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Pääkirjoitus 

Toiseen vuoteen 
 

Edessäsi on NettiHokin toisen vuosikerran 

ensimmäinen numero. Taas on vietetty tun-

teja tietokoneen ääressä ja lähetetty sähkö-

posteja, jotta lehteen on saatu luettavaa. 

Sähköinen lehti antaa mahdollisuuden aika-

taulujen venyttämiseen ja tähänkin lehteen 

viimeinen kuva kolahti postilaatikkoon 

myöhään eilen illallal. Mukavasti ihmiset 

tarttuivat ehdotettuihin aiheisiin, eivätkä 

kaikki jutut ole vain lehden tekijöiden 

kirjoittamia. Kiitos kaikille lehden tekoon 

tavalla tai toisella osallistuneille! 

Uusi vuosi ei tuo uusi kujeita Netti-

Hokin sisältöön, vaan sen keskiössä ovat 

edelleen TRS:n jäsenet ja tapahtumat. Pää-

paino on kilpailuissa ja kilpailijoissa, mutta 

tämä vain siksi, että muiden seuran jäsenten 

tekemisestä ei tänne pääkallopaikalle kuulu. 

Jos siis mielessäsi on jokin aihe, esim. kiva 

tapahtuma tallillasi, vinkkaa siitä ihmeessä 

NettiHokin toimitukselle. Näin saisimme 

esille muitakin kuin kilpailevia terssiläisiä. 

Tähän lehteen saimme juttuvinkin Sari 

Lundénin 30 vuoden taipaleesta kansallisil-

la kilpakentillä ja ilomielin tartuimme ai-

heeseen. Lehden loppupuolella Sari pääsee 

kertomaan pitkästä kilpaurastaan – kaikki 

vuodet terssiläisenä – ja muutoksista kilpa-

ratsastuksessa 30 vuoden aikana.  

Niihamassa on kilpailtu tänä vuonna 

jo neljästi, vaikka vielä ollaan hallikaudella. 

Kaikista kisoista löytyy raportti NettiHokin 

sivuilta. Ilahduttavaa on, että kisojen 

talkooporukassa on näkynyt uusia kasvoja 

ja sellaisia, jotka ovat palanneet talkoo-

hommiin vuosienkin tauon jälkeen. Kuten 

kunniapuheenjohtajamme Håkan Sand-

backa muistuttaa ilman talkootyötä meillä 

ei olisi Niihamaa, tuota omaa ratsastuskes-

kustamme. Siihen sopii lisätä, että ilman 

talkoolaisia myös kilpailutarjonta Tampe-

reen alueella olisi huomattavasti pienempi. 

Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoon! Ke-

tään ei varmasti laiteta liian vaikean tehtä-

vän eteen. TRS on mukana Hevoset 2015 -

messuilla ja sinne talkooporukkaa kerää 

Anu Leppilampi 

(anu.leppilampi(at)finnkino.fi). Niihamassa 

kilpaillaan seuraavan kerran 18.–19.4., jol-

loin sunnuntaina kilpaillaan nuorten ja se-

nioreiden esteratsastuksen hallimestaruuk-

sista. Tuohon kisaan talkoolaiset huolehtii 

Leena Virta-Niemi 
(lennuvirta(at)gmail.com). 

Tässä numerossa on myös historian 

havinaa, kun elvytimme ainakin yhden nu-

meron verran puheenjohtajan palstan. Jos-

kus aikanaan seuran puheenjohtaja kirjoitti 

lähes jokaiseen Hokkiin. Nyt kirjoitustehtä-

vän sai uusi puheenjohtajamme Irmeli 

”Irkku” Heliö, joka kertoo ajatuksiaan sii-

tä, mihin suuntaan TRS on menossa. 

Tuhdin tietopaketin yhdistystoimin-

nasta lukijoille tarjoilee seuratoiminnan 

konkari Matti Kuusi ”M6”. Viime syksynä 

hallituksen päätös vaihtaa yrittäjää Nii-

hamassa aiheutti melkoisen kohun myös so-

siaalisessa mediassa. Somessa esitetyt mie-

lipiteet eivät juurikaan saaneet vastakaikua, 

mutta M6 kertoo, miten niihin päätöksiin 

pystyy vaikuttamaan. Kevätkokouksessa 

seuran hieman vajaasta tuhannesta jäsenestä 

paikalla oli nelisenkymmentä. Toivottavasti 

M6:n kirjoitus innostaa uusia ihmisiä toi-

mintaan mukaan ja kiinnostumaan yhteisis-

tä asioista. Yhdistys ei toimi ilman oikeita 

ihmisiä oikeassa maailmassa. Kaikki, mitä 

teemme, teemme TRS:n ja sen jokaisen jä-

senen parhaaksi. 

 

Mukavaa kevättä ja mukavia lukuhetkiä 

NettiHokin parissa toivottaa 

Heidi ja Jonna 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 

Alkanut vuosi on ollut seuran taipaleella 

jälleen muutosten aikaa. Yksi aikakausi on 

päättymässä ja seuraava polvi jatkaa meille 

rakkaan Niihaman, Tampereen Ratsastus-

keskuksen vaalimista. Viime vuosi oli jäse-

nistön ja myös hallituksen kannalta koh-

tuullisen rankka. Päätösten tekeminen ei ol-

lut mitenkään helppoa. Oli punnittava asioi-

ta monelta kantilta. Seuran talous, nykyinen 

yrittäjä ja asiakkaat – viivalla oli monta 

pohdintaa. Päätöksen tekeminen kesti ehkä 

jäsenistön kannalta liiankin kauan, mutta 

halusimme tutkia vaihtoehdot todella tark-

kaan. Kävimme vielä viime metreillä kes-

kusteluja näiden kahden yrittäjän kanssa, 

Horseforte Oy:n ja Yyterin ratsastuskoulun, 

kanssa. Puntarissa oli paljon mietittävää. 

Myönnettävä on, että taisi niitä unettomia 

öitä olla muutama. Pitkän harkinnan jälkeen 

päädyimme lopulta 27.11.2014 syysko-

kouksen jälkeen alkaneessa hallituksen ko-

kouksessa Yyterin ratsastuskouluun ja sen 

nuoriin yrittäjiin Laura Toivaseen ja Tomas 

Nymaniin. 

Seura omistaa arvokkaan kiinteistön 

ja varallisuus sitä kautta on mittava. Tämän 

hoitaminen on hallituksen ensisijainen teh-

tävä. Se ei ole enää perinteistä pienen yh-

distyksen puuhastelua, vaan totista työtä ja 

vastuunkantamista. Tähän tehtävään jäse-

nistö valitsee keskuudestaan luottamushen-

kilöt hallitukseen. Hallituksen tulee hoitaa 

tätä kokonaisuutta, jäsenistönsä tarpeet 

myös huomioiden, tunnollisesti, jämerästi, 

mutta lempeällä kädellä. Siihen haluan 

puheenjohtajana pyrkiä. Koen olevani etu-

oikeutettu saatuani näin vastuullisen luot-

tamustehtävän hoidettavakseni. Mutta tätä 

tehtävää ei voi hoitaa ilman hyviä hallitus-

kumppaneita – ja sellaiset arvokkaat työ-

myyrät minulla on jakamassa tätä jäsenistön 

valtuuttamaa vastuuta. 

Toivon tältä vuodelta hyvää yhteis-

työtä jäsenistön ja uuden yrittäjän kanssa. 

Uusi uunituore yritys aloittaa tontillamme 

1.6. ja tulee kantamaan nimeä Niihama Ri-

ding Oy. Tässä haluan vielä toivottaa Lau-

ran ja Tomaksen tervetulleiksi joukkoom-

me. Olen iloinen, että he ovat tämän haas-

teen ottaneet tomerasti vastaan. Toivotan 

heille omasta puolestani onnea ja menestys-

tä.  

Ratsastusharrastus on lajina kasvanut 

vuosi vuodelta. Meillä on hienot puitteet 

tarjota sitä kaiken tasoisille ratsastajille. 

Matkakaan ei ole este lapsille ja nuorille 

tulla ratsastamaan. Julkiset kulkuneuvot 

tuovat melkein pihaan asti. 

Näen ratsastuksen ja hevosten kanssa 

toimimisen myös hyvin terapeuttisena laji-

na. Hevonen ei syrji, ei halveksi, ei kiusaa, 

eikä se vaadi sinulta merkkivaatteita, eikä 

uusinta älypuhelinta. Se tahtoo sinulta vain 

hyvää kohtelua, ymmärtämistä ja halua op-

pia sen kieltä. Hevostaitoa. Ratsastustaitoa. 

Ratsastamaan niin, että teillä on molemmil-

la hyvä olla. 

Tehdään tästä vuodesta hyvä hevos-

miestaidon vuosi – kuunnellaan, mitä hevo-

set meille kuiskaa ja hörisee! 

  

Hyvää kevättä ja auringonpaistetta ihan jo-

kaiselle meistä – syvälle sydämeen asti! 

  

Irmeli Heliö 

TRS puheenjohtaja 
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TRS hallitus 2015 
 

Tampereen Ratsastusseuran hallitus 2015 on täynnä naisenergiaa, kun tällä kertaa 

koostuu pelkästään naisista. Hallituksen jäsenistä seitsemän on vanhaa tuttua vahvistet-

tuna kahdella uudella tulokkaalla. Toinen tulokkaista on uusvanha hallituslainen, joka 

teki paluun hallitukseen muutaman välivuoden jälkeen, ja toinen on kokonaan uusi kas-

vo TRS:n hallituksessa. 

 
Irmeli Heliö, puheenjohtaja 

 

Olen Irmeli Heliö ja hyvästi tällä viiden-

kymmenen paremmalla puolella – aito 

viiskytlukulainen. Mutta tarpeeksi hullu ja 

vireä, että ratsastusseuratoiminta on näkö-

jään intohimoni! Vuodesta 1994, ehkä en 

muista, oon ollut seuratyössä mukana. Nii-

hama on mun erityisrakas. Olin aikanaan 

organisoimassa 1996 uuden ratsastuskes-

kuksen avajaisia ja kyllä meillä oli hauskaa! 

Onneksi niistä pippaloista on Ritun järjes-

tämässä arkistossa kuviakin tallella. Kävin 

välillä yhtenä perustajajäsenenä Tammer 

Ridersissa tommosen reilun kymmenen 

vuotta, mutta palasin takasin pelikentälle ☺ 

Tällä hetkellä olen hevoseton ja huo-

leton – no tuosta jälkimmäisestä en nyt tie-

dä, mutta kummiskaan ei ole nyt sitä omaa. 

Oma kasvatti, La Centella ”Lurppa”, lähti 

vuosi sitten Hollolaan oppimaan kilparat-

suksi. Ikävähän sitä turpapussaajaa on, mut-

ta Lurpan oli aika mennä eteenpäin ja paka-

ta penaalinsa ja reppunsa kohti uusia seik-

kailuja. 

Säännöllisesti käyn ratsastuskoulu-

tunneilla Sappeen Ratsutilalla ja kesäkuusta 

alkaen myös Niihama Riding Oy:n tunneil-

la. Vähän myöhästyin junasta tossa varauk-

sessa, kun oli parraat ajat jo menneet, mutta 

kun on vapaa työläinen (freelancer) pääsee 

lähes millon vaan. 

Noita SRL:n luottamustoimia on Hämeen 

alueen hallituksen varajäsen ja toimenkuva 

on esteratsastuksen lajivastaava ja Hämeen 

alueen 2-tason kutsujen tarkastaja. Lisens-

sejäkin on tullut hankittua B-

puheenjohtajatuomari ja stewardi. Enämpi 

menee aikaa näihin tuomaritehtäviin mui-

den kisatalkoohommien lisäksi. 

Niin ja olen Tampereen ratsastusseu-

ran puheenjohtaja – kiitos luottamuksesta. 

Puoleeni saa kääntyä, jos on murheita – 

ihan kaikkia maailman murheita en tiedä, 

mutta näitä Niihamaan liittyviä ;) Tämän 

haasteen otin vastaan aika pitkän harkinnan 

tuloksena, mutta en mää nyt vielä ainakaan 

kadu! 

Koska olen toimittaja luonnoltani sa-

non, että päätän raporttini tähän. 

 

Irmeli eli ”Irkku”
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Sari Maunula, varapuheenjohtaja 

 

Olen ollut TRS:n hallituksessa vuoden 2011 

alusta ja varapuheenjohtajana vuoden 2012 

alusta. Vuoden 2015 hallituksessa vastaan 

yhdessä Ritun kanssa kiinteistöasioista. 

Olen hoitanut isoja remontteja kuten ma-

neesien vahvistusremontin ja maneesien 

pohjien uudistusprojektit. Projektit, palvelut 

ja ihmiset ovat ominta osaamistani myös 

työelämän puolella. 

Ratsastuksen ja hevosten pariin ek-

syin, kun tytär meni kouluun ja pääsi sa-

malla ratsastuskouluun alkeiskurssille 

kummitätinsä saattelemana. Itse aloitin 

sitten puoli vuotta myöhemmin alkeis-

kurssin vähän yli nelikymmpisenä. Koskaan 

en ole saanut vinoa lautaselkääni liikku-

maan oikein, mutta ratsastus vei selkävai-

vat, koska selän ja vatsan lihakset kehit-

tyivät vahingossa niin paljon, että tukevat 

selkää. Suosittelen muillekin vastaavista 

selkäkivuista kärsiville. Ratsastus on mi-

nulle myös terapiaa, koska aivot tyhjenevät 

muusta turhasta hevosen selässä. 

Nykyisin ratsastan viikoittain tun-

neilla hevosellani, joka on minulle liian iso 

ja taitava, mutta onneksi kiltti, että sietää 

amatöörinkin otteet ja surkean istunnan. 

Enemmänkin saan paapoa ja puunata kimoa 

hevostamme. Ratsastuksen hoitavat tyttären 

lisäksi vuokraaja ja muutama ystävä, jotka 

eivät pelkää kunnon liikettä, jota ruunalta 

löytyy.  

Toivoisin, että jokainen osallistuisi 

seuran toimintaan mahdollisuuksiensa 

mukaan. Seura on iso yhdistys, jonka toi-

mintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin. Esi-

merkiksi kaikki kilpailut toteutetaan talkoo-

työllä. Tulkaa rohkeasti mukaan toimintaan. 

Tekemällä oppii ja neuvojakin saa ☺

 

Jonna Vilén, sihteeri 

 

Olen ensimmäisen kauden hallituslainen. 

Heti noviisivuonna sain vastuulleni halli-

tuksen sihteerin hommat ja ilmeisen hyvin 

ne tuli hoidettua, kun tahtoivat minun jat-

kavan sihteerinä. Vuoden aikana on paljon 

saanut opetella uusia juttuja, mutta tekemäl-

lä oppii ja toisella kerralla hommat hoituvat 

jo toivottavasti paremmin. Sihteerin hom-

mien lisäksi vastaan NettiHokin toimittami-

sesta yhdessä Heidi Salosen kanssa ja 

seurajaostosta yhdessä Laura Arolan kans-

sa. Vastuualueisiini kuuluvat myös TRS:n 

uutiskirjeen kirjoittaminen ja talkoopistei-

den laskeminen. Niihaman kisoissa minut 

usein tapaa kansliasta. Tallikaverini mieles-

tä istun siellä aina, mutta pidän sitä vahvasti 

liioiteltuna.  

Seurahommien lisäksi vapaa-aikaani 

kuluttaa oma suomenhevoseni Saran Ihme-
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mies alias Mäkkis, joka asustaa Wääksyssä. 

Mäkkiksen kanssa meidät saattaa bongata 

2-tason koulukisoista. Onpa meidät nähty 

viime vuosina jopa talliestekisoissa siinä 

kaikista maahan kaivetuimmassa luokassa. 

Mäkkiksen saattaa tavata myös 2-tason 

estekarkeloissa lainakuskin kanssa. Kisa-

hommissa puuhastelen myös Wääksyssä, 

jossa olemme halunneet tarjota mahdol-

lisuuden kisojen treenaamiseen lähinnä 

maneesikaudella. 

Minun puoleeni sopii kääntyä, jos 

mieleen tulee ehdotuksia tai kysymyksiä 

hallituksen käsiteltäväksi tai juttuaiheita 

NettiHokkia varten. Erinomaista vuotta 

2015 kaikille ja tsemppiä kisakauteen!

 
Heidi Salonen, jäsensihteeri 

 

 
 

Hei kaikille! Olen Heidi, vähän (siis hyvin 

vähän) päälle kolmekymppinen, TRS:n hal-

lituslainen. Minulla on suhteellisen pitkä 

historia Niihamassa, sillä olen työskennellyt 

siellä osa-aikaisesti ratsastuksenohjaajana 

vuodesta 2004. Olen siis ratsastuksenohjaa-

ja, jonka lisäksi teen töitä fysioterapeuttina.  

Vähäisen vapaa-aikani vietän hevosteni se-

kä pienen poikani kanssa. Ratsastuksellises-

ti tavoitteena on valmentautua ja kilpailla 

kouluratsastuksessa ilman turhaa stressiä. 

Tämä on siis vain tavoite, käytäntö on opet-

tanut, ettei tätä lajia voi harrastaa stressit-

tömästi ☺ 

 

Aurinkoista kevättä kaikille TRS:n jäsenil-

le! t. Heidi 

 

Laura Arola 

 

Olen Laura Arola ja hallituksessa nyt vii-

dettä vuotta. Ratsastanut olen pienestä asti 

ja oma hevonen Jesper on ollut 11 vuotta. 

Nyt harrastelen Jesperin kanssa Kangasalla 

Suomatkan tilalla. 

Jonnan kanssa olemme vetäjinä seura-

jaostossa. Tulossa on ainakin pari luentoa ja 

matka Tallinna Horse Show:n. Olen myös 

mukana työryhmässä, joka hoitaa tänä 

vuonna rakennusten kuntotarkastuksen ja 5-

vuotis korjaussuunnitelman tekemisen. 
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Anu Leppilampi 

 

Olen ”vanhan liiton” tamperelaisia hevos-

ihmisiä – aloitin ratsastuksen Lahtisen Ollin 

huomassa Kaupin tallilla joskus 60–70-

lukujen taitteessa. Ylpeänä katselen Nii-

haman tallin seinillä olevia laattoja, koska 

löydän sieltä ainakin 8 hevosta, jolla olen 

lyhyen nuoruuden ratsastusurani aikana rat-

sastanut. 

Meitä on kolme heppasisarusta ja 

saimme jossain vaiheessa jopa oman hevo-

sen. Maksuihin kyllästynyt isä sanoi, että 

saatte rahoittaa heppanne elämisen itse ja 

me teinitytöt perustettiin 70-luvulla Kauka-

järven Annalaan oma pikku talli, että saatiin 

Kimille koti.  

Vuodet kuluivat, lapsia syntyi ja 

hevosharrastus minun osaltani jäi, kunnes 

tyttäreni Elisan myötä palasin 20 vuoden 

tauon jälkeen aktiivisesti hevosten pariin. 

Aloitin uudelleen ratsastuksen ja toimin Es-

poossa Leppävaaran Ratsastuskoululla seu-

ran hallituksessa vuosia. Hevoset ovat ol-

leet tavalla tai toisella, taukojenkin aikana, 

aina mukana elämässämme ja nyt on en-

simmäistä kertaa tilanne, että meillä kaikilla 

sisaruksilla on perheessä oma hevonen.  

Tämän vuoden alusta siis jälleen 

talkoohommissa TRS:n uutena hallituksen 

jäsenenä. Kaikki lapseni ovat aikuisia ja 

matkan varrella olen ollut heppaäiti, lätkä-

äiti ja musiikkiopistoäiti. Olen oppinut sen, 

että harrastustoiminta tarvitsee aina tekijöi-

tä, yhteisöllisyyttä ja talkooasennetta. Näi-

den asioiden lisäksi minulle tärkeää on hy-

vän hevostaidon vahvistaminen ja siksi otin 

hallitusurani alussa mielelläni vastaan 

nuorisojaoston. Pääsemme yhdessä TRS:n 

hienojen heppanuorten kanssa miettimään, 

miten voidaan varmistaa, että ”horsemän-

shippi” ei katoa, kuten jotkut kyyniset arve-

levat, vaan vahvistuu ja voi hyvin TRS:ssa. 

 

Pia Banerjee-Rikkonen 

Olen toista kautta seuran hallituksessa oleva poniäiti. Nykyään keskityn hoitajan rooliin. 

Omaa ratsastustaustaa löytyy nuoruusvuosilta, kun meillä oli kaksi hevosta. 

Koulutustaustani on kauppatieteellinen. Työkokemusta on reilun parinkymmenen 

vuoden ajalta yrityselämästä. 

Riitta Ala-Krekola 

Tehotäti Ritu palasi hallitukseen muutaman välivuoden jälkeen. Ritun jäljiltä arkisto on 

järjestyksessä ja kiinteistöasiat kunnossa. 

 

Anna-Kaisa Tiainen 

Viime vuoden puheenjohtajamme jatkaa tänä vuonna hallituksen rivijäsenenä. 
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Horze KaamosCupin 3. osakilpailu 

 

TRS:n kilpailuvuosi avattiin heti tammikuussa Horze KaamosCupin kolmannella osa-

kilpailulla. Vuoden vaihtuessa oli käyttöön otettu uusi kilpailujärjestelmä ja entisestä 

seurakilpailusta oli tullut 1-tason kilpailu. Muu ei sitten ollutkaan muuttunut, vaan cup 

jatkui entiseen malliin drive in -kilpailuna. 

 
Horze KaamosCupin kolmas osakilpailu 

käytiin Niihamassa sunnuntaina 18.1. 

Luokkia oli perinteisten draivareitten ta-

paan tarjolla ristikoista 120 cm:iin asti. 

Kilpailujärjestelmän uudistuksen myötä 

myös kisapalvelu Kipa uudistui loppuvuo-

desta 2014. Monilla tuntui olevan hanka-

luuksia sen kanssa ja kilpailuja oli sieltä 

vaikea löytää. Horze KaamosCupin osakil-

pailuunkin ennakkoon oli ilmoittautunut 

ratsukoita 103 lähdön verran, mutta päivän 

aikana ilmoittautumisia tuli sen verran li-

sää, että lopullinen lähtöjen määrä oli 138. 

Tämä puolestaan venytti päivän ennalta-

arvioitua aikataulua reilun puoli tuntia, mis-

tä kuului jonkin verran nurinaa. Drive in -

tyyppisissä kilpailuissa on kuitenkin hyvä 

muistaa, että niissä otetaan ilmoittautumisia 

vielä paikan päällä, joten ennakkoon aika-

tauluja on mahdotonta tehdä kovin tarkasti. 

 

TRS:n Aino Raivio ja Birkenhof Sylvia 

50–60 cm:n radalla. 

 

TRS:n Noora Manninen ja Talsi 80 cm:n 

radalla. 

Tällä kertaa kaikki luokat hypättiin kilpailu-

maneesissa ja harjoitusmaneesi oli varattu 

sileän veryttelyä varten. Näin esteverytte-

lyyn jäi enemmän tilaa, kun sileän verytte-

lyn pystyi tekemään ennen sinne siirtymis-

tä. Ratamestari Hanna Mäkelä onnistui te-

kemään mukavat radat ja moni ratsukko 

pääsi poistumaan radalta punavalkoisen 

ruusukkeen kanssa. Puhtaista radoista pal-

kintona oli lisäksi Horzen lahjakortit, mutta 

läheskään kaikki eivät muistaneet sitä käy-

dä kansliasta hakemassa. Kiitosta Hanna 

saikin radoistaan ja pienten luokkien hyp-

pääjät olivat iloisia, kun hekin pääsivät rat-

sastamaan kilpailumaneesin isolla areenal-

la. Kilpailun johtotehtävissä nähtiin tuttua 

naisenergiaa, kun kilpailunjohtajana hääri 

Irmeli Heliö ja tuomariston puheenjohtaja-

na toimi Sari Maunula. Ehtivät naiset näh-

tiin päivän aikana myös muissa puuhissa. 

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Essi Ahonen.
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Horze KaamosCupin finaali 
 

Talvikauden hallikilpailujen sarja saatettiin päätökseen 15.2., kun Niihamassa kilpail-

tiin Horze KaamosCupin ja Horze MiniCupin finaalit. Finaalien lisäksi päivän aikana 

ratsastettiin kaikille avoimia luokkia drive in -kilpailuna. Suorituksia nähtiin lähes 130. 

 
Loppuvuodesta 2014 ja alkuvuodesta 2015 

hypättiin yhteensä kolme Horze Kaamos-

Cupin ja Horze MiniCupin osakilpailua, 

joissa ratsukoita kannustettiin siistiin ratsas-

tukseen palkitsemalla kaikki puhtaat radat 

ruusukkeella ja Horzen lahjakortilla. Puh-

taasta radasta sai myös yhden cup-pisteen, 

joita riittävästi keräämällä saattoi hankkia 

itselleen finaalipaikan Horze MiniCupiin tai 

Horze KaamosCupiin. Kummankin cupin 

finaalin paikkansa lunastivat 10 eniten pis-

teitä osakilpailuissa keränneet ratsukot. Li-

säksi finaalipaikkaan vaadittiin MiniCupis-

sa vähintään 3 pistettä ja KaamosCupissa 2 

pistettä. MiniCupissa kilpailtiin estekor-

keuksilla ristikot – 80 cm ja se oli avoin ai-

noastaan junioreille. KaamosCup puoles-

taan oli kaikille avoin ja siinä kilpailtiin 

estekorkeuksilla 90–120 cm. Finaalissa rat-

sukko hyppäsi korkeimmalla korkeudella, 

jolla on sarjan aikana saavuttanut pisteitä. 

 

Horze MiniCupin voittajaratsukko Neea 

Rantanen ja Oscar III. 

Horze MiniCupin finaaliin oli tiensä 

selvittänyt seitsemän junioria, joista kuusi 

ilmoittautui itse finaaliin. Sarjan hengen 

mukaisesti finaalissa arvosteluna käytettiin 

taitoarvostelua. Taitotuomarina molemmis-

sa finaaleissa toimi Sari Lundén. Junio-

reista taitavimmin radan kiersi TRS:n Neea 

Rantanen ponillaan Oscar III. Toiseksi si-

joittui niin ikään oman seuran Aino Raivio 

ponillaan Birkenhof Sylvia. Molempien tyt-

töjen finaalikorkeus oli 50–60 cm. Horze 

MiniCupin voittaja ja sijoittunut palkittiin 

Horzen lahjoittamilla esinepalkinnoilla. 

 

Horze KaamosCupin voittajat Sara 

Tiusanen ja Miss Milow. 

Horze KaamosCupin finaaliin oli 

kvaalautunut 15 ratsukkoa, kun kaikki 

kymmenennen sijan kanssa tasapisteissä ol-

leet pääsivät mukaan. Heistä finaaliin saa-

pui yhdeksän. Horze KaamosCupin finaalin 

ja 300 euron Horzen lahjakortin voitti yli-

voimaisesti Sara Tiusanen Miss Milow’lla 

(TRS). Ratsukko jätti 6,5 pisteellä taakseen 

toiseksi sijoittuneen Linda Leppämäen 
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Codyllä (TARI). Linda sai toisesta sijastaan 

200 euron Horzen lahjakortin. Kolmanneksi 

finaalissa sijoittui Matilda Rentto V.K. 

Herolla (RSK) ja hänet palkittiin 100 euron 

Horzen lahjakortilla. KaamosCupin finaalin 

kolme parasta hyppäsivät kaikki eri kor-

keuksilla: Sara 90 cm, Matilda 100 cm ja 

Linda 110 cm. 

Koska finaaliluokkien taitoarvostelu 

on huomattavasti enemmän aikaa vievä 

kuin draivareitten normaali arvostelu A.0.0, 

päivän muut luokat, lukuun ottamatta isom-

pia luokkia, hypättiin yhdistettyinä kor-

keuksina. Avoimissa luokissa oli siten tar-

jolla 50–60, 70–80, 90–100, 110 ja 120 cm, 

jotka kaikki keräsivät mukavasti lähtöjä. 

Päivän suurin luokka 44 lähdöllä oli 70–

80cm. Vaikka Kipan toimivuus ainakin 

allekirjoittaneen mielestä on alkuvuodesta 

parantunut, tuli tälläkin kertaa jälki-

ilmoittautumisia paljon. Ajoittain kanslian 

tädillä meinasi kiirettä pitää, jotta sai kaikki 

halukkaat lähtölistalle ennen luokan sulkeu-

tumista. Tämä tiesi myös sitä, että paperiset 

lähtölistat olivat monessa kohtaa ajasta jäl-

jessä, mutta onneksi kilpailua pystyi seu-

raamaan ajantasaisesti Equipe Onlinesta. 

Edellisessä Horze KaamosCupin osakilpai-

lussa hyvää työtä tehnyt Hanna Mäkelä 

toimi tälläkin kertaa ratamestarina. Tuoma-

riston puheenjohtajan pestin oli ottanut Ir-

meli Heliö ja kilpailunjohtajana hääri 

Anna-Kaisa Tiainen. Vaikka kilpailut kes-

tivät jälleen työpäivän verran ja jälki-

ilmoittautumisten takia arvioidut aikataulut 

eivät pitäneet lähellekään paikkaansa, val-

litsi kisapaikalla koko päivän iloinen ja lep-

poisa tunnelma. Kiitos siitä kaikille kisaan 

osallistuneille niin kisaajille, talkoolaisille 

kuin tukijoukoillekin!

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Essi Ahonen.

 

 

 

 

 

 

 

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 Irmeli Heliö, irmeli,helio@gmail.com, p. 0400 

788 908. 
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Koulukilpailu 8.3. 
 

Viime vuoden tapaan TRS järjesti maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna 3-tason 

(ent. kansallisen tason) kouluratsastuskilpailut kilpailumaneesissa. Päivän aikana 

ratsastettiin yhteensä 59 lähtöä neljässä eri luokassa.  

 
Kilpailupäivä aloitettiin 2-tason helppo A -

luokalla, joka oli avoin kilpailun toimihen-

kilöille. Ohjelmana luokassa ratsastettiin 

FEI:n CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma. 

Luokkaan oli ilmoittautunut yhteensä 10 

ratsukkoa ja ilahduttavaa oli, että kuusi rat-

sukoista edusti jotain muuta seuraa kuin 

TRS:ää. Toimihenkilönä voi siis toimia 

muutkin kuin järjestävän seuran edustajat. 

Luokan voitti Laura Kajanto Aroha Kas-

tanjalla (K-HR) tuloksella 64,022 %. 

Toiseksi sijoittui Eeva Laurila Pikku-

Hupinilla (KARA) prosentein 60,000 ja 

kolmanneksi Helena Kivelä Hearty Höjri-

sillä (LR TEAM) prosentein 59,457. Luo-

kan paras TRS:läinen jätettiin niukasti sijoi-

tusten ulkopuolelle, kun Anne Leinonen 

Säämiehellä jäi kolmannesta sijasta 1,5 pis-

tettä. Ratsukon suoritus jakoi melkoisesti 

tuomareiden mielipiteitä, sillä toiselta tuo-

marilta se sai 56,087 % ja toiselta 62,174 

%. 

 

Camilla Aarnio-Wihuri ja Westside. 

Päivän muut luokat olivat 3-tason 

luokkia. Niistä ensimmäisenä ratsastettiin 

helppo A:4, joka oli avoin ratsukoille, joilla 

ei ole sijoitusta tai yli 63 % tulosta kansalli-

sen tason vaativa B tai vaativammasta luo-

kasta. Päivän ensimmäisen luokan tuoma-

roineet Nina Soilammi ja Sari Vekka 

vaihtoivat nyt paikkoja niin, että tässä luo-

kassa Sari Vekka istui luokan päätuomarina 

pisteessä C. Luokan voitti Camilla Aarnio-

Wihuri ratsullaan Westside (KAKE) tulok-

sella 65,804 %. Toiseksi sijoittui Janna 

Pursiainen Marit’s Rosanellalla (HanRa, 

64,643 %) ja kolmanneksi Joni Paavola 

Fluchilla (YR, 64,286 %).  Luokassa näh-

tiin yhteensä 18 suoritusta. TRS:n edustaji-

na luokassa kilpaili Wilma Rönkä Al Ca-

pone IV:llä ja Oosa Sivén Caramballa. Mo-

lemmat ratsukot saivat mukavasti 60,000 % 

tai yli, vaikka tällä kertaa tulos ei riittänyt 

sijoitukseen asti. 

 

Anna Kärkkäinen ja Elves Angel. 

Päivän kolmantena luokkana ratsas-

tettiin vaativa B, joka oli avoin ratsukoille, 

jotka eivät osallistuneet luokkaan 1. Ohjel-

mana luokassa ratsastettiin FEI Junioreiden 

esiohjelma ja siinä starttasi yhteensä 17 rat-

sukkoa. Kilpailun tuomariston puheenjohta-

ja Minna Leppänen toimi tässä luokassa 

päätuomarina ja toisena tuomarina, pistees-

sä M istui Päivi Kokko. Luokan voitti An-

na Kärkkäinen Elves Angelilla (YR). Rat-
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sukon tulos oli 65,956 %. Toiseksi sijoittui 

Janni Martikainen Leonora Egillä (KRK, 

64,559 %) ja kolmanneksi Heli Hirvo Don 

Preferidolla (TAVA, 64,338 %). Luokan 

TRS-edustuksesta vastasivat Suvi Auvinen 

ja Citrino V, jotka suoriutuivat ensimmäi-

sestä 3-tason startistaan mallikelpoisesti 

prosentein 58,088 %. 

 

Suvi Auvinen ja Citrino V. 

Päivän päätteeksi vähälukuista ylei-

söä hemmoteltiin kür-ohjelmilla, kun vii-

meisenä luokkana ratsastettiin kilpailuhar-

joitusluokka vapaavalintainen FEI kür-

ohjelma. Luokka oli avoin 15 ensimmäisek-

si ilmoittautuneelle ja tulijoita siihen olisi 

ollut enemmänkin. Kilpailijoilla on siis ha-

lua treenata kür-ohjelmiaan, kun siihen tar-

joutuu tilaisuus. Luokan voitti Lotta Luo-

majärvi Bongraaf’s Marcalla (TT) prosen-

tein 68,313. Toiseksi sijoittui Louise Jöns-

sön Armando IV:llä (LOR, 67,750 %) ja 

kolmanneksi Emmi Salminen Merle Mar-

celilla (GOLD , 67,313 %). TRS:läisistä 

luokkaan osallistuivat Meri-Maaria Pöysti 

Uniek Utopialla ja Jenna Kärki Tigrisillä. 

Molemmat tytöt ratsastivat reilusti yli 60 % 

tuloksen. 

 

Lotta Luomajärvi ja Bongraaf’s Marca. 

Kilpailukauden avaus tuntui olevan 

monille hevosille jännittävä paikka vai lie-

kö niillä vain kevättä rinnassa. Verryttelys-

sä, ja myös radalla, nähtiin ajoittain melko 

jännittynyttä ja pomppivaa menoa ja osa 

ratsuista tuntui talven aikana unohtaneen, 

miltä se tuomaripääty oikein näyttikään. 

Ratsastajat kuitenkin hallitsivat hevosensa, 

eikä vahinkoja sattunut. Pitkä kilpailupäivä 

sujui kaikkiaan leppoisasti ja mukavassa 

tunnelmassa. Kilpailun onnistumisesta vas-

tasi Leena Virta-Niemi, joka kilpailunjoh-

tajana piti paletin kasassa ja huolehti ihmi-

set oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. 

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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Estekilpailu 22.3. 
 

Humu-Pekan muistoksi järjestettävä jokakeväinen kilpailu avasi 3-tason estekilpailu-

kauden Tampereella Niihamassa sunnuntaina 22.3. Syksyn kansallisista estekisoista 

poiketen tällä kertaa päivän aikana lähtöjä kertyi vajaa sata. 
 

Päivän ensimmäisenä luokkana ratsastettiin 

2-tason 100 cm, joka oli avoin suomenhe-

vosille. Uuden kilpailujärjestelmän myötä 

luokka oli avoin ratsastajille, joilla on vä-

hintään D-lupa eli suomenhevosratsukoilta 

ei enää vaadita kansallista lupaa hypätäk-

seen suomenhevosluokkia. Tosin kilpailun 

järjestäjä saa päättää, riittääkö D-lupa, mut-

ta liitto suosittelee tätä. Luokkaan oli il-

moittautunut kuusi ratsukkoa. Voiton veivät 

Jenny Haapa ja Trio (P-HR), jotka tekivät 

luokan ainoan puhtaan suorituksen myös 

toisessa vaiheessa. Toiseksi sijoittuivat 

oman seuran Karoliina Kovanen ja Mur-

ron Into, jotka pudottivat toisessa vaiheessa 

viimeisen esteen. 

 

Jenny Haapa ja Trio. 

Koska lähtöjen vähäisyyden vuoksi 

kilpailupäivä pysyi inhimillisen pituisena, 

ratamestari Antti Jurvaselle oli annettu lu-

pa muuttaa reilusti ratoja luokkien välissä. 

Tätä lupaa Antti olikin käyttänyt ja ensim-

mäisen luokan jälkeen rata koki täydellisen 

muutoksen. Tosin Antilta oli jäänyt huomi-

oimatta, että kilpailukutsussa viimeisenä ol-

lut suomenhevosluokka hypättiinkin ensim-

mäisenä, mutta myös muiden luokkien vä-

lissä rataa muutettiin melko paljon. Päivän 

toisena luokkana hypättiin kaikille avoin 

110 cm. Tässäkin luokassa ratsastajille riitti 

vähintään D-lupa. Päivän suurimpana luok-

kana se keräsi lähtöjä 37. Luokan voittivat 

Jenni Kammonen ja Evita van het Mugge-

bos (VirRat). Toiseksi sijoittui Nea Hulkko 

Melview Extra Bouncella (KoRa) ja kol-

manneksi järjestävän seuran Mira Ranta-

nen Chickillä. Luokan toisesta TRS-

sijoituksesta vastasi Heidi Heikkilä Cobra-

tolla ratsukon sijoittuessa luokassa viiden-

neksi. 

Seuraavana luokkana kilpailtiin kai-

kille avoin 120 cm, joka ratsastettiin aika-

ratsastusluokkana arvostelulla A.2.0 ja siinä 

nähtiinkin tiukka taisto voitosta ratsukon 

toisensa perään tehdessä tiukkoja käännök-

siä esteeltä toiselle. Tiukimmin käännöksis-

sä onnistui Sandra Lähde Bearellalla 

(VARSA), joka päihitti sekunnilla toiseksi 

tulleen Elena Hämäläisen Irco Megalla 

(HaRi). Kolmanneksi luokassa sijoittui Sal-

la Jokela Survivorilla (TT), joka puoles-

taan jäi lähes kaksi sekuntia toisesta sijasta. 

TRS:läisistä sijoituksen otti Marja Tetri-

Rantanen Prospectilla ratsukon sijoituksen 

ollessa seitsemäs. 

 

Marja Tetri-Rantanen ja Prospect.
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Päivän pääluokassa kilpailtiin Humu-

Pekan muistopalkinnosta, jonka on lahjoit-

tanut Helsingin Ratsastavassa Poliisissa 

työskennellyt Erik Mattsson. Mattsson 

kilpaili hienolla ja temperamenttisella 

Humu-Pekalla 1960-luvulla ja osallistui 

usein myös Tampereen alueen kilpailuihin. 

Mattssonin kilpailumenestys Tampereella 

oli aina hyvä ja Humu-Pekasta tuli täällä 

aivan erityinen yleisön suosikki, mikä sai 

Mattssonin lahjoittamaan komean pokaalin 

TRS:n kiertopalkinnoksi. Luokassa kilpail-

tiin 130 cm:n esteillä ja se oli Valkeakosken 

eläinsairaala Profivetin sponsoroima Prix 

de Profivet. 16 kilpailijaa lähti tavoittele-

maan nimeään Humu-Pekan muistopokaa-

liin ja 300 euron ykköspalkintorahoja. 

Humu-Pekan muistopokaalista löytyy vuo-

sien varrelta mm. sellaisia nimiä kuin 

Christopher Wegelius, Tom Gordin, Mi-

kael Forsten ja Anna-Juulia Kontio. 

Ratamestari oli tehnyt radan suhteen taiko-

jaan ja vain kaksi ratsukkoa selvisi radasta 

virheittä.  Humu-Pekan muistoluokan ja -

palkinnon vei tänä vuonna nimiinsä Tampe-

reen Ratsastusseuran Valtteri Reilin ratsul-

laan Welfe de la Vie. Viimeiseen lähtijään 

asti näytti siltä, että TRS pääsee juhlimaan 

luokassa kaksoisvoittoa, mutta viimeisenä 

lähtenyt Elena Hämäläinen Espritillä 

(TUUR) kiilasi toiselle sijalle ennen Sari 

Lundénia Lasdiemalla. Sarin kohtaloksi 

koitui viimeisen esteen unohtaminen ja 

ylimääräinen voltti toi hänelle 4 virhepistet-

tä toisesta vaiheesta. Hyvä Valtteri! TRS 

onnittelee voittajaa sydämellisesti. 

Päivän viimeisenä luokkana hypättiin 

nuorille hevosille (5–6-vuotiaille) ja lapsi-

ratsastajille (12–14-vuotiaat) avoin 110 cm. 

Luokassa kaikille puhtaan radan suoritta-

neille jaettiin ruusukepalkinto. Punavalkois-

ta ruusuketta lähti tavoittelemaan kuusi rat-

sukkoa, joista kaksi sen sai: Marja Tetri-

Rantanen ja Clitschko sekä Crista Tapola-

Teräsmaa ja Extacy (TARI). 

Tällä lähtijämäärällä kilpailupäivä 

päättyi jo puoli neljän maissa ja reipas 

talkooporukka hoiti jälkityöt vauhdilla. 

Kerrankin jäi vielä aikaa tehdä jotain muuta 

päivän aikana. Kiitos kaikille kilpailuun 

osallistuneille onnistuneesta kisapäivästä!

 

 

Valtteri Reilin ja Welfe de la Vie. 

 

 

Teksti: Leena Virta-Niemi ja Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen.
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Tattis-ilta 31.1. 
 

Koko vuoden 2014 hiljaiseloa viettänyt seurajaosto järjesti Tattis-illan Niihaman ison 

maneesin kahviossa lauantaina 31.1. Perinteisesti Tattis-ilta (tai -tilaisuus) on järjestetty 

talkoolaisille kiitokseksi kuluneen vuoden aherruksesta. Tällä kertaa mukaan oli 

kutsuttu myös TRS:n kunniajäsenet. 

 
Alun perin Tattis-ilta oli tarkoitus järjestää 

pikkujoulujen merkeissä, mutta loppuvuo-

den kiireet täyttivät kalenterin niin, että sille 

löytyi aika vasta tammikuun viimeisenä 

lauantaina. Vuosien varrella vaihtelevasti 

järjestetty Tattis-ilta (tai -tilaisuus) on tar-

koitettu TRS:n kilpailuissa ja muissa tapah-

tumissa talkoilleille kiitokseksi kuluneen 

vuoden töistä. Tällä kertaa mukaan oli kut-

suttu myös TRS:n kunniajäsenet, sillä illan 

ohjelma, vanhojen kaitafilmien katselu, 

kosketti läheisesti heitä ja heidän asiantun-

temustaan tarvittiin tunnistamaan filmeillä 

näkyviä ihmisiä ja paikkoja. 

Tattis-ilta keräsi kolmisenkymmentä 

innokasta viettämään lauantai-iltaa Nii-

hamaan. Paikalla oli niin junnuja kuin sen-

nuja sekä pieni joukko kunniajäseniä ja 

muita veteraaneja. Tilaisuus aloitettiin Ir-

meli Heliön tervetuliaispuheella ja nosta-

malla illalle malja. Myös TRS:n kunnia-

puheenjohtaja Håkan Sandbacka joutui 

extempore pitämään puheen. Hokku muis-

tutti siitä, kuinka Niihama on aikoinaan ra-

kennettu talkootyöllä ja kuinka tärkeää on 

saada uusia sukupolvia mukaan talkoopo-

rukkaan. Myös Hokulle nostettiin ansaittu 

malja. Sen jälkeen pidettiin esittelykierros, 

koska kaikki eivät tunteneet toisiaan. Vete-

raaniosasto innostui tarinoimaan menneistä 

tapahtumista ja sattumuksista ja mikäpä sen 

mukavampaa kuin kuunnella tositarinoita 

menneisyydestä. Täytyy sanoa, että paljon 

on maailman muuttunut sitten heidän nuo-

ruutensa. Esittelykierroksen lomassa aloi-

tettiin ruokailu. Laura Arola (Juhlakeskus 

Manchester) oli valmistanut sekä suolaisia 

että makeita herkkuja. Tarjolla oli salaatte-

ja, suolaisia piirakoita sekä mokka- ja 

kinuskipaloja. Kenenkään ei totisesti tar-

vinnut poistua paikalta tyhjin vatsoin. 

Mukavan yhdessä olon lisäksi illan 

ohjelmaan kuului vanhojen kaitafilmien 

katselu. TRS sai viime keväänä lahjoituk-

sena kaitafilmijäämistön, jonka Riitta Ala-

Krekola toimitti digitaaliseen muotoon. 

Filmeillä on Seppo Rusasen kuvaamaa ai-

neistoa TRS:n tapahtumista (kilpailut, PM-

kilpailut Tampereella, kesäleirit Kangasalan 

Kiehelässä) 1950- ja 60-luvuilla sekä vuo-

den 1956 olympialaisten ratsastuslajit Tuk-

holmassa. Vuoden 1956 kesäolympialaiset 

pidettiin muuten Australian Melbournessa, 

mutta Australian tiukkojen karanteenimää-

räysten vuoksi ratsastuslajit kilpailtiin Tuk-

holmassa. Veteraaniosasto tunnisti filmeiltä 

monia ihmisiä ja Berglundin Riitta taisi 

jopa bongata itsensä hevosenselässä. Kil-

pailupaikat sen sijaan näyttivät tutuilta 

myös nuoremmalle väelle. Kilpailupaikkoi-

na siihen aikaan nimittäin toimi mm. Tam-

melan pallokenttä ja Pyynikin urheilukent-

tä, joiden ympäristö ei ole kuluneina vuosi-

kymmeninä juurikaan muuttunut. Ratsastus 

sen sijaan on muuttunut paljon ajan kulues-

sa. Esteradoilla esteet olivat isoja ja massii-

visia ja osa muistutti jopa nykyisiä maasto-

esteitä. Kouluradalla peräänannosta ei ollut 

tietoakaan ja hevosen takajalat olivat jos-

sain ihan muualla kuin rungon alla, jopa 

olympialaisissa. Maastoesteillä ei läheskään 

aina ollut edes kypärää päässä tai jos olikin, 

se ei välttämättä ollut kiinni. Poneja ei tuo-

hon aikaan juurikaan Tampereella ollut, 

vaan pienet lapset menivät isoilla hevosilla 

jalat juuri ja juuri satulansiiven yli ulottuen. 

Kiehelän kesäleirien ohjelmaan kuului rat-

sastuksen lisäksi mm. hevosten hoitoa ja 

heinätöitä sekä yhteisvoimistelua. Moiset 

virikkeet eivät taitaisi onnistua nykyisillä 

ratsastusleireillä. 

Seurajaosto kiittää kaikkia Tattis-

iltaan osallistuneita mukavasta illasta hy-

vässä seurassa. 

 

Teksti: Jonna Vilén. 
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TRS:n kevätkokous  

 

Tampereen Ratsastusseuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Niihamassa 26.3. 

Kilpailumaneesin kahvioon oli kokoontunut nelisenkymmentä seuran jäsentä käsittele-

mään sääntömääräisiä asioita. Esityslistalla oli myös Niihamassa aloittavien yrittäjien 

esittäytyminen sekä vuoden 2014 parhaiden palkitseminen.

 
Ihana kahvin ja pullan tuoksu johdatteli ko-

koukseen tulleet ison maneesin kahvioon. 

Kahvia ja kastettavaa oli siis tarjolla. Esi-

tyslistan mukaisesti kevätkokous aloitettiin 

valitsemalla kokouksen toimihenkilöt. Tut-

tuun tapaan puheenjohtajaksi esitettiin ja 

hyväksyttiin TRS:n kunniapuheenjohtaja 

Håkan Sandbacka. Sihteeriksi puolestaan 

valittiin yhtä yksimielisesti Leena Virta-

Niemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi pääsivät 

Pekka Pusa ja Päivi Lukkarila sekä ään-

tenlaskijoiksi Kaija Hyvönen ja Matti Ma-

lander. Kokouksen todettiin olevan lailli-

sesti koolle kutsuttu, kun kokouskutsu oli 

ollut Aamulehdessä 16.3.2015, ja myös 

päätösvaltainen.  

 

Niihaman uudet yrittäjät Tomas Nyman ja 

Laura Toivanen. 

Kun alkumuodollisuuksista oli selvit-

ty, oli uusien yrittäjien Laura Toivasen ja 

Tomas Nymanin aika esitellä itsensä 

TRS:n jäsenistölle ja kertoa tulevasta toi-

minnastaan. Lauran ja Tomaksen yritys on 

nimeltään Niihama Riding Oy ja se aloittaa 

ratsastuskoulutoiminnan sekä yksityishe-

vosten täysihoitopalveluiden tarjoamisen 

1.6. Laura esitteli tuntisuunnitelmaa tule-

valle kesä- ja syyskaudelle. Pääopettajana 

tulee toimimaan Maiju Liehu, jonka lisäksi 

tunteja pitävät Marja ”Tytteli” Tetri-

Rantanen ja Heidi Salonen. Yhden ratsas-

tuksenopettajan paikka on vielä täyttämättä. 

Opetus pidetään neljän tai kuuden hengen 

ryhmissä. Osa tunneista on jo varattu täy-

teen, joten kannattaa olla nopea, jos mieliin 

jollekin tietylle tunnille. Yksityishevosille 

Niihama Riding Oy tarjoaa mm. kokopäivä-

tarhauksen ja ruokinnan viisi kertaa päiväs-

sä. Tarkemmin yrityksen tarjoamiin palve-

luihin voi tutustua 

http://www.yyterinratsastuskoulu.fi/tamper

een-ratsastuskeskus2. Tulevilta yrittäjiltä 

kokousväki toivoi yhteistyötä naapuritontin 

Harmoniatallin kanssa sekä muistutti, että 

heidän esille nostamansa hevosmiestaitojen  

opettaminen sisältää myös hyvät käytös-

tavat. 

 

Karoliina Vuojolainen ja Riitan Ruuna, 

taustalla Riitta Berglund. 

Uusien yrittäjien esittäytymisen jäl-

keen vuorossa oli kokouksen virallinen 

osuus, toimintakertomuksen ja tilinpäätök-

set esitteleminen sekä niiden hyväksymi-

nen. TRS:n puheenjohtaja Irmeli Heliö 

esitteli toimintakertomuksen ja varapuheen-
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johtaja Sari Maunula tilinpäätöksen. Toi-

mintakertomukseen kokousväki esitti ja hy-

väksyi muutamia lisäyksiä. Mm. viime 

vuoden menestyksestä oli jäänyt mainitse-

matta kaksi TRS:n edustajaa, Anna-Julia 

Kontio ja Maiju Mallat, senioreiden este-

ratsastuksen MM-kilpailuissa Ranskassa. 

Huima saavutus mille seuralle tahansa! 

Myös junioreiden koulupronssia ratsastanut 

Karoliina Vuojolainen ja junioreiden kent-

täpronssia ratsastanut Renja Aarnio saavat 

oikeutetusti nimensä vuoden 2014 toimin-

takertomukseen. Kilpailumaneesin kahvio 

laitettiin viime vuonna uuteen uskoon lah-

joituksena saaduilla kalusteilla. Kalusteista 

suuri kiitos kuuluu Hanna Tuokilalle, joka 

hankki Niihamaan hienot kalusteet ts. pe-

lasti hyvän tavaran kaatopaikkatuomiolta. 

Myös Riitta Ala-Krekola ansaitsee ison 

kiitoksen remontin suunnittelusta ja organi-

soinnista. TRS:n jäsenlehden Hokin toivot-

tiin palaavan paperiversioksi, jos se vain ta-

loudellisesti on joskus mahdollista. Toivee-

na oli, etteivät NettiHokin numerot olisi 20 

vuoden päästä kadonneet bittiavaruuteen. 

Arkistonhoitajamme Riitta Ala-Krekola 

kuitenkin lohdutti, että myös NettiHokki 

arkistoidaan paperiversiona ja näin lehden 

jutut säilyvät osana seuran historiaa. Tilin-

päätöksestä keskustelua herättivät viime 

vuonna maksetut palkat ja palkkiot, joiden 

yhteissumma vaikutti suurelta. Hallitus to-

tesi, että asia on huomioitu ja tänä vuonna 

palkallisia ei enää ole. Melko pitkän kes-

kustelun jälkeen toimintakertomus hyväk-

syttiin lisäyksin ja tilinpäätös vahvistettiin. 

Lisäksi hallitukselle myönnettiin vastuuva-

paus. 

Koska hallitukselle ei ollut esitetty 

kirjallisesti kokouksessa käsiteltäviä asioita, 

kokous päättyi iloisiin tunnelmiin, kun 

vuoden 2014 parhaat saivat palkintonsa. 

Palkitsemisen hoitivat Riitta Ala-Krekola, 

joka myös kertoi muutaman sanan palkin-

noista, sekä Irmeli Heliö.  Vuoden parhaat 

palkitaan kilpailumenestyksen perusteella, 

mikä perustuu SRL.n laskemiin rankingpis-

teisiin. Kaikissa kategorioissa ei palkintoja 

jaeta, jos kenelläkään seuran jäsenellä ei ole 

riittävää kilpailumenestystä.  TRS:llä on pe 

 

Renja Aarnio, Matti Kannon palkinto ja 

Matti Kanto. 

rinteisesti ollut vahva menestys esteratsas-

tuksessa ja tänäkin vuonna jokaisessa kate-

goriassa löytyi palkittava: poneissa Annii-

na Leponiemi, junioreissa Mira Rantanen 

(jonka nimi kaiverretaan saman pokaaliin 

kuin äitinsä nimi noin 20 vuotta sitten),  

 

Riitta Ala-Krekola, Irmeli Heliö ja Mira 

Rantanen. 

nuorissa Jasmin Ranta-Aho ja senioreissa 

Anna-Julia Kontio. Kouluratsastuksen 

puolella vuoden ponikouluratastajana pal-
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kittiin. Oona Liukkonen. Vuoden kenttä-

ratsastajana palkittiin Sanna Siltakorpi ja 

suomenhevosratsastajana Sari Lundén. 

Juniorikenttäratsastaja Renja Aarnion me-

nestys tulokaskaudellaan huomioitiin Matti 

Kannon palkinnolla ja Vuoden Tulokkaan 

kunniakirjalla. Intohimoinen kenttäratsas-

tuksen ystävä Matti Kanto oli itse paikalla 

luovuttamassa lahjoittamaansa palkintoa. 

Kouluratsastuksen erikoispalkinnot Ollin 

Orhin ja Riitan Ruunan tuli jakamaan Riit-

ta Berglund. Ninja Rorarius otti menes-

tyksellään kansallisilla kouluradoilla toisen  

 

Ninja Rorarius ja Ollin Orhi. 

kiinnityksensä Ollin Orhiin. Näin Ninjalla 

on ensi vuonna mahdollisuus saada kierto-

palkinto pysyvästi omakseen. Riitan Ruu-

nan puolestaan pokkasi Karoliina Vuojo-

lainen, jonka debyyttikausi junioriratsasta-

jana sujui mainiosti.  Ilman ahkeria talkoo-

laisia seura ei pidä yksiäkään kilpailuja. 

Tällä kertaa hallitus halusi muistaa Talkoo-

palkinnolla Tiiu Vornetta ja Vuoden Ahke-

rat -kunniakirjalla reippaita TRS-nuoria Es-

si Kaila, Mandi Kirjavainen, Jenni Kin-

nunen, Maija Rahkonen, Susanna Ala-

nen, Sanna Andersson, Riia Ruohomäki, 

Veera Niemi, Riikka Niemi ja Erika Kä-

hönen. Osa reippaista nuorista oli samaan 

aikaan ikkunan toisella puolella ratsasta-

massa, joten kunniakirjoja oli paikan päällä 

pokkaamassa ryhmästä puolet. 

Paljon asiaa mahtui kevätkokoukseen, 

joka kesti keskusteluineen ja palkitsemiseen 

n, 2,5 tuntia. Seuraavan kerran koolle ko-

koonnutaan syyskokouksen merkeissä, joka 

perinteisesti on pidetty marraskuun viimei-

senä torstaina. Kannattaa jo miettiä, olisitko 

sinä tuleva hallituksen jäsen ja ehdolla 

syyskokouksessa TRS:n hallitukseen ero-

vuoroisten tilalle päättämään yhteisistä asi-

oista. 

 

TRS Nuoret Erika Kähönen, Riikka 

Niemi, Veera Niemi, Susanna Alanen, 

Maija Rahkonen ja Essi Kaila.

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Jonna Vilén, Matti Kuusi. 
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         Vuoden parhaat 2014 

 

 

Esteratsastaja/Ponit   Anniina Leponiemi 

Esteratsastaja/Juniorit   Mira Rantanen 

Esteratsastaja/Nuoret Jasmin Ranta-aho 

Esteratsastaja/Seniorit Anna-Julia Kontio 

Kenttäratsastaja           Sanna Siltakorpi 

Suomenhevosratsastaja Sari Lundén 

Kouluratsastaja/Ponit Oona Liukkonen 

Ollin Orhi   Ninja Rorarius 

Riitan Ruuna  Karoliina Vuojolainen 

Matti Kannon palkinto        Renja Aarnio  

Talkoopalkinto  Tiiu Vorne   

 

Vuoden Tulokas  Renja Aarnio 

 

Vuoden Ahkerat TRS Nuoret: Essi Kaila, Mandi 

Kirjavainen, Jenni Kinnunen, 

 Maija Rahkonen, Susanna Alanen, 

 Sanna Andersson, Riia Ruohomäki, 

 Veera Niemi, Riikka Niemi, Erika 

Kähönen 
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Yhdistys on yhteistoimintaa 
 

NettiHokki pyysi yhdistystoiminnan konkaria Matti Kuusta kertomaan, miten yhdistyk-

sen toimintaan osallistutaan ja miten päätöksen tekoon voi vaikuttaa. Seuraavasta selvi-

ää, ettei yhdistyksen toimintaan ainakaan vaikuteta huutelemalla nimimerkin takaa ne-

tissä. Sen sijaan yhdistys tarvitsee tekijöitä voidakseen toteuttaa tarkoitustaan. 
 

Yhdistys on joukko ihmisiä, jotka haluavat 

tehdä tai saada aikaan jotakin yhdessä. Ot-

sikko ja sitä seuraava yhdistyksen määri-

telmä on lainattu Työministeriön julkaisusta 

Yhdistystoiminnan opas. Kansilehden ylä-

reunaan on kirjattu, että kyseessä on selko-

kieliversio. Tämän jälkeisen tekstin olen 

”luonut” itsenäisesti, enkä mene sen selko-

kielisyydestä takuuseen. Toki siihen pyrin 

ankarasti. 

 

Jäsenistö päättää 
Alkuun muutamia yhdistystoiminnan 

avainasioita. Numero yksi, yhdistyslaki 

määrää yhdistystoiminnan periaatteet. Sen 

lisäksi toiminnan linjoja luovat yhdistyksen 

omat säännöt, joita jäsenten odotetaan pää-

piirteissään noudattavan. Numero kaksi, 

asioista päättää yhdistyksen kokous (= nii-

hin osallistuva jäsenistö). Jos siis haluat 

vaikuttaa esim. TRS:n toimintaan, osallistu 

kokouksiin. Numero kolme, sen jälkeen kun 

asia on kokouksessa päätetty, sitä ei voi 

muuttaa, ellei kokous ole toiminut lain tai 

yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Siihen ei 

riitä edes 12 topikin satsi totuusnetissä. 

Seuran varsinaisia kokouksia pidetään 

vuosittain kaksi, toinen maaliskuussa ja toi-

nen marraskuussa. Maaliskuun kokouksessa 

käsitellään edellisen vuoden toimintakerto-

mukseen ja tilinpäätökseen liittyvät asiat. 

Lisäksi voi olla muita hallituksen esittämiä 

asioita ja seuran jäsenten tammikuun kulu-

essa hallitukselle kirjallisesti ilmoittamia 

asioita. Jos siis haluat jonkin asian tulevan 

käsiteltäväksi tässä kokouksessa, lähesty 

hallitusta kirjallisesti. Kokouksessa kannat-

taa olla tarkkana a) onko edellinen vuosi 

toimittu sitä varten hyväksytyn toiminta-

suunnitelman mukaisesti ja b) onko raha-

asiat hoidettu hyväksyttyä talousarvioehdo-

tusta noudattaen. Tässä on apuna toimin-

nantarkastajien antama lausunto. Mikäli 

huomaat toimintakertomuksessa ja/tai tilin-

päätöksessä puutteita tai suoranaisia virhei-

tä, ota ne esille, kun kyseisestä kohdasta on 

avattu keskustelu. Nuijan kopahdettua on 

myöhäistä. Marraskuun kokous on ns. 

vaalikokous. Siellä katsotaan tulevaisuuteen 

päättämällä erilaisista maksuista ja palkki-

oista, vahvistamalla seuraavan kalenteri-

vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio-

ehdotus, valitaan hallituksen puheenjohtaja 

seuraavalle vuodelle ja neljä hallituksen jä-

sentä erovuoroisten tilalle. Sitten valitaan 

vielä kaksi tilintarkastajaa ja heille vara-

miehet. (Hallitus voisi uusia säännöt vas-

taamaan nykyistä termistöä ja nykyaikaa 

muutenkin, esim. ilmoittaminen paperileh-

dessä!? Esityksen ehtii hyvin tuomaan mar-

raskuun 2015 kokoukseen.) Marraskuun 

kokouksessa kannattaa olla hereillä, niin 

toimintasuunnitelmaan kuin talousarvio-

ehdotukseen voi tehdä huomautuksia ja li-

säys-/poistamisesityksiä. Esityksiä pitää 

niiden tekijän lisäksi kannattaa ainakin yh-

den paikalla olevan äänivaltaisen kokous-

edustajan (15 vuotta (yhdistyslaki) tai 18 

vuotta (seuran säännöt) täyttänyt seuran 

varsinainen jäsen). Mikäli haluat jonkin 

asian käsiteltäväksi tähän kokoukseen, tee 

kirjallinen esitys hallitukselle syyskuun ku-

luessa. 

Nykyisenä nettiaikana kaikki käsitel-

tävät asiat voitaisiin lähettää jäsenistölle 

nettiä käyttäen. Tästä kiitollisena jäsenistöä 

saapuisi runsain määrin kokoukseen. Ja 

kaikki olisivat tutustuneet perusteellisesti 

saamaansa materiaaliin ja tekisivät tarpeel-

lisia muutos- ja korjausesityksiä. Demokra-

tian riemuvoitto. Ellei näin tehdä, kokouk-

sen osanottajat voivat vaatia käsittelyno-

peuden hidastamista niin, että kaikki pysy-

vät ns. kärryillä.  
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Hallitus suunnittelee ja toteuttaa 
”Hallituksen tehtävä on toimia yhdistyksen 

tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia 

sen toiminnasta.” Seuran säännöissä, määri-

tetään yhdistyksen tarkoitus seuraavasti:” 

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, 

kasvattaa ja ylläpitää ratsastusurheilun har-

rastusta, kehittää ja kouluttaa hevosmiestai-

toa sekä edistää ja tukea muullakin tavalla 

ratsastusharrastusta Tampereen talous-

alueella.” Säännöissä on tämän jälkeen 

kahdeksalla ranskalaisella viivalla ja yhdel-

lä viivattomalla kappaleella lueteltu keinot 

homman toteuttamiseksi. Viidennen ranska-

laisen kohdalla lukee: ”- edistämällä ratsas-

tuskoulutoimintaa,” (!) 

http://www.tampereenratsastusseura.fi/seur

atoiminta/saannot/. 

Hallituksen tulee toimintaa suunnitel-

lessaan ottaa huomioon säännöissä mainitut 

toiminnan suuntaviivat. Jotta ne eivät pääsi-

si hallitukselta unohtumaan, ne on yleensä 

mainittu toimintasuunnitelman alussa. Tällä 

tavoin myös kokouksen osanottajat pysty-

vät toimintasuunnitelmaa tutkaillessaan 

seuraamaan suuntaviivojen toteutumista. 

Fiksuimmat kokoustajat löytävät asiaan pa-

neutuessaan uusia oivalluksia asioiden hoi-

tamiseksi. Sellaista tilannetta ei saa syntyä, 

että hallitus rupeaa sooloilemaan ohi yhdis-

tyksen kokouksen päätösten. Siitä se jää 

kiinni viimeistään seuraavassa kokoukses-

sa. Ja tietenkin somessa. Yksinkertaisesti 

sanottuna yhdistyksen kokouksissa tehdyt 

päätökset ovat hallitusta sitovia. Ja vielä 

kerran, hallitus on jäseniä varten, ei päin-

vastoin. 

Hyvään palveluun kuuluu myös läpi-

näkyvyys ja avoin, nopea tiedotus. Nyky-

päivän vehkeillä ei luulisi olevan kovin 

vaikeata. (vrt. Myöhemmin mainittavaan 10 

silkin versioon) 

Jotta hallitus selviytyisi erittäin vas-

tuullisesta työstään kunnialla, se valitsee 

tukun virkailijoita, joista osa voi olla myös 

hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus 

voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan 

toimikuntia/jaostoja. Mikäli haluat perehtyä 

syvällisemmin yhdistystoimintaan, ilmoit-

taudu ehdokkaaksi mielenkiintoiseen toimi-

kuntaan. Toimikunnat selviävät toiminta-

suunnitelmista ja seuran nettisivuilta. Ny-

kyisin jaostoihin otetaan mukaan kaikki ha-

lukkaat. Mikäli mielenkiinto edelleen säi-

lyy, voit asettua ehdokkaaksi hallitukseen. 

Seuran edustaja on yleensä aina ollut jäse-

nenä alueen hallituksessa ja myös SRL:n 

hallituksessa pitkähkön aikaa. Yksi seuran 

jäsen on ollut myös liiton puheenjohtajana. 

Kyvykkäille halukkaille ura on monipuoli-

nen ja mielenkiintoinen. 

 

Ei kiinnosta, mää melskaan netissä 
Netti, tuo siunattu asia, on tuonut oman vä-

rinsä miltei kaikkiin asioihin, myös yhdis-

tystoimintaan. Vanhaan hyvään aikaan asi-

asta saatiin kerrallaan julkisuuteen 10 kap-

paleen painos mekaanisella kirjoitusko-

neella yhdeksän kalkeeripaperin avulla ha-

kattua silkinohutta paperia, joissa oot ja 

nollat olivat lyönnin voimakkuudesta johtu-

en reikiä. Vastaanottajalla se oli aikaisin-

taan seuraavana päivänä. Nyt sama asia ku-

vin, äänin ja videoin varustettuna leviää 

tuhatmäärin tunnissa. Korkeintaan nimi-

merkillä varustettuna. Myös oma seuramme 

on saanut maistaa tätä herkkua, liitosta 

puhumattakaan. Ratsastuskouluasiasta syn-

tynyt mekkala on poikinut tähän mennessä 

yli seuran jäsenmäärän (nafti 1000) mene-

vän mielipidevyöryn suosittuille hevosalan 

sivuille. Tämähän on periaatteessa ihan hy-

vä asia, mutta nimimerkin suojassa toimi-

minen johtaa itsehillinnän täydelliseen me-

nettämiseen, mistä seuraa ala-arvoista teks-

tiä Ja sitten joku siellä vielä ihmettelee, kun 

ei näillä loistavilla teksteillä tunnu olevaan 

mitään vaikutusta seuran toimintaan. Paitsi, 

että seuran toimintaa ihmetellään ja sille jo-

pa naureskellaan julkisesti. Selitellä olen 

saanut. Mitään faktoja tietämättä. 

Osallistutaan omalla nimellä ja naa-

malla kokouksiin ja ollaan joukko ihmisiä, 

jotka haluavat tehdä tai saada aikaan jotakin 

yhdessä. Yhdistys on yhteistoimintaa! So-

messa voidaan sitten keskustella vaikka lii-

vin väristä (ks. seuraava sivu). Nimimerkil-

lisenäkin. 

 

Vaikuttakaa! Matti Kuusi (=M6) 
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P.S. Eilen illalla oli seuran kevätkokous. 

Jos kaikki noin 1250 ht-netin topikkiin 

Tampereen ratsastuskeskus -otsikolla kir-

joittanutta asiantuntijaa olisivat tulleet ko-

koukseen, se olisi tarvinnut pitää maneesin 

puolella. Nyt koolla olivat ne, joita asia oi-

keasti kiinnosti. Kahvilan tilat, kahvi ja pul-

lat riittivät aivan nappiin. Hyvä kokous. Oli 

mielenkiintoista tutustua uusiin yrittäjiin 

Laura Toivanen ja Tomas Nyman ja yri-

tykseen Niihama Riding Oy. 

 

 

Teksti: Matti Kuusi. Kuva: Margit Ticklén. 

 

 

 

 

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) 

24.5. Aluetason kouluratsastuskilpailut 

26.–28.6. Tampere Dressage Festival PERUTTU 

28.6. mahd. esteratsastuskilpailut 1-taso 

10.–12.7 Horze Hevoshippalot Teivossa 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 
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Sari Lundén – 30 vuotta kansallisilla kilpakentillä 
 

Esteradoilla menestyneellä Sari Lundénilla (os. Antila) tuli viime vuonna täyteen 30 

vuotta kansallisella tasolla ja tänä vuonna on menossa jo 31. kansallisten kilpailujen 

vuosi. Koko pitkän kilpauransa Sari on edustanut TRS:ää. NettiHokki onnistui istutta-

maan Sarin hetkeksi pöydän ääreen muistelemaan menneitä ja kertomaan kuluneista 

vuosista kilparatsastajana. 

 
Sari Lundén muistelee aloittaneensa ratsas-

tuksen Kaupin Ratsastuskoulussa 6-

vuotiaana. Tie hevosenselkään vei omasta 

halusta. Melko pian myös kilpaileminen tuli 

kuvioihin mukaan, ensin ratsastuskoulun 

tuntiponeilla ja myöhemmin omilla. En-

simmäisiin kilpailuihinsa Sari osallistui 

vuonna 1984 ja jo heti seuraavana vuonna 

hän starttasi kansallisella tasolla. Yksi iki-

muistoisimmista kilpailuista liittyy juuri 

ratsastuskouluvuosiin ja Sarin ensimmäisiin 

kilpailuihin. Vuonna 1984 hän nimittäin 

starttasi Kaupin tuntiponilla n. 60 cm:n luo-

kassa ja luuli tulleensa voittajana maaliin, 

kun häntä useaan kertaan kehotettiin jatka-

maan laukkaa. Kun Sari oli laukannut kol-

me kertaa kentän ympäri, tuli tyly tuomio, 

suoritus hylättiin kolmen tottelemattomuu-

den takia. Viimeisen esteen jälkeen Sari oli 

unohtanut ylittää maalilinjan, mutta siihen 

aikaan säännöt eivät sallineet ulkopuolisen 

avun antamisesta. Tämän opetuksen jälkeen 

Sari on aina muistanut ratsastaa maaliin as-

ti. 

 

Sari kilpailu-uransa alussa vuonna 1984 

ponilla Asger Kaupin Ratsastuskoulussa. 

Vaikka kilpailuvuosia Sarille on ker-

tynyt paljon ja hän omaa taitotuomari- ja 

valmentajalisenssit, ovat hevoset olleet hä-

nelle aina vain harrastus. Tällä hetkellä pää-

työ on myyntipäällikkönä Kaiku Henkilös-

töpalvelut Tampere Oy:ssä ja ratsastusta 

sekä valmentamista tehdään päätyön ohes-

sa.  

 

Sari ja Leevi Niihamassa. 

Monet varmaankin muistavat Sarin 

tuulennopean Levad Z:n, tutummin Leevin, 

selästä, mutta 30 vuoteen on mahtunut mo-

nia muitakin menestyshevosia. Leevin 

kanssa Sari sai lukuisia voittoja ja sijoituk-

sia 120–140 cm:n luokissa. Vuonna 2004 

ratsukko voitti Savonlinna OperaGames 

GP:n. Sari ja Leevi ehtivät tehdä pitkän ru-

peaman Suomen kisakentillä, sillä yhteisiä 

kilpailuvuosia kertyi 12 (2001–2013). 

Tämänhetkisen kilpakumppaninsa Lasdie-

man kanssa Sari on vuodessa ehtinyt saada 

lukuisia voittoja ja sijoituksia 120–135 

cm:n luokissa. Parhaimmat saavutukset rat-

sukolla on Finnderbystä ja HIHS:n 135 

cm:n luokasta, joissa molemmissa se sijoit-
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tui neljänneksi. Vanhemmista kilpahevosis-

taan Sari mainitsee Kirmenen, jolla hän 

voitti Racingin finaalin vuonna 1998, ja 

Spencer II:n, jolla hän sai nuorten ratsasta-

jien SM-pronssia vuonna 1991. Ratsastuk-

sen lajeista Sari on ehtinyt kilpailla kaikis-

sa: esteitä ja kenttää kansallisella tasolla se-

kä koulua aikoinaan piiritasolla. USA:ssa 

hän on osallistunut myös hunter-luokkiin.  

 

Sari ja Lasdiema Niihamassa 22.3.2015. 

Kysyttäessä, miten kilparatsastus on 

muuttunut kuluneiden 30 vuoden aikana, 

Sari tuumii, etteivät itse laji ja radat ole 

muuttuneet paljonkaan, mutta puitteet sitä-

kin enemmän. 1980-luvulla ei juurikaan ol-

lut maneeseja ja nekin, jotka olivat, olivat 

pieniä. Nykypäivänä paljon keskustelua ai-

heuttavat pohjat ovat Sarin mielestä nyky-

ään lähes joka paikassa hyviä. 1980-luvun 

hyvätkään pohjat eivät olleet niin hyviä 

kuin nykypäivän huonoimmat. Myös varus-

teet ovat parantuneet huimasti. 1980-luvulla 

kuljettiin 2-akselisilla trailereilla ja muuta-

milla hevosautoilla. Hevosten laatu on 

myös parantunut ja hevoset ovat enemmän 

tietyn lajin kilpahevosia. Aikoinaan samalla 

hevosella kilpailtiin kansallisella tasolla se-

kä esteitä että koulua, mutta nykypäivänä 

edes poniratsastajat eivät yllä samalla ponil-

la kansalliselle tasolle molemmissa lajeissa. 

Suuria muutoksia Sari näkee myös hevosten 

käsittelyssä ja hoidossa. Nykyhevosen elä-

mään kuuluu joukko erilaisia asiantuntijoi-

ta: on satulansovittajaa, hierojaa, fysiotera-

peuttia, eläinlääkäriä jne. Sari muistelee, 

ettei 1980-luvulla ollut hevoshierojia tai 

hän ei ainakaan tuntenut ketään sellaisista. 

Myös lisäravinteiden ja lääkkeiden käyttö 

kilpahevosen elämässä on lisääntynyt. Kun 

aikoinaan ongelmia ratkottiin levolla ja 

muuttamalla ratsastusta, nykyään ei ongel-

mia niinkään ratkota itse, vaan eri asiantun-

tijat pyydetään heti apuun. Ennen kilpahe-

vosten valmennukseen, etenkin talvikaudel-

la, kuuluivat pitkät maastot, mutta nykyään 

ratsastetaan pääsääntöisesti huippupohjilla 

sisätiloissa. 

Lopuksi Sarin terveiset NettiHokin 

lukijoille: Onnea ja sitkeyttä kaikkeen rat-

sastukseen. Nautitaan yhdessä tästä hienos-

ta lajista!

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Sari Lundénin arkisto, Hanna Heinonen. 

 

 

Sääntökoulutus Niihamassa 15.4.2015 klo 18–20.30. 
 

Tänä keväänä on vielä mahdollisuus suorittaa sääntökoulutus Niihamassa. 

Koulutuksen pitää Irmeli Heliö ja se on avoin kaikkien seurojen jäsenille. 

Hinta 5 euroa TRS:n jäsenet, 10 e muiden seurojen jäsenet sis. kahvin. 

Koulutus maksetaan etukäteen TRS:n tilille FI31 4503 0010 1284 15, 

viestiin Sääntökoulutus Niihama 15.4.2015. 

 

Ilmoittaudu viim. 13.4. TRS:n nettisivujen kautta. 
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Renja Aarnio – nuori kenttäratsastajalupaus 
 

Renja Aarnio innostui kenttäratsastuksesta TRS:n seuravalmennuksessa. Ensimmäiset 

kenttäkilpailunsa hän ratsasti viime vuonna ja kausi huipentui syksyllä junioreiden SM-

pronssiin. Kevätkokouksessa Renjan palkittiin menestyksestään Matti Kannon palkin-

nolla sekä vuoden tulokkaana. NettiHokki pyysi Renjaa kertomaan itsestään ja lajistaan 

lehden lukijoille. 
 

 

Olen 19-vuotias kenttäratsastajan alku 

Pirkkalasta. Ainoata kilpahevosen virkaa 

tällä hetkellä toimittaa 9-vuotias FWB-

tamma Königs Kapris KS (Königin's Sohn 

KS – Ramiro's Son I, kasv. Eeva-Liisa 

Penttilä), jonka kanssa on taivallettu nyt 2,5 

vuotta. Kapri ostettiin täysin rataestehevo-

sena, koska kenttäratsastusta en ostohetkel-

lä ollut kokeillutkaan. TRS:n kenttäval-

mennuksiin mukaan ilmoittauduttuani syk-

syllä 2013 yhteistyöni on jatkunut Tuija 

Rosenqvistin kanssa. Maastoesteitä harjoi-

teltiin talvi Ypäjällä Hämeen aluevalmen-

nuksen yhteydessä Seppo Laineen opas-

tuksessa ja keväällä jatkettiin ulkona. Tou-

kokuussa 2014 startattiin Niinisalossa en-

simmäinen kenttäkisa harrasteluokassa, jos-

ta kotiin viemisinä kolmas sija. Tulos tuli 

meille suurena yllätyksenä, koska menin 

koulukokeeseen täysin verryttelemättä las-

kettuani starttausaikani väärin. Koko kau-

den tulos oli tasaista, starttasimme kuusi ki-

saa, joista sijoituimme viidessä. Kausi hui-

pentui Pudasjärvellä ratsastettuihin junio-

reiden SM-kisoihin, joka huikean taistelun 

jälkeen päättyi pronssiseen mitaliin! Voi-

timme myös Hämeen alueen junioreiden 

kenttäratsastusrankingin sekä TRS:n junio-

reiden koulumestaruuden. 

Kenttäratsastus on osoittautunut meil-

le juuri oikeaksi lajiksi ja tarkoitus olisi 

nostaa hevonen sekä ratsastaja ensi kaudella 

vaativiin luokkiin. Kapri on kotona ja ki-

soissa kenen tahansa käsiteltävissä, mutta 

maastoradan lähtölinjalla lähettäjän alkaes-

sa laskemaan kymmenestä alaspäin se to-

dellakin tietää, mitä tuleman pitää. Kaikki 

se energia ja voima mikä hevosesta purkau-

tuu "ratsasta" käskyn jälkeen on uskoma-

tonta! Adrenaliini, innostus ja maastoradal-

la, ei pelko, mutta tietynlainen jännitys. 

Nämä kaikki yhdessä ovat cocktail, mihin 

jää koukkuun. Kilpailuissa on aivan oma 

tunnelmansa, ja jännittää saa aina aivan 

viime metreille asti, koska sijoitukset eivät 

ole lopullisia ensimmäisen osakokeen jäl-

keen. Kenttäratsastusporukka on rentoa ja 

hyväntuulista sekä kisoissa saa apua aivan 

tuntemattomiltakin ihmisiltä. Kaikilta kysy-

tään, kuinka meni ja iloitaan muiden puo-

lesta. 

 

Tämän talven kuuluin nuorten maa-

joukkueen kehitysrenkaaseen. Valmennus-

kuviot eivät sinänsä muuttuneet, koska Tui-

ja on myös kotivalmentajani. Talven aikana  
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olen valmentautunut myös saksalaisen 

Adam Liedermanin kanssa. Hevoselle on 

rakennettu paljon kuntoa ja tietenkin laji-

treeniä on tehty, erityisesti kouluratsastuk-

sen saralla, mikä näkyi kauden ensimmäi-

sissä kilpailuissa Ypäjällä (Subaru halli-

kenttäkilpailut) parhaana kouluratana, jota 

olemme ikinä tehneet. Ei prosentuaalisesti, 

mutta fiilikseltään. Kapri on treenannut tal-

ven aikana myös EkoHepossa vesimatolla 

ja tehnyt paljon hankitreeniä. Luottavaisin 

mielin kohti kesää!  

Suuri kiitos viime kaudesta ja jo etu-

käteen seuraavasta kuuluu loistavalle tiimil-

leni, johon kuuluu valmentajat, tallinpitäjä 

sekä kotiväki, jonka sponsorointi mahdol-

listaa tämän kaiken. Suosittelen kaikkia ko-

keilemaan kenttäratsastusta, koska pienet 

maastoesteet ovat hevosille luontaisia sekä 

tietenkin äärettömän kivoja! Hakeutukaa 

ihmeessä TRS:n kenttävalmennuksiin, niis-

tä saa paljon irti ihan este- tai kouluratsasta-

janakin. 

Huikeita treenejä ja menestyksekästä 

kilpailukautta kaikille! Ei treenata veren-

maku suussa ja pidetään välillä hauskaa ☺ 

 

Terkuin Renja ja Kapris 

 

 

Teksti: Renja Aarnio. Kuvat: Renja Aarnion kotialbumi. 

 

 

 

 

 
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 

lainarahalla, kaipaa seura apuasi, jotta lainat eivät kasva liikaa. 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 Irmeliltä, irmeli.helio(a)gmail.com tai puhelimella 0400 788 908 
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Suomatkan maneesin avajaiset 14.2. 
 

Tampereen seudulla on jälleen yksi maneesi enemmän, kun Suomatkan tilalle Kangasal-

le valmistui uusi maneesi. Se vihittiin virallisesti käyttöön ystävänpäivänä 14.2. Tilai-

suudessa kunniavieraana oli kansanedustaja Sofia Vikman. Virallisten puheiden lisäksi 

päivän aikana oli tarjolla paljon muutakin ohjelmaa.  
 

 

Kukka Backman. 

Suomatkan maneesin virallisia avajaisia 

vietettiin 14.2.2015 yli 300 vieraan voimin. 

Suomatkan tilan isäntä Kukka Backman 

avasi tilaisuuden. Kukka kertoi Suomatkan 

tilasta ja tilan historiasta. Maneesin 

rakennusprojektista Kukka puhui hyvin 

kauniisti. Kuulijat pystyivät kuvittelemaan 

isäntäperheen ihailemassa maneesin rungon 

nousua syksyn hämärässä. Kunniavieraana 

ollut Sofia Vikman puhui hienosti hevos-

harrastuksesta ja sen merkityksestä niin 

yhteiskunnalle kuin harrastajalle itselleen. 

Rakentajien edustajat Rapcosta ja Hankki-

ja/Agrimarketista kertoivat maneesin raken-

tamisesta. 

Baritoni Tiitus Ylipää lauloi mahta-

vasti, kun taustalla Merja Kaunisaho 

Lapinjärvi Rathene sekä Saskia Vanha-

lakka + Charondo ratsastivat koulunäytök-

sen. Koulunäytöksen lopuksi Laura Porila 

ja Elvis näyttivät länkkarimallia. Katrilli-

ryhmä, kuten muutkin esiintyjät, oli koottu 

tallin omista ratsukoista. Mukana oli 6 rat-

sukkoa Suomatkan ratsastuskoulusta ja 

Suomatkan tallista. Ratsastajilla oli musii-

kin teemaan sovitettuna aurinkolasit pääs-

sään. 

 

Katrilliryhmä. 

Viimeisenä ohjelmanumerona oli 

kaksintaistelu, jossa 8 ratsukkoa kisasi pa-

reittain. Finaaliin selviytyivät porukan nuo-

rimmat ratsastajat Kaisla Kivistö – Jingel-

bel van de Delthoeve alias Pöllö ja Elina 

Raukola – Holsteins Surinam alias Namu. 

Kaisla ja Pöllö veivät koko kisan voiton, 

vaikka eivät Elina ja Namukaan kauaksi 

jääneet. 

Ohjelman jälkeen oli vapaata 

tutustumista paikalla oleviin rakentajien 

esittelypisteisiin niin hevosten ruokintaan 

kuin esillä oleviin laitteisiin. Ponitalutusta 

oli tarjolla ja isompikin hevonen löytyi, 

joten aikuisetkin saivat halutessaan kiivetä 

selkään. Rekiajelu veti puoleensa niin 

lapsia kuin varttuneempaakin väkeä ja 

Viinikan sinisten tekemät lätyt maistuivat 

kaikille

. 

 

Teksti: Sari Maunula. Kuvat: Vilma Moisio.
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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. 

 

Vuoden 2014 ranking-pisteet on laskettu ja 

tilastot julkaistu. Senioreiden esterankingin 

kaksi ensimmäistä sijaa tulivat Tampereel-

le, kun Anna-Julia Kontio ja Maiju Mal-

lat keräsivät eniten rankingpisteitä. Anna-

Julia Kontio sai Fardonilla myös esteratsas-

tuksen valiomerkin. Senioreiden kenttärat-

sastuksen rankingin puolestaan voitti San-

na Siltakorpi, joka sai myös kenttäratsas-

tuksen valiomerkin Bofey Bridgellä. 

 

Helmi-maaliskuun vaihteessa Ypäjällä kil-

pailtiin Horze Arctic Show’n merkeissä. 

Sari Lundén ja Lasdiema jatkoivat siitä, 

mihin viime vuonna jäivät, ja ottivat sijoi-

tuksen (6. sija) 130 cm:n luokassa. Nuorten 

hevosten luokassa Heidi Heikkilä ja 

Cocezzione tekivät puhtaan radan. 

 

Team Eurohorses jatkoi hallikilpailuja Ypä-

jällä maaliskuun lopussa. Paljon terssiläisiä 

oli taas kilpailuissa mukana. Karoliina 

Kovanen sijoittui Picachalla kuudenneksi 

120 cm:n luokassa ja Sari Lundén Las-

diemalla toiseksi 130 cm:n luokassa.  

 

Tampereen ratsastuskeskuksen pitkään sa-

moina pysyneet maneesi- ja kenttämaksut 

nousevat huhtikuun alussa. Jatkossa kerta-

maksu TRS:ää edustavilta ratsukoilta on 10 

e (ma–la) ja 0 e (su). Muilta ratsukoilta 

maksu on 15 e (ma–su). Kansallisen A-

lisenssin omaavat TRS:n jäsenet saavat 

edelleen käyttää Niihamaa maksutta kaik-

kina viikonpäivinä.  

 

Viime vuonna jäsensihteerin hommia hoi-

tanut Riina Lahtomäki muutti Riamunsa 

kanssa Ilmajoelle opiskelemaan. Riinan teh-

tävät hajautettiin ja nyt jäsensihteerin tehtä-

vistä (jäsenasiat ja kilpailuluvat) vastaa 

Heidi Salonen, maneesivarauksista Anu 

Leppilampi ja talkoopisteistä Jonna Vilén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markku Saastamoisen ruokintaluento Niihamassa 

lauantaina 9.5.2015 klo 10–12 
 

TRS järjestää Niihamassa ison maneesin kahviossa Markku Saastamoisen 

luennon hevosen ruokinnasta. Luennon hinta on 20 e sis. kahvin ja pullan. 

Ennakkoilmoittautumiset TRS:n nettisivujen kautta viim. 3.5. Tilaisuus on 

avoin kaikkien seurojen jäsenille ja se järjestetään, jos osallistujia ilmoittau-

tuu vähintään 35. 

 

Syksyllä tulossa Tuulia Luomalan luento hevosen lihashuollosta. Tarkempi 

ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
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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.  

 

 


