä ja lonkkaa jännittä-
mällä.

6) Ojennus taaksepäin: Eskadroona taakse-
päin ojennus — mars! Seis! (Eteenpäin — mars!)
Suoraan takajalkoihin vaikuttavilla ohjasvedoilla on
varattu hevonen saatettava astumaan taaksepäin
mahdollisimman tasaisilla, rauhallisilla askeleilla
suorassa ojennuksessa. Hillitsevät sääret estävät
takaviistoon-käymisen(kts. s. 305).

7) Hevosen ojentaminen: Viistossa, s. o. taka-
jalkoineen kaviouran sisäpuolella kulkevat hevoset
ojennetaan aina niin, että etujalat ojennetaan taka-
jalkojen mukaan. Sisäpuolinen,hillitsevä sääri es-
tää takajalkoja uudelleen viistoon käymästä, sa-
malla kun ulkopuolinen, ajava sääri pakottaa ulko-
puolisen takajalan astumaan eteenpäin; pidättävä
ulommainen ja ohjaava sisimmäinen ohja ojenta-
vat sitten etuosan takajalkojenmukaan.

8) Ratsastus asemaan; Hevoset oikealle (va-
semmalle) asemaan! Ratsastaja kohdistaa painonsa
sisällepäin, sisäsääri on vyössä kiinni, ulkosaari
hillitsevänä vyön takana, sisimmäinen käsi on si-
säänpäin kiertynyt (kts. s. 306). Hevonen taipuu täl-
löin pituussuunnassaan siten, että suoraan eteen-
sä katsova ratsastaja näkee hevosensa sisäpuolisen
silmän. Tätä asemaa tarvitaan nurkkauksien ohi
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ratsastamista, käännöksiä, erilaisia kaviourakuvioi-
ta ja neliä varten. Komennolla Hevoset suoraan
eteenpäin asemaan päättyy tämä asento.

9) Käännökset paikallaan.
a) Käännökset etupuolen ympäri: Etupuolen

ympäri käännös oikeaan (vasempaan) päin (täys-
käännös) — mars! Hevonen kääntyy sisäpuolisen
etujalan ympäri, tehden takajaloillaan suuremman
piirin. Hevonen saatetaan ensin käännöksen puo-
lisen ohjan (kts. s. 309; 1) ja sivun mukaiseen asen-
toon. Senjälkeen työntää sisäpuolinen sääri askel
askeleelta takapuolta etupuolenympäri, samalla kun
ulkopuolinen estää takapuolen liiallista kääntymistä
ja saa aikaan, että hevonen ottaa jokaisella sisäpuo-
lisen säären tj^önnöllävain yhden askeleen.

Vastakkaisella päänasennolla tapahtuva kään-
nös: Vastakkaisella päänasennolla käännös etu-
puolen ympäri oikeaan (vasempaan) päin — mars!
Silloin painaa ulommainen sääri takapuolta kään-
tymään, kun taas sisäpuolinen estää sen liikakään-
nöksestä.

b) Käännökset takapuolen ympäri: Käännös
oikeaan (vasempaan) päin (täyskäännös) — mars!
Hevonen kääntyy sisäpuolisen takajalan ympäri.
Hevonen taivutetaan sisäänpäin, sisimmäinen ohjas
ohjaa käännöstä ja johtaa hevosen askel askeleelta
takapuolen ympäri. Kiinnitetty ulommainen ohjas
ja hillitsevä (kts. s. 306) ulkopuolinen sääri estävät
takapuolen sivulleastumisen.Molemmat sääret, eten-
kin sisäpuolinen, pakottavat eteenpäin ja estävät
taka-askeleet käännöksen aikana. Jokaisessa kään-
nöksessä on ratsastajan ruumiinpaino suunnattava
senpuoliselle sivulle, jonne käännytään (kt5.5.309;1).
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Kuva 47
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Etupuolen ympäri
täyskäännös oikeaan. Takapuolen ympäri täyskäännösoikeaan

10) Käännökset liikkeessä: Käännös oikeaan
(vasempaan) päin — mars! Suoraan! Joka kään-
nöksen edellä on hevonen puoliparaatillavarattava
ja saatetaankysymyksessä olevaan asemaan. Sisim-
mainen ohja ohjaa hevosen käännökseen, sisäpuoli-
nen sääri työntää hevosta eteenpäin, ulommainen
'ohja määrää käännöskaaren suuruuden ja estää yh-

Kuva 48.
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dessä hillitsevän (kts. s. 305) ulkopuolisen säären
kanssa takapuolen sivulle menon.

11) Nurkkien ohi, ratsastettaessa sekä radan
leikkauksissa, ennen leikkausviivalle menoa ja en-
nen tältä kaviouralle palaamista,pitää sisäpuolisen
säären ulommaisen olijan kanssa ohjata hevosta
nurkkaan tai leikkauspisteeseen päin ja olla vasta-
vaikuttimena hevosen taipumukselle tieltä poikkea-
miseen tai kaaren suoristamiseen.

12) Ympyräratsastus ja. vallit. Apukeinot ovat
samat kuin käännöksiä liikkeessä tehtäessä.

13) Kiemuraviivat.Ruumiinpainokeinojen (kts.
s. 307) pitää olla hevosen ohjauksessa vallitsevi-
na. Kevyellä istumisella on saatava aikaan, että
kiemuraviivasta tulee kaarenmuotoinen eikä kul-
mikas.

14) Neli. Nelissä toisenpuolen jalat astuvat
edemmäs kun toisen. Jos esim. oikeanpuoliset ja-
lat astuvat edemmäs, niin hevonen menee oikeaneliä.
Jos yksi vasen ja yksi oikea jalka astuvat edemmäs
niin menee hevonen ristineliä, tämä askellaji on vää-
rä, se tuntuu ratsastajasta töksähtelevältä, epämu-
kavalta. Vasemmalla kädellä ratsastetaan vasen-,
oikealla oikeaneli (paitsi vastakkaisilta issä). Väärin
nelistää hevonen, joka vasten ratsastajan tahtoa
esim. vasemmalla kädellä nelistää oikealla. Oikea
ja väärä neli pitää rekryytin jonkun ajan kuluttua
oppia tunteinaan alas katsomatta.

Komennolla Eskadroona keskineliä (neliä ly-
hyessä tempossa) — mars! varaa ratsastaja ratsu-
aan, vie sen sisäänpäin asemaan (kts. s. 313; 8) ja
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muuttaa ruumiinpainonsa sisäsivulle. Sitten kiinni-
tetään kevyesti ulommaista ohjaa ulkopuolisen taka-
jalanhillitsemiseksi,samallakuin sisäpuolinen sääri
pakottaa sisäpuolisen takajalan astumaan eteen-
päin ja saattaa siten ratsun nelistämään. Nelissä
pitää ratsastajan istua levollisesti, istuinpankko tii-
viisti satulassa ja noudattaen hevosen liikkeitä koh-
tisuorassa (ei takakenossa) olevalla yläruumiillaan.
Nyrkit pysyvät levollisina, sääret nojaavat levolli-
sesti hevoseen ja ajavat sitä eteenpäin niin pian
kuin se aikoo lopettaa nelin. Jos hevonen nelistää
väärin, niin on ratsastajan saatava se talttumaan,
ojennettava se ja alotettava taas neli, häiritsemättä
silti takamiestä. Tarkoituksenmukaisesti käyttää
hän tätä korjausta varten jotakin nurkkaa tai rat-
sastaa hän ennen lyhyen seinän ensimmäistä nurk-
kaa matalassa kaaressa radan sisälle, taltuttaa rat-
sunsa ja ratsastaa niin että hän toisen nurkan ta-
kana saapuu omallepaikalleen. Vastaavalla tavalla
on meneteltävä, kun on oikaistava sellainen virhe,
että hevonen nelistää ravin asemesta. Komennolla
Nopeammin! parannetaan keskinelistä täyteen ne-
liin.

15) Säärenväistö: Hevoset oikeata (vasenta)
säärtä väistäen! Hevosen päänascnto otetaan aina
sivulletyöntävän säären mukaan, jota siitä syystä
kutsutaankin »sisäpuoliseksi sääreksi", vaikkakin se
osottaisi radan ulkoreunaan päin. Hevonen liikkuu
kahta kaviouraa myöten,päänasennon ollessa hyvin
pienen. Silloin sisäpuoliset jalat astuvat yhtäläisesti
ulkopuolisten ohi ja eteen. Ratsastaja istuu sisäsi-
vulle päin ja painaa takapuoltasivulle sisäpuolisella
säärellään, joka on aivan vyön takana.
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Komennolla Suoraan! lopetetaan säärenväistö,
samalla kun hevosen etupuoli suunnataan takapuo-
len mukaan.

16) Sulkeminen tapahtuu osastossa vain sil-
loin kuin tämä on yhdessä rivissä ja on pysähdytty.
Komennolla Eskadroona oikealle (vasemmalle) sul-
kekaa — mars! varaa ratsastaja hevosensa, asettaa
sen hieman päänasemaan oikealle (vasemmalle) ja
katsoo itse samaan suuntaan. Sitten istuutuu hän
vähän sisäsivulle (kats. s. 307), kääntää hevosen ta-
kapuolen ympäri etuoikeaan (etuvasempaan) ja pa-
kottaa sen ulkopuolisella, vyön takana olevalla sää-
rellään astumaan sivullepäin tasaisin, levollisin as-
kelin. Sisimmäinen ohja ohjaa hevosta ja antaa
sille sen päänasennon, ulommainen estää sitä astu-
masta osaston rintamaviivan eteen.

8. Yksinratsastus.

Ratsastajan on tarkasti pidettävä itsevalitse-
mansa kaviokuviot ja tahti.

Hajalleratsastus on osaston kaikkien ratsasta-
jien yhfaikaista yksinratsastusta.

». Hypyt.

Ratsastaja katsokoon esteen yli suoraan eteen-
päin, istukoon satulassa suljetuin,polvin ja kiinnite-
tyin ohjin ja auttakoon tarmokkaalla ratsastamisella
hevosta etenkin ylipääsemiseen. Kaiken muun tekee
hevonen itsestään, eikä sitä pidä häiritä.



319

Kuva 49.

Ratsastajan on pidettävä kädet matalalla ja
rauhallisina, hän ei saa ohjien avulla pitää itseään
kiinni. Hyppäyksen „lonnon" aikana on yläruumis
kohtisuorassa asennossa maanpintaa vastaan siitä
syystä yläruumis hyppäyksen alussa lähenee hevo-
sen kaulaa, alastullessa taas lautasia.
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Kuva, 50.

10. Katsastus luonnossa.
Vuoria ylösratsastaessaannojaa ratsastaja ylä-

ruumiillaan eteenpäin ja puristaa lujasti polvillaan
Hevoselle antaa hän tarpeellisen löyhätolijat.
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Vuoria alas ratsastaessaan ratsastaja nojaa ylä-
ruumiillaan taaksepäin ja hellittää ohjia, kadotta-
matta kuitenkaan tulilinnusta hevosen suuhun.

D. Suksi- ja porojoukot.
Yleistä.

Taivon tulo voi joukkojen toiminnalle sodassa
luottaa monenlaisia vaikeuksia ja esteitä. Tosin toi-
selta puolen vesistöjen jäätyminen tuo mukanaan
laajemmat liikuntamahdollisuudet, mutta esim.

Snlilaskäsikirja. 1. Osa. 21




