
HUBERTUSRATSASTUS 

 

7.10.2012 

 

Tervetuloa osallistumaan Tuomarinkylän Ratsastuskoulun Oy:n järjestämään Hubertusratsastukseen 

7.10.2012. Kokoontuminen tapahtuu alakentällä klo 9.00 (lähtö talleilta klo 8.50). Ratsastamme 

Tuomarinkylästä Haltialan maastoihin ja sieltä takaisin alakentälle, jossa halukkaat voivat osallistua 

ketun metsästyslaukkaan. Sään mukaan metsästys joko sänkipellolla tai kentällä. 

 

Osallistujien on suotava pukeutua siistiin ratsastusasuun sekä siistiä hevosensa myös 

metsästyskuntoon. 

 

 Ratsastuksen jälkeen tarjoamme Hevosenmaljat sekä havunoksat onnistuneesta 

ketunmetsästyksestä Tuomarinkylän Ratsastuskoulun AIV-tornin terassilla. 

 

 Hubertuslounas Tuomarinkylän Kartanoravintolassa alkaa klo 12.30. Lounaalle ovat tervetulleita 

kaikki, myös ne jotka eivät osallistuneet itse ratsastukseen. Lounas valittavissa ala carte- listalta. 

 

 

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN KANSSAMME IKIMUISTOISTA METSÄSTYSPÄIVÄÄ! 

Hubertusratsastuksen historiaa 

 

Hubertus eli 600-luvun lopulla nykyisessä Belgiassa. Hän kuului aatelistoon jonka 

eräänä harrastuksena oli metsästys. Tuolloin joskus varsin railakkaitakin piirteitä 

saaneita metsästysretkiä pidettiin kirkon taholta pakanallisena ja syntisenä puuhana. 

Tarun mukaan Hubertukselle kirkastui Jumalan sana juuri eräällä metsästys retkellä  ja 

se muutti hänen koko elämänsä. 

Hubertus luopui kaikesta omaisuudestaan, vetäytyi luostariin Ardennien vuoristoon ja 

paavi vihki hänet Liegen piispaksi. Hän ehti 20 vuoden piispana oloaikanaan tulla 

kuuluisaksi ihmeellisestä sairaita parantavasta voimastaan. Pian kuolemansa jälkeen 

Hubertus julistettiin pyhimykseksi. 

Metsästäjät kautta Euroopan pitävät Hubertusta suojelupyhimyksenään ja koska 

metsästys silloin suoritettiin ratsain tuli pyhästä Hubertuksesta myös ratsastajien 

suojelupyhimys. 

Nimenomaan ratsastajien suojelupyhimyksenä häntä on jo kunnioitettu yli tuhat vuotta. 

Alkuperäinen Pyhän Hubertuksen päivä on marraskuun 3. Päivän lähestyessä nousevat 

ratsastajat kautta koko ratsastavan maailman vertauskuvaannolliseen 

ketunmetsästykseen kunnioittaakseen Hubertuksen muistoa. 

 



 

Hubertus ratsastus Tuomarinkylässä 

Kentälle järjestäytymisen jälkeen on aika suunnata maastoon. Master on metsästyksen 

johtaja. Kaikille osallistujille jaetaan havut kiinnitettäväksi rintapieleen merkiksi 

metsästysporukan jäsenyydestä. 

Maastoratsastuksen jälkeen alakentälle saavuttua repolainen ilmestyy yhtäkkiä 

näköpiiriin ja huima ketunmetsästys-jahti voi alkaa. Kun suuri ratsulauma yhdessä 

tuumin karauttaa kiitolaukkaa punahännän perään, on tiedossa taatusti vauhtia. Jahti 

päättyy, kun kettu on saatu kiinni. Ketunhännän napannut on metsästyksen voittaja ja 

hänellä on kunnia toimia ensi vuonna metsästettävänä kettuna. 

Ketunhäntä otetaan mukaan ja tallille palattaessa juodaan Hevosenmaljat (kuminauha- 

Coca Colat) Tuomarinkylän Ratsastuskoulun AIV-tornin terassilla. Maljat juodaan niin 

hevosille, ketulle kuin Hubertuspyhimykselle. Kun hevoset on hoidettu, on aika siirtyä 

nauttimaan metsästyslounaasta Tuomarinkylässä sijaitsevaan Kartanonravintolaan ja 

muistelemaan jahdin saamia hurjia käänteitä. 

Hubertusratsastus on ratsastusta aidoimmillaan! 

 

Tervetuloa viettämään kanssamme ikimuistoista 

metsästyspäivää! 

 

 


