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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. 

– nro 3 syys-lokakuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim. 15.9. 

– nro 4 joulun alla, aineiston jättöpäivä viim. 1.12. 

Lehteen haluttu aineisto toimitetaan: 

– tekstit: sähköpostiviestinä, Word-dokumenttina tai seuran nettisivujen kautta lomakkeella 

– kuvat: JPEG-tiedostona (ei liitettynä Word-tiedostoon). Huolehdithan, että kuvaajalta on 

lupa kuvan julkaisemiseen. Emme julkaise vesileimallisia kuvia. 

NettiHokin toimitus: Heidi Salonen ja Jonna Vilén  

hokkitrs@gmail.com, http://www.tampereenratsastusseura.fi/nettihokki/ 
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Kansi: Iloisia TRS-mestareita pokaaleineen.  Kuva: Jonna Vilén.
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Pääkirjoitus 

Joulu on taas 
 

Tuntuu, että vastahan joulu oli. Kalenteri 

kuitenkin väittää, että kahdeksan yötä jou-

luun on. Jälleen kerran sateisen ja pimeän 

joulukuun keskellä voi olla vaikea löytää 

joulutunnelmaa. Vuoden pimeintä aikaa 

eletään ja näillä leveyksillä voi vain haa-

veilla hangista, korkeista nietoksista. On-

neksi toisena adventtina sentään oli vähän 

lunta, jotta joulupukki pääsi saapumaan 

Niihaman joulushow’hun Korvatunturilta. 

Joulushow’ssa pääsi ainakin hetkellisesti 

nauttimaan joulutunnelmasta. Ei auta kuin 

sytyttää koti täyteen kynttilöitä ja uskoa ka-

lenteria, joulu on ihan juuri ovella. 

Ennen joulua on vielä aika vuoden 

viimeisen NettiHokin. Tämän numeron 

myötä TRS:n sähköisen nettilehden novii-

sivuosi saadaan päätökseen. Vuoteen on 

mahtunut juttujen ideointisessioita, lukuisia 

tunteja tietokoneen ääressä kirjoittaen ja 

Wordin kanssa asetuksista keskustellen. 

Lupaavasti vaikuttaa siltä, että lehti lehdeltä 

yhteisymmärryksemme Wordin kanssa pa-

ranee. Vuoteen mahtuu myös kirjoittamisen 

ja onnistumisen iloa. Kovin paljon palautet-

ta lehdestä emme ole saaneet, mutta ainakin 

joitakuita se on onnistunut tavoittamaan, 

kun ht.netissä oli aviisimme huomioitu ja 

saatu aikaan keskustelua lehden sisällöstä. 

Toiset tykkäsivät, toiset ei. Niinhän se aina 

menee. Mukavaa oli kuitenkin huomata, et-

tä joku lehteä lukee, eikä sitä tehdä vain 

omaksi iloksi. 

Muistutettakoon tässä, että lehteä teh-

dään täysin vapaaehtoistyönä ja palkatta. 

Jokainen lehden tekoon pistetty tunti on 

pois tekijöidensä muusta vapaa-ajasta. Ha-

luamme kuitenkin tuon ajan lehdelle antaa 

ja jatkaa Hokin perinnettä Suomen suurim-

man ratsastusseuran jäsenlehtenä. Jokaisella 

TRS:n jäsenellä on myös mahdollisuus 

osallistua lehden tekoon omilla jutuillaan 

tai juttuideoillaan. Haluamme vielä kerran 

lämpimästi kiittää kaikkia vuoden aikana 

lehden tekoon osallistuneita. Ihanaa, että 

juttuja kirjoittavat muutkin kuin NettiHokin 

toimittajat ja näin jutut pysyvät mo-

nipuolisina. Erityismaininnan ansaitsee 

Hanna Heinonen, jonka kuvilla lehteä on 

saatu kuvittaa. Kerta toisensa jälkeen on 

Hanna kiltisti penkonut kuva-arkistojaan 

NettiHokin pyyntöjen mukaan ja antanut 

kuviaan lehden käyttöön. Iso kiitos siitä!  

Nauttikaa joulunajasta rentoutuen yh-

dessä läheistenne ja hevostenne kanssa. 

Monille jouluaaton kohokohta lienee joulu-

ratsastus, jota toivottavasti tänä vuonna ei 

tarvitsisi tehdä vesisateessa. Ja joulunahan 

saa herkutella, ihan luvan kanssa. Ehkä he-

vosetkin ansaitsevat muutaman ekstrana-

min.  

 

NettiHokki ja TRS hallitus toivottavat kai-

kille hyvää joulua ja menestystä vuodelle 

2015! 

 

Heidi ja Jonna 

 

 

Kuva: Karla Rasilainen
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TRS:n sääntömääräinen syyskokous 
 

Pimeänä marraskuun iltana Niihaman ison maneesin kahviossa loistivat valot, kun 
TRS:n jäsenet kokoontuivat sääntömääräiseen syyskokoukseen. Mukavan runsaslukui-
nen joukko olikin saapunut paikalle onnittelemaan TRS-mitalisteja ja käsittelemään 
syyskokouksen asioita. 
 
TRS:n sääntömääräinen syyskokous on pe-

rinteisesti pidetty marraskuun viimeisenä 

torstaina, eikä perinteistä poikettu tänäkään 

vuonna, vaan syyskokous pidettiin 27.11. 

Kokoukseen oli kutsuttu TRS-mitalistit 

noutamaan mitalinsa sekä kaikki kauden 

2014 aikana eri mestaruuksissa menesty-

neet ratsastajat. Tilaisuus aloitettiinkin 

juomalla täytekakkukahvit heidän kunniak-

seen. Kakkukahveilla juhlittiin myös Risto 
Tetriä, jolle SRL:n syyskokouksessa oli 

myönnetty SRL:n kultainen ansiomerkki. 

Komeasti kiiltelikin tuo prenikka Riston 

rintapielessä. 

 
Risto ja tuore SRL:n kultainen 

ansiomerkki 

Kun kokousväki oli saanut kahvit ja 

kakut nautittavakseen, päästiin itse asiaan. 

Esityslistasta poiketen kokous aloitettiin 

vuoden 2014 TRS-mitalien jaolla. Kulta-

mitalistit saivat kiertopalkinnot kokouksen 

ajaksi ihailtavaksi, mutta sen jälkeen ne täy-

tyi jättää Niihamaan. Voittajille oli kuiten-

kin hankittu kotiin viemiseksi pokaalit. Pal-

kintojen jakamisen hoitivat Riitta Ala-
Krekola ja Riina Lahtomäki. Varsin moni 

mitalisti oli päässyt paikalle pokkaamaan 

palkintonsa. Kun TRS-mitalit oli jaettu, ja-

koi vielä Horseforten Arja Huttunen vuo-

den 2014 ratsastuskoululaisen palkinnon. 

Palkintoruusukkeen sai juniori Essi Kaila. 

Perusteluina olivat mm. monipuolisuus rat-

sastuksessa, kiinnostus hevosmiestaitoihin 

ja auttamishalu. 

 
Essi ja vuoden ratsastuskoululaisen 

ruusuke 

Palkitsemisien ja kokouksen toimi-

henkilöiden valitsemisen jälkeen päästiin 

käsittelemään syyskokouksessa päätettäviä 

asioita. SRL nostaa ensi vuonna jäsenmak-

suaan 2 euroa. Hallitus esitti, että ensi vuo-

delle TRS:n jäsenmaksut nousevat tämän 2 

euroa, minkä syyskokous hyväksyi ilman 

vastalauseita. Vuonna 2015 TRS:n jäsen-

maksut ovat siten senioreilta 67 e ja ju-

nioreilta 55 e. 
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Puheenjohtajamme Anna-Kaisa Tiainen 

esitteli toimintasuunnitelman ja budjetin 

vuodelle 2015. Toimintasuunnitelma hy-

väksyttiin pienin stilisoinnein. Mm. 

jaostoihin lisättiin Veteraanijaosto, joka on 

tarkoitus perustaa ensi vuonna. Jaoksen 

ideana on siirtää seuramme nestoreiden 

osaaminen nuoremman polven käyttöön. 

Kilpailuja pidetään ensi vuonna tämänvuo-

tista hieman vähemmän, jotta talkoolaisten 

jaksaminen varmistetaan. Kilpailukalente-

rista keskustelua herätti suunnitteilla oleva 

Team Eurohorsesin kanssa yhteistyössä jär-

jestettävä estekilpailu Teivossa. Teivon 

pohjan sopivuus estekilpailulle huoletti ko-

kousväkeä. Kilpailua ei Teivossa pidetä, jos 

pohja osoittautuu siihen sopimattomaksi. 

Budjetin osalta kiivainta keskustelua 

herättivät seuravalmennukset. Niiden osalta 

toiset kaipasivat seurantajärjestelmää 

valmennuksiin osallistuvien kehittymisestä. 

Toisten mielestä taas seuravalmennusten 

tulee olla kaikille seuralaisille avoimia 

ilman kilpailullisia tavoitteita. Useiden 

käytettyjen puheenvuorojen jälkeen 

kokouksen puheenjohtaja Håkan 
Sandbacka totesi keskustelijoiden olevan 

samoilla linjoilla, vaikka asiaa 

tarkasteltiinkin hieman eri näkökulmista. 

Budjetti hyväksyttiin esitetyn mukaisena. 

Kokouksen lopuksi valittiin puheen-

johtaja ja hallituksenjäsenet erovuoroisten 

tilalle. Syyskokous hyväksyi uuden halli-

tuksen nykyisen hallituksen ehdotuksen 

mukaisesti. TRS:n puheenjohtajaksi vuo-

delle 2015 valittiin Irmeli ”Irkku” Heliö. 

Kaksi edellistä puheenjohtajaamme ovat 

menneet puheenjohtajakaudellaan naimi-

siin. Aika näyttää, jatkaako Irkku tätä pe-

rinnettä. Erovuoroisia hallituksenjäseniä 

olivat Ilpo Hietala, Riina Lahtomäki, Pia 
Banerjee-Rikkonen, Laura Arola ja 

Anna-Kaisa Tiainen. Heistä Pia, Laura ja 

Anna-Kaisa jatkavat myös ensi vuonna 

TRS:n hallituksessa. Uusiksi hallituksen-

jäseniksi valittiin Riitta Ala-Krekola ja 

Anu Leppilampi. Vanhoista hallituksen-

jäsenistä hallituskauttaan jatkavat Sari 
Maunula, Heidi Salonen ja Jonna Vilén. 

 

Teksti ja kuvat: Jonna Vilén. 

 

 

Alustava kilpailukalenteri vuodelle 2015: 

18.1. DriveIn, (seuraestekilpailu) 

15.2. DriveIn, finaalit (seuraestekilpailu) 

8.3. Kouluratsastuskilpailut (alue ja kansallisia luokkia) 

22.3. Kansalliset esteratsastuskilpailut 

18.–19.4. Esteratsastuskilpailut (alue ja kansallisia luokkia) 

17.5. Aluetason kouluratsastuskilpailut 

26.–28.6. Tampere Dressage Festival 

heinäkuu Teivon estekisat yhdessä TeHon kanssa 

1.–2.8. Tampere Summer Challenge 

22.–23.8. tai 29.30.8. Seuranmestaruudet KO ja RE 

13.9. Aluemestaruudet RE 

3.–4.10. Esteratsastuskilpailut (alue ja kansallisia luokkia) 

8.11. DriveIn, (seuraestekilpailu) 

22.11. Kansalliset esteratsastuskilpailut 

13.12. DriveIn, (seuraestekilpailu) 
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Kansallinen estekilpailu 12.10. 
 

Tampereen Ratsastuskeskuksen hallikausi 2014–15 avattiin lokakuun puolivälissä kan-
sallisella estekilpailulla. Kilpailun suosio yllätti järjestäjät, sillä ilmoittautuneita oli 
huimat 248. Poisjääntien jälkeen päivän aikana nähtiin 220 suoritusta. Kilpailussa rat-
kottiin pienten ja isojen ponien hallimestaruudet. Lisäksi ohjelmassa oli kuusi muuta 
luokkaa. 
 
Kun lokakuun kansallisen estekilpailun 

ilmoittautumisaika umpeutui, meinasi kil-

pailun järjestäjillä mennä sormi suuhun. 

Päivän pitäisi riittää yhdellä areenalla 248 

suoritukselle. Vaan eipä hätää. Kilpailun-

johtaja Irmeli Heliö on ennenkin laskenut 

aikatauluja ja päivä saatiin riittämään, kun 

se aloitettiin klo 8, yhden luokan arvostelua 

muutettiin ja kilpailut loppuivat klo 20. 

Talkooväelle tämä tiesi pitkää päivää, mutta 

jälleen kerran talkoolaiset venyivät loisto-

suoritukseen ja päivästä selvittiin kunnialla. 

Kilpailut alkoivat klo 8 ponien verryt-

telyluokalla 105 cm (arv. 367.1). Se oli 

avoin luokkaan 2 ja 3 osallistuville ratsu-

koille tasoituksin. 17 ratsukon luokan voitti 

Milla Vihavainen Hegoirilla (HyvUra). 

Toiseksi sijoittui Jenni Kammonen 

Gemblouxilla (VirRat) ja kolmanneksi Oo-
na Hyvönen Icarus van de Vondelhoevella 

(Team MP). Kaikki sijoittuneet pitivät mo-

lemmissa vaiheissa nollan. 

Luokassa 2 pikkuponien hallimesta-

ruudesta lähti kilpailemaan 14 ratsukkoa. 

Estekorkeus luokassa oli 105 cm ja arvoste-

lu AM5. Pikkuponien hallimestaruuden 

voitti Sessi Skutnabb Kalou G:llä (KF). 

Hallimestaruushopea ripustettiin Jenny 
Aarnio-Wihurin (KAKE) kaulaan. Jennyn 

ratsuna oli Renaissance. Hallimestaruus-

pronssi meni Sofia Soilulle (SR), jonka rat-

suna oli Pin Rock’s Hustle And Bustle. 

TRS:n Anniina Leponiemi Turfhorst Ro-

yal Rosella jätettiin reilulla sekunnilla mita-

lien ulkopuolelle, mutta ratsukko otti sijoi-

tuksen ollen neljäs. Kaikki sijoittuneet teki-

vät puhtaat suoritukset molemmilla kierrok-

silla. 

Luokassa 3 kilpailtiin isojen ponien 

hallimestaruudesta, joka ratkottiin tasolla 

115 cm AM5. Luokkaan lähteneestä 19 rat-

sukosta ensimmäisellä kierroksella nollan 

piti viisi ratsukkoa. Toisella kierroksella 

enää kaksi ratsukkoa onnistui pitämään 

puomit kannattamillaan. Isojen ponien hal-

limestaruuden voitti Minttu-Maija Koivu-
salo Tobylla (EPUR). Hopeaa ratsasti Eri-
ca Mäkilä Two Tone Fredillä (KAKE) ja 

pronssia Krista Tamminen FBI Kassaris-

tilla (HyvUra). 

Ponien jälkeen hypättiin alueluokka 

110 cm, jota ratsastajat olivat toivoneet ver-

ryttelyluokaksi isompiin luokkiin. Luokka 

ratsastettiin aikaratsastusluokkana arvoste-

lulla A.2.0. Syystä tai toisessa luokassa oli 

runsaasti poisjääntejä, sillä 69 ilmoittautu-

neesta vain 56 starttasi. Luokan voitti Mik-
ko Aartio Exel Flightilla (TARI). Toiseksi 

sijoittui TRS:n Heini Puomila Keepsakella 

ja kolmanneksi Miisa Pulkkanen Cuba 

Librellä (JARA). Kolmen kärki pysäytti 

kellon jokainen omalle sekuntiluvulleen, jo-

ten kovin tiukkaa kilpailua voitosta ei tullut. 

Päivän luokista eniten ilmoittautunei-

ta keräsi luokka 5, joka oli kansallinen 120 

cm. Kilpailukutsussa sen arvosteluksi il-

moitettiin kaksivaiheinen 367.1, mutta päi-

vä olisi loppunut kesken, jos 70 ratsukkoa 

olisi hypännyt luokan tällä arvostelulla. 

Näin ollen luokan arvosteluksi muutettiin 

huomattavasti nopeampi A.2.0. Tässäkin 

luokassa oli jonkin verran poisjääntejä ja 

lopulta luokkavoittoa lähti tavoittelemaan 

61 ratsukkoa. Parhaiten radasta suoriutui 

Eva-Maria Kontio Trafalgarilla (TARI). 

Vajaan sekunnin hänelle hävisi Lotta 
Fredriksson Alidy R:llä (J-PR), joka puo-

lestaan jätti reilulla sekunnilla taakseen 

Noora Erkkilän Ramoonilla (EPUR). 

Kilpailun ratamestarina toimi Risto 
Tetri ja tämä oli hänen jäähyväiskilpailunsa 

kansallisena ratamestarina. Luokan 5 jäl-

keen Ristoa muistettiin kunniakirjalla ja 

kukkasilla hänen siirtyessään viettämään 
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ansaittuja eläkepäiviä. Kunniakirjan ja kuk-

kaset Ristolle tuli luovuttamaan SRL:n pu-

heenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen. 

 
Risto kukkineen, Antero Salja haastattelee 

Pienten juhlallisuuksien jälkeen kil-

pailua jatkettiin kansallisella 130 cm:n luo-

kalla. Luokka ratsastettiin arvostelulla 

367.1 (A2/C) ja siinä nähtiin 33 lähtöä. 

Vain neljä ratsukkoa ratsasti ensimmäisessä 

vaiheessa nollan ja pääsi jatkamaan toiseen 

vaiheeseen. Luokkavoittoon ratsasti Janna 
Jensen A-Reliuksella (HARI). Toiseksi si-

joittui Milka Kivikoski Q:lla (TUUR) ja 

kolmanneksi Jenna Stenroth Caralla 

(LvR). Jenna sai toisessa vaiheessa kaksi 

pudotusta, mutta toisen vaiheen arvostelu C 

ja nopea ratsastus nostivat hänet kolmannel-

le sijalle ennen puhtaasti toisen vaiheen hy-

pännyttä Petra Heikkistä Alabama-Balialla 

(PKUR). TRS:läisistä luokassa sijoituksen 

otti Sari Lundén Lasdiemalla ollen seitse-

mäs saatuaan yhden aikavirheen ensimmäi-

sessä vaiheessa. 

Ratsastajien toiveesta kilpailussa oli 

tarjolla myös kansallinen 140 cm, joka rat-

sastettiin aikaratsastusluokkana. Siihen 

osallistui yhdeksän ratsukkoa. Kolmen kär-

ki eli luokan sijoittuneet suorittivat radan 

virheittä. Luokan voitti Susanna Granroth 

Baccaralla (HARI). Toiseksi sijoittui Hele-
na Wist Carmiralla (LOR) ja kolmanneksi 

Ilona Eränen Kendralla (LOR). 

Päivän päätteeksi hypättiin vielä ruu-

sukeluokkana kansallinen 110 cm, joka oli 

avoin nuorille 5–6-vuotiaille hevosille ja 

lapsiratsastajille. Luokkaan lähteneestä 11 

ratsukosta viisi ratsasti nollan ja pääsi pois-

tumaan radalta punavalkoisen ruusukkeen 

kanssa. 

Pitkästä päivästä huolimatta kilpailu 

saatiin päätökseen aikataulussa. Aamusta 

ilmeni pieniä aikatauluongelmia, mutta ne 

onnistuttiin kuromaan melko nopeasti kiin-

ni. Tampereen Ratsastuskeskus tarjosi kil-

pailijoille loistavat puitteet, kun verryttely 

oli mahdollista järjestää pienessä maneesis-

sa, joten verryttelyllä oli riittävästi tilaa aja-

tellen myös isoimpien luokkien hyppääjiä. 

Isossa maneesissa oli kahdelle seuraavalle 

ratsukolle pieni valmistautumisalue, joten 

aivan yksin ei suorittavan ratsukon isossa 

maneesissa tarvinnut olla. Buffetti palveli 

kaikki paikalla olleita koko päivän tarjoten 

myös lämmintä ruokaa perinteisten voilei-

pien ja pullien lisäksi.

 
Teksti: Jonna Vilén. Kuva: Irmeli Heliö 
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Kansallinen estekilpailu 16.11. 
 

Talvikauden kansallisia hallikilpailuja jatkettiin marraskuussa jälleen estekilpailujen 
merkeissä. Lokakuun kilpailun tapaan tämäkin kilpailu keräsi suuren suosion: ilmoit-
tautumisajan päättyessä lähtölistalla oli 253 starttia. Poisjääntien jälkeen kilpailupäivä-
nä niitä lopulta nähtiin 226. Kuuden muun luokan lisäksi kilpailussa ratkottiin juniorei-
den hallimestaruus. 
 
Suuri lähtijämäärä tiesi jälleen kerran tal-

koolaisille pitkää päivää. Kilpailut alkoivat 

klo 8.30, mutta toimihenkilöiden oli oltava 

paikalla jo reilusti tätä ennen. Päivän en-

simmäisessä luokassa ponit ja suomenhevo-

set kilpailivat omassa kansallisessa luokas-

saan 100 cm:n tasolla. Luokka oli ponien 

valtaa: luokan 14 ratsukosta vain kolme oli 

suomenhevosratsukoita ja kaikki sijoitukset 

jaettiin poneille. Luokan voitti Emma Jär-
vinen My Melodylla (IR) ennen Taru Päl-
jänojaa Bonni Lovella (PRS) ja Pinja Pel-
tolehtoa Beltaine’s Destenyllä (TUUR). 

Kaikki sijoittuneet tekivät nollan molem-

missa vaiheissa luokan arvostelun ollessa 

367.1. 

Ponien ja suomenhevosten jälkeen 

vuorossa oli päivän suurin luokka 110/100 

cm, joka käytiin aluetasolla ja arvostelulla 

367.3. Tässä hieman harvemmin käytetyssä 

kaksivaiheisessa arvostelussa ensimmäisen 

vaiheen esteet ovat 10 cm korkeampia ja/tai 

pidempiä kuin toisessa vaiheessa ja tempo-

vaatimus ensimmäisessä vaiheessa on sama 

tai pienempi kuin toisessa vaiheessa. Este-

säännöissä arvostelu onkin otsikoitu ”Kor-

kealta ja nopeasti”. Luokkaan oli ilmoittau-

tunut 74 ratsukkoa, joista 67 lähti kilpaile-

maan luokan voitosta. Luokkavoittoon rat-

sasti Eestin Kullo Kender Fresco Diaz 

Z:lla. Kakkossijan nappasi Petra Mattila 

Zdzislawilla (VARSA) vain kaksi kym-

menystä Kullolle hävinneenä. Kolmanneksi 

sijoittui Jenni Kammonen Evita van het 

Muggebosilla (VirRat) jääden reilun kolme 

kymmenystä kakkossijasta. TRS:läisistä 

luokassa sijoituksen ottivat Anniina Lepo-
niemi Turfhorst Royal Rosella (8.), ponin 

selkään palannut Marja Tetri-Rantanen 

Jingelbel van de Delthoevella (9.), Roosa 
Onttonen Karisma II:lla (12.), Veera Leh-
tonen Pick-Me-Upilla (14.) ja vielä toisen 

ruusukkeen napannut Roosa Onttonen Ce-

tina M:llä (17.). 

Luokassa 3 kilpailtiin junioreiden 

hallimestaruudesta estekorkeudella 125 cm 

ja arvostelulla AM5. Luokkaan oli ilmoit-

tautunut peräti 47 junioriratsukkoa, joista 

lopulta 43 starttasi. Luokkavoittoon ja ju-

nioreiden hallimestaruuteen 2014 ratsasti 

Julia Haikonen ratsullaan Best Choice Fly 

With Me (MYRat). Luokassa toisen ja kol-

mannen sijan nappasi Henna Vahantila 

(HARI) ratsuillaan Zino ja Cavaljo. Ju-

nioreiden hallimestaruushopeaa saaneet 

Henna ja Zino hävisivät kullan erittäin niu-

kasti vain neljällä sadasosalla. Junioreiden 

hallimestaruuspronssi ripustettiin luokassa 

neljänneksi sijoittuneen Miisa Pulkkasen 

kaulaan. Mestaruusratsuna Miisalla oli 

Beckham 13. Luokassa ensimmäisellä kier-

roksella nollan ratsasti kahdeksan ratsukkoa 

ja toisella kierroksella näistä enää kaksi. 

 
Junioreiden hallimestaruusmitalistit 

Junioreiden jälkeen vuorossa oli kai-

kille avoin kansallinen 120 cm, jossa lähtö-

jä nähtiin 42. Arvosteluna oli jälleen tuttu 

367.1. Luokkavoittoon ratsasti Eva-Maria 
Kontio Trafalgarilla (TARI). Toiseksi si-

joittuivat luokan 2 voittaneet Kullo Kender 

ja Fresco Diaz Z. Kolmannen sijan nappasi 

Nelli Sammalmaa Woody P:llä (MT-

TEAM). Luokassa sijoittui yhteensä 11 rat-
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sukkoa, jotka kaikki ratsastivat ensimmäi-

sen vaiheen virheittä, mutta toisessa vai-

heessa nollia saatiin enää kaksi. 

Luokassa 3, kansallinen 130 cm (arv. 

A.2.0), Kullo Kenderin menestyksekäs päi-

vä jatkui. Tällä kertaa tuli ylivoimainen 

voitto ratsulla San Antonio. Toiseksi sijoit-

tui lähes neljä sekuntia Kullolle hävinneenä 

Jukka Rantanen Sirtakilla (YR). Kolman-

nelle sijalle ratsasti Susanna Rautanen Zia 

Haidalla (TAVA) ja neljännen sijan nappasi 

TRS:n Sari Lundén Lasdiemalla. Luok-

kaan starttasi yhteensä 33 ratsukkoa. 

Jälleen oli ratsastajien toiveita kuun-

neltu ja kilpailun suurimpana luokkana oli 

tarjolla kansallinen 140 cm (arv. 367.1), 

jonka voitosta lähti kilpailemaan 12 ratsuk-

koa. Luokan voitti ainoana toiseen vaihee-

seen selvinnyt Jukka Rantanen, jolla tällä 

kertaa ratsuna oli Carlos Santana. Toiseksi 

sijoittui nopeimpana ensimmäisen vaiheen 

neljän virhepisteen ratsukkona Jenna Sten-
roth ja Cara (LvR). Kolmannelle sijalle rat-

sasti Eestin Andrus Kallaste BR Amelusi-

nalla. 

Pitkän päivän päätteeksi oli nuorille 

hevosille vielä tarjolla kansallinen 110 ja 

120 cm ruusukepalkinnoin. 110 cm hyppäsi 

11 ratsukkoa, joista viisi selviytyi radasta 

virheittä. 120 cm:iin oli ilmoittautunut seit-

semän ratsukkoa, joista neljä jaksoi odottaa 

luokan alkamista. Heistä ainoastaan Crista 
Tapola-Teräsmaa Extacyllä suoriutui teh-

tävästä virheittä. 

Kilpailujen arvioitu loppumisaika oli 

klo 20, mutta jonkin verran aikataulu venyi, 

joten todella pitkä päivä kilpailujen toimi-

henkilöille tälläkin kertaa tuli. Eikä toimi-

henkilöiden päivä viimeiseen kilpailusuori-

tukseen loppunut, vaan vielä oli purettava 

rata ja siistittävä paikat. Ratamestarina tällä 

kertaa toimi Johanna Mikkola, jonka radat 

ovat yleensä kovasti pidettyjä – niin nytkin. 

Tuomariston ylintä päätäntävaltaa tuomaris-

ton puheenjohtajan ominaisuudessa käytti 

jälleen kerran Irmeli Heliö. Kilpailunjohta-

jana puolestaan hääri Leena Virta, joka 

vastasi, että toimihenkilöt olivat oikeassa 

paikassa oikeaan aikaan. 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Valokuvaus Tuulia N - www.tuulian.net. 

 

 
Junioreiden hallimestari 2014 Julia Haikonen ja Best Choice Fly With Me sekä tuomarit 

Tarja Tikka ja Irmeli Heliö 
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Horze KaamosCup 2014–15 

 

Talvikauden seuratason drive in -kilpailusarja käynnistyi marraskuussa ja jatkui joulu-
kuussa. Draivarit toteutetaan jo kolmannen kerran yhteistyössä TRS:n pääyhteistyö-
kumppanin Horzen kanssa. Horze KaamosCup käsittää kolme osakilpailua ja finaalin. 
 
Horze KaamosCupin ensimmäinen osakil-

pailu haki pitkään paikkaansa kilpailukalen-

terissa. Ennakkoon osakilpailun päiväksi oli 

ilmoitettu 26.10., mutta lopulta se järjestet-

tiin 2.11. Toinen osakilpailu käytiin joului-

sissa tunnelmissa 7.12., vaikka ulkona keli 

ei ollut lähellekään jouluinen. Lumen sijaan 

taivaalta on viime aikoina tullut vettä sitä-

kin enemmän, joten valkoisesta maasta voi 

vain haaveilla. Jouluista tunnelmaa kilpai-

luun toi kuitenkin jouluisesti pukeutuneet 

ratsukot, joita päivä aikana nähtiin jokunen. 

Hoze KaamosCupissa luokkia on tar-

jolla ristikoista 120 cm:iin. Kaikissa luokis-

sa arvosteluna on ”puhtaat radat palkitaan” 

A.0.0. Tarkoituksena on kannustaa siistiin 

ratsastukseen ja samalla tarjota kokeneem-

mille ratsukoille mahdollisuus kilpailurutii-

nin ylläpitämiseen pitkän kilpailutauon ai-

kana. Draivarit on myös oiva paikka totut-

taa kokemattomia hevosia ja ratsastajia kil-

pailemiseen. Punavalkoisen voittajan ruu-

sukkeen lisäksi puhtaan radan tehneet saa-

vat Horzen lahjakortin ja/tai Horzen lahjoit-

taman esinepalkinnon. 

Draivarit ovat olleet vuosi vuodelta 

suositummat talvikauden kilpailut, eikä 

suosion vähenemistä ole näkyvissä. Kah-

dessa ensimmäisessä Horze KaamosCupin 

osakilpailussa lähtöjä oli jälleen reilusti 

toista sataa päivässä. Koska kilpailun toi-

mihenkilöitä ei koskaan ole liikaa, päätet-

tiin tänä vuonna draivareitten perinteisesti 

suosituin luokka 80 cm rajata ainoastaan 

kilpailujen toimihenkilöille. Näin talkoisiin 

onkin saatu mukaan paljon uusia ihmisiä, 

jotka osaltaan mahdollistavat kilpailujen 

järjestämisen. Oman seuran väen lisäksi 

myös muiden seurojen jäsenet ovat tämän 

myötä tulleet talkoilemaan Niihamaan. 

Itsenäisyyspäivän iltana rataa rakentamassa 

oli oman väen lisäksi Laaksolan Ratsutilan 

reippaita tyttöjä. Kahden maneesin radat ja 

veryttelyt saatiinkin isolla porukalla tehtyä 

kolmessa tunnissa. Itse kilpailupäivänä 

Suomatkan tallilaiset auttoivat portilla ja 

radalla sekä Aitotallin väki pikkumaneesis-

sa radalla ja radan purkamisessa. Kilpailu-

päivä hoidettiin ennätysajassa ja radat oli 

purettu jo kolmelta. Unohtaa ei toki sovi si-

tä suurta joukkoa TRS:läisiä, jotka kilpai-

lusta toiseen jaksavat olla mukana. Ilman 

heitä ei olisi yhtään kilpailua.  

Kilpailupäivän pitämiseksi inhimilli-

senä molemmissa osakilpailussa luokat oli 

jaettu kahteen maneesiin. Luokat ristikoista 

70 cm:iin hypättiin pikkumaneesissa, jossa 

oli myös oma verryttely. Luokat 80 cm:stä 

eteenpäin käytiin kilpailumaneesissa. Lu-

men puute mahdollisti myös kentän käyt-

tämisen sileän veryttelyyn, mikä palveli 

mukavasti kilpailijoita. Kun luokat oli jaet-

tu kahteen maneesiin, saatiin kilpailut vie-

tyä läpi noin seitsemässä tunnissa ja toimi-

henkilötkin ehtivät tehdä päivän aikana 

myös muuta.  

Horze KaamosCupin kolmas osakil-

pailu käydään 18.1. ja finaali 15.2. Tervetu-

loa mukaan niin kilpailijaksi kuin toimi-

henkilöksi. 

 

Teksti: Jonna Vilén. 
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Esittelyssä TRS-mitalistit 2014 
 

TRS:n seuranmestaruudet ratkottiin syyskuussa sekä este- että kouluratsastuksessa. Nyt 
on aika tutustua tämän vuoden mitalisteihin heidän itsensä kertomana. NettiHokki kiit-
tää lämpimästi kaikkia kirjoitustehtävään tarttuneita mainioista esittelyistä ja ihanista 
kuvista. Aivan kaikki eivät huomanneet liittää kuvaa juttuun mukaan, joten osa kuvista 
on NettiHokin toimituksen valitsemia Hanna Heinosen arkistosta. 
 
Triplamitalistit Anniina Ketola ja Riennon Tähti 
 
Kultaa esteratsastuksen suomenhevosmestaruudessa 
Kultaa esteratsastuksen aikuismestaruudessa 
Pronssia kouluratsastuksen suomenhevosmestaruudessa 

Riennon Tähti on v. 2002 syntynyt III-

palkinnon R-ktk suomenhevostamma. Yh-

teinen taipaleemme alkoi vuonna 2008 he-

vosen ollessa 6-vuotias. Vuosien varrella 

Riennon Tähti on kerinnyt tehdä kaksi hie-

noa varsaa sekä toimia harrasteratsuna var-

sojenhoidon ohessa. Kesällä 2013 tiemme 

kohtasivat uudestaan ja tällä hetkellä hevo-

nen on käytössäni ylläpitosopimuksel-

la. Loppuvuoden 2013 sekä kisakauden 

2014 olemme kilpailleet este- ja koulurat-

sastuksessa seura- ja aluetasolla Helppo B 

sekä 80–90 cm luokissa. Riennon Tähden 

kanssa työskentely on hevosen haastavan 

luonteen vuoksi ollut maltillista, sekä on-

nistumisten myötä erityisen palkitsevaa. 

Erityisen hienolta on tuntunut loppukauden 

menestys, ja super iloinen olin onnistunees-

ta kouluradasta seurakoulumestaruuksissa. 

Talvikauden treenaamme ahkerasti ja ensi 

kaudella tarkoituksena olisi tehdä ratsukko-

na uusi aluevaltaus kenttäratsastuksen puo-

lelle. Treeni-iloa kaikille TRS.läisille! 

Terveisin: Anniina ja Riennon Tähti 

 

Kuva: Hanna Heinonen

 

Tuplamitalistit Peppi Lumio ja Marotte 
 

Kultaa esteratsastuksen ponimestaruudessa  
Pronssia esteratsastuksen taitomestaruudessa 
 
Peppi ja Marotte uusivat viimevuotisen ponimestaruutensa. Heidän esittelynsä löytyy Netti-

Hokista 1/2014. 

 

Tuplamitalisti Rosa Kalliainen 
 
Hopeaa esteratsastuksen taitomestaruudessa Prinsessa II:lla 
Hopeaa esteratsastuksen juniorimestaruudessa Les Parizella 

 
Heippa! Olen 14-vuotias tyttö Akaasta. 

Olen ratsastanut säännöllisesti 6-vuotiaasta 

lähtien. Ensimmäisen oman ponin, Jumpe-

rin, sain ollessani 9-vuotias. Tällä hetkellä 

minulla on kaksi ponia: 11-vuotias pikku-

poni Prinsessa II ja 9-vuotias iso poni Les 
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Parize. Prinsessa tuli minulle, kun olin 11-

vuotias ja Parize on ollut minulla kohta 

vuoden. Ponimme asuvat omassa tallis-

samme, joka valmistui kaksi vuotta sitten 

kesällä.  

Prinsessa on nimensä mukaisesti mel-

koinen prinsessa. Se on maailman kiltein 

poni, mutta esteillä se vaatii paljon tarkkaa-

vaisuutta ja päättäväisyyttä. Tällä hetkellä 

olen hypännyt Prinsessalla 90 cm:n luokkia 

vaihtelevalla menestyksellä.  

Kun Parize tuli minulle, se oli ollut 

vuoden vapaalla, joten sen kanssa olen 

aloittanut todella hitaasti kuntoa kasvattaen.  

Nyt olen hypännyt sillä aluekilpailuissa 90 

cm:n luokkia sijoittuen ja ensimmäinen 

metrin luokka on hypätty yhdellä pudotuk-

sella. Parhaana sijoituksenamme pidän 

aluemestaruuskilpailujen taitoluokan viidet-

tä sijaa.   

Siitä lähtien, kun sain Prinsessan, mi-

nua on valmentanut Maria Möller. Viime 

vuodesta lähtien olen käynyt myös alue-

valmennuksissa. Lisäksi olen käynyt Su-

sann ”Suski” Suomelan estetunneilla. Ensi 

vuoden tavoitteena minulla on hypätä Pari-

zella 100–110 cm:n luokkia. Odotan jo in-

nolla tulevaa kisakautta, kisoissa tavataan! 

 

 
 

Kuva: Rosa Kalliaisen kotialbumi

 

Tuplamitalisti Riina Maja 
 
Pronssia esteratsastuksen suomenhevosmestaruudessa Sulo Waltterilla 
Pronssia kouluratsastuksen aikuismestaruudessa Amarettolla 
 
Sulo Waltter 
Pitkän kaavan mukaan koulutettu, herkkä, 

entinen kuumakallo. Ex-ravuri, josta kui-

tenkin muovautui yksi suosituimmista tunti-

ratsuistani, jopa pieni siskonlikka 4 v lauk-

kaa sillä vapaasti. Se ei kuitenkaan ole 

helppo. Rakenne tuottaa hankaluuksia ja 

mm. siksi tämä kaveri tarvitsee paljon ai-

kaa. Joskus Sulo reagoi nopeammin kuin 

ratsastaja. Erikoisesteitä tarvitsee vieläkin 

harjoitella. Toivottavasti jonain päivänä se 

opettaa kuitenkin lapsia kilpailujen alkei-

siin. Saatikka että pääsisimme yhdessä 

vaikka maastoesteitä. Onneksi talli sijaitsee 

lähellä lentokenttää ja meillä pyörii paljon 

maanrakennuskoneita yms., niin hevoset 

pääsevät tottumaan hyvin kaikkiin maail-

maa mullistaviin örköttimiin ns. luonnos-

taan. Tärkeintä Sulolle kuitenkin on, että se 

saa olla omassa hevoslaumassaan ja toimia 

kummisetänä pikkuvarsoille, sekä opettaa 

ratsastajiaan istunnalla ratsastuksen ihmeel-

liseen maailmaan. 

Suurkiitos onnistumisestamme kuuluu 

kesänaputytöille, jotka hinkkasivat erikois-

esteitä kotona Sulon kanssa ja ratatem-

poomme puuttuneelle Elli Vernikokselle, 

joka toivottavasti jonain päivänä saadaan 

alalle myös muutenkin kuin esteratoja 

suunnittelemaan.

 
 



 12 

Amaretto ”Reino” 
Yhteinen ensimmäinen vuotemme on ollut 

tavoitteidensa mukainen. Minä suokkirat-

sastaja, joka en ollut muutamiin vuosiin 

käynyt puoliverisen kyydissä, olen muovau-

tunut kohtalaiseksi puoliveriratsastajaksi. 

Tosin Reinohan on hirmu kiva ja "jousta-

va", mutta ei sekään anna mitään ihan il-

maiseksi. Se tekee päätyönsä tunneilla ja 

minä saan nauttia jokaisesta turhan harvasta 

ratsastuskerrasta sen kanssa. 

Kisaa ennen nuorten hevosten ratsu-

tus- ja varsomisaikataulu oli niin kriittinen, 

etten juuri sen selkään kerinnyt. Onneksi 

keväällä saimme kuitenkin hyvän tuntuman 

seurankouluvalmennuksissa toisiimme ja 

niinpä Heiskasen viikkoa ennen kisoja pi-

tämä seuravalmennus sai aikaan rentouden 

sekä tämän "ylläri" sijoituksen.  

Kiitokset kuuluu Reinoa läpiratsasta-

neille kesänaisille ja vahvasti klassiseen rat-

sastukseen suuntautuneelle (minua herk-

kyyteen herätelleelle) Tiialle. Myös edellä 

mainittuja TRS:n seuravalmennuksia voin 

suositella KAIKILLE oli tavoite sitten pieni 

taikka suuri! 

Reinon kanssa haaveilen pääseväni 

eteenpäin kouluratsastajan "urallani". Toi-

vottavasti se saa viettää terveet vanhuus-

vuodet kanssani. 

 

Kuva: Riina Majan kotialbumi

 

Tuplamitalisti Picasso Skovly 
 

Kulta esteratsastuksen minimestaruudessa Sonja Lipposen kanssa 
Pronssia esteratsastuksen minimestaruudessa Esteri Valkaman kanssa 
 
Sonja Lipponen 

 

Olen 10-vuotias tyttö Tampereelta ja olen 

harrastanut ratsastusta noin 6-vuotiaasta.  

Ratsastan Tampereen Ratsastuskeskuksessa 

ja ”Picasso” on 18-vuotias tuntiponi. Picas-

son kanssa käymme talli- ja seurakilpailuis-

sa pienissä luokissa ☺ 

 

Kuva: Hanna Heinonen 

 

Esteri Valkama 
Olen Esteri Valkama. Olen 13 vuotta vanha 

ja käyn koulua Tampereella. Olen ratsasta-

nut noin 4 vuotta. Aloitin ratsastuksen Hert-

tualan ratsastuskoulussa Kangasalla. Sieltä 

siirryin yksityistallille Katilan Ratsutilalle, 

jossa ratsastin shetlanninponi Gritillä. Poni 

on aivan ihana ja kehityin kovaa vauhtia 

opettajani Miran opetuksessa. Hyppäsin 

Gritillä ensimmäistä kertaa, joka oli aivan 

huippua. Ratsastin Miran opetuksessa 2,5 
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vuotta. Sieltä siirryin Horsefortelle, josta 

löysin Picasson. Picassolla olen nyt kisan-

nut aktiivisesti harjoituskisoista seuraluok-

kiin. Picasso on poni, jota täytyy ratsastaa 

eteen. Picasso on maailman täydellisin po-

ni, jonka olen koskaan tavannut. Picassolta 

löytyy säkää noin 143 cm ja ikää 18 vuotta. 

Oli ilo sijoittua pronssisijalle. 

 

Kuva: Viivi Väisänen 
 

MINIMESTARIT: 
Kouluratsastus: 
Ei kilpailtu 

 

 

Esteratsastus: 
1. Sonja Lipponen – Picasso Skovly 

2. Neea Rantanen – Oscar III 

3. Esteri Valkama – Picasso Skovly

  

Neea Rantanen ja Oscar III 

 

Neea on 10 v tyttö, joka käy Tammelan 

koulun kuvataideluokkaa. Aloitti ratsastuk-

sen 2-vuotiaana. Neea on kilpaillut Oscaril-

la kesästä lähtien, ristikkoluokkia - 70cm 

luokkia, ruusukkeitakin on tullut. Oscar on 

14-vuotias risteytysponiruuna, ostettu Ruot-

sista kesällä 2012. Oscar on Neean mielestä 

erittäin kiltti ja mukava poni, hyppää ja te-

kee töitä mielellään.  

 

Kuva: Neea Rantasen kotialbumi

 
PONIMESTARIT 
Kouluratsastus: 
1. Oona Liukkonen – Edenwoods 

Cassiopeia Cashel 

2. Milla Karjalainen – Orchard Miss Emm 

3. Oosa Sivén – Caramba 90RP 

 

Esteratsastus: 
1. Peppi Lumio - Marotte 

2. Ulla Uusitalo – RIP’s Debut de la Vie 42 

NF 

3. Sara Tiusanen – Miss Milow 

 

Oona Liukkonen ja Edenwoods Cassiopeia Cashel
Connemaratamma Edenwoods Cassiopeia 

Cashel alias Sissi tuli meille ylläpitoon vii-

me vuoden syyskuussa. Viikkoa myöhem-

min sijoituimme TRS:n ponien kouluratsas-

tusmestaruusluokassa kolmansiksi melkein 

64 % tuloksella, mikä oli kyllä minulle 

melkoinen yllätys. Sissi kun oli aika vaikea 

ratsastettava, herkkä ja hyvin helposti jän-

nittyvä ja sillä oli tuolloin ratsastettukin 

vasta noin kaksi vuotta. 

Ensimmäiset valmennuksemme olivat 

aika karmeita: Sissi säikkyi ja saattoi sin-

gahtaa laukoissa ties mihin. Jatkoimme kui-

tenkin sitkeästi harjoituksia, ja pikkuhiljaa 

tulosta alkoi tulla. Huhtikuussa saavutimme 

ensimmäinen aluetason voittomme helposta 

B:stä ja toukokuussa saatiin ensimmäinen 
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kansallisen tason sijoitus. Väliin saattoi tul-

la sitten hyvin heikkojakin tuloksia, jos en 

saanut ratsastettua Sissiä rennoksi ennen ra-

taa. 

Vuoden aikana voitimme TRS:n mes-

taruuden lisäksi ponien aluemestaruuden, 

seurajoukkuemestaruushopeaa ja aluejouk-

kuemestaruuskultaa. Kaiken kaikkiaan ran-

kingpisteitä kertyi tältä kaudelta 58 kappa-

letta, mikä taitaa riittää junioreiden Hämeen 

aluerankingin kakkostilaan. Kauden viimei-

sissä kilpailuissa, ponien hallimestaruuksis-

sa Ypäjällä, Sissi sai elämänsä toisesta FEI-

ohjelmasta melkein 62 % tuloksen ja olim-

me lopputuloksissa kahdensiatoista. 

On harmi, että minulta loppuvat nyt 

ponivuodet, sillä Sissin kanssa olisi ollut 

mukava jatkaa vielä yhteistyötä. 

 
 

Kuva: Hanna Heinonen 

 
Oosa Sivén ja Caramba 

Olen 14-vuotias tyttö Tampereelta, ja ny-

kyisenä kisaponinani toimii Caramba a.k.a 

Cara. Aloitin ratsastusharrastuksen noin 

kymmenenvuotiaana, ja aika pian sen jäl-

keen ratsastuksenopettajani suostuttelun ta-

kia hankimme ensimmäisen ponimme, ny-

kyisen esteratsuni. Toinen ponimme Cara 

saapui meidän perheeseemme vasta viime 

vuoden syksynä, ja alussa olikin vaikeaa 

hahmottaa näin hienon ponin ohjaimia. 

Valmentajani on Pauliina Hukkanen, mutta 

käyn myös Ypäjällä aluevalmennuksissa.  

Caralla kisaaminen aloitettiin kunnolla vas-

ta tämän vuoden kesällä, ja hurjasti olem-

mekin päässeet eteenpäin. Mestaruusprons-

si oli iloinen yllätys, joka tsemppaa minua 

seuraavan kauden radoille ☺ . Ensivuonna 

minut voikin löytää Niihamasta estekisoista 

(tai muuten vaan sieltä säheltämästä), SM-

kisoista ja syksyn seuramestaruuksista ☺ 

 

Kuva: Hanna Heinonen

 

JUNIORIMESTARIT
Kouluratsastus: 

1. Renja Aarnio – Königs Kapris KS 

2. Jenni Kinnunen – Knoblauch 

3. - 

Esteratsastus: 

1. Kiia-Riikka Lähteenmäki – Alexsandra 

2. Rosa Kalliainen – Les Parize 

3. Maria Kukkula – Olympia III 

 
Renja Aarnio ja Königs Kapris KS 
Olen 18-vuotias Pirkkalassa asusteleva 

kenttäratsastaja Renja Aarnio. Tänä kesänä 

matkaamme tarttui TRS-mestaruuksista 

kultainen mitali junioreiden kouluratsastuk-

sesta tammani Königs Kapris Ks:n kanssa. 

Prosentit 64,022 % eivät olleet meidän pa-

rasta tasoa, mutta tyytyväisiä oltiin silti, 

koska sain vihdoin himoitsemani punaisen 

loimen! Kapris on kaunis 9-vuotias tamma 

jonka kanssa on ilo kilpailla jopa koulurat-

sastuksessa ;) Kausi 2014 meni suorastaan 

lentäen yli odotusten kenttäratsastuksen pa-

rissa, josta suurin kiitos kuuluu valmenta-

jalleni Tuija Rosenqvistille. TRS-
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mestaruudet ovat ihanat kilpailut, jotka 

kuuluvat myös meidän jokavuotiseen kil-

pailukalenteriin! 

 

Kuva: Hanna Heinonen 

 
 

Jenni Kinnunen ja Knoblauch 

Olen Jenni Kinnunen, 15-vuotias tyttö 

Pirkkalasta. Ratsastusta olen harrastanut nyt 

seitsemän vuotta. Aloitin harrastuksen Vi-

holan ratsastuskoululla, josta päädyin pari 

vuotta sitten Horsefortelle. Siellä käyn siis 

edelleen, ja ratsastan Knoblauch- eli Sipuli-

nimisellä hevosella. Sipuli on opettajani 

Susanna Brix-Parkkisen omistama, ja se on 

siis ratsastuskoulun tuntikäytössä. Käyn 

ratsastustuntien lisäksi välillä myös Hanna 

Heiskasen kouluvalmennuksissa ja Jari 

Sneckin estevalmennuksissa. 

Aloitin Sipulin kanssa aikalailla kaksi 

vuotta sitten, ja tämä oli ensimmäinen kisa-

kautemme. Hyppäämme 90 cm luokkia ja 

koulussa olemme menneet enimmäkseen 

helppo B -luokkia, kesällä saatiin muutama 

helppo A -starttikin. Edustimme kesällä 

Horsefortea myös ratsastuskouluoppilaiden 

mestaruuskilpailuissa Lahdessa. 

 

Kuva: Jenni Kinnusen kotialbumi

 
Kiia-Riikka Lähteenmäki ja Alexsandra 
Olen Kia-Riikka Lähteenmäki, 16-vuotias 

lukiolainen Sastamalasta.  Ratsastusta olen 

harrastanut omien ponien kanssa 10-

vuotiaasta lähtien. Ponivuoteni päättyivät 

tähän kauteen ja junnuvuosiin jatkan uuden 

heppani kanssa. Hevoseni on 10-vuotias 

Holsteintamma Aksu, jonka ostimme tam-

mikuussa 2014. Olen tänä kesänä kisannut 

myös hepallani, mutta pääasiassa pikkupon-

illani Horsemosens Milanolla. Aksun kans-

sa parhaat saavutukseni tältä kaudelta on 

TRS:n junnumestaruus sekä aluejoukkue-

mestaruuksien hopeamitali. Milon kanssa 

saavutimme Pikkuponicupin kokonaiskil-

pailun 3. sijan tänä kesänä. 

 
Kuva: Hanna Heinonen
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NUORTEN MESTARIT
Kouluratsastus: 
Ei kilpailtu 

 

 

Esteratsastus: 
1. Emmi Saarikko – Zamigo 

2. Johanna Lipponen – Vertical 

3. Roosa Onttonen – Cetina M 

 
Emmi Saarikko ja Zamigo 
Emmi ja Zamigo uusivat viimevuotisen nuorten mestaruutensa. Heidän esittelynsä löytyy 

NettiHokista 1/2014. 

 

Johanna Lipponen ja Vertical 
Olen 16-vuotias tyttö Tampereelta ja ratsas-

tusta olen harrastanut noin 6–7 vuotta. Ho-

peamitalin voitin 10-vuotiaalla ruunalla 

Vertical ”Vepa”, joka on yksi kolmesta he-

vosestamme. Vepa on ollut omistukses-

samme nyt 3 ja puoli vuotta. Kaudella 2014 

kisasimme 120 cm tasolle asti. Hevoselta 

murtui jalka talvella 2012 ja tämä oli en-

simmäinen kisakautemme sen jälkeen. Rat-

sastaessa Vepa on todella herkkä ja se saat-

taa kuumua välillä erittäin paljon. Esteet 

ovat sen mieleen ja vauhtia riittää hypätessä 

joskus liiankin paljon… Vepa on todella 

omituinen luonne ja tuntuukin, että vasta yli 

kolmen vuoden jälkeen alan vihdoin ym-

märtämään hiukan sen mielenliikkeitä. On-

neksi kaksi muuta hevostani ovat reippaita 

nuorukaisia, jotka ovat huomattavasti yk-

sinkertaisempia kavereita! Minua valmen-

tavat Susanna Rautanen ja Piia Pantsu. Tu-

levaisuudessa toivoisin hevosteni pysyvän 

mahdollisimman terveinä ja itse haluaisin 

tietysti kehittyä ratsastajana mahdollisim-

man pitkälle! 

 

Kuva: Hanna Heinonen 

  

SENIORIMESTARIT
Kouluratsastus: 
1. Saija Siuko – Sandemose LK 

2. Suvi Auvinen – Citrino V 

3. Heidi Salonen – Claire v. Driene 

Esteratsastus: 
1. Heidi Heikkilä – Cobrato 

2. Hanna-Leena Terhonen – Zilverster V 

3. Heini Puomila – Quickly KS 

 
Saija Siuko ja Sandemose LK 
Saija ja Sandemose uusivat viimevuotisen mestaruutensa. Heidän esittelynsä löytyy 

NettiHokista 1/2014. 

 



 17 

Suvi Auvinen ja Citrino V 

Citrino V eli Siiri tuli minulle vuonna 2008 

ollessaan 9-vuotias. Siiri on ollut aiemmin 

Tanskassa kasvattajallaan siitoskäytössä ja 

Suomeen päätyi myyntitallin kautta. Myy-

jän toimesta tamma myös totutettiin ratsas-

tajaan ja ostaessani sen osasi kulkea kol-

messa askellajissa kutakuinkin asiallisesti, 

siitä ollaan tultu yhdessä jo melkoinen mat-

ka. Siiri on ehdottomasti haastavin ja sa-

malla palkitsevin hevonen joka itselläni on 

ollut, mutkia on mahtunut matkaan liiankin 

kanssa.  

Syksyllä 2013 tamma kaatui pahasti 

laitumella ja oli epävarmaa kuntoutuuko 

enää kilpahevoseksi tai ylipäätään ollen-

kaan. Onnea oli kuitenkin matkassa ja Siiri 

toipui hyvin, pääsimme aloittamaan tämän 

kisakauden suunnitelmien mukaisesti huh-

tikuussa. Haaveena olisi kilpailla Siirin 

kanssa vielä mahdollisimman monta vuotta 

ja niin pitkälle kuin rahkeet riittää. Ensi 

kaudella olisi tarkoitus aloittaa kilpailemi-

nen kansallisella tasolla.  

Satulassa istuva ratsastaja eli Suvi on 

Keski-Suomesta Tampereelle muuttanut 

ikuinen heppatyttö. Ratsastusta olen harras-

tanut pienestä pitäen ja heti peruskoulun 

jälkeen kuusi vuotta vierähti talleilla töissä. 

Ammatiltani olen hevostenhoitaja sekä vii-

me kevään ylioppilas, mutta nykyisin minut 

löytää "siisteistä sisätöistä". Siiri asuu Kan-

gasalla Wääksyn yksityistallilla, moikkail-

laan kun tavataan! ☺ 

 

Kuva: Hanna-Mari Lahtinen 

 

 

Heidi Salonen ja Claire v. Driene 

 
Viime vuoden hopeamitali vaihtui tänä 

vuonna pronssiin. Kesän ajan kisaamisesta 

vastasi Clara lainakuskin kanssa, joten voi-

taneen todeta, että tason lasku johtui lähin-

nä ratsastajasta ja tämän epämääräisestä 

kurvailusta radalla. Claran kesä siis sujui 

mainiosti (omistajan mielestä) reenatessa ja 

kisoja kiertäessä. Syksyllä olemme koulu-

ratsastuksen lisäksi keskittyneet estehyppe-

lyyn, mikä tuo mukavaa vaihtelua kummal-

lekin. Vauhti tosin on välillä ratsastajan 

mielestä liian kova...  

Clara asustaa siis Niihamassa ja on 

saanut onnekseen mukavan tarhaystävän 

Vinha-Liinu-suomenhevosesta. Pienen he-

vosen elämä on siis kaikin puolin mallil-

laan. Omistajan elämä ei aina ole ihan niin 

hyvällä mallilla, mutta harjoitukset jatkuvat 

ja kuka ties ensi vuonna meidät nähdään 

myös estekisoissa... 

 

Kuva: Heidi Salosen kotialbumi 
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Heidi Heikkilä ja Cobrato 
Hevonen Cobrato tutummin "Conna" on os-

tettu sen ollessa 4-vuotias ori. Oikeastaan se 

ei ollut edes myynnissä, mutta olen ratsas-

tanut sen emän muita jälkeläisiä ja tämäkin 

oli pakko saada. Conna oli asunut siihen as-

ti pihatossa suomenhevosoriiden kanssa ja 

sillä ei ollut tehty oikein mitään. Puhumat-

takaan siitä että se olisi nähnyt edes maa-

puomia. Näin kun se meni käyntiä ja ravia 

taluttajan kanssa. 

Kun kaupat oli tehty, oli sen lastaus jo 

operaatio sinänsä, sillä siihen meni kuusi 

tuntia aikaa. Conna kieltäytyi täysin mene-

mästä autoon ja kun muu ei auttanut se ma-

kasi kyljellään maassa. Kun hevonen vih-

doin muutti uuteen kotiinsa, siitä tuli ruuna 

ja alkoi monen uuden asian opettelu, johon 

meni aikaa huomattavasti enemmän kuin 

niin sanotuilla normaaleilla hevosilla. Niin 

kovalla itsetunnolla ja lyhyellä tempera-

mentilla on tämä herra varustettu. Hevosen 

oma motto taitaa tänä päivänäkin olla: muut 

tekee mitä uskaltaa ja hän mitä haluaa.  

4-vuotis kesällä aloitettiin myös satu-

laan laitto ja 5-vuotis kesällä hypättiin Ra-

cing noviisisarjaa. Etenemistä kilpailu-

uralla ovat hidastaneet hevosen vilkkaasta 

luonteesta johtuvat pienet ja turhat haaverit 

sekä sen ääretön varovaisuus esteillä. Olen 

halunnut rakentaa rauhassa 

sen itseluottamusta ja vasta tänä kesänä 7-

vuotiaana se hyppäsi ensimmäisen 120-

luokkansa. 

Tätä hevosta ei voi pakottaa mihin-

kään ja sen oikkuja on kestettävä, jotta sen 

kanssa voi elää. Se on hyvin riippuvainen 

toisista hevosista ja kertoo muutenkin hyvin 

selkeästi, jos jokin on vialla. Tavoitteena 

on tehdä varmoja suorituksia 120-tasolla ja 

pitää sen mieli virkeänä monipuolisella lii-

kunnalla mm. vesikävelyllä ja maastoesteil-

lä. 

 
  

Kuva: Hanna Heinonen

 

Hanna-Leena Terhonen ja Zilverster 

Tätiratsastaja jättiläisratsunsa kanssa teki 

sen, mitä lupasi viime vuonna: tultiin Zil-

versterin kanssa mestaruuskisoissa tänä 

vuonna yhtä aikaa maaliin saakka ☺ Ja vie-

läpä kirkastettiin viime vuoden esteseniori-

pronssi hopeiseksi. Asettaako tämä sitten 

paineita ensi vuotta ajatellen... 

Kausi on sujunut meiltä varsin muka-

vasti. Saavutettiin melkein kaikki tavoitteet: 

voitettiin avoin 110 cm alueluokka ja star-

tattiin ensimmäiset kansalliset luokat. Paras 

sijoitus kansallisista oli Amatöörisarjan 115 

cm luokan toinen sija. Sen sijaan 120 cm 

luokat antavat vielä odottaa itseään. Siirre-

tään ne nyt sitten ensi kauden tavoitteeksi. 

Zilverster on opettanut ratsastajalleen 

paljon tänä vuonna. Jose Bernardes jaksaa 

kaikesta huolimatta jatkaa valmentajana, 

vaikka välillä varmaan tekisi mieli heittää 

hanskat tiskiin hitaasti oppivan tädin kans-

sa. Lisäoppia on viime keväästä saakka saa-

tu Dominique Barthelaixilta, joka käy pari 

kertaa kuussa pitämässä estevalmennuksia. 
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Myös Nina Fagerströmin valmennuksissa 

käytiin ja hyvin sujui. Tädin oma nuppi ei 

vaan tahdo kestää vielä kisajännitystä, oli-

siko kellään hyvää mentaalivalmentajaa 

tiedossa ☺ 

Erityisen iloisia olemme Zilversterin 

kanssa olleet Niihaman runsaasta kisatar-

jonnasta. On aina kiva tulla lähelle "kotiki-

soihin", toivottavasti sama hieno tekemisen 

meininki jatkuu myös ensi vuonna! 

Tsemppiä kaikille seuratovereille ensi 

vuoden koitoksiin! 

 

Kuva: Laura-Kaisa Rajaniemi 

Heini Puomila ka Quickly KS 
Hei, olen Heini Puomila, ja osallistuin 

TRS:n senioreiden mestaruusluokkaan nuo-

rella Quickly KS -tammalla. Quickly on 

KS-tallin omistuksessa oleva tamma Quali 

Quantista, ja se on ollut minulla ratsastetta-

vana toukokuun lopusta saakka. Quickly on 

kehittynyt paljon kesän aikana, ja se on to-

della mukava, vaikkakin oman arvonsa tun-

teva hevonen.  Olemme kisanneet yhdessä 

lähinnä nuorten hevosten luokkia. Mesta-

ruusluokassa meillä ei ollut kokemuksen 

hakua suurempia tavoitteita, joten pronssi-

mitali oli mukava yllätys! 

 

 
 

Kuva: Hanna Heinonen

AIKUISMESTARIT
Kouluratsastus: 
1. Mari Sunell – Tittan Taavi 

2. Sari-Anna Leppänen – Still-Hof Aurora 

3. Riina Maja – Amaretto 

 

Esteratsastus: 
1. Anniina Ketola – Riennon Tähti 

2. Hanna-Kaisa Mäennenä – West 

Carmelita 

3. Arja Laurila – Störtebecker 

 
Hanna-Kaisa Mäennenä ja West Carmelita 
Olen 30-vuotias aikuisharrastaja Nokialta. 

Hevoset ovat kuuluneet elämääni jo pikku-

tytöstä asti. Ensimmäinen oma hevonen Ju-

lius Lobell ostettiin perheeseen minun ol-

lessa 13-vuotias. Tämän kanssa opettelin 

hevostelun saloja. Matkaan mahtui niin ylä- 

ja alamäkiä, mutta kaikki oli sen arvoista. 

Yhdessä taivalsimme 16 vuoden pituisen 

matkan. Itse kasvoin tänä aikana pikkuty-

töstä aikuiseksi.  

Nuorena jo oli haaveena saada joskus 

ihan oma talli. Haave toteutui viisi vuotta 

sitten. Oli aika hankkia vanhalle hevoselle-

ni seuralainen. Tällöin lauma kasvoi yhdel-

lä turvalla. 5-vuotias risteytystamma West 

Carmelita, joka tuttujen kesken tunnetaan 

nimellä Melli, siirtyi minun omistukseeni. 

Rodultaan Melli on New Forestin ja Irlan-

nincobin risteytys. Melli tuli toimittamaan 

seuraa vanhalle herralle, mutta myös minun 

pääasialliseksi ratsuksi vanhemman viettä-

essä jo ansaittuja eläkepäiviä.  

Melli osoittautuikin melkoiseksi 

Tammaksi luonteeltaan. Itse olen luonteel-

tani myös jämpti ja itsepäinen, joten muu-

tamat kerrat on keskusteltu, miten ne asiat 

nyt menikään. Kumpi meistä olikaan se jo-

ka määrää. Toistaiseksi olen säilyttänyt 

paikkani johtajan pallilla ☺ 

Puolenvuoden jälkeen ratsastus jäi 

tauolle kasvaneen vauvamahan vuoksi. Täl-

löin löysin avuksemme ihanan Anne Pöy-

hösen. Hän ratsasti Melliä ja kiersi muuta-

mat kisatkin Mellin kanssa. Pääasiassa kou-

lupuolella. Tällöinkin aina sai miettiä, millä 

päällä tänään ollaan, kun kisapaikalle pääs-

tiin. Olipa yksikin kerta, jolloin Melli päätti 

poistua tyylikkäästi kouluaitojen ylihypä-
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ten. Anne jäi pois kuvioista ostettuaan itsel-

leen oman hevosen.  

Itse jatkoin ratsastusta sitten siitä, mi-

hin jäimme. Valmentauduimme kotona 

säännöllisesti ja kerkesimme kiertämään v. 

2012 kesällä melko paljon kisoissakin. Lä-

hinnä estekisoja seuratasolla. Sijoituksiakin 

tuli mukavasti. Koulupuolella Melli on aika 

tahmea, mutta esteet saavat sen syttymään, 

esteet on enemmänkin se meidän juttu. Jyh-

keästä ulkomuodosta huolimatta esteet ylit-

tyvät helposti ja nopeuttakin löytyy. Il-

maiseksi tämä hevonen ei kuitenkaan tarjoi-

le mitään ja toisinaan ”käyn nopeasti ratsas-

tamassa” vaihtuukin hieman pidempään 

kaavaan. Mutta ehkä se on se juttu, mistä 

tässä hevosessa tykkäänkin. Melli testaa 

uuden ratsastajan aina tarkoin. Traditioihin 

kuuluu mennä niin lähellä kentän aitoja, et-

tä ratsastajan jalka hipoo aitaa. Ravissa on 

ihan omat reitit, jos kuski ei ole hereillä ja 

laukannostokin on yleensä ihan vieras käsi-

te. 

Sittemmin hevosmäärän kasvaessa 

vaivihkaa seitsemään ja omien töiden li-

sääntyessä parturi-kampaamossa ei aika rii-

tä kaikkeen. Valmentautuminen on jäänyt, 

samoin kisailukin. Kahden vuoden kisatau-

on jälkeen osallistuimme kuitenkin seura-

mestaruuksiin. Harjoittelu oli minimaalista. 

Lähdimme vähän soitellen sotaan, joka oli 

nähtävissä myös radalla. En tiedä kumpaa 

jännitti enemmän minua vai hevosta, mutta 

selviydyimme olosuhteisiin nähden hyvin ja 

olen kutakuinkin tyytyväinen ottaen huo-

mioon valmistautumisemme. Jospa tästä nyt 

pääsisimme taas harjoittelemaan aktiivi-

semmin, niin kesällä voisimme joissakin ki-

soissakin taas käydä näyttäytymässä. 

Jäämme odottelemaan vuodenvaihdetta ja 

jospa luntakin vähän saataisiin.  

 

Toivottelee Hanna Mäennenä ja West Car-

melita ja monta muuta karvaista kaveria. 

 

 
 

Kuva: Minna Harmaala 

 
Sari-Anna Leppänen ja Still-Hof Aurora 

Estesukuinen viisivuotias FWB-tamma 

Still-Hof Aurora tuli estesukuiselle ikänsä 

ratsastaneelle tuittupäälle kuntoutettavak-

si/myyntiin aika tarkkaan vuosi sitten. Mut-

kia on ollut matkassa useampi. Toistaiseksi 

viimeisen sairasloman seurauksena ja nok-

kelan Arolan Lauran painostamana täysive-

rinen esteratsukko joutui ensimmäistä ker-

taa kouluradalle ja hyvinhän se meni. 

Vuoden aikana on selvinnyt paitsi 

tamman monilahjakkuus myös se, ettei 

myynnistä ole takuulla enää koskaan puhet-

takaan. Kisoissa nähdään ☺ 

 

Kuva: Hanna Heinonen

 



 21 

SUOMENHEVOSMESTARIT
Kouluratsastus: 
1. Anne Leinonen – Säämies 

2. Henna Kannisto – Virrukka 

3. Anniina Ketola – Riennon Tähti 

Esteratsastus: 
1. Anniina Ketola – Riennon Tähti 

2. Anna-Liisa Lammi – Pulmun Hurja 

3. Riina Maja – Sulo Waltter 

 
Anne Leinonen ja Säämies 

Olen 33-vuotias kouluratsastaja Tampereen 

Teiskosta. Ratsastuksen olen aktiivisesti 

aloittanut muistaakseni vuonna -91. Menin 

silloin Aitoniemen tallille alkeiskesäleirille 

ja sieltä se innostus sitten lähti eikä loppua 

näy! 

Monta vuotta meni työskennellen he-

vostenhoitajana ja tallimestarina. Nykyisin 

päivätyöni on pieneläinhoitajana. Kaikki 

muu jäljelle jäävä aika kuluukin oman pie-

nen tallin pidossa, missä hevoseni Säämies 

5 v ja Fioret 17,5 v asustelee ja pitää huolen 

minun lihaskunnosta. 

Säämiehen kanssa yhteinen taival al-

koi syksyllä 2010. Olin silloin yrittänyt ko-

ko kesän saada tiineeksi Fioret-tammaani. 

Korvikkeeksi tyhjäksi jääneestä tammasta-

ni, ajattelin, että ostan jonkun varsan, si-

säänratsastan sen ja myyn sitten pois. Huo-

masin myynti-ilmoituksen suokkiori Sää-

miehestä. Ajattelin, että onpas hevosella 

hauska nimi, täytyy käydä katsomassa. 

Säämies oli silloin 1-vuotias ja juuri tullut 

orilaitumelta. Vähän se oli sellainen ruma 

ankanpoikanen, mutta liikkui hyvin. Tulisi 

kiva projekti kouluttaa sitä, ehkä vähän kil-

pailla ja sitten myydä. 

Säämies on osoittautunutkin oikein 

kyvykkääksi nuoreksi mieheksi sekä kou-

lussa että esteissä. Hurmaava blondi suo-

menhevonen valloitti vannoutuneen puoli-

veri-ihmisen sydämen. Eikä se ole enää 

mistään hinnasta myytävänä. 

Ensi kauden tavoitteet on kisata kou-

lua nuorten hevosten helppo B ja A -

luokkia sekä jonkun verran myös esteitä, 

päätavoite on suomenhevosten kasvattaja-

kilpailu. Myöhemmin ehkä myös kantakir-

jaus. 

 

Kuva: Hanna Heinonen

 

Henna Kannisto ja Virrukka 
Pidän Pinsiön Ratsutilaa ja ratsastin mesta-

ruuksissa asiakkaani hevosella, jolla olin 

mennyt vain kaksi kertaa aikaisemmin. It-

selläni on pitkä ura takana kenttäratsastaja-

na ja ratsastuksenopettajana sekä ratsasta-

jien henkisenä valmentajana. Lainahevonen 

on hieno suomenpienhevonen, jonka omis-

taa Carita Sarvanko. Carita on itse kilpaillut 

Viltsulla menestyksekkäästi koulukilpai-

luissa vuosien varrella. 

 

Kuva: Carita Sarvanko  
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Anna-Liisa Lammi ja Pulmun Hurja 

Pulmun Hurja eli Hupu on nyt 11-vuotias 

suomenhevosruuna, joka syntyi, kun Anna-

Liisa Lammi eli Ansu halusi itselleen suo-

menhevosvarsan ja lainasi suomenhevos-

tamman, jonka astutti mieluisalla orilla. Yh-

teistä taivalta Hupulla ja Ansulla on siis yli 

11 vuotta, johon kuuluu monenlaista muka-

vaa: Varsana käytiin näyttelyissä, ja mm. 

Kari Vepsän koulutettavana. 2-vuotiaana 

Hupu meni Seppo Sarkolalle Teivoon ajo-

opetukseen ja 3-vuotiaana ajettiin opetus- ja 

koelähtö. Siitä jatkettiin kärryajelua ja lo-

pulta oikeita ravistarttejakin Hupulle kertyi 

19, ennätykseksi tuli 37,7ke ja rahaakin 800 

euroa :) 

4-vuotiaana Hupua alettiin myös rat-

sastaa ravitreenin ohella. Ansu ajoi Hupulla 

sitten itsekin ravikortin, mutta ratsuhan Hu-

pusta pitikin tulla ja laukkaaminen myös 

raviradalla oli liian mukavaa, joten ravaa-

minen jäi ja ratsastukseen alettiin keskittyä 

täysipäiväisesti. Toki Hupulla ajetaan kär-

ryillä edelleen viikoittain ja se onkin Hupun 

mielestä mukavaa! 

Ratsastuskilpailuissa yritys on ollut 

kova, mutta menestys vähänlaista. Onhan 

onnistumisiakin matkan varrelle sattunut, 

parhaimmat tulokset estekilpailuista, mm. 

sekä alue- että kansallinen sijoitus metrin 

luokista. Kouluratsastuksessa Ansu ja Hupu 

ovat startanneet pääasiassa helppoa B:tä ja 

kenttäkilpailuissa tutustumisluokkaa. 

Ansulle Hupu on maailman tärkein 

hevonen, onhan se täysin oma tekemä ja 

"sellasen saa kuin ite tekee". Parasta Hu-

pussa on sen nöyrä ja työtä kaihtamaton 

luonne, se ei milloinkaan kysy, onko pakko, 

vaan ei toisaalta koskaan myös tee mitään, 

mitä ei pyydetä. 

 

Kuva: Ari Kuronen 

 
TAITOMESTARIT
1. Mandi Kirjavainen – Amancer 

2. Rosa Kalliainen – Prnsessa II 

3. Peppi Lumio – Marotte 

 
KAKSOISMESTARIT
1. Linda Niinimäki – Riamu 

2. Netta Mankinen – Sir Vihtory 

3. Julia Behm – Escada VI 

Linda Niinimäki ja Riamu
Olen Linda, 17-vuotias esteratsastaja Pirk-

kalasta. Valmentaudun ja kilpailen Riina 

Lahtomäen omistamalla 8-vuotiaalla suo-

menhevosruuna Riamulla. Aloitin Riamun 

kanssa joulukuussa 2010, ja heti kevään su-

lattaessa lumet aloitimme hyppyreenit.  

Meitä on valmentanut alusta asti Mar-

ja "Tytteli" Tetri-Rantanen. Riamu on to-

della herkkä, mutta jääräpäinen poni, jonka 

kanssa treenaaminen ei ole aina ollut help-

poa. Riamu rakastaa hyppäämistä, eikä sen 

kanssa pysty tekemään samaa harjoitusta 

paria kertaa enempää, koska se oppii tehtä-

vän nopeasti ja sen jälkeen ratsastaja ei juu-

ri pysty vaikuttamaan Riamun menoon, 

vauhdista puhumattakaan.  

Pienestä koostaan huolimatta, Riamu 

on sisukas kilpailukaveri, joka yrittää aina 

parhaansa. Olen hypännyt Riamun kanssa 

kilpailuissa pääasiassa 80 cm korkeutta, 
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mutta treenattu ollaan 90–100 cm korkeu-

della, joten ponnua ei Riamulta puutu. Ku-

luneella kaudella hyppäsimme meidän en-

simmäisen yhteisen 90 cm radan aluekilpai-

luissa ja saimme sijoituksen. 

Kauden päätimme oman seuran mes-

taruuksissa, joissa kilpailin kaksoismesta-

ruudesta. Osallistuin kaksoismestaruuteen 

ilman tavoitteita, sillä kaksoismestaruuden 

kouluosuus oli vasta toinen yhteinen koulu-

ratamme, eikä tyyliratsastus esteillä ole aina 

ihan meidän vahvuutemme. Riamu yllätti 

kuitenkin positiivisesti, ja sijoituimme kou-

luosuudessa toisiksi. Esteosuuskin meni 

hyvin, joten yhteispisteet riittivät kaksois-

mestaruuden kultamitaliin! 

Kuva: Linda Niinimäen kotialbumi 

 

Netta Mankinen ja Sir Vihtory 
Heippa! Olen Netta, 13-vuotias tyttö Kan-

gasalta. Ratsastusta olen harrastanut 6–7 

vuotta, noin kolmisen vuotta melki jokapäi-

väisesti, sillä silloin sain ensimmäisen 

vuokraponin, pienen welshtamma Halin. 

Hali on hyvin omatahtoinen tamma, jolla on 

valtava hyppykyky. Tämän ihanan ponin 

kanssa sain viettää parisen vuotta yhteistä 

aikaa, vaikka toki vieläkin ponin kanssa 

touhuilen.  

Oma poni Vikke, kokonimeltään Sir 

Vihtory, sympaattinen ja aivan ihastuttava 

welshponiruuna tuli lokakuussa 2013. Vik-

ke on hyvin innokas hyppääjä ja hyppää 

mistä vaan yli. Korkeutta sillä on 137 cm. 

Viken kaa voi tehä melki mitä vaan, se ot-

taa asiat niin lunkisti ja kisoissakin herran 

kanssa on ihana käydä, kun Vikke käyttäy-

tyy melki aina tosi nätisti. Poni omaa kyllä 

myös suuren egon! 

Alkuun esteitä hypellessä vauhti oli 

hurja, sillä Vikke päätti mihin mentiin ja 

kuinka lujaa mentiin. Hyvien valmentajien 

avulla alettiin saamaan menoon hallintaa ja 

yhteistyö alkoi toimimaan. Jatkettiin sään-

nöllisesti valmentautumista ja ekat aluekisat 

startattiin maaliskuussa 2014. Tämä vuosi 

ollaan kisattu 80–90 cm ja helppo C–B 

aluetasolla.  

Ensi vuodelle olisi tarkoitus hankkia 

kansallinen lupa ja suuntana pikkuponicup 

sekä koulupuolella ponicup. Aluekatsastuk-

sissakin syksyllä käytiin Ypäjällä ja onnel-

lisesti päästiin estepuolella aluevalmennuk-

siin ja koulupuolella B-renkaaseen.  

Ensisijaisena tekemisenä ensi vuodel-

le on pitää hauskaa niin treenaamisen, ki-

saamisen ja eritoten yhdessä olon parissa! 

 
 

Kuva: Netta Mankisen kotialbumi 
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TRS:n lännen- eli westernjaosto esittäytyy 
 

NettiHokin toimittajille TRS:n westernjaosto (TRSW) on jäänyt kovin vieraaksi ja pää-
timme selvittää, mitä siellä puuhataan. Pyysimme lännenihmisiä kertomaan itsestään ja 
toiminnastaan. 
 
TRSW:n takana on pieni joukko iloisia ja 

rentoja lännenratsastajia, jotka pyrkivät 

tuomaan lännenratsastusta esille Tampereen 

Ratsastusseurassa. Toimintamme sijoittuu 

pääasiassa tällä hetkellä Jaana Toivosen 

tallille Säijään, jossa lännenratsastukseen 

pääsee tutustumaan hänen hevosillaan. 

Osalla meistä on omat lännen koulutetut 

hevoset, joilla harrastamme ja kisaam-

me. TRSW järjestää vuosittain harjoituski-

sat, seurakisat sekä erilaisia valmennuksia 

ja tapahtumia. Tänä vuonna olemme järjes-

täneet istuntakurssin, matkaratsastukseen 

tutustumista, maneesivuoroja Niihamassa 

ja harjoituskisat sekä seurakisojen yhtey-

dessä ensimmäistä kertaa myös alueluokat. 

Periaatteemme on harrastaa lännenratsas-

tusta hyvällä meiningillä ja iloisella mielel-

lä. Kaikki toiminnastamme kiinnostuneet 

ovat tervetulleita mukaan, koska aktiivisia 

tekijöitä ei voi koskaan olla liikaa! 

 
Pleasuren ryhmäosuus 

Tänä vuonna järjestimme 5.10.2014 

Niihaman isossa maneesissa harjoitus-, seu-

ra- ja aluekisat. Tuomaroimassa oli Jaana 
Paanetoja, joka on useamman vuoden käy-

nyt kisoissamme tuomaroimassa. Tänä 

vuonna omien TRS-ratsukoiden lisäksi oli 

mukavasti muistakin ratsastusseuroista rat-

sukoita mukana. Kilpailupäivä onnistui hy-

vin ja rennoissa tunnelmissa.  

Päivä alkoi trail luokilla, jossa ratsastetaan 

lännenratsastuksen "esterata". Luokissa 

mentiin puomien yli, käännyttiin 

puomineliön sisällä, pujoteltiin sekä avattiin 

ja suljettiin portti. Muita lajeja olivat wes-

tern horsemanship, western riding ja wes-

tern pleasure. Horsemanshipissa ratsaste-

taan lyhyt rata, jonka jälkeen kaikki luokan 

ratsukot menevät ryhmäosuuden. Tuomari 

määrittelee ryhmäosuudessa mentävät 

askellajit ratsastuksen aikana. Luokassa ar-

vostellaan ratsastajan eleettömyyttä. Wes-

tern ridingissa arvostellaan radan tarkkuutta 

ja apujen tarkkuutta. Tässä lajissa on vähin-

tään yksi laukanvaihto radalla. Pleasuressa 

mennään ryhmäosuus, jossa arvostellaan 

ratsukon ulkonäkö, pehmeys tasaisuus ja 

rentous. Lännenratsastukseen kuuluu 

myös lännentyylinen asustautuminen, joten 

toimihenkilöt sekä kilpailijat olivatkin pu-

keutuneet asiaan kuuluvasti stetsoneihin 

(harjoitus- ja seuraluokissa kypä-

rä), kauluspaitoihin, farkkuihin ja bootsei-

hin, mitä näyttävämpää sen parempi. Ren-

toa ja näyttävää Amerikan meininkiä. 

 
Sanni Vuorinen ja Carmenzita ox 

Kilpailupäivä sujui joutuisasti luokas-

ta toiseen siirtyen. Ensimmäisenä mentiin 

trail luokat ja sen jälkeen oli tauko, jonka 

aikana esterata korjattiin pois kentältä, että 

saatiin tilaa seuraaville luokille. Vapaaeh-
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toisia oli kiitettävästi paikalla auttamassa ja 

käytännön toimet saatiin ripeästi hoidettua. 

Väliajalle oli järjestetty kahvitarjoilua sekä 

lännenhenkinen musiikkiesitys Niihaman 

kahvion puolelle. Katsomossakin oli joukko 

iloisia ja kannustavia katsojia. Hurraavat 

katsojat luovat loppusilauksen kisatunnel-

maan, koska äänekkäästi kannustaminen on 

sallittua ja jopa toivottuja lännenkisoissa.  

Kisat saivat kehuja sujuvuudestaan sekä 

hyvästä hengestä, joka vallitsi kisaajien ja 

järjestäjien keskuudessa. Luokkavoittojen 

lisäksi valittiin TRS:n lännenratsastuk-

sen seuramestari, jonka ansaitusti sai Tiia 
Alakahri arabiruunallaan Corazonazo ox.  

Lisätieoja sekä yhteystiedot saa netti-

sivuiltamme: trswestern.blogspot.fi, sähkö-

postilla: trswestern@gmail.com sekä face-

bookissa TRS western.

 

 
Tiia Alakahri ja Corazonazo ox lännenratsastuksen TRS:n seuramestari 2014 

 

Teksti: Paula Kärjä. Kuvat: Tuula Mattila-ahola. 

 

 

 

 

 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 kaikkien siellä liikkuvien iloksi. 

 

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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Esteratsastaja Mira Rantanen 
 

NettiHokin edellisissä numeroissa on esitelty useampi TRS:n menestynyt kouluratsasta-
ja. Nyt esittelyvuoron saavat muiden lajien menestyjät. Monelle tuttu Mira Rantanen on 
14-vuotias, joka nuoresta iästään huolimatta on ehtinyt menestyksekkäästi kiertää kil-
paratoja ensin poneillaan ja nyt hevosellaan Chick. 
 

 
Mira ja Sesse Hevoset-messuilla. 

Kausi 2014 on meidän osalta ollut huikea! 

Alkukaudesta hypättiin jo hyvillä tuloksilla 

ja matkalippu Norjaan kiilsi silmissä! Syk-

symmällä palattiin hyppäämään vähän pie-

nempää ja pitämään kivaa, koska tämän pi-

tää olla kivaa ja mukavaa! Nyt kun on kau-

den viimeiset kisat käyty, odottaa kolmen 

kuukauden treeni. Tavoitteet tälle kaudelle 

saatiin toteutettua melkeinpä odotettua pa-

remmin! Hyppäsin Sessellä (Chick) en-

simmäiset 130 cm ratani ja kansalliset 

avoimet luokat, joista pari voittokin tuli! Si-

joituksia on tullut melkein joka kisaviikon-

lopulta jokunen, joskus voitto ja joskus ei. 

Kuitenkin tärkein ja hienoin kilpailu, 

kokemus, matka on ollut ehdottomasti Nor-

jassa järjestetyt Pohjoismaiden väliset mes-

taruuskilpailut, jossa tein suurimman ratani 

tähän mennessä! Kolme päivää siellä hypät-

tiin ja jokainen päivä oli omalla tavallaan 

voitettu, vaikkei sieltä ruusuketta saatu-

kaan! 

Ruusuke ei kuitenkaan aina ole se 

voiton merkki tai se, että on mennyt hyvin, 

vaan musta se fiilis radan jälkeen kertoo, 

onko voitettu vai hävitty! Aina kun tulen 

radalta, rupean kertomaan, mikä kohta on-

nistui ja mikä ei radalla suunnitelmien mu-

kaan.  Talvi 2013–2014 treenattiin Henrik 
Ehrnroothin kanssa Ypäjällä järjestetyissä 

A-kehitysrenkaan maajoukkueleireillä. 

Henkka on minulle eniten varmaan opetta-

nut, että joka tilanteelle on ratkaisu ja kaik-

ki pitää pystyä tekemään helposti eri tem-

mossa, rytmissä ja ajassa. Sanna Backlund 
opetti/korosti organisointia, jota radalla tar-

vitaan aina! Kuivittelin, ettei se nyt niin 

tärkeää voi olla, mutta kun sitä tarpeeksi 

ratsastaa, niin rupeaa arvostamaan nopeaa 

ajattelukykyä ja refleksejä. Nina Fager-
ström on käynyt kolme kertaa vuodessa pi-

tämässä valmennuksia meille kolmen vuo-

den ajan. Häneltä opin, että yksinkertaisesti 

perusratsastus ja hevosen rentous on todella 

tärkeää. Kun hevonen on rento ja luottavai-

nen sen ratsastaminenkin teknisillä radoilla 

on helpompaa, tietysti.  

 
Mira ja Sesse Niihamassa tositoimissa. 

Koko kausi on ollut ihan huikean hy-

vä ja suurimmat kiitokset kuuluu äidilleni 

eli Marja Tetri-Rantaselle, Papalle eli 
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Risto Tetrille, jotka mahdollistavat mun 

kisaamisen ja mahdollisuuden menestyä. 

Lisäksi kengittäjä Jori Seppälälle, eläin-

lääkäri Kristiina Ertolalle, hieroja Noora 
Ojanperälle, perheelleni ja ystäville!  

Ensi kaudella meidän tavoitteisiin 

kuuluu 130 cm tason kilpailut, SM-kisat ja 

nousta 140 cm tasolle. Näiden toteuttami-

seen kuitenkin täytyy tämä talvi treenata ja 

kehittyä ratsastajana, hevosena ja ratsukko-

na paremmaksi! Mun motto on: Life is life, 

but this is my life and i live my life.  

 

Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta sekä 

tulevaa kisakautta kaikille!  

 

~Mira ja Sesse~ 

 
Sessekin on sitä mieltä, että nyt on loma!

 

 

Teksti: Mira Rantanen. Kuvat: Hanna Heinonen ja Mira Rantasen kotialbumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 tai Anna-Kaisa Tiainen, akvuorinen@gmail.com, p. 

050 330 5228       
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Haastateltavana Vinha-Liinu 
 

Vinha-Liinu, tuttavallisemmin pelkkä Liinu, lupautui NettiHokin haastateltavaksi voi-
tettuaan tänä vuonna hevosten Hämeen aluemestaruushopeaa valjakkoajossa. Helppoa 
tämän sosiaalisessa mediassakin aktiivisen suomineidon haastateltavaksi saaminen ei 
kiireiden vuoksi ollut. Lopulta lahjonta kuitenkin auttoi ja saimme esitettyä Liinulle 
muutaman kysymyksen. 
 

NettiHokki: Olet kuulemma oikea monitoimihevonen, pitääkö tämä paikkansa? 

Liinu: Pitää paikkansa. Toimin kouluratsuna, hyppään esteitä ja vedän vaunuja. Maastoillakin 

minun kanssani voi ilman huolen häivää. Lisäksi minulla on vastuullinen rooli äitinä sekä iso-

äitinä.  Olen myös tunnettu elokuvatähti, minut voi nähdä mm. Täällä Pohjantähden alla (1 ja 

2) sekä Raja 1918 -elokuvissa. 

 

NH: Miten/kuinka usein harjoittelet vaunujen kanssa? 

L: Talvisin en juurikaan olosuhteiden pakosta harjoittele. Eikö se sanontakin kuulu, että lah-

jattomat reenaa? 

 

NH: Voiko ratsastuksella vaikuttaa valjakkoajoon?  

L: Ehdottomasti! Parhaat valjakkohevoset ovat entisiä koulu- tai estehevosia. Mahdollisim-

man monipuolinen harjoittelu on parasta. Valjakkoajossa kouluosuuden merkitys on suhteessa 

suurin, joten kouluratsastuksesta ja kaikenlaisesta taivuttelusta todella on hyötyä. 

 

NH: Mitä tavoitteita sinulla/teillä on ensi kaudelle? 

L: Tavoitteena on kilpailla valjakkoajoa kansallisissa luokissa. 

 

NH: Kuinka ohjeistat omistajiasi harjoittelemaan?  

L: Tässä kohtaa Liinua estettiin kommentoimasta ja yksi Liinun omistajista (Pekka) kertoi, 

ettei heidän tarvitse harjoitella... 

 

NH: Entä oletko ollut kiltti hepo eli onko joulupukilta odotettavissa paljon lahjoja? 

L: Olen ollut!!! (Omistajat kuulemma voivat olla tästä eri mieltä...) 

 

Kiitämme Liinua haastattelusta ja toivotamme Liinulle ja huoltojoukoille mukavaa joulun-

aikaa sekä menestyksekästä uutta vuotta! 

 

Teksti ja kuva: 

Heidi Salonen, 

Pekka Pusa, Kaija 

Hyvönen ja Vinha-

Liinu. 
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Hevosten joulushow Niihamassa 
 

Toisena adventtisunnuntaina vietettiin pik-

kujouluja hevosentuoksuisissa tunnelmissa 

Tampereen ratsastuskeskuksessa. Ensim-

mäistä kertaa järjestetty joulushow oli ke-

rännyt mukavan määrän ratsastuksen ja he-

vosten ystäviä ison maneesin katsomoon.  

 

Tapahtuma koostui erilaisista ohjel-

manumeroista, joista oli koottu yhtenäinen 

ja sujuvasti etenevä show. Tapahtumaa 

juonsi tietenkin itse joulupukki, joka saapui 

paikalle, millä muullakaan kuin hevosvau-

nujen kuljettamana. Ensimmäisellä puoli-

ajalla saatiin kokea mm. rakuunojen, bar-

baarien ja ritarien myötä vauhtia ja päätä-

huimaavia temppuja. Myös Horseforten 

opetushevoset kunnostautuivat hauskassa 

hevosjalkapallossa.  

 

 

Pipari- ja glögitarjoilun jälkeen seura-

si lisää upeita ja taitavasti toteutettuja esi-

tyksiä. TRS:n vikeltäjät ja Alina-hevonen 

saivat monet haukkomaan henkeään. Lauk-

kaavan hevosen selässä esitetyt voimistelu-

liikkeet sujuivat notkeilta tytöiltä taidolla. 

Myös pirteä tonttukatrilli, esteratsastusnäy-

tös sekä kyyneleet silmäkulmiin saanut 

suomenhevosen muistelu olivat näkemisen 

arvoisia. Koko näytöksen kruunasi kaikkien 

esiintyjien yhteinen loppuparaati. 

”Hienosti toteutettu! Hyvä, että näy-

tös eteni kronologisesti. Barbaarit olivat 

vaikuttavia!” kommentoi katsomossa Han-
nele Mesimäki, joka oli yhtenä vapaaehtoi-

sena järjestämässä show’ta.  

Esitystä oli katsomassa myös Arja 
Laurila, joka kommentoi seuraavasti: ”Oli 

kiva! Ilman muuta tällaisia pitäisi järjestää 

lisää.” Varmasti ensimmäinen hevosten jou-

lushow täytti järjestäjien odotukset, sillä 

esityksen jälkeen kaikkialla näkyi (joulu)-

iloisia kasvoja.  

Seuraava ja viimeinen Hevosten jou-

lushow toteutetaan lauantaina 20.12 klo 14 

alkaen Tampereen ratsastuskeskuksessa. 

Lippuja saa vielä ovelta, joten tule mukaan 

nauttimaan jouluntuoksuisesta tunnelmasta! 

 

Teksti: Heidi Salonen. Kuvat: Merja Palin. 
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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. 

 

Susanna Lumion sekä Markku Äijön kas-

vattama Hot Temptation (Hotline – Don 

Schufro) sijoittui vuoden 2014 laatukilpai-

luissa 2. sijalle keskiarvolla 8,18. Hot 

Temptation seuraa emänsä Deep Sea Pear-

lin jalanjälkiä, joka voitti laatuarvostelun 

vuonna 2005. 

 

HIHS:ssä Anna-Julia ”Juuli” Kontion li-

säksi TRS:n värejä menestyksekkäästi 

edusti Sari Lundén ja Lasdiema, jotka 

hyppäsivät National Touria ja ottivat 135 

cm:n luokassa sijoituksen ollen neljänsiä. 

Juuli ja Fardon sijoittuivat lauantain GP:ssä 

sijalle 12 ja sunnuntain maailmancupin 

osakilpailussa sijalle 10. Lisäksi Juuli otti 

sijoituksen kansainvälisessä 145 cm:n luo-

kassa Equilibre du Tilleulilla ollen sijalla 

10. 

 

Ypäjällä marraskuun ensimmäisenä viikon-

loppuna käydyissä kouluratsastuksen alue-

joukkuemestaruuksissa Hämeen alueen 

voittoisassa joukkueessa ratsastivat TRS:N 

ponitytöt Karoliina Leponiemi V.K. Ni-

nalla ja Oona Liukkonen Edenwoods Cas-

siopeia Cashelilla. 

 

Kisakauden hiljentyessä talvitauolle ei Re-

portterilla ole juuri raportoitavaa. Reportteri 

toivottaa kaikille menestystä kisakaudelle 

2015 ja toivoo paljon hienoja suorituksia 

raportoitavaksi. Myös muut seuralaisten uu-

tiset ovat edelleen tervetulleita palstalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurajaosto kutsuu kaikki seuran tapahtumissa talkoilleet TRS:n jäsenet 

TATTIS-iltaan 
31.1.2015 klo 18 Niihaman ison maneesin kahvioon. 

Ohjelmassa herkuttelua, arkiston aarteisiin tutustumista (vanhoja 
hevosaiheisia filmejä, jotka TRS sai lahjoituksena keväällä 2014) ja rentoa 

yhdessä oloa. 
 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään to 22.1.2015 jonnavilen@gmail.com. 
Ilmoita, oletko juniori vai seniori sekä mahdolliset ruoka-ainerajoitteet. 

Tilaisuus on talkoolaisille maksuton. 
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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-Tuomela 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.  

 

 


