
Iloinen kokonaisuus
Syksyn säännöllisen ratsas-
tusjakson jälkeen Korren-
salo on huomannut asiak-
kaissaan paljon fyysisiä ja 
psyykkisiä muutoksia pa-
rempaan.

– Se riemu ja liikunnan 
ilo on nähtävissä. Fyysi-
siä muutoksia ovat kävelyn, 
ryhdin ja vartalonhallin-
nan parantuminen. Ratsas-
tuksella on positiivisia vai-
kutuksia psyykeen ja sosi-
aalisuuteen. Ratsastajien 
itsetunto ja keskittymisky-
ky ovat kasvaneet. Erityis-
lapset ovat voineet tavata 
tallilla toisiaan ja huomata, 
että meitä on muitakin. Tie-
tenkin uusi suhde hevoseen 
ja siihen tutustuminen on 
myös tärkeää, Korrensalo 

tiivistää.
Erityisryhmän ratsasta-

jilla on oma avustaja, yleen-
sä fysioterapeutti, ja toinen 
avustaja taluttaa hevosta. 
Taitojen kehittyessä ja fyy-
sisen kunnon mukaan he 
voivat ratsastaa ilman avus-
tajaa ja hevosentaluttajaa. 

– Ei ole tarkoitus, että po-
nia vain talutetaan ympyräl-
lä ja lapsi istuu selässä. Rat-
sastaja jumppaa, opettelee 
uusia asioita ja tekee töitä 
ratsastuksenopettajan joh-
dolla. Paras hetki on, kun 
lapsi sanoo avustajalleen: 
”Päästä irti”, Korrensalo 
hymyilee.

Pehmeästi ja matalalla
Eräs merkkikokeeseen osal-

listunut oli tervolalainen 
13-vuotias Esko Romsi. Es-
kon äidillä Henna Romsil-
la on kotona hevosia, joten 
nuori mies on istunut hevo-
sen selässä ensimmäisen 
kerran kaksivuotiaana. 

Nyt Esko on aloittelemas-
sa kilpailu-uraansa Meri-
Lapin Hevospalvelun Baj-
ka-tammalla. Pyörätuoli saa 
jäädä maneesin nurkkaan 
ratsastuksen ajaksi.

– Ratsastus on tällä hetkel-
lä lempiharrastukseni, mut-
ta kuuntelen myös paljon 
musiikkia ja äänikirjoja, Es-
ko kertoo.

Bajkan taloudellinen tapa 
liikkua sopii Eskolle.

– Hevosella on sopivan 
pehmeät ja matalat liik-
keet, joten minun on helppo 
istua siellä. Hevonen joten-
kin vaistoaa, että nyt pitää 
mennä tosi tarkasti ja olla 
varovainen liikkeissä. Se on 
myös kiltti ja tottelevainen, 
Esko kuvailee pilkullista va-
kioratsuaan.

Esko ei jännittänyt merk-
kikoetilannetta.

–Aion ehdottomasti jatkaa 
kilparatsastusta. Kilpaile-
minen oli kivaa. Minun ta-
voitteena on itsenäinen rat-
sastus ilman avustajia, Esko 
sanoo päättäväisesti.

Kaikki erityisryhmäläiset 
suorittivat käynnissä ratsas-
tettavan ratsastusmerkkiko-
keen hyväksytysti. 
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Silmälääkäri-
palvelut

Silmälääkäripalvelut tuo� aa Instru optiikka Oy. Palvelun hinta alk. 80 €. 
Ilmoituksen lähteenä Käypä hoito -suositus, jonka mukaan kehi� yneissä maissa 
enintään puolet silmänpainetautia sairastavista tietää sairastavansa sitä (Duodecim 2010).

Monet silmäsairauksista ovat alussa oiree� omia ja silloin niiden 
toteamiseen tarvitaan asiantuntija. Silmäsairauksien riski kasvaa 
iän myötä ja säännölliset silmälääkärikäynnit tulisikin aloi� aa 
viimeistään 40 vuoden iässä.

Instrumentariumin kaikista myymälöistä saat 
asiantuntevat ja amma� itaitoiset silmälääkäri-
palvelut käy� öösi aina tarvi� aessa. Varaa aika
silmälääkärille helposti yhdestä numerosta 
016 469 7000 tai osoi� eesta instrumentarium.fi , 
josta löydät myös lähimmän myymäläsi.

Monet silmäsairauksista ovatat aalulussssaa oioiree� omia ja silloin niiden
toteamiseen tarvitaan asiantuntija. Silmäsairauksien riski kasvaa 
iän myötä ja säännölliset silmälääkärikäynnit tulisikin aloi� aa 
viimeistään 40 vuoden iässä.

Huumeita  
rajalla?

Aikuisille tarkoitettu, informatiivinen luento 
päivän tilanteesta. Jari Seppälä ja Ola Backe 

poliisista rajan molemmin puolin,  
luennoivat suomen kielellä. 

● Varoitusmerkit
● Eri aineet
● Nettihuumeet
● Riskitekijät
● Ehkäisytekijät
● Avun hakeminen

Tiistaina 6. marraskuuta  
klo 17.30 r.a Marielundin koululla

ARBETARNAS
BILDNINGSFÖRBUND

Tornio 
Seija Salomäki

Meri-Lapin ratsastajien 
seurakilpailut Kaakamos-
sa alkoivat erityisryhmien 
ratsastusmerkkikokeella. 
Luokka oli avoin kaikille, 
joilla on diagnosoitu kehi-
tysvamma tai muu liikunta-
vamma. 

Erityisryhmien kuntou-
tukseen ja fysioterapiaan 
erikoistunut yritys sai eri-
tyisluokan lähtijämäärän 
ennätyslukemiin, kun fysio-
terapeutti Arja Korrensalo 
henkilökuntineen toi muka-
naan neljä ratsastuksesta in-
nostunutta asiakastaan. 

Ryhmä tutustuu eri lii-
kuntalajeihin ja tarkoituk-
sena on löytää niistä oma, 
jopa elämänpituinen har-
rastus. 

Noin kymmenen innostu-
nutta lasta ja aikuista aloitti 
ratsastuksen kesällä viikon 
kurssina. Tarkoituksena oli, 
että kurssin jälkeen he kävi-
sivät myös itsenäisesti tääl-

lä Katariina Pajarin opissa 
kesän ajan. 

– Syksystä saakka olem-
me ratsastaneet yhdessä 
keskiviikkoisin. Nämä nel-
jä lasta innostuivat vielä 
suorittamaan ratsastusmer-

kin kauden päätteeksi, Arja 
Korrensalo kertoo. 

Osa ryhmäläisistä jatkaa 
ratsastuksen parissa, mutta 
talven aikana ryhmä tutus-
tuu myös uintiin, luisteluun 
ja lasketteluun.

Oman harrastuksen arvoitus
Erityis- 
ryhmäläiset  
kokeilevat 
eri lajeja

Bajka-tamman taaksepäin kääntyneet korvat kertovat sen kuun-
televan Esko Romsin ratsastusapuja. Eskoa avustaa ratsastuk-
senopettaja Katariina Pajari.

Suvi Leskinen ja Esko Romsi kuntoutuvat ratsastamalla. Kuntou-
tus on tiimityötä.Eskon tiimiin kuuluvat äiti Henna Romsi (oik.) 
ja keskellä fysioterapeutti Arja Korrensalo.

Rosita Malinen

Tornio
Tornion ja 
Haapa ra n-
nan reippais-
ta jääkiekko- 
ja jääpallopo-
jista koostu-
nut porukka, 
LRK Länsi-
Rajan Konkarit, on osallis-
tunut Yle 2:n lasten ja nuor-
ten ohjelma Galaxin Säbä-
mestari 2012 -kilpailuun, 
jonka kuvaukset olivat elo-
kuussa 2012. 

Pojat eivät harrasta säh-
lyä virallisessa sählyjouk-
kueessa, mutta kokosivat 
muiden yhteisten harras-
tusten pohjalta joukkueen 
ja laittoivat hakemuksen 
Yle:lle. 

Hakijoita turnaukseen oli 
45 ja mukaan pääsi yhteensä 
kuusi tyttöjen ja kymmenen 
poikien joukkuetta. 

Kilpailuun liittyviä tehtä-
viä varten pojat harjoitteli-
vat. 

Poikien ottelu nähdään 
perjantaina 2.11.2012 kello 
16.30 ja uusintana lauantai-
na 3.11. 

Joukkueessa pelasivat Os-
kari Harjuoja, Eemil Pek-
kala, Leevi Pekkala, Henri 
Pyyny, Eetu Reinikainen, 
Juho Suhonen ja Santeri Yli-
suutala.

Tornio-
Haaparannan 
pojat kisaavat 
Säbä-
mestaruudesta

SaiSiko olla 
palStallinen 
paikalliSta?


