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NettiHokki on Tampereen Ratsastusseura Ry:n – Tammerfors Ridklubb rf:n sähköinen 

jäsenlehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa:  

– nro 1 maalis-huhtikuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim. 15.3. 

– nro 2 kesä-heinäkuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim.15.6. 
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lupa kuvan julkaisemiseen. Emme julkaise vesileimallisia kuvia. 
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hokkitrs@gmail.com, http://www.tampereenratsastusseura.fi/nettihokki/ 
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Kansi: Tuore ponien SM-kultamitalisti Ida-Lotte Peltoniemi ja Top Tilas. Kuva Hanna 

Heinonen.
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Pääkirjoitus 

Jokainen TRS:läinen on jutun arvoinen 
 

Jos otsikkoon on uskominen, ei Suomen 

suurimman ratsastusseuran jäsenlehdellä 

ole pulaa jutunaiheista. Ihan näin helppoa 

jäsenlehden teko ei kuitenkaan ole. Valta-

osa seuramme jäsenistä on tavallisia ratsas-

tuksen harrastajia, joiden elämäntapahtu-

mista emme kuule. Otsikko kuitenkin kuvaa 

osuvasti NettiHokin toimituslinjaa: jokai-

nen terssiläinen todella on jutun arvoinen. 

Jutuissamme olemme pyrkineet huomioi-

maan jokaisen seuramme jäsenen oli kyse 

sitten puhtaasta suorituksesta ristikkoluo-

kassa tai edustuspaikasta kansainvälisissä 

kilpailuissa. Olemme myös saaneet arvok-

kaita juttuvinkkejä, joita olemme toteutta-

neet ja toteutamme jatkossakin. Jos tiedät 

jonkin mielenkiintoisen ihmisen tai hevo-

sen, josta voisi jutun kirjoittaa, vinkkaa ih-

meessä. Muuten juttujen aiheet ovat vain 

allekirjoittaneiden kokemuspiirin varassa. 

Tähän lehteen olemme onnistuneet 

samaan monta mainiota kirjoitusta eri ihmi-

siltä. Kiitos siitä! Teitte niin hienoa työtä, 

että kirjoitusnakki saattaa osua toistekin 

kohdallenne. Iso kiitos myös Hanna Hei-

noselle, joka jaksaa kaivaa kuva-arkistojaan 

ja antaa hienoja kuviaan NettiHokin käyt-

töön. Ilman Hannaa lehti olisi huomattavas-

ti tylsempi ja värittömämpi. 

Ahkerana kilpailujärjestäjänä TRS 

tarjoaa rutkasti jutunjuurta kilpailuistaan. 

Kesän suurin tapahtuma Niihamassa pidet-

tiin kesäkuussa, kun kouluratsastajat ratkoi-

vat SM-mitalinsa. Koulu-SM:istä ja niiden 

tunnelmista onkin lehdessä pitkä juttu – tie-

tysti Hannan kuvittamana. Kesän toinen 

suurkilpailu Tampere Summer Challenge 

käydään elokuun ensimmäisenä viikonlop-

puna ja silloin Niihaman valtaavat vuoros-

taan esteratsastajat. Tämäkin kilpailu rapor-

toidaan syksyn NettiHokissa, mutta tun-

nelmia kannattaa tulla aistimaan jo paikan 

päälle.  

Reportteri keskittyy tällä kertaa lä-

hinnä kisatuloksiin, sillä yrityksistämme 

huolimatta emme ole saaneet vinkkejä mu-

kavista tallijuoruista tai muista pikku uuti-

sista. Mikään TRS:aan tai sen jäseniin liit-

tyvä ei ole liian mitätöntä raportoitavaksi. 

Kesä ja kärpäset ovat vihdoin saapu-

neet, ihanaa! Harvoin sitä joutuu hevosia 

viemään laitumelle lumisateessa, niin kuin 

kävi jokunen viikko sitten Tampereen seu-

dulla. Toivottavasti aurinko hellii loppu ke-

sän ja lataa niin ratsastajien kuin hevosten 

akut loppukauden koitoksiin. Alkukesän 

epätoivoiselta näyttäneen tilanteen jälkeen 

heinätöihinkin on vihdoin päästy ja ensim-

mäiset heinät saatu talven varalle säilöön. 

Sääennustus lupaa tällekin viikolle heinä-

poutia, joten hevoset eivät jää talvella ilman 

hyvää heinää. Sitä kelpaa kaviokkaiden tal-

ven pimeinä rouskutella. 

 

Aurinkoista kesää ja antoisia lukuhetkiä 

NettiHokin parissa toivottavat 

 

Heidi ja Jonna
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TRS:n uusi kunniajäsen Terttu ”Tepa” Sillantie 
 

TRS:n sääntömääräinen kevätkokous kutsui seuran kunniapuheenjohtajaksi Håkan 

Sandbackan ja kunniajäseneksi Terttu ”Tepa” Sillantien ja Raija Karpiomaa-Mäkisen. 

NettiHokki kävi jututtamassa Tepaa ja kysymässä hänen muistojaan pitkän TRS-uran 

varrelta. 

 
Kesä 1960-luvun alussa. Keskussairaalaa 

rakennetaan Kissanmaalle. Viereisen tontin 

viheriöivällä niityllä Annikki Osenius syöt-

telee Somaa. 12-vuotias tyttö kulkee niityn 

laitaa ja päättää mennä kysymään, saisiko 

taputtaa hevosta. Tästä kohtaamisesta alkoi 

Tepa Sillantien taival hevosten parissa. To-

sin hevoset olivat tainneet tulla osin myös 

verenperintönä. Tepan isä Armas oli ollut 

armeijan palveluksessa ja omistanut ratsu-

hevosen. Valitettavasti isä kuoli Tepan ol-

lessa vain 4-vuotias, joten hevosmiestaitoja 

hän ei päässyt isältään oppimaan. 

Annikin ja Birre Harroksen mukana 

tie kulki Hippokselle ja Kauppiin. Välillä 

elämä vei Tepan muutamaksi vuodeksi Sak-

saan, jossa hevoset kuuluivat viikonloppu-

jen ohjelmaan. Saksasta paluun jälkeen ta-

pahtui toinen kohtaaminen. Vähätalon Ritu 

tunnisti ohikulkeneen Tepan ja alkoi jutulle. 

Jälleen tie vei Kauppiin ja tällä kertaa Tepa 

päätyi lauantaiden hevosopettajaksi. Kauppi 

oli Tampereen Ratsastusseuran omistama 

ratsastuskoulu, jota Vähätalot pitivät. 

Kaupissa ajautui siis huomaamatta mukaan 

seuran toimintaan. Aktiiviaikaa TRS:n ri-

veissä Tepalle olivat 1980-luvun loppu ja 

1990-luvun alku, jolloin hän toimi seuran 

jäsensihteerinä ja rahastonhoitajana. Tuo oli 

aikaa ennen tietokoneita ja tarrapostimerk-

kejä. Tepa muisteleekin jäsenkortiston ol-

leen rautakirjassa. Sieltä sitten jäsenten tie-

dot kaivettiin esiin, kirjoitettiin laskut käsin 

ja postimerkit nuoltiin kuoriin kiinni. 

Rahastonhoitajan pesti puolestaan lankesi 

Tepalle, koska siviilissä hän työskenteli 

pankissa. Tepalla oli siis taitoa laittaa seu-

ran rahat ja luvut ojennukseen. Seura-

aktiivin ohjelmaan kuului tietysti myös tal-

koileminen TRS:n kisoissa. 

Hevosalan koulutukseltaan Tepa on 

ratsastuksenopettaja ja nykyisin myös 

ammattivalmentaja. Hän onkin tullut mo-

nelle seuralaiselle tutuksi opettaessaan 

useissa Tampereen alueen ratsastuskou-

luissa: Kaupissa, Herttualassa, Tavelassa, 

Ruoveden Ratsutallilla jne. Myös monet 

TRS:n seuravalmennettavat ovat saaneet 

Tepalta oppeja seurakouluvalmennuksissa. 

Tepa ehti toimia myös reilut 20 vuotta kou-

lutuomarina aina 1980-luvun lopulta vuo-

teen 2011. Monena vuonna Suomea tuli 

kierrettyä maaliskuusta marraskuuhun. Ke-

sään mahtui sentään yksi vapaa viikon-

loppu. Koulutuomaroinnin ohella Tepa ehti 

menestyen edustaa TRS:n värejä ensimmäi-

sen oman hevosensa Caracassin ”Karkin” ja 

myös sitä seuranneen Fridolinin ”Fridon” 

kanssa. Lajina oli tietysti kouluratsastus. 

Nykyisin 24-vuotiaan Fridon lisäksi Tepalla 

on 6-vuotias Simba Hit ”Simba”. Omia he-
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vosvoimia Tepan elämässä siis edelleen riit-

tää. 

Yli 50 vuoteen mahtuu paljon tapah-

tumia, joista tässä on raapaistu vain pintaa. 

Näihin vuosiin mahtuneesta ansiokkaasta 

työstä TRS:n hyväksi Tepa sai kevätko-

kouksessa toisen TRS-viirinsä. Ensimmäi-

nen oli tullut 50-vuotislahjaksi. Nyt hopei-

nen ja valkoinen viiri koristavat Tepan olo-

huonetta ja muistuttavat joka päivä 

TRS:sta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Sandbacka ja tuore kunniapuheen-

johtajan nuija. 

 

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Riitta Ala-Krekola 

 

Haluaisitko muistaa elämäsi hevosta muistolaatalla? 
 

Nyt se on mahdollista! 
 

Tampereen Ratsastuskeskuksen rakentamiseen on aikanaan kerätty varoja 

muistolaatoilla, joita löytyy tallin seiniltä ja karsinoiden ovista. Nyt kun keskusta on 

parannettu hurjasti viime vuosien aikana lainarahalla, kaipaa seura apuasi, jotta lainat 

eivät liikaa kasva. Muistolaatat sijoitetaan tällä kertaa ison maneesiin vessakäytävälle 

nykyisten ilmoitustaulujen paikalle. 

 

Hinnasto: 

Iso muistolaatta (koko 21 x 12,5 cm) 100 e 

Pieni muistolaatta (koko 21 x 5 cm) 80 e 

 

Tilaukset Anna-Kaisalta, akvuorinen(a)gmail.com tai puhelimella 050 330 5228 
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Alue-estekilpailut 13.4. 
 

Huhtikuun puolivälissä Niihamassa kilpailtiin jälleen esteratsastuksen merkeissä. Tällä 

kertaa seura- ja aluetasolla. Päivän aikana luokkia oli tarjolla 80 cm:stä 120 cm:iin. Li-

säksi aamulla ratsastettiin harjoitusmaneesissa yksi koululuokka, kun kilpailun yhtey-

dessä järjestettiin TRS:n ja Lempäälän Ratsastajien yhteinen Power Cupin seurakar-

sinta. Koulu- ja esteosuudet yhteenlaskettuna päivän aikana lähtöjä oli 161.  

 
Sunnuntaina 13.4. järjestettiin alue-estekisat 

Niihaman ratsastuskeskuksen alueella. Mu-

kana oli myös kaksi seuraluokkaa, joista 

toisessa kisattiin TRS:n ja Lempäälän Rat-

sastajien (LmR) Power Cupin seurakarsin-

nat. Tästä johtuen kisan aikataulutus oli 

hieman yleisestä käytännöstä poikkeava, 

koska ensin ratsastettiin harjoitusmaneesis-

sa Power Cupin koulukilpailuosuus ohjel-

mana helppo C:1. Tuomarina toimi Nina 

Soilammi. Voiton nappasi Tiia Koskimies 

Domino Dolla (71,500 %). Myös kolmas ja 

neljäs sija meni terssiläisille Oona Koivu-

lan ja St Kattrynin (67,250 %) ollessa kol-

mansia ja Sanna Anderssonin ja Renella 

Goldin (66,500 %) neljänsiä.  

Tiia Koskimies ja Domino Do 

 

Osittain samaan aikaan aloitettiin estekil-

pailu kilpailumaneesissa TRS:n jäsenille 

avoimella seuraluokalla ja estekorkeudella 

80 cm. Luokan kaikki 13 ratsukkoa kiersi-

vät radan ilman estevirheitä. Kahdelle rat-

sukolle kirjattiin kuitenkin yksi aikavirhe. 

Tämän jälkeen ratsastettiin Power Cup -

estekarsintaosuus 70/80/90 cm. Tässä luo-

kassa kaikki ruusukkeet menivät järjestävän 

seuran ratsukoille. Tiia Koskimies ja Do-

mino Do olivat voittamattomia myös esteil-

lä. Toiseksi sijoittui Rosa Kalliainen Prin-

sessa II:lla, kolmanneksi Netta Mankinen 

Sir Vihtorylla ja neljänneksi Veera Niemi 

Störtebeckerillä. Seurakarsinnoista Power 

Cupin aluekarsintoihin Takkulaan pääsivät 

Tiia Koskimies, Sanna Anderssaon, Rosa 

Kalliainen, Oona Koivula, Veera Niemi ja 

Iina Rantanen – Oscar III. 

Seuraluokkien jälkeen kilpailumanee-

sissa jatkettiin alueluokilla 90–120 cm. 

Ysikympissä joka kolmas ruusuke tuli 

oman seuran edustajalle. Luokan voitti 

Maija Rahkonen Pirouettella, neljäs oli 

Fanny Kulkas Justine FLK:lla ja yhdeksäs 

Karoliina Kovanen Kantelettarella. Metrin 

kymmenestä ruusukkeesta terssiläiset nap-

pasivat neljä. Mirella Luhtala ja QL olivat 

neljänsiä, Nina Steiner ja Wallenberg Le-

monade viidensiä, Oona Huhdanperä ja 

Nat Kelly Cole kuudensia sekä Heidi 

Korppoo ja Symfonie S kymmenensiä. 

Metrikympin voitti Riikka Nenonen Cap-

tain's Capadella. Myös Ira Wigren C:llä 

(4.) ja Tytteli Tetri-Rantanen Prospectilla 

(7.) ottivat luokassa ruusukkeen. Päivän 

viimeisen luokan TRS-menestyksestä vas-

tasi Lotta Lampinen Kleopatra KS:llä ol-

len kolmas. 

Riikka Nenonen ja Captain’s Capade 

 
Teksti: Leena Virta ja Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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Seuraestekilpailut ja match show 27.4. 
 

Huhtikuun viimeinen sunnuntai oli Niihamassa vilkas, sillä samaan aikaan kilpailu-

maneesissa käytiin seuraestekilpailu ja kentällä pidettiin Mansen Puttejen kanssa 

yhteistyössä järjestetty kaikille roduille avoin match show.  

 

Seuraestekisat 
Kauden ensimmäiseksi ulkokilpailuksi 

suunniteltu seuraestekilpailu jouduttiin siir-

tämään kilpailumaneesiin, sillä kentänpohja 

vaati talven jäljeltä huoltotöitä, joita ei en-

nen kilpailua ehditty tekemään. Kilpailut 

päätettiin siis pitää kunnon pohjalla manee-

sissa, vaikka aurinkoinen ja lämmin kevät-

päivä houkuttelikin pihalle. Päivän aikana 

luokkia oli tarjolla ristikoista metriin. Kaik-

ki luokat hypättiin arvostelulla A.0.0 eli 

puhtaat radat palkittiin punavalkoisella ruu-

sukkeella, eikä erillistä palkintojen jakoa 

järjestetty. Kilpailussa oli mainio tilaisuus 

suorittaa uusien estesääntöjen mukaisia 

aluetasolle vaadittavia kvaaleja. Kisapäivä 

keräsi jälleen suuren joukon innokkaita 

esteratsastajia ja päivän aikana lähtöjä ker-

tyi 140. Koulutusmielessä vielä muutama 

ratsukko hyppäsi radan kilpailujen ulkopuo-

lisina ennen radan purkua 

Kilpailu aloitettiin klo 10 kuuden rat-

sukon voimin ristikkoluokalla. Tämän jäl-

keen esteet nostettiin korkeuteen 50–60 cm. 

Tässä luokassa TRS:n Katarina von 

Wendt ja Ruupor sekä Erika Kähönen ja 

Larson tekivät puhtaan suorituksen. 12 rat-

sukon jälkeen esteitä nostettiin jälleen, tällä 

kertaa 70 cm:iin. Tässä luokassa nähtiin 25 

suoritusta ja terssiläiset onnistuivat teke-

mään kahdeksan puhdasta rataa. Niistä vas-

tasivat Iina Rantanen Peasant Liquorilla, 

Aura Laurila Birkenhof Sylvialla, Riina 

Maja Sulo Walterilla, Karoliina Kovanen 

Hennan Huminalla, Ilona Vehviläinen 

Rainbow III:lla, Piia Nikka Ruskan Reip-

paalla, Essi Kaila Arktikalla ja Arja Lau-

rila Störtebeckerillä. Päivän suosituin luok-

ka 80 cm keräsi 51 lähtijää ja siinä terssiläi-

set tekivät useita puhtaita ratoja. Päivän toi-

sen ruusukkeensa ottivat Iina Rantanen, 

Piia Nikka, Essi Kaila ja Ilona Vehviläinen, 

jotka kaikki jatkoivat edellisestä luokasta 

tutulla ratsulla. Muut puhtaan radan tehneet 

TRS:n edustajat olivat Netta Mankinen Sir 

Vihtorylla, Sara Tiusanen Miss Milow’lla, 

Veera Niemi Störtebeckerillä, Julia Behm 

Escadalla, Riia Ruohomäki Gastinalla, 

Jenni Kinnunen Knoblauchilla, Annika 

Mutanen Giant Konstantinolla, Emilia 

Kähönen Larsonilla, Iina Vahteri Palome 

II:lla ja Sari-Anna Leppänen Still-Hof 

Auroralla. Päivän toiseksi suosituin luokka 

90 cm ratsastettiin seuraavana. Se keräsi 32 

lähtijää. Tässä luokassa puhtaan radan teh-

neet TRS:n ratsukot olivat Taru Tuomi 

Miss Milow’lla, Sanna Andersson Renella 

Goldilla, Veera Lehtonen Pick-Me-Upilla, 

Karoliina Kovanen Kantelettarella ja He-

lena Saario Enricolla. Päivän viimeiseen 

osallistui vielä 14 ratsukkoa. Tässä luokassa 

kukaan seuramme edustaja ei napannut ru-

settia kotiin viemiseksi. 

Suuri kiitos pienelle, mutta erittäin 

tehokkaalle toimihenkilöporukalle! Hieno 

sää ja omat suosikkihevoset match 

show’ssa verottivat varmaan jonkin verran 

toimihenkilöjoukkoa sisälle siirtyneistä 

estekisoista. Hyvin kuitenkin selvittiin ☺ 

jSanna Andersson ja Renella Gold 13.4. 

Sanna Andersson ja Renella Gold 13.4. 

Niihamassa. 

 

 

Teksti: Jonna Vilén ja Sari Maunula. Kuva: Hanna Heinonen.
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Match Show 
Sattuipa mukavasti, että saimme aurinkoi-

sen ja lämpimän päivän tapahtumalle. 

Kanslia jo kuhisi ilmoittautujia, kun allekir-

joittanut saapui pelipaikalle. Vielä viimeiset 

ohjeet osallistujille ja aikataulutiedot ilmoi-

tustaululle.  

Edellisenä päivänä rakensimme Riina 

Lahtomäen kanssa hienon näyttelykehän 

ulkokentälle. Ai että, kukat ja kaikki (muo-

viset, emmehän halunneet saattaa hevos-

parkoja kiusaukseen). Tuomariksi olimme 

onnistuneet saamaan Outi Talven, viralli-

sen rakennetuomarin. Jep, kerrankin oltiin 

ajoissa liikkeellä. Outi bookattiin jo hanki-

aikaan. Noh, missä oli hankee missä ei, Pir-

kanmaalla ei juurikaan. Nyt aurinko helli ja 

lämpöä oli n. 20 astetta, iso nam!  Olimme 

siis valmiita aloittamaan.  

Sain kunnian toimia sihteerinä! Voiko 

opettavaisempaa olla, mahtipaikka nähdä ja 

mahdollisuus oppia erirotuisten hevosten 

rakenteesta. Vielä kun jotain muistiinkin 

jäisi.  

Sitten homma käyntiin. Ihana Irkku 

(Irmeli Heliö) hoiti kuulutukset vankalla 

kokemuksella. Minä kirjoitin kynä kiitäen 

arvostelupapereilla. Hevoset huutelin "vie-

nolla" äänelläni pareina kehään arvostelta-

vaksi. Voitte olla varmoja, että ääneni kuu-

lui ilman kaiuttimia ja mitä näitä megafone-

ja nyt yleensä tarvitaan. 

Ensin hevosen rakenteesta ja rodulle 

ominaisten leimojen havainnot. Komment-

teja sateli niin kaulasta, lavoista, säästä, 

rungosta, luustosta, jaloista. Toisena kohta-

na arvioitiin liike käynnissä ja ravissa. Siinä 

saikin esittäjät pistellä pehmeällä ratsastus-

kentällä tosissaan pinkoen, muutama puk-

kikin nähtiin, hevoselta siis, näin täsmen-

nyksenä. Ruusukkeet pareille saman tien, 

ykköselle punainen ja kakkoselle sininen.  

Luokkien jälkeen vielä kaikki punaisen 

saaneet saapuivat kehään. Tuomarilla oli 

oikeus nostaa kehään myös harkintansa 

mukaan sinisiä. Näin tapahtuikin. Siispä 

päästiin jakamaan kunkin luokan luokka-

voittaja ja muut sijoittuneet.  

Mansen Putet palkitsivat erikseen kylmäve-

risten luokissa parhaat suomenhevoset ja li-

säksi yksi erikoispalkinnoista oli Paras 

Suomenhevonen. SuoRa Ry lahjoitti luok-

kavoittajille upeat Margit Ticklénin tekemät 

Suomenratsut 40 vuotta -kirjat.  Luokassa 

0–3 v palkinto meni Lohdun Onnille (i. 

Lastun Leka, ei Hilurin Lento. omistaja 

Mari Sunell), hyvän orileiman omaavalle 

raamikkaalle oripojalle. Luokassa 4 v ja 

vanhemmat luokkavoitto meni Hessin 

Nöpille (i. Pikku-Peto, ei. Peto, omistaja 

Heidi Sinda). Hessin Nöpi palkittiin myös 

Paras suomenhevonen -erikoispalkinnolla. 

Olipa ällistyttävän upean ravin omaava, iso 

hieno mies. Palkintona SuoRa Ry:n satula-

huopa. 

Päivä oli mukava ja toivon, että kaik-

ki viihtyivät. Yleisöä oli ainakin runsaasti 

paikalla. Pahoittelut, että tulokset julkais-

taan vasta nyt. Onnistuin nimittäin arkis-

toimaan sen verran hyvin muistiinpanoni, 

että ei ole kukaan löytänyt. Noh, pientä 

rouva etsiväleikkiä ja voin sanoa onnistu-

neeni. Kiitos esim. Carita Ijäs! Hän oli suu-

reksi avuksi loppusuoran hikipisaroiden 

kuivaamisessa. Jos kuitenkin mielestäsi 

vääryys on tapahtunut, laita rohkeasti säh-

köpostia ☺ 

mansenputet.aluekerho@gmail.com. 

 

Terveisin Kike (Kirsi Linnanen-

Haapakoski) Mansen Putet / TRS 

 

Kike (oik.), Irkku ja Riina 
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TULOKSET Match Show 27.4.2014 
 

LK1 0–3 v kylmäveriset 

Lohdun Onni 

Pörnä-Keiju 

Somnian Satyyri 

 

LK2 4 v ja yli kylmäveriset 

Hessin Nöpi 

Riamu 

Tiinan Kukka 

 

LK3 0–3 v ponit 

Nightless Jackson 

Cloudberry Sky´s The Limit 

Papinojan Pikku-Bimlis 

 

LK4 4 v ja yli ponit 

Paspartou 

Nada 

Ajoksen Ninette 

 

LK5 0–3 v muut 

Sambia 

For Encore 

Bayonetta 

 

LK6 4 v ja yli muut 

Amancer 

Gina 

Ginger D 

 

Erityispalkitut 

Paras suomenhevonen – Hessin Nöpi 

Symppis – Yestergale 

Parhaat Jouhet – Ajoksen Ninenne 

Paras Show kunto – Amancer 

 

Paras esittäjä 

Lapset 12 v ja alle – Pinja Pohjosmäki 

Nuoret 13–18 v – Mandi Kirjavainen 

Seniorit – Carita Ijäs 

 

 

 

Hessin Nöpi 

 

 
Amancer 

 

Best in Show  

BIS I    Sambia 

BIS II   Nightless Jackson 

BIS III  Hessin Nöpi 

 

 
Sambia 

 

 

Kuvat: Hanna Heinonen.
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Seura- ja aluekoulukilpailut 4.5. 
 

Kolme pitkää koulurataa, 11 tuomaria, 160 ratsukkoa, 190 starttia, erinäinen määrä 

talkooväkeä, aurinkoa ja lumisadetta. Niistä oli toukokuun ensimmäisen viikonlopun 

seura- ja aluekoulukilpailut tehty. Suuri lähtijämäärä tiesi jälleen kerran sitä, että alue-

tason helppo B ja helppo A -luokat jouduttiin jakamaan kahtia. Päivän aikana ratsastet-

tiin siten 7 luokkaa tasolta helppo C tasolle vaativa B. 

 
Aamu alkoi hieman viileänä, mutta aurin-

koisena. Päivän kilpailusuoritukset pääsivät 

vauhtiin klo 8 kahdella radalla. Toisella rat-

sastettiin 5 ratsukon kesken kilpailujen toi-

mihenkilöille avoin helppo B -tasoinen seu-

raluokka. Luokan voitti Veera Niemi 

Störtebeckerillä tuloksella 60,417 %. Luo-

kan toisen rusetin otti Susanna Alanen 

Lanselotilla tuloksella 59,375 %. Toisella 

radalla käynnistyi samaan aikaa aluetason 

helppo B:3, jossa starttasi 35 ratsukkoa. 

Luokan voitti Kati Sillanpää (TARI) Frei-

xenetilla tuloksella 69,318 %. Toiseksi si-

joittui TRS:n oma tyttö Oona Liukkonen 

Edenwoods Cassiopeia Casheilla tuloksella 

68,409 % ja kolmanneksi Maarit Karppi-

nen (RusRa) Melissellä tuloksella 67,273 

%. 

Klo 9 mukaan otettiin vielä kolmas 

rata, kun helppo C -tasoinen seuraluokka 

alkoi 18 ratsukon voimin. Siinä voiton vei-

vät Jonna Saukko ja Citrino V (GwR) vain 

puolen pisteen erolla Jenniina Lammin-

pohjaan ja Hermaniin (TRS) Jonnan ja Cit-  

Jenniina Lamminpohja ja Herman 

rino V:n prosenttien ollessa 67,727 % ja 

Jenniinan ja Hermanin 67,500 %. Kolman-

neksi luokassa sijoittui Nenna Jokinen 

(Varsa) ratsullaan Kranichhof's Chaila pro- 

sentein 65,455 %. Terssiläisistä luokassa 

ruusukkeen sai vielä Jenni Kinnunen rat-

sullaan Knoblauch. Heidän tuloksensa 

65,227 % oikeutti neljänteen sijaan. 

 Helpon C:n kanssa samaan aikaan 

keskimmäisellä radalla alkoi ensimmäinen 

kahdesta aluetason helposta A:sta, jossa 

suorituksia nähtiin 29. Luokan voittoon rat-

sasti jo helpossa B:ssä ruusukkeen napannut 

Maarit Karppinen Melissellä. Ratsukon tu-

los 64,762 % oli vain puoli pistettä parempi 

kuin toiseksi sijoittuneiden Siiri Salon 

(HämR) ja Backwoods Little Bp:n 64,643 

%. Kolmanneksi sijoittuivat puoli pistettä 

kakkoselle hävinneinä Kaisa Väistö 

(VESRA) ja A.L. Peto tuloksella 64,524 %. 

Luokan voitosta käytiin siis tiukka taisto ja 

kolme parasta olivat pisteen sisällä toisis-

taan. Kakkosradalla jatkettiin heti perään 

toisella helppo A -luokalla. Siinä lähtöjä 

nähtiin 33. Luokan 

voitti Annaleena 

Helin (TAVA) Rich-

terillä ratsukon tu-

loksen ollessa 66,548 

%. Toiseksi sijoittui 

kolme pistettä voitta-

jalle hävinneenä 

Kerttu Suomi (DC) 

Poesilla prosentein 

65,833 %. Kolman-

neksi ratsasti Kerttu 

Kouri (YR) Dona 

Prinzessillä tuloksel-

la 64,762 %. Luokan 

loppupään ratsukot 

joutuivat ratsas-

tamaan ajoittain sakeassakin lumisateessa. 
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Tämä ei kuitenkaan haitannut TRS:n Min-

na Mäenpäätä ja Princess IV:ttä, sillä hei-

dän tuloksensa 62,857 % riittivät seitse-

mänteen sijaan ja vihreään ruusukkeeseen. 

 Päivän viimeiset suoritukset ratsastet-

tiin radoilla yksi ja kolme. Myös näiden 

luokkien loppupään ratsukot joutuivat te-

kemään suorituksensa lumisateessa. Mm. 

tuomariston puheenjohtaja Sari Vekka 

päätti pitkän kisapäivänsä lumisateen kaste-

lemana. Kolmosradan helpossa B:ssä start-

tasi 39 ratsukkoa. Luokan voittoprosentit 

67,841 % ratsasti Annika Paakkinen 

(HyvUra) Lotosasilla. Toiseksi sijoittui 

Tiina Nygård (TARI) ja Sigsgaards Mid-

night Hour tuloksella 66,591 %. Kolman-

neksi sijoittuivat Ida Nieminen (YR) ja 

Whinny Ginny 64,866 %. TRS:n Jenniina 

Lamminpohjan menestyksekäs päivä jatkui 

tässä luokassa, kun hän otti ratsullaan Bri-

gant van het Oorlandhof vihreän ruusuk-

keen ollen tuloksella 63,750 % seitsemäs. 

 Ykkösradan vaativassa B:ssä nähtiin 

31 suoritusta. Luokan tuomareilla Anna-

Leena Laaksolla ja Päivi Kokolla oli eri 

näkemys luokan voittajasta. C-tuomari 

Laakson mielestä luokan voittaja oli Ida 

Melgin, kun taas H-tuomari Kokko nosti 

ykköseksi Tiina Hyssänmäen. Yhteispis-

teet kuitenkin ratkaisivat ja luokan voitti 

Ida Melgin (NUMRA) Zz Topilla prosen-

tein 68,875 %. Tiina Hyssänmäki (TT) May 

Roxanna Ws:lla oli toinen (68,000 %) ja 

päivän toisen ruusukkeen ottanut Kerttu 

Kouri Dona Prinzessilla kolmas (66,000 

%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minna Mäenpää ja Princess IV

 

Teksti Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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Seuraestekilpailut 25.5. 
 

Kauden ensimmäinen Niihaman ulkokentällä järjestetty estekilpailu pidettiin seura-

tasolla sunnuntaina 25.5. Lähtöjä päivän aikana oli 140.  

 
Kilpailun alkuvalmistelut eli radan raken-

nus ja kentän kastelu hoidettiin aurinkoises-

sa ja hikisessä kelissä lauantai-iltana. Sun-

nuntai-aamunakin vielä laitettiin kentällä 

sadettimet pyörimään, vaikka sitten 70 cm 

luokan aikana saimme vettä taivaaltakin 

ukkosen kera. Onneksi ukkonen ei pa-

hemmin tullut päälle. Kisa saatiin alkuhan-

kaluuksien jälkeen sujumaan ja pienellä po-

rukalla läpi viety kisa loppui puoli viideltä.  

Luokat 60 ja 70 cm hypättiin arvoste-

lulla A.0.0 eli puhtaan radan tehneet ratsu-

kot saivat radalta poistuttaessa mukaansa 

punavalkoisen ruusukkeen. Terssiläisistä 

luokassa 1 rusetin arvoisen suorituksen te-

kivät Nea Jylhä Kononasilla, Erika Kähö-

nen Larsonilla ja Taru Moore Allisonilla. 

Luokassa 2 vastaavaan suoritukseen ylsivät 

Hanna Hammar Bruuttuksella, Vilma 

Lummaa Silent Last of Pridella, Aura 

Laurila Birkenhof Sylvialla, Taru Moore 

Allisonilla ja Susanna Järvinen Glaukok-

sella.  

 Luokat 80–120 cm hypättiin arvoste-

lulla 367.1 eli ensimmäisessä vaiheessa 

puhtaan suorituksen tehneet jatkoivat toi-

seen vaiheeseen. Nämä viisi luokkaa olivat 

Itsenäisyydenkadulla sijaitsevan hevostar-

vikeliike Kaviolan sponsoroimia Prix de 

Kaviola -luokkia, joissa sijoittuneille jaet-

tiin Kaviolan lahjoittamat tuotepalkinnot. 

Kaikissa näissä luokissa saatiin voitto kotiin 

lukuun ottamatta luokkaa 110 cm, jonka 

kaikki kolme ruusuketta lähtivät wääksy-

läisten matkaan. Luokassa 80 cm Peppi 

Lumio otti kaksoisvoiton Marottella ja So-

lida Kzilla. Julia Behm Escada II:lla oli 

kolmas, Tuuli Virtanen Wicked One and 

Onlylla viides, Susanna Alanen Lanselotil-

la kuudes, Jukka Laurila Faustilla seitse-

mäs ja Emilia Kähönen Larsonilla kahdek-

sas. Luokassa 90 cm Peppi ja Marotte otti-

vat päivän toisen voittonsa. Taru Tuomi 

Miss Milow'lla oli neljäs ja Johanna Lip-

ponen D-Quintuksella kahdeksas. Metrin 

ainoan TRS-ruusukkeen luokkavoitolla toi 

Mandi Kirjavainen Amancerilla. Luokan 

120 cm molemmat jaossa olleet ruusukkeet 

annettiin TRS:n tytöille, kun luokan voitti 

Saara Mantere Lotella ja Ira WIgren 

C:llä oli toinen.  

Buffassa oli jälleen herkkuja tarjolla, 

myös lounaskeittoa sekä grillimakkaraa 

pullan, sämpylöiden ja kahvin lisäksi. 

Lämmin päivä vaikutti myös siihen, että 

juomat hupenivat kylmäkaapista. 

 

 

Teksti: Leena Virta ja Jonna Vilén
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Kouluratsastuksen SM-kilpailut 13.–15.6. 
 

Neljännen kerran järjestetty Tampere Dressage Festival sai kunnian järjestää tämän-

vuotiset kouluratsastuksen SM-kilpailut ja oli yksi SRL:n kesän Tähtikilpailuista. Kesä-

kuun puolivälissä ponit, juniorit, nuoret ja seniorit kokoontuivat Niihamaan mittele-

mään omien ikäluokkiensa SM-mitaleista. Kilpailuissa ratsastettiin joka päivä myös 

avoimia luokkia. 

 
Valmistautuminen kesäkuun kisaviikonlop-

puun ja TRS:n vuoden suurimpaan tapah-

tumaan aloitettiin jo viime vuoden joulu-

kuussa. Pieni ja ahkera porukka suunnitteli 

kilpailunjohtaja Irmeli Heliön johdolla kil-

pailut ratsastettavista luokista ja tuomareis-

ta aina puffan lounaslistaan ja väliaikaoh-

jelmaan asti. Kevään mittaa kilpailulle han-

kittiin sponsoreita ja tapahtumaa mainostet-

tiin, jotta yleisökin löytäisi paikalle. Kisa-

paikan siisteyteen panostettiin pitämällä 

loppukeväästä siivoustalkoita niin Nii-

haman ulko- kuin sisätiloissakin. Viimeiset 

kilpailua edeltävät viikot ja varsinkin päivät 

olivat järjestelyporukalle hektisiä. Liiton 

Tähtikilpailu-status tiesi normaaleista kisa-

valmisteluista poikkeavia ekstratehtäviä. 

Kilpailulle oli mm. nimettävä tiedottaja, 

jonka pesti lankesi Leena Virralle. Vielä 

keväällä YLE ilmoitti televisioivansa SM-

luokat, mutta samana viikonloppuna järjes-

tetty Jukolan Viesti vei televisiokamerat 

toisaalle. Sunnuntain SM-osakilpailuja pää-

si kuitenkin seuraamaan SRL:n nettitv:n 

kautta koulutuomari Tiina Karkkolaisen 

kommentoimana.  

Suomen kesän vaihtelevat säät tarjo-

sivat torstai-iltana radanraken-

nusporukalle yllätyksen. Koko 

viikon jatkunut runsas vesisade 

oli saanut Niihaman kentästä 

kuralillua ja pohjan soveltuvuus 

ratsastukselle oli kyseenalainen. 

Puhelu tuomariston puheen-

johtaja Paula Nystenille antoi 

rakennusporukalle uudet toimin-

taohjeet. Käyttöön oli otettava 

plan B eli kentälle rakennettiin 

kaksi rataa ja kilpailumaneesiin 

varuiksi yksi rata, jos kenttä ei 

olisi perjantai-aamuna ratsastus-

kunnossa. Myös tuomariston jäsen Osmo 

Metsälä kävi ohikulkumatkalla ihmettele-

mässä kentän kuntoa ja oli asiasta samaa 

mieltä. Onneksi Niihaman tilat mahdollis-

tavat tämänkaltaisen plan B:n käyttöön ot-

tamisen. Kovin monessa paikassa Suomessa 

samaan ei pystyttäisiin. 

Perjantai-aamu valkeni edelleen kos-

teana. Kilpailijoiden joukossa aiheutti ih-

metystä, että missä kisat oikein ratsastetaan. 

Kun selvisi, että SM-luokat ratsastetaan 

maneesissa ja muut luokat ulkona, alkoi 

käytävällä velloa huhuja, etteivät kisat oli-

sikaan SM-kilpailut. Tuomaristo kuitenkin 

katkaisi nopeasti moisilta huhuilta siivet. 

Valtaosa ratsastajista tuntui olevan erittäin 

tyytyväisiä päätökseen siirtää SM-luokat si-

sälle. 

Kilpailemaan päästiin klo 11 toimi-

henkilöille avoimella helppo A -luokalla, 

joka ratsastettiin alueluokkana. Rata 2 si-

jaitsi ulkokentällä tallin puolella ja oli sel-

västi kuivempi kuin maneesin puolella si-

jainnut rata 1. Pohja oli raskas, mutta rat-

sastuskelpoinen. Luokan kuudesta ratsukos-

ta voiton vei Liza Aura Prizillalla (65,652 

%) ja toiseksi sijoittui Tytteli Tetri- 

 

Liza Aura ja Prizilla 
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Rantanen Agrolla (64,891 %). Palkintona 

molemmat naiset pääsevät shoppailemaan 

Evelacen alusasuja Laura Ihanan sponso-

roimilla lahjakorteilla.  

SM-osakilpailut aloitettiin klo 12 po-

nien 1. osakilpailulla, jossa ohjelmana oli 

Helppo A FEI joukkueohjelma poneille 

2012. Luokkaan osallistui 18 ratsukkoa ja 

voiton vei Ida-Lotte Peltoniemi Top Ti-

laksella (YR, 69,256 %). Muut sijoittuneet 

olivat Mea Packalén – V.K. Nestor (HU-

RA, 67,154 %), Mea Packalén – Darius v. 

Herrenhof (65,769 %), Camilla Aarnio-

Vihuri – Reitland’s Du nur Du B (KAKE, 

64,974 %) ja Daniela Therman – Corinna 

(HURA, 64,564 %). Luokkaa sponsoroi 

Hipposport ja luokkapalkintoina ratsastajat 

saivat sen lahjoittamia tuotteita mm. voitta-

ja Bucasin loimen ja Döbertin kouluraipan. 

Poniluokan ollessa käynnissä manee-

sissa alkoi kentällä kaikille avoin Prix St 

Georges, jossa nähtiin 13 lähtöä. Voiton 

luokassa veivät Laura Lehtonen ja Rascaja 

(BoeR, 67,018 %). Kolme muuta sijoittu-

nutta olivat Elina Iso-Herttua – Die Welt 

(TARAT, 66,798 %), Satu-Maria Jauhi-

ainen – May Milord (TARI, 65,482 %) ja 

Anne Nurminen – Dormellino (TKR, 

65,175 %). Luokan voittaja sai Ratsukella-

rin sponsoroimat laadukkaat ja ihanan peh-

meät kankisuitset. Muille sijoittuneille an-

nettiin Ratsukellarin logolla brodeeratut 

loimet. 

Perjantain viimeisenä luokkana näh-

tiin päivän toinen Pyhä Yrjö, joka oli nuor-

ten ratsastajien 1. SM-osakilpailu. Nuorten 

SM-kilpailuun oli ilmoittautunut 10 ratsuk-

koa, mutta poisjäännin vuoksi luokkaan 

osallistui yhdeksän kilpailijaa. Voittoon rat-

sasti kahden edellisen vuoden nuorten SM-

kultamitalisti Ella Tanhuanpää Elikolla 

(RR, 68,605 %). Toiseksi tulivat Merita 

Kelo ja Saluut (BoeR, 67,053 %) sekä kol-

manneksi Riikka Kuosmanen ja Minet J 

(SiRa, 64,658 %). Back on Trackin sponso-

roimassa luokassa voittajalle annettiin 

BoT:n loimi ja patjat sekä sijoittuneille 

BoT:n patjat. 

Esteri ei pitänyt perjantainakaan lo-

maa, vaikka sademäärä jäi aiempia päiviä 

hieman vähäisemmäksi. Tuomariston pää-

töksellä myös lauantain SM-luokat ratsas-

tettiin maneesissa. Perjantai-illan päätteeksi 

ponien ja nuorten sound check tehtiin siten 

maneesiin. Ohi kulkiessa ei voinut olla 

ihastelematta, miten hienosti seuran kevääl-

lä hankkimat äänentoistolaitteet soivat. Ki-

sapaikalla yöpyville ratsastajille tarjottiin 

perjantai-iltana ja lauantai-aamuna aikaisin 

(alkaen klo 6) mahdollisuus ratsastaa ma-

neesissa. Sound checkin tekijöiden kanssa 

maneesissa olikin lukuisia ratsukoita naut-

timassa hyvästä musiikista. 

Lauantaina aloittivat juniorit omansa 

SM-urakkansa klo 8. Ohjelmana heillä oli 

Vaativa B FEI Joukkueohjelma junioreille. 

SM-mitaleista kisaamaan oli ilmoittautunut 

19 ratsukkoa. Luokan voitti viime vuoden 

junnujen SM-kultamitalisti Susanna 

Therman Dragonheartilla (HURA, 67,919 

%). Toiseksi sijoittui Laura Kock Isharilla 

(LOR, 67,351 %). TRS:n ainoa SM-

edustaja Karoliina Vuojolainen Suriano 

N.R.:llä oli kolmas (66,838 %). Susanna 

Therman otti luokassa myös toisen sijoituk-

sen ollen Rossini III:lla neljäs (65,483 %). 

Viimeinen sijoittunut oli ponienkin SM-

taistossa pärjännyt Mea Packalén Rivendel-

lillä (64,919 %). Luokka oli Juhlakeskus 

Manchesterin sponsoroima. 

Nuorten SM-kilpailuun osallistui niin 

vähän ratsastajia, että kaikki nuoret pääsivät 

finaaliin, eikä heidän lohdutusfinaaliaan 

näin ollen ratsastettu. Sen johdosta tuoma-

risto päätti myöhäistää ponien lohdutusfi-

naalin alkua tunnilla. Ponien B-finaalin oh-

jelmana ratsastettiin Helppo A FEI Ponien 

esiohjelma 2012. Yhtä ratsukkoa lukuun ot-

tamatta kaikki A-finaalista karsiutuneet läh-

tivät lohdutusfinaaliin. Sen voitti Mea 

Packalén Darius v. Herrenhofilla (67,625 

%). Sääntöjen mukaan finaaliin saa osallis-

tua vain yhdellä ratsulla ja sinne Mea oli 

valinnut V.K. Nestorin. Toiseksi sijoittui 

Janna Pursiainen Marit’s Rosanellalla 

(HanRa, 64,750 %).  

Ponien jälkeen ulkokentän radan val-

tasivat nuoret 5–6-vuotiaat hevoset omassa 

helppo A -luokassaan. Lähtöjä siinä nähtiin 

15. Luokan voitti Siiri Kyrö (OrRa) omalla 



 14 

kasvatillaan Kyrö Märchen. Ratsukko oli 

kaikkien tuomareiden mielestä ykkönen ja 

sai komeat prosentit 70,217 %. Muut sijoit-

tuneet olivat Janita Kaski – Florenzel 

(VARSA, 67,899 %), Heidi Paal – Pin 

Rock’s Hot Shot (LuhRa, 66,812 %) ja Pet-

ra Andrejeff – Hendrik (PHR, 66,232 %). 

Luokan sponsorina toimi Hevostarvike 

Equitar ja se oli lahjoittanut kaikille sijoit-

tuneille lahjakortit. Nuorten hevosten jäl-

keen ulkoradalla kilpailivat vielä suomen-

hevosratsukot. Heillä ohjelmana oli Helppo 

A FEI World Dressage Challenge Test B. 

H-tuomarina istunut sveitsiläinen Barbara 

Gorsler pääsi tutustumaan kotoisaan ro-

tuumme 10 ratsukon verran. Luokan voitti 

Hanne-Mari Kiuttu Jalopenolla (TS Ratu, 

69,400 %). Muut sijoittuneet olivat Kaisa 

Väistö – A.L. Peto (VESRA 67,867 %) ja 

Eevamaria Porthan-Broddell – Kiripassi 

(HR, 67,333 %). Sijoittuneet saivat luokka-

sponsori Medimagnetin lahjoittamat lahja-

kortit. 

 
Viikonlopun ensimmäiset SM-mitalit 

ripustettiin poniratsastajien kaulaan. Ponien 

kürissä käytiin tiukka kilpailu. Sen voitti 

Mea Packalén V.K. Nestorilla (70,975 %) 

ennen Ida-Lotte Peltoniemeä Top Tilaksella 

(70,725 %). Viisi tuomaria sai heidän erok-

seen ainoastaan viisi pistettä. Kolmanneksi 

sijoittui Louise Jönssön Armando IV:llä 

(LOR). Ratsukon tulos 67,725 % jäi selväs-

ti kärkikaksikosta. Ponien kokonaistulok-

sissa tämä tiesi, että SM-kultaa vei Ida-

Lotte Peltoniemi, hopeaa sai Mea Packalén 

ja pronssia Louise Jönssön. Mean viime-

vuotinen pronssi kirkastui hopeaksi ja ensi 

vuodeksikin jäi vielä tavoiteltavaa. 

Ponien jälkeen maneesiin päästettiin 

seniorit ratsastamaan GP:tä heidän ensim-

mäisessä SM-osakilpailussaan. Senioreiden 

SM-taistoon lähti 10 ratsukkoa. Luokan 

voitti kolmatta perättäistä SM-kultaansa 

metsästäneen Stella Hagelstamin nenän 

edestä Eevamaria Porthan-Broddell prosen-

tein 70,100 %. Ratsuna hänellä oli 18-

vuotias Solos Lacan. Stella Hagelstam 

(BoeR) ratsasti sijat kaksi ja kolme ratsuil-

laan Soraya II (68,780 %) ja Chopin III 

(67,880 %). Luokan sponsorina toimi 

B/Vertigo. Voittaja sai sen lahjoittaman 

loimen ja muut sijoittuneet tuotepalkintoja. 

Lauantain viimeisessä luokassa nuo-

ret ratsastivat oman kürinsä. Ella Tanhuan-

pää uusi edellispäiväisen voittonsa tuloksel-

la 70,200 %. Toiseksi sijoittui Riikka 

Kuosmanen Minet J:llä (67,450 %) ja kol-

manneksi Vilja Hukkinen Recideellä 

(NuR, 67,075 %). Kahden osakilpailun yh-

teistulosten perusteella nuorten SM-kulta ja 

-hopea menivät samaan osoitteeseen kuin 

vuonna 2013. Kulta pujotettiin Ella Tanhu-

anpään ja hopea Merita Kelon kaulaan. 

Viime vuoden pronssimitalisti Nina Wes-

terlund ei hevosensa His Royalty M louk-

kaantumisen vuoksi päässyt puolustamaan 

mitaliaan ja tänä vuonna pronssille nousi 

Riikka Kuosmanen. 

Ella Tanhuanpää ja Eliko. 

 

Esterin hanat pysyivät lauantaina kohtuulli-

sesti kiinni. Iltapäivällä aurinko jopa paiste-

li sen verran, että päällystakkeja saattoi rii-

sua pois. Kun ulkona vielä tuuli, kuivui ul-

kokenttä hyvin päivän aikana. Sound 

checkit sunnuntaille päästiin siten tekemään 

kentälle. Pitkän kisapäivän lopuksi toimi-

henkilöillä riitti muutakin puuhaa. Mm. 

mainokset oli siirrettävä maneesista takaisin 
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kentälle. Myös tuulen riepottelemat tuoma-

rikopit kaipasivat tukevaa kiinnitystä maa-

han.  

Lauantai-illan päätteeksi tuomaristo 

ja kustuvieraat kokoontuivat Juhlakeskus 

Manchesteriin nauttimaan sen loihtimia 

ihania herkkuja. Tilaisuuteen myytiin myös 

illalliskortteja ja ilahduttavasti muutama 

kilpailijakin saapui paikalle. Enemmänkin 

väkeä Manchesterin tiloihin olisi mahtunut. 

Illan aikana tuomariston kanssa tuli pu-

heeksi Suomen kesän vaihtelevat säät. To-

tesimme, että perjantain ja lauantain aikana 

oli nähty kaikkea muuta paitsi lumisadetta. 

Eipä mennyt kovin monella päivällä tämä-

kään päivittely pieleen, sillä juhannusvii-

kolla lunta sitten satoi pitkin Suomennie-

meä. Onneksi ei kuitenkaan kisojen aikana! 

SRL:n puheenjohtaja Jukka-Pekka Leski-

sen johdolla juhlaväki joi hevosen maljan 

toinen jalka pöydällä ja maljan jälkeen 

pärskien.  

Sunnuntai-aamu valkeni poutaisena, 

vaikkakin hieman viileänä. Kisojen päätös-

päivä päästiin kokonaisuudessaan ratsasta-

maan ulkona. Ennen aamun ensimmäisiä 

luokkia kentällä tehtiin vielä viime hetken 

säädöt, mm. laitettiin lanauksen jäljiltä kou-

luaitojen päädyt kiinni. Klo 9 aloitettiin 

kaikille avoimella vaativan B:n ohjelmalla, 

jossa voittoa lähti tavoittelemaan 10 ratsuk-

koa. Parhaiten ohjelmasta suoriutuivat An-

tonia Stadigh ja Dom Perignon (PRIMUS, 

66,886 %). Muut sijoitukset menivät Heli 

Hirvolle ja Don Preferidolle (TAVA, 
65,877 %) sekä Tiina Hyssänmäelle ja 

May Roxanna WS:lle (TT, 63,728 %). 

Luokka oli VW Autotalo Laakkosen spon-

soroima. Erillisiä luokkapalkintoja ei siinä 

jaettu, mutta Autotalo Laakkonen oli lai-

nannut tuomariautoiksi kahta Volkswageni-

aan. Toimihenkilöiden keskuudessa etenkin 

VW Amarok herätti ihastusta niin sisätiloil-

laan kuin ulkoisella olemuksellaankin. Vaa-

tivan B:n kanssa yhtä aikaa juniorit ratsas-

tivat oman lohdutusfinaalinsa. Ohjelmana 

heillä oli Vaativa B Junioreiden esiohjelma 

2009. Luokkaan osallistui kuusi ratsukkoa, 

joista sijoitukset veivät Miika Miettinen ja 

Antika (SiRa, 66,127 %) sekä Ella Palo-

heimo ja Wolle Wolkenstein (HyvUra, 

63,873 %). 

Susanna Therman ja Dragonheart. 

 

Junioreiden finaali oli ilmoitettu alkavaksi 

klo 11. Tuomaristo oli kuitenkin lauantai-

iltana päättänyt aikaistaa luokkaa puolella 

tunnilla. Tieto aikataulumuutoksesta meni 

kansliaan ja equipe onlineen, mutta jäi ta-

voittamatta kilpailujenjohtajan ja tiedotta-

jan. Inhimillisestä tietokatkoksesta huoli-

matta toimihenkilöt saatiin ajoissa hälytet-

tyä paikalle ja luokka pääsi alkamaan klo 

10.30. Junioreiden kür-ohjelman esitti 11 

ratsukkoa. Yksi finaaliin päässyt ratsukko 

joutui valitettavasti jäämään pois sairastu-

misen vuoksi. Luokan kolmen kärki oli sa-

ma kuin edellisenä päivänä, kakkosen ja 

kolmosen vain vaihtaessa paikkaa. Voitto 

meni Susanna Thermanille, Karoliina 

Vuojolaisen ollessa toinen ja Laura Kockin 

kolmas. Horze Tampere palkitsi luokkavoit-

tajan kankisuitsilla ja muut sijoittuneet tuo-

tepalkinnoin. Myös SM-mitalit jaettiin tä-

män kolmikon kesken: SM-kultaa vei Su-

sanna Therman – Dragonheart ja SM-

hopeaa Laura Kock – Ishar. Junioreiden 
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SM-pronssi tuli Tampereelle, kun Karoliina 

Vuojolainen ja Suriano N.R. jäivät hopeasta 

äärimmäisen niukasti, eron ollessa vain 

0,138 %. 

 
Onnellisia junnuja! 

 

Ennen kilpailujen viimeistä ja kenties odo-

tetuinta luokkaa, senioreiden 2. SM-

osakilpailua, nähtiin kentällä väliaikaoh-

jelmana Tampereen Seudun Ratsuväen Kil-

ta ry:n eli tutummin Hämeen Eskadroonan 

ratsastusnäytös. Ennen varsinaisen ohjel-

manumeron suorittamista saivat sotaratsut 

hetken aikaa tutustua hieman erilaiseen tais-

telutantereeseen nimittäin pitkään koulura-

taan. Janne Kurkisen komennossa ratsukot 

liikkuivat kolmikoittain ja jonossa vaihtaen 

välillä suuntaa ja askellajia. Hienosti totte-

livat johtajaansa niin miehet luurankota-

keissaan kuin hevoset sodanaikaisine varus-

teineen. Viikonlopun aikana eskadroonan 

ratsukot huolehtivat myös SM-ratsukoiden 

saattamisesta palkintojen jakoon. 

 
 

Sunnuntaiksi pystytetystä VIP-teltasta kut-

suvieraat pääsivät ihailemaan seitsemän se-

nioriratsukon esittämästä GP Kürista naut-

tien samalla VIP-emäntä Sari Maunulan 

tarjoilemia virvokkeita. Myös muuta ylei-

söä kentän laidalle oli kerääntynyt runsaas-

ti. Luokkavoittoon ja senioreiden SM-

kultamitalistiksi ratsasti Eevamaria Port-

han-Broddell Solos Lacanilla. Kürista rat-

sukko sai upeat prosentit 71,550 %. Finaali-

ratsukseen Soraya II:n valinnut Stella Ha-

gelstam varmisti toisella sijallaan ja tulok-

sella 70,400 % SM-hopeaa. Luokassa kol-

manneksi ratsasti Elisabeth Ehrnrooth 

Wizard II:lla (HR, 69,575 %) ja nappasi täl-

lä sijoituksella itselleen SM-pronssin. 

 
SM-voittaja 1. osakilpailussa lauantaina. 

 

Tapahtuman mainostamisessa oli onnistut-

tu, sillä jokaisena kilpailupäivänä Niiha-

massa oli runsaasti yleisöä. Paikalle oli 

tiensä löytänyt myös useita ensikertalaisia 

Niihaman katsomossa. Valtavan urakan it-

selleen ottanut kilpailujenjohtaja Irmeli He-

liö suoriutui ensimmäisistä koulukisoistaan 

loistavasti. Toki kilpailujärjestäjänä Irmeli 

ei ollut ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. 

Kilpailut keräsivät kehuja niin tuomareilta, 

kilpailijoilta kuin SRL:ltäkin. Myös paikal-

le saapunut yleisö tuntui viihtyvät. Ilman 

lukuisia talkootunteja tätäkään kilpailua ei 

olisi pystytty järjestämään ja viemään läpi. 

Ilahduttavaa oli, että vanhojen konkareiden 

joukossa näkyi myös ensi kertaa talkoilevia. 

Ulkomaiset tuomarit Barbara Gorsler 

(Sveitsi), Maria Swennesen (Australia) ja 

Wojtek Markowski (Puola) asettivat sih-

teereille poikkeuksellisia kielitaitovaati-

muksia, mutta kielitaitoa talkoolaisten kes-

kuudesta löytyi. Erityismaininnan ansaitsee 

Kirsi Rehn-Inkinen, joka uurasti tulospal-

velussa kolme päivää ja laski lähes kaikki 

tulokset yksin. Tulospalvelu sai vielä kil-

pailijoilta kiitosta nopeudestaan! Tallimes-

tari Ina Järvinen puolestaan huolehti Nii-

hamassa majoittuvien kouluratsujen hyvin-
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voinnista. Sateet saivat jabojen pohjat mä-

riksi, mutta AgriMarketista haetulla lisätur-

peella tästäkin selvittiin. Hanna Heinonen 

taas teki upean käsiohjelman ja mainoksen 

monen muun homman ohella sekä kuvasi 

kaikki kisapäivät. Hanna on myös pitkin 

kevättä huolehtinut, ja huolehti itse kisan 

aikana, ahkerasti Tampere Dressage Festi-

valin Facebook-sivujen päivityksestä. Vain 

muutamia ahkeria mainitakseni. Loppuun 

vielä kilpailunjohtaja Irmelin kiitos kaikille 

talkoolaisille: ”Miten pystyisinkään sano-

maan tarpeeksi kiitoksia teillä ihanat, upeat 

ja ahkerat talkoolaiset/toimihenkilöt, jotka 

jaksoitte tämän SM-kouluratsastuskilpailun 

kolmen päivän rutistuksen! Kilpailunjohta-

jana olen ylpeä teistä kaikista – teitte kans-

sani mahtavan kisan! Kiitän ja kumarran <3 

”

 
 

TRS:n SM-edustaja Karoliina Vuojolainen ja Suriano N.R. junnujen SM-pronssia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eevamaria Porthan-Broddell sennujen SM-kultaa ja perinteitä kunnioittaen voittajan uitto. 

 

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen, Matti Tiainen. 
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Hevoset 2014 messut 
 

Huhtikuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettiin Hevoset 2014 messut Tampereen 

Messu- ja Urheilukeskuksessa. TRS oli luonnollisesti messuilla mukana.  

 
Tampereen ratsastusseura oli perinteisesti 

talkoilemassa Hevoset-messuilla. Olemme 

olleet mukana talkoolaisina koko messujen 

historian ajan ja nähneet hyvin messujen 

laajentumisen. Kiitos Horze Tampere, joka 

sponsoroi meille tänäkin vuonna yhtenäiset 

talkooasut. 

Oma ständimme oli toisen esitysaree-

nan vieressä tallialueella. Ständillä askarrel-

tiin ahkerasti poneja valmisaihioista. Ponit 

keräsivät rahaa lastensairaalan lippaaseen. 

Maksu oli vapaaehtoinen, mutta hyvin lip-

paamme täyttyi. Kiitos askartelijoiden! 

 
Ständillä olijoiden vastuulla oli myös 

tallialue ja hevosten kulkeminen turvallises-

ti. Kantavaääniset talkoilijat saattoivat he-

vosia käytävillä. ”Hevonen tulossa. Anta-

kaa tilaa” -huudot kaikuivat ja saattajat kul-

kivat hevosten edellä ja takana varmista-

massa, että messuvieraat eivät tulisi liian 

lähelle ja säikyttäisi hevosia. 

Esiintymisareenan avustajina raken-

simme ja purimme esteitä ja muuta esiin-

tymiseen tarvittavaa kalustoa kuten pyörö-

aitauksen. Ja tietysti hoidimme pohjahygie-

nistin hommia niin sisäareenoilla kuin ul-

konakin. Kaikki hevosten kikkareet kerät-

tiin, ennen kuin ehtivät pohjaa sotkemaan.  

 
Toki työvuorojen ohessa nautimme 

talkoolaisten palkasta eli lounaasta ja väli-

palasta. Taukojen aikana kierreltiin myös 

messualueella ja taisi joku tehdä hyviä löy-

töjäkin. 

Ensi vuonna taas uudestaan! 

 

 

Antti Muron 

kengitysnäy-

töksessä 

Riamu. 

 

 

 

 

 

 

TRS-ratsukoita oli runsaasti mukana myös  

Mansen Puttejen katrillissa.     

 

 

Teksti: Sari Maunula. Kuvat: Hanna Heinonen.
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Tavat ja taidot takaisin 
 

Tarkkasilmäinen seuramme jäsen oli kiinnittänyt huomiota ratsastajien käyttäytymi-

seen kilpailupaikoilla. Tässä innostuneena hän ehdotti NettiHokkiin juttua Matti Kuu-

sen projektista Tavat ja taidot takaisin. Iloksemme M6 vastasi pyyntöön. 

 
Moro. Olen Matti Kuusi, syntynyt Tampe-

reella vuonna 1942, seniori siis, liittynyt 

seuraan Kadettikoulun päätettyäni 1966. 

Löydettyäni vaimoni Riitta-Maijan Kaupin 

tallilta ratsastelu jäi vähemmälle yli kym-

meneksi vuodeksi, kunnes äitini nosti tyttä-

remme Saaran ponin selkään Särkänniemen 

eläinpuistossa 80-luvun alussa. Se oli sitten 

menoa se. Tuota pikaa ajelin autolla edes-

takaisin vaimoni legendaarisen pikkuserkun 

pyörittämälle Ollintallille. Lahtisen Olli oli 

hevosmies päästä varpaisiin ja iskosti omal-

la mieleen painuvalla tavallaan hevosmies- 

ja muiden asiaan liittyvien taitojen perusteet 

kaikkien tallilla kävijöiden mieleen. ”Pai-

nakaa tämä totena mekkoonne!” 

Vähitellen tulivat kilpailujen järjes-

täminen, seuran sihteeriys ”Mikon murinoi-

neen”, tuomari- ja stewardikeikat, paikka 

SRL:n hallituksessa. Homma muuttui ko-

kopäiväiseksi harrastukseksi. Parhaimmil-

laan, joidenkin mielestä pahimmillaan, näin 

vuodessa yli 10 000 starttia. Kokonaismää-

rä lienee 150 000 tietämillä. 

Tämän vuosituhannen ajan olen esit-

tänyt liiton hallitukselle havaintoja kilpailu-

toiminnan epäkohdista, lähinnä hevosiin ja 

käyttäytymiseen liittyvien tapojen ja taito-

jen osittaisen rappion tähden. Lopulta 

SRL:n hallituksen pinna petti ja se määräsi 

minut kehittämään ”Toimenpiteitä kurin-

pitoasioiden ennalta ehkäisemiseksi sekä 

hyvien hevostaitojen ja käytöstapojen ko-

rostamiseksi”.   

Määrittely viittaa siihen, että ”syylli-

set” ovat pääosin kilpailijoita. Vähitellen 

olen tullut siihen tulokseen, että homma on 

kiinni meistä kaikista: urheilijoista, hevosen 

hoitajista, valmentajista, joukkueenjohtajis-

ta, kilpailun järjestäjistä ja organisaatiosta, 

tuomareista, stewardeista ja muista toimi-

henkilöistä sekä kilpailijoiden omaisista – 

kaikista kilpailualueella pyörivistä henki-

löistä. Esimerkkiä meille kaikille näyttävät 

liiton ja seurojen luottamus- ja toimihenki-

löt. Esimerkin voima on voittamaton. Niin 

hyvässä kuin pahassakin. 

Heti alkuun kannattaa ottaa esimerk-

kiä uusien urheilulajien nuorista urheilijois-

ta, jotka lähtevät kilpailuihin pitämään 

hauskaa. Siinä samalla tulee myös hyviä tu-

loksia, ja jos joku epäonnistuu, häntä kan-

nustetaan koko porukan voimalla. Eli ollaan 

suupielet ylöspäin ikuisen alaspäin suuntau-

tumisen sijasta. Toinen muistettava asia, ja 

nykyinen mottoni on: ”Niin metsä vastaa 

kuin sinne huudetaan”. Mitä se on? Jos ha-

luat saada osaksesi miellyttävää kohtelua 

joltakin toiselta, käyttäydy miellyttävästi 

häntä kohtaan. ”Kaikki mulle heti – NYT!” 

on huono aloitus. 
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Oikealla oleva kuva esittää allekirjoittanutta päästewardina Salossa pukeutuneena kukkapus-

kaan sointuvilla crocseilla vähän sen jälkeen, kun olin erästä kilpailijaa huomauttanut sopi-

mattomasta pukeutumisesta. Esimerkkejä olisi lisääkin, liittyen hevostaidosta nettikäyttäyty-

miseen. Pohditaan hetki, miten niistä päästäisiin eroon. 

 

Mitä pitää tehdä? 
Seurat vastaavat myönnettävistä kilpailu-

luvista. Viisas seura varmistaa koulutuksel-

la, että kilpailijat ja heihin läheisesti liitty-

vät tukihenkilöt hallitsevat hevostaitojen ja 

kilpailuissa käyttäytymisen alkeet. Asiaa 

auttaa, jos seuraan on rakennettu hyvää 

käytöstä ja hevostaitoja korostava kulttuuri. 

Tässä erittäin tärkeä tekijä on seuran toimi-

henkilöiden ja vanhempien jäsenten hyvä 

esimerkki. 

Yhtenäiset seura-asut sitovat seuran 

edustajat yhtenäiseksi joukkueeksi, jonka 

mainetta ei haluta liata tyhmillä tempuilla. 

Se myös kouluttaa uudet kilpailijat ymmär-

tämään, että he edustavat seuraansa niin 

hyvässä kuin pahassa.  

Valmentajat ovat avainasemassa. 

Heillä pitää olla kokemusta kilpailuista, yk-

si 110-rata ei riitä. Pelkkä esteitten hyppe-

lyttäminen ei riitä. Pitää myös seurata kil-

pailemista ja kertoa etukäteen, mitä missä-

kin paikassa on odotettavissa vaikkapa poh-

jan suhteen. Jos mennään ruoholle, pitää 

kertoa hokeista ja niiden käytöstä. Kilpailu-

paikalla valmentaja näyttää itse hyvää esi-

merkkiä ja puuttuu valmennettavien huo-

noon käyttäytymiseen. Radan yleisen hauk-

kumisen sijasta keskitytään mielenkiin-

toisten tehtävien ratkaisemiseen. Hyvään 

valmentajaan kannattaa satsata. Vaikkapa 

vain hevosen hyvän elämän takaamiseksi. 

Ratsastuksenopettajiin sopivat yllä 

olevat asiat. Nykykoulutuksella he saavat 

myös valmentajan oikeudet. Kilpailijan 

vanhempien koulutukseen on seuroissa ja 

liitossa kiinnitettävä voimakasta huomiota. 

Liitto onkin julkaissut Vanhempain oppaan. 

On myös keskusteltu ”hevospassista” uu-

nituoreille hevosen omistajille. Kokenei-

den kilpailijoiden hyvä esimerkki on tär-

keätä. Kaikkien meidän tulisi kiinnittää 

huomiota myös netissä käyttäytymiseen, 

netikettiin. 
Kilpailupaikalla käyttäytyminen on 

oma lukunsa, johon voimme palata myö-

hemmin, mikäli tarpeelliseksi katsotaan. 

Joitakin pääperiaatteita käy ilmi edellis-

sivulla olevista parista kuvasta. 

 

Hymyillään, kun tavataan, Matti Kuusi 

 

Teksti: Matti Kuusi. Kuvat: Matti Kuusi, Hanna Heinonen. 
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TRS valmentaa 

Hannan seurakouluvalmennukset 
 

Viime lehdessä tutustuimme Tyttelin seuraestevalmennuksiin. Tällä kertaa puheenvuoro 

annetaan seurakouluvalmentaja Hanna Heiskaselle. Alla hänen ajatuksiaan TRS:n 

seurakouluvalmennuksista. 

 
Seurakouluvalmennus on tarkoitettu kaikil-

le tavoitteellisille ja sitoutuneille ratsastajil-

le. Ratsastajan tasolla tai iällä ei ole väliä, 

oma halu kehittyä on ratkaisevinta. TRS:n 

seurakouluvalmennus on pyörinyt viime 

vuosina hyvin aktiivisesti ja tuottanut sel-

keitä tuloksiakin. 

Uusia poni- ja junioriratsukoita kaiva-

taan kuitenkin lisää. Seuravalmennus on 

hyvä pohja tulevaisuuden suuriinkin koi-

toksiin. Esimerkkinä voidaan mainita seu-

ravalmennuksiin monta vuotta aktiivisesti 

osallistunut Karo Vuojolainen, joka on 

tänä vuonna mm. voittanut junioreiden 

kansainvälisen luokan Ypäjällä, saanut 

junioreiden SM-pronssin ja valittu Suomen 

maajoukkueeseen Pohjoismaiden sekä 

Euroopan mestaruuskilpailuihin. 

Eli erityisesti uudet poni- ja juniori-

ratsukot tervetuloa seuravalmennuksen sys-

temaattisen valmentautumisen pariin. Myös 

este- tai kenttäratsastukseen painottuneet 

ratsukot hyötyvät kouluratsastusvalmen-

nuksesta.  

 

 

 

Poniratsukko Milla Karjalainen – Orchard Miss Emma seurakouluvalmennuksessa 2013. 

 

 

Teksti: Hanna Heiskanen. Kuva: Eeva Laurila. 
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Kouluratsastaja Ninja Rorarius 
 

TRS:n vuoden 2013 menestyneimpänä kouluratsastajana palkittu Ninja Rorarius kävi 

pääsiäislomalla hakemassa pokaalinsa Ollin Orhin ja Matti Kannon palkinnon. Samalla 

hän sai kirjoitustehtävän. Nyt pääsemmekin tutustumaan Ninjan elämään hänen itsensä 

kertomana. 

 
Tutustuin 

hevosiin jo 

lapsena, sil-

lä Kaupin 

Ratsastus-

koulu oli ai-

van kotini 

vieressä. 

Ratsastus-

tunneilla 

pääsin jo 

käymään 

viikoittain, 

kun olin 6-

vuotias. 

Täytettyäni 

11 vuotta 

hinku oppia 

lisää oli ko-

va ja aloin käymään yksityistunneilla vuok-

rahevosilla Ylöjärven Ratsastuskoulussa, 

jossa ensimmäinen valmentaja oli Helena 

Salja (nyk. Saario). Pian oman hevosen 

hankinta tuli ajankohtaiseksi ja vuonna 

2003 sain ensimmäisen hevoseni Deemo-

nin, jota olin vuokrannut jo edellisen vuo-

den. Siirryin Wääksyn ratsastustallille Kan-

gasalle, jossa sain edelleen Helena Saljalta 

ja myös Katja Leskiseltä (nyk. Sykes) ar-

vokasta oppia kenttäratsastuksen saloihin. 

Kilpailin kenttää Deemonilla Helppoon asti 

ja vuonna 2005 saimmekin junioireiden 

SM-pronssia.  

Samana vuonna tein lajimuutoksen 

kouluratsastukseen.  Portugalilainen koulu-

ratsastaja Antonio Do Vale, joka tuolloin 

vieraili usein valmentamassa tamperelaisia 

ratsastajia, sai minut näkemään kouluratsas-

tuksen kiehtovuuden.  Ensimmäinen koulu-

hevoseni oli lusitano-ori Paladino. ”Palle” 

opetti minulle paljon ja yhdessä Antonion 

kanssa koulutimme sitä vaativiinkin koulu-

liikkeisiin. Kilpailuissa pisteet jäivät kui-

tenkin mataliksi lusitanolle tyypillisten pie-

nien liikkeiden vuoksi. Kun kilpailumenes-

tystä ei tullut, myös oma kiinnostus lopahti 

nopeasti. Noin vuoden ratsastustauon jäl-

keen ja isäni houkuttelemana ja sponso-

roimana päätin hankkia nuoren kouluhevo-

sen. Löysin tähänastisista hevosistani par-

haimman eli nelivuotiaan Hally Berryn 

Verdenin Hannover-huutokaupasta vuonna 

2011. Se osoittautui lupaavaksi jo heti en-

simmäisellä kilpailukaudella. Sijoituimme 

melkein jokaisessa kilpailussa sen 5-

vuotiskaudella. Harjoittelin enimmäkseen 

yksin, mutta välillä sain opastusta vieraile-

vilta valmentajilta mm. Hanna Heiskaselta 

ja Lilli Luomalta. 

2012 päädyin opiskelemaan Tallin-

naan Estonian Business Schooliin. Sopivat 

kodit löytyivät melkein heti sekä itselleni 

että Hally Berrylle eli Hileelle. Itse löysin 

asunnon Tallinnan keskustasta ja vuokrakin 

oli edullinen verrattuna Suomen hintoihin. 

Hileelle löysin kodin Lagedi-tallista, jonka 

omistaa kouluratsastaja Maria Chulets. 

Tallivuokra Lagedissa on edullinen, kaikki-

neen 350 euroa kuukaudessa. Kuulin myös, 

että kouluratsastaja Heidi Svanborg-

Lodman asui Tallinnassa ja otin häneen 

yhteyttä. Yhteistyö Heidin kanssa alkoi ja 

hän valmensi minua noin 4–5 kertaa viikos-

sa koulupäivistä riippuen. Hile edistyi to-

della paljon ja oppi uusia asioita. Ensim-

mäisen opiskeluvuoden päätyttyä muutin 
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kesäksi takaisin Suomeen. Kisakaudella 

työn jälki näkyi Hileessä. Ansiokkain kil-

pailutulos olikin 2013 Finnderbyssä 6-

vuotiaiden kansainvälisen kilpailun voitto 

jo heti alkukaudesta. Menestys jatkui, kun 

Hile nappasi voittoja ja sijoituksia ja oli 6-

vuotiaiden sarjakilpailun toiseksi paras.  

Syyskuussa 2013 muutimme takaisin 

Tallinnaan. Heidin valmennukset jatkuivat 

normaalisti useita kertoja viikossa. Syksyllä 

sain myös ystäväni lusitanon Tallinnaan 

ratsastettavaksi ja aika riitti kahdelle hevo-

selle ja opiskelulle hyvin. Joulun jälkeen 

sain taas kaksi hevosta lisää ratsastettavaksi 

omistajan sairausloman ajaksi. Neljä hevos-

ta ja opiskelu alkoivat olla jo tiukkaa. Jou-

duin jakamaan ratsastuskerrat välillä aa-

muun ja iltaan, jotta ehdin ratsastamaan 

kaikki hevoset. Onneksi kouluviikkomme 

on vain nelipäiväinen, jolloin minulle jäi 

pitkä viikonloppu aikaa ratsastaa. Tuo aika 

ei ollut enää normaalia opiskelijaelämää, 

mutta se ei minua haitannut. Olin hankkinut 

jo oman ystäväpiirini, joka ymmärtää har-

rastukseni. Yksin kotona minun ei tarvinnut 

myöskään olla. Jaan asunnon opiskelukave-

rini kanssa ja koirani Diesel on myös mu-

kana Tallinnassa.  

Tämän kesän alussa muutimme takai-

sin suomeen Wääksyn talliin Kangasalle ja 

ensimmäiset kilpailut sujuivatkin loistavas-

ti. Avoimen Va B -luokan voitto Ypäjällä ja 

toisena päivänä Seniorderbyn toiseksi paras 

tulos. Heinäkuun ensimmäisenä viikonlop-

puna Kuopiossa voitimme Hileen kanssa 

molemmat Va B -luokkamme. Lisäksi lai-

naratsuni Henry II:n kanssa starttasin elä-

mäni ensimmäisen vaativan A:n ja Pyhän 

Yrjön. Molemmista luokista saimme yli 60 

% ja sijoituskin oli lähellä. Tällä tasolla 

hevosta täytyy jo hoitaa säännöllisesti. Li-

hashuollosta pitää huolen hyvä ystäväni Pia 

Bos ja kengityksestä Suomessa asuva Joey 

Seaby, joka käy myös Eestissä kengittä-

mässä. Nähtäväksi jää mitä tämä kesä tuo 

tullessaan. Tapanani on keskittyä yhteen 

kauteen kerrallaan. 

 

 

 

 

Teksti: Ninja Rorarius. Kuvat: Ninja Rorarius, Sari Maunula. 
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Wääksyn ratsastuskeskus -cup 
 

Kahtena talvena Wääksyssä Kangasalla on järjestetty harjoituskilpailujen sarja Wääk-

syn ratsastuskeskus -cup eli WRK-cup. Ensimmäisenä talvena intoa riitti järjestää oma 

cup sekä este- että kouluratsastuksessa, mutta viime talvena WRK-pisteistä kisattiin ai-

noastaan esteratsastuksessa. 

 
Wääksyn ratsastuskeskus -cupin ideoi ke-

sällä 2012 Wääksyn tallitoiminnan heinä-

kuun alussa hoitoonsa ottanut Susanna 

”Mata” Kankaansivu. Jo ratsastuskoulun 

aikana Wääksyssä järjestettiin satunnaisesti 

harjoituskilpailuja niin este- kuin koulurat-

sastuksessa. Kun tilat olivat pelkästään yk-

sityistallin käytössä, päätimme pistää pys-

tyyn kokonaisen harjoituskilpailujen sarjan.  

Esteratsastuksessa WRK-cup jakau-

tuu pieneen ja isoon cupiin. Pieneen cupiin 

kuuluvat luokat 50–60, 70–80 ja 90 cm. 

Isossa cupissa puolestaan kilpaillaan luo-

kissa 100, 110 ja 120 cm. Sama ratsukko 

voi kilpailla molemmissa cupeissa. Mo-

lemmissa cupeissa 10 eniten pisteitä kerän-

nyttä ratsukkoa pääsee erikseen järjestävään 

finaaliin ja kilpailemaan koko cupin voitos-

ta. Finaali hypätään sillä korkeudella, jolla 

ratsukko on saavuttanut parhaan tuloksensa. 

Ratsukot lähtevät finaaliin puhtaalta pöy-

dältä eli jännitys säilyy loppuun asti. Kou-

luratsastuksessa puolestaan luokkia on tar-

jolla helposta C:stä helppoon A:han. Kou-

lupuolella erillistä finaalia ei järjestä, vaan 

cup-voittaja on osakilpailuista eniten pistei-

tä kerännyt ratsukko. Cup-pisteisiin laske-

taan viidestä parhaasta suorituksesta saadut 

pisteet, joten finaaliin voi päästä, vaikka ei 

aivan jokaiseen osakilpailuun pääsisikään 

osallistumaan. 

Ajatuksesta innostuneena WRK-cup 

2012–13 järjestettiin sekä este- että koulu-

ratsastuksessa. Tämä tiesi, että talven aika-

na järjestäviä kilpailuja oli yhdeksän. En-

simmäiset WRK-pisteet jaettiin esteratsas-

tuksessa heti elokuussa 2012 samalla, kun 

Wääksyssä vietettiin uuden yrittäjän avoi-

mien ovien päivää. Kilpailu käytiin Wääk-

syn isolla ulkokentällä, jolle samanaikaises-

ti mahtuvat sekä verryttely että kilpailurata. 

Päivän erikoisluokkana järjestettiin hippo-

dromiesteratsastus, josta tosin ei WRK-

pisteitä jaettu. Sen voittivat Elina Harju-

nen ja Persona tuloksella 135 cm. Avoimet 

ovet ja erikoisluokka saivat ihmiset liik-

keelle ja kentän laidalle kertyi runsaasti 

yleisöä. Seuraavat WRK-cupin osakilpailut 

käytiin maneesissa. Wääksyn tilavaan ma-

neesiin mahtuu samanaikaisesti lyhyt kou-

lurata ja kuuden ratsukon verryttely. Esteil-

lä verryttely sen sijaan joudutaan hoitamaan 

radalla verryttelyryhmittäin. Tämä tiesi pit-

kiä kisapäiviä, sillä esteratsastuksessa osa-

kilpailut keräsivät ensimmäistä osakilpailua 

lukuun ottamatta osallistujia n. 75 per päi-

vä. Koulupuolella lähtijämäärät olivat huo-

mattavasti maltillisemmat, enimmillään 30 

lähtöä/osakilpailu.  

WRK-cup 2012–13:n estefinaalit ja 

koulucupin viimeinen osakilpailu oli suun-

niteltu pidettäväksi huhtikuussa 2013, mutta 

herpesepidemia sotki suunnitelmamme. 

Niin kuin niin moni muukin kilpailu meni-

vät meidänkin huhtikuun kisat peruttujen  

listalle. Epidemian laannuttua kesän kisa- 

Heidi Pyyhtiä ja Vanilla Man. 
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kausi ja muut kesätapahtumat aiheuttivat 

sen, että vapaa viikonloppu estefinaaleja 

varten löytyi vasta heinäkuussa. Keskellä 

kisakautta ajankohta ei ollut paras mahdol-

linen harjoituskilpailuille. Pieneen finaaliin 

ilmoittautui vain neljä ratsukkoa ja isoon 

finaaliin kaksi ratsukkoa. Pienen cupin voit-

tivat Heidi Pyyhtiä ja Vanilla Man. 

Toiseksi sijoittuivat ja Helena Seppälä Sa-

scha III sekä kolmanneksi Linda Niinimä-

ki ja Riamu. Iso finaali oli Kankaansivun 

sisarusten keskinäinen paremmuustaisto. 

Pitemmän korren tällä kertaa veti isosisko 

Annika Canjadalla Annan ja Lopik’s Re-

myn jäädessä toiseksi. Kolmantena isossa 

cupissa palkittiin osakilpailuissa toiseksi 

eniten pisteitä keränneet Karoliina Ojala ja 

Dancing Girl, jotka harmittavasti eivät 

päässeet finaaliin Karon ratsastuskiellon ta-

kia. Molempien cupien voittaja sai loimen 

lisäksi EkoHepon lahjoittaman lahjakortin 

yhteen EkoHepon hoitoon. Lisäksi kaikki 

kolme parasta palkittiin erikoisruusukkein 

ja pokaalein.  

 
Annika Kankaansivu ja Canjada. 

 

Koulucupin viimeinen osakilpailu venyi 

pitkälle syksyyn 2013 ja ratsastettiin vasta 

marraskuun puolivälissä. Osakilpailuun oli 

ilmoittautunut runsaasti ratsukoita, mutta 

tälläkään kertaa ei onni ollut meille myötä. 

Einonpäivän myrskyn riepotellessa pihalla 

peruutuksia tuli runsaasti. Myrsky vei myös 

sähköt Wääksyn mäeltä, mutta päivänvaloa 

riitti juuri sen verran, että kilpailu saatiin 

paikalle uskaltautuneiden ratsukoiden kes-

ken ratsastettua. Koulupuolen WRK-cupin 

voitosta käytiin tiukka taisto, joka viimei-

sessä osakilpailussa kääntyi Maija Pehun 

ja Amigo VII:n eduksi. Toiseksi sijoittui 

vain kahdella pisteellä hävinneenä Jonna 

Vilén ja Saran Ihmemies. Kolmannen ruu-

sukkeen ja pokaalin veivät Ida-Maria Kes-

ti ja Wera II.  

 
Maija Pehu ja Amigo VII. 

 

Talvikauden 2012–13 kilpailutahti oli sen 

verran hektinen, että kaudella 2013–14 

WRK-cup järjestettiin ainoastaan esterat-

sastuksessa. Harjoituskilpailuille näyttäisi 

olevan kova tarve, sillä neljän osakilpailun 

aikana Wääksyssä hyppäsi n. 100 eri rat-

sukkoa. Tällä kertaa kaikki osakilpailut hy-

pättiin maneesissa ja finaali järjestettiin pit-

känäperjantaina. Laaksolan Ratsutilan väki 

oli ahkerasti käynyt kisaamassa Wääksyssä 

ja pienen cupin kuudesta finaaliin ilmoittau-

tuneesta ratsukosta viisi olikin laaksolaisia. 

Voittajaksi heidän joukostaan ratsasti Paula 

Puura Fiesta III:lla. Toiseksi sijoittui ainoa 

ei-laaksolalainen Laura Nikkilä Viesteellä 

ja kolmanneksi Julia Lehti Tessalla. Isossa 

cupissa Annika Kankaansivu uusi viime-

vuotisen voittonsa, mutta ratsu oli vaihtunut 

toiseen kimoon Lucky Lifeen. Toiseksi si-

joittui Milja Seppälä ja Lazzaroni sekä 

kolmanneksi Elina Malkamäki ja Emil III. 

Tälläkin kertaa voittajat loimitettiin ja kaik-

ki kolme parasta palkittiin erikoisruusuk-

kein ja pokaalein.  

Tulevan talven suunnitelmat ovat vie-

lä auki. Kenties WRK-cup saa jatkoa, mutta 

finaali kaipaa kehittelyä, sillä erillinen fi-

naali ei näytä keräävän kovin paljon osallis-

tujia. Ainakin puitteet kilpailujen järjestä-

miselle Wääksyssä ovat mainiot. Maneesin 

pohja on tällä hetkellä remontissa, joten uu-

della pohjalla kelpaisi ensi talvena hypellä 
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ja koulukiemuroita väännellä. Lämpimässä 

kahviossa voi kilpailuja seurata kahvia ja 

leipomuksia nautiskellen. Yleisöä onkin 

riittänyt mukavasti kaikkiin kilpailuihimme 

ja tunnelma on ollut hyvä. Wääksyläiset 

kiittävät kaikki meillä kilpailussa käyneitä. 

Toivottavasti nähdään myös tulevana talve-

na ☺ Kilpailukutsut ja muut Wääksyn ta-

pahtumat löytyvät 

http://waaksynyksityistalli.fi.  

 

 

 

                                 

Paula Puura ja Fiesta III.                                    Annika Kankaansivu ja Lucky Life

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Heidi Pyyhtiä, Jonna Vilén. 

 

 

 

 

 

 

 
MAINOSTA NETTIHOKISSA TAI TRS:N NETTISIVUILLA 

 

NettiHokki: 

• Koko sivu 60 e. Jos samassa numerossa kaksi tai useampia sivuja, hinta 50 e/sivu 

• 1/2 sivua 30 e 

• 1/4 sivua 15 e 

• 1/8 sivua 10 e 

• Vuosialennus 20 %, kun ilmoitus vuoden jokaisessa numerossa 

Seuran nettisivut: 

• 50 e/kk 

• 250 e/ 6 kk 

• 400 e/v 

• Koko: 50–240x240 px (k x l) 

 

Ota yhteyttä: hokkitrs@gmail.com 
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Reportteri 
 

Reportteri kaipaa pieniä juttuja seuralaisten 

elämästä ja lähialueen tapahtumista. Jos si-

nulla on mielessäsi Reportteri-palstalle so-

piva juttu, lähetä se meille joko sähköpostil-

la tai seuran nettisivujen kautta. 

 

Viime lehdessä raportoimamme uusi kavio-

liitto on saanut mitä mainioimman alun. 

Karoliina Vuojolainen ja Suriano N.R. 

nappasivat toukokuussa voiton junioreiden 

EM-/PM-katsastusluokassa (va B) tuloksel-

la 65,045 %. Myös Finnderbyn kansainväli-

sessä junnuluokassa (va B) tuli voitto pro-

sentein 67,243 %. Menestys jatkui SM-

kilpailuissa, joissa Karon kaulaan pujotet-

tiin pronssimitali.  

 

Kesäkuun alussa Ypäjällä pidetyissä este-

ratsastuksen SM-kisoissa Valtteri Reilin ja 

Welfe de la Vie ottivat sijoituksen nuorten 

ensimmäisessä osakilpailussa ollen neljän-

siä. Kahden osakilpailun yhteistulos puoles-

taan riitti kokonaiskilpailun neljänteen si-

jaan. Ratsukon mukaan on tarttunut ruu-

sukkeita myös huhtikuussa Keravalta (120 

cm 2.) sekä toukokuussa Ypäjältä (130 cm 

3., LähiTapiola GP -osakilpailu 140 +145 

cm 9.). Salon GP-osakilpailussa kesäkuussa 

ratsukko oli viides. 

 
Valtteri Ypäjällä toukokuussa. 

 

Sari Lundén ja Lasdiema ovat mainiossa 

vireessä ja ratsukko on napsinut ruusukkeita 

pitkin kevättä ja alkukesää. Huhtikuun Ypä-

jä Spring Show’ssa ratsukko voitti 120 cm 

luokan. Voitto tuli myös toukokuussa Tu-

russa luokasta 130 cm. Toukokuussa rat-

sukko kävi piipahtamassa Jyväskylässä Kil-

lerin Kipossa, jossa 120 cm luokasta tuli 

kolmas sija ja 130 cm luokasta toinen sija. 

Finnderbyssä ratsukko sai vaativalta ja pit-

källä radalla vain yhden pudotuksen, joka 

riitti neljänteen sijaan. Turussa Sari ratsasti 

myös Sorajouhella suomenhevosille avoi-

men metrin punavalkoisen ruusukkeen ar-

voisesti. 

 
Sari ja Lasdiema Finnderbyn neloset. 

 

Hevoset 2014 messuilla Mira Rantanen ja 

Chick nappasivat lauantain 120 cm:n Agri-

market Junior Trophyssä toisen sijan ja 

sunnuntain pariviestissä voiton yhdessä pa-

rinsa Jenni Kammonen – Pocahontas kans-

sa. 

 
Mira ja Chick menestyivät Hevosmessuilla. 

 

Huhtikuun Ypäjä Spring Show’ssa Karo-

liina Kovanen ja Picacha sijoittuivat 120 

cm:n luokassa toisiksi Sari Lundénin jäl-

keen ja ottivat sijoituksen myös 130 cm:n 

luokassa ollen viidensiä. 

 

Huhtikuun lopussa Karijoella Anniina 

Leponiemi ja Turfhorst Royal Rose sijoit-

tuivat jaetulle ensimmäiselle sijalle (arv. 
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A1/A1) poneille ja suomenhevosille avoi-

messa metrissä ja kolmanneksi poneille, 

suomenhevosille, junioreille ja lapsiratsas-

tajille avoimessa 110 cm:n luokassa. Tou-

kokuun Ypäjä Jumpingissa Staffansberg 

ponisarjan osakilpailussa tasolla 110 cm 

ratsukko oli kolmas. Kesäkuun alussa Kan-

gasalla ruusuke tuli luokassa 120 cm, kun 

ratsukko oli kahdeksas. 

 

Toukokuun alussa Tuusula Derbyssä Heini 

Puomila otti Keepsakella sijoituksen 120 

cm:n luokassa ollen kuudes. 

 

Alina Pajula ja Casino III menestyvät 120 

cm:n tasolla. Toukokuun alussa Ypäjältä tu-

li viides sija ja kesäkuun alussa Kangasalta 

kuudes sija. 

 

Toukokussa TammerRiders lainasi Nii-

hamaa ja järjesti kansalliset koulukisat. 

Ponicupin 1. osakilpailussa (he B) Oona 

Liukkonen ja Edenwoods Cassiopeia 

Cashel ottivat sijoituksen ollen yhdeksänsiä 

(65,100 %). Junioricupin 1. osakilpailussa 

(he A) Jenna Kärki ratsullaan Tigris oli 

toinen (65,690 %) ja Meri-Maaria Pöysti 

ratsullaan Uniek Utopia neljäs (64,483 %). 

 

Korpikylä Spring Tourin 5-vuotiaiden Ra-

cing Trophy -osakilpailussa Sonja-Maria 

Vehka-Aho ja Pearl’s King tekivät puhtaan 

radan, joka palkittiin punavalkoisella ruu-

sukkeella. 

 

Helsingin Pony and Young Riders Eventin 

Animagi Ponicupin (100 cm) yhdeksästä 

ruusukkeesta kolmasosa tuli Tampereelle. 

Roosa Onttonen ja Piccola olivat viiden-

siä, Oona Huhdanperä ja Nat Kelly Cole 

kahdeksansia sekä Hilja Viertola ja Golden 

Heart yhdeksänsiä. Roosa ja Piccola nappa-

sivat ruusukkeen myös 110 cm:n luokasta 

ollen neljänsiä. 

 

Toukokuussa Ypäjällä Tytteli Tetri-

Rantanen hyppäsi Prospectilla puhtaan 6-

vuotiaiden Racing Trophy -osakilpailun 

(120 cm). 5-vuotiaiden vastaavassa osa-

kilpailussa (110 cm) puolestaan Veera Ta-

nila Luca’silla teki puhtaan radan. Ponirat-

sukoista Kia-Riikka Lähteenmäki ja Hor-

semosens Milano voittivat sekä Animagi 

pikkuponicupin (90 cm) että Animagi poni-

cupin (100 cm). Pikkuponicupissa lisäksi 

Hilja Viertola Saskialla otti sijoituksen ol-

len kahdeksas. Seilinpoika suomenhevos-

cupissa Karoliina Kovanen Murron Innol-

la oli neljäs. 

 
Tytteli ja Pro Ypäjän Racing Trophyssä. 

 

Power Cupin aluekarsinnat kilpailtiin Lah-

den Takkulassa 25.5. (esteet) ja 1.6. (kou-

lu). Tiia Koskimies Domino Dolla oli 

yhteistuloksissa paras (esteissä toinen, kou-

lussa ensimmäinen). TRS:n ratsukoista Po-

wer Cupin finaaliin pääsivät myös Sanna 

Andersson ja Renella Gold sekä Oona 

Koivula ja St Kattryn. Finaali ratsastetaan 

Jyväskylässä 5.-6.7. 

 

Ypäjän kisaviikolla hypätyssä seniori-

derbyssä (120 cm) Lotta Lampinen ja 

Kleopatra KS olivat neljänsiä. Kisaviikolla 

menestystä tuli myös TRS:n kouluratsasta-

jille. Jenna Kärki ja Tigris voittivat junio-

riderbyn. Ensimmäisessä osakilpailussa rat-

sukko oli viides (64,828 %) ja toisesta osa-

kilpailusta tuli voitto (66,354 %). Juniori-

derbyn toisen sijan otti Meri-Maaria Pöys-

ti hevosellaan Uniek Utopia. Ensimmäises-

sä osakilpailussa ratsukko jäi juuri sijojen 

ulkopuolelle ollen ensimmäinen ei-

sijoittunut, mutta toisessa osakilpailussa 

ratsukko sijoittui kolmanneksi (65,417 %). 

Samalla viikolla Virosta Suomeen kesäksi 

palanneet Ninja Rorarius ja Hally Perry 

voittivat lauantaina ylivoimaisesti vaativan 

B:n (69,000 %) ja olivat sunnuntain seni-

oriderbyssä toisia (65,541 %). Kenttäratsas-
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tajat Nina Steiner ja Renja Aarnio kilpai-

livat tutustumisluokassa, josta tuli sijat kak-

si (Nina – Wallenberg Lemonade) ja kolme 

(Renja – Königs Kapris Ks). Renja ja Kapri 

olivat sijoittuneet jo toukokuussa Niinisalon 

harrasteluokassa kolmanneksi. 

 

Veera Tanila ja Luca’s kävivät kesäkuun 

lopussa Salossa hyppäämässä kaksi puhdas-

ta rataa 5-vuotiaiden Racing Trophyssä. 

Lauantaina estekorkeus oli 110 cm ja sun-

nuntaina 110/120 cm. 

 

Uudessakaarlebyssä kilpailtiin kenttäkiso-

jen merkeissä kesäkuun viimeisenä viikon-

loppuna. Nina Steiner ja Wallenberg Le-

monade sijoittuivat helpossa luokassa seit-

semänneksi. 

 

Myös Korpilahdella kisattiin kesäkuun vii-

meisenä viikonloppuna. Heidi Heikkiä teki 

kaksi puhdasta rataa 4–5-vuotiaiden novii-

sisarjan osakilpailussa (90 cm) ratsuinaan 

Cocezzione ja Myskon Karel. Hilja Vierto-

la voitti Saskialla pikkuponicupin (90 cm) 

ja Golden Heartilla ponicupin (100 cm) 

osakilpailun. Pikkuponicupissa Kia-Riikka 

Lähteenmäki ja Horsemosens Milano oli-

vat toisia ja ponicupissa Hilja ja Saskia seit-

semänsiä. Amatöörisarjan osakilpailussa 

(115 cm) puolestaan Hanna-Leena Terho-

nen ja Zilvester V olivat toisia. 

 

NettiHokki onnittelee kaikki menestyksestä 

ja toivottaa onnistuneita ratoja tulevaisuu-

dessakin! 

 

TRS:llä oli runsas edustus PM-kisoissa 

Norjassa. Drammenin estejoukkueeseen va-

littiin Anniina Leponiemi ja Turfhorst Ro-

yal Rose (pienet ponit), Mira Rantanen ja 

Chick (lapsiratsastajat) sekä Valtteri Reilin 

ja Welfe de la Vie (nuoret ratsastajat), joka 

tosin jätti Norjan reissun väliin. Kris-

tiansandin koulujoukkueeseen puolestaan 

pääsivät Karoliina Vuojolainen ja Suriano 

N.R. (juniorit) sekä Saksassa asuva Piia 

Salminen ja Wild Sou (nuoret ratsastajat). 

Piia teki ensimmäisessä startissaan henkilö-

kohtaisen ennätyksensä ja sai PM-pronssia 

osana nuorten ratsastajien joukkuetta. Kou-

luratsastajat jatkavat Norjasta suoraan Ita-

lian Arezzoon EM-kisoihin. 

 

Veteraaniratsastajat valtaavat Niihaman 

elokuun lopussa. 30.8. veteraanit ratkovat 

este- ja koulumestarit omissa valtakunnalli-

sissa kilpailuissaan. 

 

Syksyä ja kauden loppua kohti vääjäämättä 

mennään. Seuranmestaruudet ratkotaan 

syyskuussa aluekilpailujen yhteydessä. 

Estemestaruudet ovat 7.9. ja koulumesta-

ruudet 28.9. Viime vuonna saatu palaute on 

otettu huomioon ja suurin osa mestaruus-

luokista järjestetään seuraluokkina, ettei 

osallistuminen jää puuttuvista luvista kiinni.  

 

Horseforten Takaisin satulaan -kurssin 

myötä ratsastavien tyttöjen äitejä on päässyt 

hevosen selkään. Kenties tästä kehkeytyy 

uusi tapa viettää laatuaikaa äidin ja tyttären 

kesken ☺ 

 

M6 alias Matti Kuusi on luvannut vastata 

ratsastajia askarruttaviin sääntökysymyk-

siin. Kysymyksiä voi lähettää nettisivujen 

kautta lomakkeella. Julkaisemme kysymyk-

set ja niiden vastaukset NettiHokissa. 
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NettiHokin palveluhakemisto 
 

Jos haluat yhteystietosi NettiHokin palveluhakemistoon tai sieltä pois, laita sähköpostia 

hokkitrs@gmail.com.  

 

Blomert-hevostrailerit 

• Blomert-hevostrailerien maahantuonti yksinoikeudella Royal Graf Ky / Nelli Eräsalo, 

myös olkipellettien myynti p. 041 4400 293, info@royalgraf.com, www.royalgraf.com.  

 

Eläinlääkäriasemat ja eläinlääkärit 

• Yliopistollinen Eläinsairaala YES, Hevossairaala p. (09) 1915 7350, päivystys 0600 

97412 (nro maksullinen). Päivystys 24 h, neuvoja paikkakunnasta riippumatta, itse 

sairaalaan hoitoon otetaan lähetteellä. 

• Ypäjän hevossairaala Oy, Siittolanmäentie 6 A 1, 32100 Ypäjä p. 040 416 605 (ajanvaraus 

ja tiedustelut klo 8–15), fax (02) 767 3500. 

• Orimattilan Hevosklinikka Ravitie 12, 16300 Orimattila p. (03) 777 4107. 

• Tampereen hevosklinikka Teivon Ravikeskus, 33420 Tampere, p. (03) 344 1700 (ark. klo 

8–9), fax. (03) 344 1003. 

• Valkeakosken Eläinsairaala Profivet Oy Lempääläntie 525, 37860 Kärjenniemi p. 020 756 

9690, fax. (03) 585 1158 ajanvaraus arkisin klo 8–18. 

• Hyvinkään Hevossairaala Hyyppäräntie 41, 05800 Hyvinkää, p. 020 774 9610 (ark. klo 8–

16). Päivystys hätätapauksille 24 h p. 0600 18 281 (nro maksullinen). 

• Eläinlääkäri Johanna Bäckström p. (03) 5691 2160 (ark. 8–9.30) / 040 335 7422. 

Pieneläinvastaanotto: Sairaalantie 9, 31760 Urjala. 

• Eläinlääkäri Matti Piiroinen p. 040 335 7423. 

• Eläinlääkäri Olli Soininen p. (03) 373 8118 / 0500 634 935, fax. (03) 373 8662. 

Pieneläinvastaanotto: Kirkkolahdentie 3, 37470 Vesilahti. 

• Eläinlääkäri Jyrki haapasalmi p. 0400 811 918/ 050 523 6379. 

• Eläinlääkäri Jaana Romu p. 050 592 5648. 

• Eläinlääkäri Krista Jokela p. 045 326 2582. Hevospraktiikkaa, tallikäynnit Pirkkalasta. 

• Eläinlääkäri Kimmo Lampinen p. 0400 336 493, kimmo.lampinen@pirkkala.fi. Ylöjärven 

kunnaneläinlääkäri, hevospraktiikkaa Tampereen alueella. 

 

Henkistä valmennusta ratsastajille 

• Henkistä valmennusta ratsastajille, verkkokurssit, koulutukset ryhmille, yksilövalmennus 

Katri Syvärinen p. 050 355 4044, info@ridingflow.fi, www.ridingflow.fi. 

 

Hevosten koulutusta, hevosenkäsittelykursseja 

• Jaana Toivonen p. 040 750 1454. 

 

Hevosten lihashuoltoa, hierontaa, luontaishoitoja 

• Palvelupiste Positiivi / Elina Asumaniemi p. 0400 614 843. 

palvelupistepositiivi@kolumbus.fi, www.positiivi.suntuubi.com. 

• Hevoshieroja Jasmine ”Minni” Salonen p. 0400 687 220. 

• Eläinfysioterapeutti Anu Uusinarkaus p. 0400 635 551. 

• Hevoskuntoutus Ekohepo / Jyrki Pyykkö p. 040 321 9056. 

• Kranio-sakraalihoitaja Anne Nuottanen-Tammela p. 040 5171 480. 
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Kehonhuoltoa ratsastajalle 

• Ilosi Pilates-paja, pilatesta ja fysioterapiaa, ajanvaraus p. 044 021 0041/ ilona@ilosi.fi, 

Liisantie 2, Kangasala. 

 

Kengittäjiä 

• Jussi Havanka p. 0400 233 218. 

• Harri Himanen p. 0400 234 424. 

• Petri Kinnarinen p. 050 544 8916. 

• Pasi Nikkanen p. 050 582 7278. 

• Taisto Rautio-Visuri p. 040 553 8931. 

• Ismo Saarinen p. 0400 707 050. 

 

Klippausta 

• Jasmine ”Minni” Salonen p. 0400 687 220. 

 

Kosmetiikkaa 

• Avon-kosmetiikkaa ja Forever Aloe Vera -luonnontuotteet Susanna Lumio p. 040 705 

7041, susulumio@gmail.com.  

 

Ratsastusvalmennusta, kouluratsastus 

• Hanna Heiskanen, valmentaja p. 040 5433 543 

• Terttu Sillantie, ammattivalmentaja p. 050 414 3554 

• Anu Uusinarkaus, ammattivalmentaja p. 0400 635 551 

 

Ratsastusvalmennusta, lännenratsastus 

• Jaana Toivonen p. 040 750 145 

 

Ratsastajan ja hevosen varusteita 

• Tampereen ratsutarvike, Tuomiokirkonkatu 40, 33100 Tampere p. 045 236 0212, 

info@ratsutarvike.fi, www.ratsutarvike.fi.  

• Ratsukellari, Rautatienkatu 10, 33100 Tampere, p. (03) 260 9980, www.ratsukellari.com.  

 

Rehut ja lisäravinnevalmisteet hevosille 

• Lisäaineettomat saksalaiset St Hippolyt -rehut luonnon raaka-aineista Tiina Utriainen p. 

040 700 8179, tiina.utriainen@kotiportti.fi, tmi-equilibrium.blogspot.com.  

 

Satulan toppausta, varusteiden korjausta 

• Anu Uusinarkaus, p. 0400 635 551. 

 

Taloushallinto- ja tilintarkastus 

• Näsitarkastus Oy, HTM-tilintarkastaja Satu Sullanmaa, Rautatienkatu 14 B 16, 33100 

Tampere, p. 040 505 7255, satu.sullanmaa@nasitarkastus.fi, www.nasitarkastus.fi.  

 

Talutusratsastusta ja yksityismaastoja 

• Heli Kauranen p. 040 743 0538, heli.kauranen@luukku.com, www.lomataival.fi.  

 

Vossikka-ajoa 

• Petri Laine p. 0400 813 686. 

 


