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Pääkirjoitus 

Syksy saa 
 
Lokakuun alku tarkoittaa, että tätäkin vuot-
ta on mennyt jo 3/4 ja tuntuu, että vastahan 
vuosi alkoi. Lokakuu tarkoittaa myös sitä, 
että nyt ollaan jo vahvasti syksyn puolella, 
vaikka viime päivinä onkin ollut hyvin 
lämmin ajankohtaan nähden. Kunnon 
syysmyrskyn, Valion nimeltään, pauhatessa 
pihalla on hyvä hetki viimeistellä vuoden 
kolmas NettiHokki ja saattaa se luettavaksi 
TRS:n nettisivuille. 

Ulkokausi on nyt takana ja tämä lehti 
onkin hyvin kilpailupainotteinen. Onhan 
TRS järjestänyt jälleen viisi kilpailua, joista 
kahdet monipäiväiset, sitten viime lehden 
ilmestymisen. Kesän odotettu kohokohta 
meni osin pilalle sateiden ja pohjan pettä-
misen takia. Tosin yksin TRS ei tämän on-
gelman kanssa tänä kesänä ollut, sillä mm. 
Hangossa ja Laaksolla jouduttiin luokkia 
perumaan pohjien muuttuessa sateessa 
hyppykelvottomiksi. Tilanne ei ole mukava 
yhdellekään kisajärjestäjälle ja tuomaristo 
joutuu tekemään vaikeita päätöksiä pohties-
saan, onko kisaa mahdollista jatkaa. Aina ei 
tuomaristo ja ratsastajat ole asiasta samaa 
mieltä. 

Tänä kesänä TRS on ollut mukana 
useissa joukkuekisoissa, joista osasta on pa-
lattu mitalit kaulassa kotiin. On erittäin 
ilahduttavaa, että seuralla on sekä este- että 
kouluratsastajia joukkueisiin sekä kakkos- 
että kolmostasolle. Vielä kun saataisiin 
Aarnion Renjalle kavereita kenttäjoukku-
eeseen, niin TRS olisi edustettuna silläkin 
saralla. Hienoa, että ratsastajat ovat ottaneet 
haasteen vastaan ja lähteneet edustamaan 
seuraa. Hatunnosto erityisesti koulu-SM-
joukkueen Susanna Lumiolle ja Suvi Au-
viselle, jotka ottivat ison haasteen vastaan 
lyhyellä varoitusajalla. Ilman teitä koulu-

joukkue-SM:t olisivat tänä vuonna jääneet 
väliin. 

Hallikausi alkoi jo Ypäjällä ja näin 
lokakuussa on vuorossa vuoden suurimmat 
kisat eli Helsinki Horse Show 22.–25.10. 
Moni terssiläinen on ratsastanut itselleen 
paikan HIHS:n luokkiin, joten kannattaa 
mennä kannustamaan. Kirkkaimpana TRS-
tähtenä Helsingissä nähdään Anna-Julia 
Kontio, joka kesällä ratsasti uransa ensim-
mäisen GP-voiton. Kouluratsastuksen puo-
lella Tapiola SmallTourin voittoa tavoitte-
lee hienon kauden ratsastanut Ninja Rora-
rius. Tällä hetkellä pieni poppoo terssiläisiä 
on Tallinna Horse Show’ssa, jonne TRS 
järjesti seuramatkan. Tallinnassa nähdään 
TRS-värejä myös areenalla, kun Nita Rais-
kio kilpailee siellä. 

Kilpailujen lisäksi NettiHokissa on 
muutakin sisältöä, vaikka kaikki suunnitel-
lut jutut eivät tällä kertaa toteutuneetkaan. 
TRS:n pj Irmeli ”Irkku” Heliö halusi ja-
kaa kokemuksiaan Niihaman puuhamaasta, 
jossa itsekin on jokusen tunnin kuluneiden 
kuukausien aikana viettänyt. Myös hevos-
ten hiekansyönnistä syntyi juttu – lähinnä 
omakohtainen tapausselostus. Kun omista 
kokemuksistaan on jutellut, tuntuu, että 
hiekkaongelmia on siellä ja täällä. Ehkä ju-
tusta on jollekin apua ja tietoa, jos ongelma 
osuu omalle kohdalle. 

Lopuksi iso kiitos kaikille, jotka au-
toitte tämän lehden tekemisessä! Ilman teitä 
lehti olisi huomattavasti köyhempi. 

 
Leppoisaa syksyä ja lukuiloa NettiHokin 
parissa toivottavat 

Heidi ja Jonna
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Horze Hevoshippalot Teivossa 10.–12.7. 
 
Kauan sitä toivottiin ja kauan sitä odotettiin. Viimein heinäkuussa esteratsut pääsivät 
kilpailemaan Teivon keskinurmella 40 vuoden tauon jälkeen, kun Tampereen Ratsas-
tusseura järjesti Teivon Horze Hevoshippalot yhteistyössä Team Eurohorsesin kanssa. 
Valitettavasti tämä kisa ei vain ollut syntynyt onnellisten tähtien alla. 
 

 
Teivo ja Annika Mäkelä. HH. 

Valmistautuminen Teivon kilpailuihin alkoi 
kuukausia etukäteen. Kilpailun suunnittelu 
vaati lukuisia palavereja Teivon kanssa, 
mutta myös kisajärjestäjien kesken, sillä 
poikkeuksellisesti kilpailu järjestettiin 
yhteistyössä Team Eurohorsesin kanssa. 
Ensimmäinen vastoinkäyminen koettiin, 
kun TeHon johtohahmo Pekka Larsen sai 
sydänkohtauksen kesäkuun puolivälissä. 
Hoito onnistui hyvin ja Pekka toipui niin, 
että pääsi osallistumaan itse kilpailuun, 
mutta viime hetken järjestelyt jäivät TRS:n 
ja etenkin Irmeli Heliön vastuulle.  

Kesäkuun lopussa Kullo Kender, 
Marja Tetri-Rantanen ja Mira Rantanen 
koehyppäsivät Teivon kentän, jonne nur-
men päälle oli tuotu hiekkaa. Ratsastajat to-
tesivat sen yksissä tuumin todella hyväksi, 
tasaiseksi ja joustavaksi. Hevosurheilun ju-
tun mukaan hiekan ansiosta kukaan ratsas-
tajista ei ollut huolissaan mahdollisista sa-
teista. 

Niin päästiin jännittämään, ilmoittau-
tuvatko ratsastajat Teivon kisaan. Samana 
viikonloppuna järjestettiin Turun Metsämä-
essä 3-tason kilpailut ja muutenkin heinä-
kuu tuntui olevan täynnä 3- ja 4-tason kiso-
ja. Kun ilmoittautumisaika päättyi sunnun-
taina, vielä lauantaina tilanne näytti kisajär-
jestäjien kannalta pahalta. Vain parisen sa-
taa ratsukkoa oli ilmoittautunut kolmelle 
päivälle. Loppujen lopuksi ilmoittautumisia 
tuli kohtuullisesti reilun 400 lähdön verran. 
Suosituimmaksi kisapäiväksi osoittautui 
perjantai, jolloin kilpailtiin luokissa 90 
cm:stä 130 cm:iin. Sen sijaan sunnuntaille, 
jolloin ohjelmassa oli Team Eurohorsesin 
omia sarjoja ja Prix de Suomen Hippos -
luokka, ei ilmoittautumisia kovin runsaasti 
saatu. Teivo siis tuntui kiinnostavan enem-
män ns. aluetason menijöitä kuin isojen 
luokkien hyppääjiä. 

 
Kullo Kender, joka urakoi perjantaina 10 

rataa. IT. 

Viimein torstai-iltana joukko reippai-
ta talkoolaisia pääsi Teivoon rakentamaan 
rataa ja itse kilpailu pääsi käyntiin perjan-
taina klo 12 luokalla 90 cm. Siinä kilpailtiin 
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arvostelulla A.0.0 ja luokkaan lähti 42 rat-
sukkoa. Ratamestari Johanna Mikkola oli 
rakentanut vaikean radan tai sitten ratsasta-
jat vain jännittivät nurmipohjaa, jolla ei 
usein tällä tasolla hypätä, sillä vain seitse-
män ratsukkoa selvitti radan puhtaasti. Hei-
dän lisäkseen ilman estevirheitä, mutta 
aikavirheillä, radasta selviytyi viisi ratsuk-
koa. Punavalkoisen ruusukkeen kanssa 
TRS:läisistä radalta poistuivat Julia Behm 
Escada VI:llä ja Nina Lindström-Kippola 
Homcalla. 

Myös luokassa 100 cm käytettiin ar-
vostelua puhtaat radat palkitaan. Luokkaan 
lähteneistä 54 ratsukosta yhdeksän onnistui 
tekemään virhepisteettömän suorituksen ja 
yksi ratsukko selvitti radan yhdellä aikavir-
heellä. TRS:läisitä ainoastaan Hanna Nik-
kilä Gazant ”SB”:llä onnistui ratsastamaan 
radan virheittä. Kahden ensimmäisen luo-
kan sijoittuneet palkittiin ruusukkeen lisäksi 
esinepalkinnoilla. Sijoittuneet saivat valita 
mm. tennareista, käsilaukuista, tietokone-
laukuista haluamansa palkinnoin. Erityisesti 
tennarit tuntuivat olleen ratsastajien mie-
leen. 

 
Maria Kukkula ja Olympia III. IT. 

Luokassa 110 cm kilpailtiin jo sijoi-
tuksista arvostelulla 367.1. Luokka oli 
Finnfeelingsin sponsoroima ja voittajalle oli 
luvassa Finnfeelings koru. Luokkaan lähte-
neistä 61 ratsukosta korun itselleen ratsasti 
Janica Söderling Scandinavia W:llä 
(HURA). Luokassa toiseksi sijoittui Kullo 
Kender LRK Strigalla (EST) ja kolmannek-
si Minni Takala C-Incanthalla (LRS). 
Terssiläisistä 16 sijoittuneen joukkoon 
mahtuivat Maria Kukkula – Olympia III 

(5.), Mira Rantanen – Cameja (6.), Heidi 
Heikkilä – Cobrato (10.) ja Hanna-Leena 
Terhonen – Zilverster V (11.). Sijoittuneis-
ta 13 piti nollan molemmissa vaiheissa ja 
viimeiset sijoitukset jaettiin kolmelle no-
peimmalle toisen vaiheen neloselle. 

 
Heidi Heikkilä ja Cobrato. IT. 

Luokassa 120 cm jatkettiin kaksivai-
heisella arvostelulla 367.1. Luokkaan lähti 
40 ratsukkoa ja se oli Kullo Kenderin juhlaa 
kaksoisvoitolla. Voitto tuli ratsulla LRK 
Striga ja kakkosija ratsulla Contigran. Kol-
manneksi luokassa sijoittui Jenni Kammo-
nen West Side Prunellalla (VirRat). Luokan 
TRS-menestyksestä vastasi Maria Kukkula 
Olympia III:lla sijoittuen kuudenneksi. Täs-
sä luokassa vain kuusi ratsukkoa onnistui 
tekemään nollanollan ja yksi ratsukko sai 
toisessa vaiheessa yhden pudotuksen. Loput 
sijoittuneet saivat ensimmäisestä vaiheesta 
aikavirheitä. 

 
Hanna-Leena Terhonen ja Zilverster V. IT. 

Perjantain viimeiseen luokkaan 130 
cm osallistui 14 ratsukkoa ja se oli miesten 
dominoima. Luokkaan osallistuneet miehet 
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vievät kaikki sijoitukset järjestyksessä: 
Jukka Rantanen – Carlos Santana (YR), 
Jukka Rantanen – Cadanz, Manuel Vas-
concelos E Sousa – Van Gogh (LOR) ja 
Joni Koivusalo – Renessin (EPUR). Kolme 
ensimmäistä pitivät nollan molemmissa 
vaiheissa (arvostelu 367.1), mutta Jonille 
kirjattiin yksi pudotus ensimmäisestä vai-
heesta. 

Kun reilu 200 ratsukkoa oli saanut 
suorituksensa tehtyä, oli kello jo 21.30. Va-
loisassa kesäillassa kelpasi rakentaa rataa 
seuraavaa päivää varten. Samalla radan 
paikkaa hieman muutettiin, jotta nurmi ei 
kuluisi koko ajan samasta paikasta ja näin 
pohjasta tulisi huono. Sää oli suosinut koko 
perjantain ja aurinko oli paistanut. Vielä 
perjantai-iltana ennen Teivosta kotiin lähtöä 
katselimme sääennustusta ja iloitsimme, 
kun lauantaille se lupasi yhtä hyvää keliä ja 
sunnuntaille vähän sadetta. Vaan eipä ollut 
taaskaan sääennustukseen luottamista. 

 
Perjantaina sää suosi ja yleisökin löysi 

tiensä Teivoon. HH. 

Sade alkoi lauantain vastaisena yönä 
ja jatkui lauantaina aamupäivällä. Kun 
alkuviikosta oli jo saatu runsaita sateita, ei 
maa pystynyt enää vettä imemään, vaan 
nurmipohja meni huonoksi. Järjestäjät yrit-
tivät parhaansa mukaan saada radasta tur-
vallista siirtämällä esteitä, hiekoittamalla 
ponnistuspaikkoja ja pitämällä aamupäiväl-
lä 1,5 tunnin tauon. Kilpailun tuomaristo ja 
eläinlääkäri pohtivat pitkään tilannetta ja 
lauantain luokat päätettiin hypätä lukuun ot-
tamatta päivän isointa luokkaan 135 cm. 
Ratsastajat sen sijaan jättivät kisat hyppää-
mättä. 

Lauantain ensimmäinen luokka oli 
TeHon oman sarjan Seilipoikacupin osakil-
pailu suomenhevosille. Kilpailu käytiin 
metrin esteillä ja arvostelulla 367.1. Tässä 
luokassa ei vielä nähty poisjääntejä pohjan 
takia. Luokan voitosta lähti kilpailemaan 21 
ratsukkoa. Sen voittoon ratsasti Maija-
Riikka Pellikka Tosi-Romeolla (EPUR). 
Toiseksi sijoittui Tanja Helenius Tamme-
lan Tuiskulla (KuR) ja kolmanneksi Erika 
Hanhisuanto Rillan Rentulla (KRG). 
TRS:n Marja Tetri-Rantanen oli neljäs 
Niisun Nestorilla. Kaikki luokan kuusi si-
joittunutta pääsivät toiseen vaiheeseen ja 
siinäkin vielä neljä onnistui pitämään nol-
lan.  

Myös kaikille avoimeen metriin lähti 
vielä lähes kaikki ilmoittautuneet ja lähtöjä 
siinä nähtiin 25. Luokka ratsastettiin samal-
la arvostelulla kuin suomenhevosten metri. 
Luokan voitti Tomas Kiviranta Asparagus 
B.S.:llä (SRC). Toiseksi sijoittui Lotta Uo-
tila Dallisto’s Unolla (JSR) ja kolmanneksi 
Arla Panttila Moonlight Shadow IX:llä 
(PUNRA). Terssiläiset jäivät luokassa il-
man sijoituksia, kun heistä paras oli en-
simmäinen ei-sijoittunut. Veera Lehtonen 
Pick-Me-Upilla. Ainoastaan kolme ratsuk-
koa onnistui etenemään toiseen vaiheeseen, 
jossa vain voittaja ratsasti virheittä. 

Tämän jälkeen alkoikin peruutuksia 
tippuma. Seuraava luokka oli jälleen TeHon 
sarjakilpailuluokka Hallahuhta Aluecham-
pion 110 cm, joka ratsastettiin arvostelulla 
A.2.0. Luokkaan ilmoittautuneesta 55 rat-
sukosta ainoastaan 21 lähti radalle. Luokan 
voitti Hollolan Ratsastajien Mari Levänen 
Paulinella. Toiseksi sijoittui Melina Ny-
berg Free Baylla (KF) ja kolmanneksi Nel-
ly Sundberg La Poupéella (E-KR). Terssi-
läisiä ei kuuden sijoittuneen joukkoon mah-
tunut. Luokassa ainoastaan kaksi ensim-
mäistä tulivat maaliin ilman virhepisteitä. 
Kolmannelle kirjattiin 2 virhepistettä ylite-
tystä enimmäisajasta ja muut saivatkin 
virhepisteitä enemmän. 

Myös seuraava luokka oli TeHon 
sarjakilpailu Staffansberg ponisarja 110 cm 
arvostelulla A.2.0. Luokkaan oli ilmoittau-
tunut 11 poniratsukkoa, mutta vain kolme 
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starttasi. Heistä ainoastaan Sanni Leino 
Little Kimillä sai tuloksen, neljä virhepis-
tettä pudotuksesta viimeisellä esteellä, joten 
hän voitti luokan. Taru Päljänoja Bonni 
Lovella keskeytti ja Matilda Rentto Boyne 
Ashantilla hylättiin kahden kieltäytymisen 
vuoksi. 

 
Mari Levänen ja Pauline radalla 

perjantaina. HH. 

Junioreiden oman sarjakilpailun, Pe-
gasos Hevosmatkat juniorisarja, osakilpai-
luun 120 cm arvostelulla 367.1 oli ilmoit-
tautunut 26 junioriratsukkoa, joista 10 start-
tasi. Luokan voitti Miisa Pulkkanen LRK 
Umour des Peupliersilla (JARA). Toiseksi 
sijoittui Essi Kivelä Loubardilla (L-ER) ja 
kolmanneksi Janina Kvarnström Hyper 
Pandalla (SUR). Junioreista puolet pääsi 
toiseen vaiheeseen, jossa saatiin vielä neljä 
puhdasta suoritusta. TRS:n junnut Maria 
Kukkula ja Mirella Luhtala selvittivät ra-
dan yhdellä ja kahdella pudotuksella. 

 
Miisa Pulkkanen ja LRK Umour des 

Peupliers perjantaina Teivossa. HH. 

Bemer cupin osakilpailuun 120 cm 
arvostelulla A.2.0 oli ilmoittautunut 35 rat-
sukkoa, mutta vain neljä starttasi. Luokan 
voittoon ratsasti 13 virhepisteellä Jenna 
Stenroth Bonevillilla (LvR) ja toiseksi si-
joittui 18 virhepisteellä Eeva Johansson 
Uniekella (SkaRa). TRS:n Lotta Lampi-
nen Pierrefee van Darcilla pääsi maaliin 30 
virhepisteellä ja Hollolan Lasse Jäntti 
Henry J:llä keskeytti. 

Lauantaina jätettiin vielä pieni mah-
dollisuus, että kilpailut jatkuvat sunnuntai-
na, mutta sunnuntaina tuomariston oli pak-
ko todeta, ettei pohja ole ratsukoille turval-
lisessa kunnossa. Moni ratsastaja tosin oli 
samaa mieltä jo lauantaina, kun he jättivät 
starttaamatta. Sunnuntain luokat siis perut-
tiin. Jos Teivossa olisi kilpailtu vain perjan-
taina, olisivat kilpailut olleet erittäin onnis-
tuneet, mutta valitettavasti Suomen kesä pi-
lasi loput kilpailupäivät. Teivon ravirata 
tarjosi erinomaiset puitteet myös ratsastus-
kilpailuille. Teivon linna ja pääkatsomon 
kahvila huolehtivat ihmisten ruokkimisesta. 
Myös keskusnurmelle oli pystytetty kahvi-
teltta. Nurmelle mahtui lisäksi myyntikoju-
ja, joita sinne jonkin verran saatiinkin. Lau-
antaina ja sunnuntaina oli estekisojen lisäk-
si ohjelmassa valtakunnallinen poninäyttely 
Hööks-Ponihippalot, jossa oli luokkia 
welshin ja newforestin poneille sekä 
vuonohevosille. Sateesta huolimatta 
ponihippaloitsijat pitivät myös sunnuntain 
luokkansa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Irene Timonen (IT), Hanna Heinonen (HH).
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Tampere Summer Challenge 1.–2.8. 
 

Kesän perinteinen estekisaviikonloppu Tampere Summer Challenge pidettiin elokuun 
alussa. Aikaisemmista vuosista poiketen tänä vuonna kilpailu käytiin 2-tasolla vastaten 
aikaisempaa aluetasoa. Kahden päivän aikana nähtiin lähes 280 suoritusta ja paljon au-
rinkoa.  
 
Sateisesta kesästä johtuen kilpailu oli va-
rauduttu siirtämään kilpailumaneesiin, mut-
ta sää suosi kisaviikonloppua jopa siinä 
määrin, että kenttää täytyi kastella luokkien 
välissä (taisi olla ensimmäinen kerta tänä 
kesänä). Pohja oli imenyt hyvin rankka-
sateet ja kastelujärjestelmän avulla se saa-
tiin pidettyä hyvässä kunnossa koko kilpai-
lun ajan. Niihaman isolle kentälle mahtui 
kisaradan lisäksi esteverryttely molempiin 
suuntiin, joten puitteet suorituksille olivat 
mitä mainioimmat. 

Kilpailu aloitettiin lauantaina kahdel-
la 1-tason luokalla, jotka molemmat käytiin 
arvostelulla A.0.0 eli kaikki puhtaan suori-
tuksen tehneet palkittiin. Luokan 70 cm 24 
lähtijästä 20 onnistui pitämään nollan. Hei-
dän joukossaan TRS:läisistä olivat Ellen 
Nyblom – Haverstein’s Rosanna, Hilla 
Lahdensuu – Letyreos Angel, Neea Ran-
tanen – Peasant Liquor, Anne Louhimo – 
K & M Casanova, Annukka Nyberg – 
Pikku Hurmuri, Jenni Lehtinen – Romu-
lus, Suvi Vine – Pipi ja Laura-Linnea 
Nyblom – Haverstein’s Rosanna. Luokan 
80 cm 35 ratsukosta 21 teki nollan. Heidän 
joukossaan TRS:n edustajista Neea Ranta-
nen – Peasant Liquor, Anu Ahokas – Shut-
tergirl VG Z, Jenni Lehtinen – Romulus, 
Suvi Vine – Pipi, Roosa Aarnio – Chopela 
ja Erika Kähönen – Larson. Molemmissa 
luokissa sijoittuneet palkittiin esinepalkin-
noin. 

Lauantain muissa luokissa kilpailtiin 
sijoituksista kaksivaiheisella arvostelulla 
367.1. Luokassa 3 90 cm voittoa lähti ta-
voittelemaan 39 ratsukkoa. Sen voittoon 
ratsasti TRS:n oma tyttö Hilla Lahdensuu 
ponillaan Cuffesgrange Silver. Toiseksi si-
joittui Kristiina Auvinen Proud Flashilla 
(SkaRa) ja kolmanneksi Milja Seppälä 
Lazzaronilla (KARA). TRS:läisistä sijoi-
tuksen otti vielä neljännellä sijallaan Fanny 

Kulkas Diamelus FLK:lla. Luokan kaikki 
10 sijoittunutta pitivät nollan molemmissa 
vaiheissa. 

 
Neea Rantanen ja Peasant Liquor. IT. 

Luokassa 4 100 cm lähtöjä nähtiin 37. 
Sen voittoon ratsasti Laura Mattila Cat-
leen van de Kroon (OUSA). Toiseksi sijoit-
tui Sandra Reponen Pasadoblella (SuRa) 
ja kolmanneksi TRS:n Oona Tammi Vele-
ta-XII:lla. TRS:läisistä luokassa sijoituksen 
ottivat jo edellisessä luokassa sijoittunut 
Hilla Lahdensuu ponillaan Cuffesgrange 
Silver (5.) sekä Veera Tanila hevosellaan 
Luca’s (10.). Tässäkin luokassa sijoitukseen 
vaadittiin nolla molemmista vaiheista. 

Lauantain viimeisessä luokassa esteet 
nostettiin 110 cm:n korkeuteen. Siinä voi-
tosta lähti kilpailemaan 17 ratsukkoa. Edel-
lisen luokan voittaneen Laura Mattilan kan-
natti tehdä reissu Tampereelle, sillä voitto 
tuli tässäkin luokassa edellisestä luokasta 
tutulla ratsulla. Kilpailu voitosta oli tiukka, 
sillä TRS:n Heidi Heikkilä ratsullaan Cob-
rato jäi voittajasta vain kuusi sadasosaa. 
Kolmanneksi luokassa sijoittui TRS.n 
Hanna Nikkilä Gazant ”SB”:llä häviten 
kakkossijan lähes 13 sekunnilla. Luokan 
kaksi parasta olivat siis ajassa aivan omalla 
sekuntikymmenellään. Luokan viimeisen 
sijoituksen eli sijan viisi nappasi TRS:n 
Fanny Kulkas Justine FLK:lla. Fannylla oli 
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toisen vaiheen nopein aika, mutta harmilli-
sesti sarjan a-osalta ratsukolle kirjattiin pu-
dotus. 

 
Laura Mattila ja Catleen van de Kroon, 

jotka saivat viikonlopun aikana kolme sini-

valkoista ja yhden valkoisen ruusukkeen. 

HH. 

Luokkien loputtua ohjelmassa oli vie-
lä radan huolto- ja muutostyöt seuraavaa 
päivää varten. Samalla vaihtui ratamestari, 
kun lauantain radoista vastasi Elli Vernikos 
ja sunnuntaina ratamestarina toimi Laura 
Arola. Molempien ratamestareiden radat 
keräsivät kilpailijoilta kehuja ja niitä pidet-
tiin sujuvina. 

 
Aura Laurila ja Tess. HH. 

Sunnuntaina aloitettiin jälleen klo 9 
kaikille avoimella 80 cm:n luokalla, joka 
käytiin arvostelulla 367.1. Luokkaan start-
tasi 16 ratsukkoa. Sen voitti Aura Laurila 
tänä kesänä hänelle hankitulla hevosella 

Tess. Paljon ei hävinnyt Auralle toiseksi si-
joittunut Kaisla Kivistö Jingelbel van de 
Delthoevella (KARA), sillä ratsukoiden 
eroksi saatiin reilu kymmenys. Kolmannek-
si sijoittui Sofia Saarinen Jedidjan Cle-
mensillä (LmR). Luokassa vain neljä rat-
sukkoa onnistui pitämään nollan molem-
missa vaiheissa, joten sijoille pääsi vielä 
yhdellä pudotuksella toisessa vaiheessa. 

Päivän toisessa luokassa kilpailtiin 
estekorkeudella 90 cm, joka käytiin taito-
arvosteluna Lundénin Sarin laittaessa rat-
sukot paremmuusjärjestykseen. Luokka oli 
avoin TRS:ää edustaville ja kilpailun toimi-
henkilöille. Siinä lähtöjä nähtiin 13. 
KARA:laiset ottivat luokassa kaksoisvoi-
ton, kun voittoon ratsasti Saana Suopanki 
Rock Electralla pistein 8,0 ja toiseksi sijoit-
tui Tiina Lankinen Enter II:lla pistein 7,6. 
Aura Laurila Tessillä otti päivän toisen ruu-
sukkeen ollen tässä luokassa kolmas pisteil-
lä 7,2. Neljäs sija jaettiin Jonna Saukon ja 
Citrino V:n (GWR) sekä Heini Puomilan 
ja Ekin Riinan (TRS) kesken molempien 
ratsukoiden saadessa pisteet 7,1. 

 

Saana Suopanki ja Rock Electra. HH. 

Luokassa 8 100 cm kilpailtiin arvos-
telulla A.2.0. Siinä startanneista 26 ratsu-
kosta voiton vei reilun neljän sekunnin erol-
la seuraavaan Taru Päljänoja Bonni Lo-
vella (PRS). Toiseksi sijoittui Katja Haka-
saari Areenilla (TKR) ja kolmanneksi Ma-
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tilda Rentto Boyne Ashantilla (RSK). Täs-
sä luokassa terssiläiset jäivät ilman sijoituk-
sia. 

 
LR Teamin Minttu Ketonen ja Jutta Laurila. 

HH. 

Seuraavassa luokassa kilpailtiin Hä-
meen alueen seurajoukkuemestaruuksista, 
joiden ajankohta julkaistiin melko myöhään 
ja jäi ilmeisesti tavoittamatta osan seuroista, 
sillä kilpailuun ilmoittautui ainoastaan kuu-
si joukkuetta. Tampereen Ratsastusseura ja 
Kangasalan Ratsastajat olivat mukana kah-
della joukkueella sekä Lempi Racing Team 
ja Urheiluratsastusseura Tammer Riders 
yhdellä. Kilpailu käytiin 100 cm:n esteillä 
ja tarvittaessa sijoituksista olisi uusittu. 
Seurat saatiin kuitenkin paremmuusjärjes-
tykseen yhdellä kierroksella, sillä kaikki 
joukkueet saivat eri virhepistemäärän. Hä-
meen alueen seurajoukkuemestaruuden 
esteratsastuksessa vei viime vuoden tapaan 
Lempi Racing Teamin joukkue, jossa rat-
sasti Saila Yli-Koivisto – Cantharellus, 
Minttu Ketonen – Alias Yumyam ja Jutta 
Laurila – Hercules IV. Joukkueessa ei ollut 
yhtään samaa ratsukkoa kuin viime vuoden 
voittajajoukkueessa. Joukkue keräsi yhteen-
sä 4 virhepistettä. Hopeaa sai 5 virhepisteel-
lä Kangasalan Ratsastajien joukkue 1, 
jossa ratsastivat Ira Wigrén – Zindie, So-
netta Humala – Madeira ja Marika 
Luosmala – Enter II. Pronssia sai 8 virhe-
pisteellä TRS:n joukkue 1, jossa ratsastivat 
Annukka Nyberg – Bitonka A, Maria 

Kukkula – Olympia III ja Mira Rantanen 
– Cameja. Voittajajoukkueen hevoset saivat 
tyylikkäät loimet ja kaikki ratsastajat mita-
lin. Mitalistijoukkueet palkittiin vielä 100–
200 euron rahapalkinnolla. 

Sunnuntain kaksi viimeistä luokkaa 
olivat jälleen kaikille avoimia. Luokassa 
110 cm kilpailtiin arvostelulla 367.1 ja siinä 
nähtiin 33 suoritusta. Edellispäivän menes-
tyjä Laura Mattila Cateleen van de Kroonil-
la jatkoi mainioita suorituksia ja otti luokas-
sa viikonlopun kolmannen sinivalkoisen 
ruusukkeen. Toiseksi sijoittui jo aikaisem-
min sunnuntaina metrissä ruusukkeen na-
pannut Matilda Rentto Boyne Ashantilla. 
Kolmanneksi luokassa sijoittui TRS:n Heidi 
Heikkilä Cobratolla. Muita terssiläisiä yh-
deksän sijoittuneen joukkoon ei mahtunut-
kaan. Kaikki sijoittuneet tekivät nollan mo-
lemmissa vaiheissa. 

Viikonlopun viimeisessä luokassa ki-
sattiin 120 cm:n esteillä arvostelulla C, jos-
sa pudotukset muutetaan ajaksi eli nopealla 
ratsastuksella voi menestyä, vaikka puomi 
matkalla putoaisikin. Luokkaan lähti 21 rat-
sukkoa. Voittoon ratsasti TRS:n Mira Ran-
tanen Camejalla puhtaalla ja nopealla suori-
tuksella. Toiseksi ja kolmanneksi tulleet 
Salla Jokela – One Man Show (TT) ja Lau-
ra Mattila – Cateleen van de Kroon (viikon-
lopun neljäs ruusuke!) saivat yhden pudo-
tuksen, mutta nopea ratsastus toi hyvän 
ajan. TRS:läisitä sijoituksen nappasivat 
myös Mirella Luhtala – Calmee (4.) ja 
Riikka Nenonen – Ricochet (6.). 

Kahden päivän ja 11 luokan jälkeen 
oli aika laittaa tämänvuotinen Tampere 
Summer Challenge pakettiin. Luokkien jäl-
keen oli toki vielä radan purku ja paikkojen 
kuntoon laitto, mutta sekin hoitui reippaalla 
talkooporukalta näppärästi. Tällä kertaa kil-
pailusta vastasi kilpailun johtajana Sari 
Maunula ja tuomariston puheenjohtajana 
Anni Kallio.

 
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen (HH), Irene Timonen (IT). 
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Niihama Riding Oy:n avajaiset 1.8. 
 
Tervetuloa Tampereelle Niihama Riding! Niihama Riding Oy:n avajaisia vietettiin 
Tampere Summer Challengen yhteydessä. Niihama Riding järjesti ohjelmaa lauantaina 
klo 10–14 pienessä maneesissa. Ilahduttavan runsaslukuinen yleisö oli löytänyt tiensä 
paikalle.  
 
Niihama Riding Oy aloitti toimintansa 
Tampereen Ratsastuskeskuksen tiloissa jo 
kesäkuussa, mutta viralliset avajaiset pidet-
tiin vasta 1.8. Tampere Summer Challenge 
-estekilpailun yhteydessä. Sää oli valitetta-
van syksyinen ja kolea, mutta se ei tuntunut 
ainakaan innokkaiden kepparikilpailijoiden 
suorituksia haittaavan. Tapahtuma siis alkoi 
mukavasti osallistujia keränneellä keppa-
reiden estekilpailulla. Kisa käytiin kolmessa 
eri korkeudessa, puomeista aina 50–60 
cm:iin asti. Kaikki radan suorittaneet saivat 
ruusukkeen ja ilmeistä päätellen pienet 
hevostytöt saivat myös onnistumisen ko-
kemuksia. 

 
Lydiaa taluttamassa Heidi Salonen. JV. 

Vauhdikkaan kepparikisan jälkeen 
halukkaat perheen pienimmät saivat kokeil-
la poniratsastusta Niihama Ridingin opetus-
poneilla Romilla ja Lydialla. Halukkaita 
riittikin pitkäksi jonoksi asti. Ponitalutuksen 
jälkeen oli vuorossa opetushevosten esitte-
ly, mikä keräsi suuren määrän yleisöä 
harjoitusmaneesin katsomoon. Jokainen 
opetushevonen sai oman aikansa estradilla, 
jonka aikana Laura kertoi hieman hevosen 

luonteesta ja ratsastettavuudesta. Hevoset 
esitteli ratsain Niihama Ridingin henkilö-
kunta.  

 
TRS:n puheenjohtaja Irmeli Heliö toivotti 

Niihama Ridingin tervetulleeksi Tampereel-

le. Irkun puhetta kuuntelemassa Laura Toi-

vanen ja Tomas Nyman. IT. 

Avajaiset huipentuivat NR:n henkilö-
kunnan leikkimieliseen kaksintaistelukilpai-
luun. Pareittain henkilökunta suoritti ensin 
ratsain pujottelua ja esteiden ylityksen ja 
sitten ilman hevosta esteiden alitusta sekä 
pään upottamista vesiämpäriin. Katsojat 
pääsivät siis nauramaan ratsastuksenopetta-
jien ja tallihenkilökunnan kustannuksella.  

Koko tapahtuman ajan pääopettaja 
Maiju Liehu kahvitti kävijöitä tallin eteen 
pystytetyssä teltassa ja vastaili kysymyksiin 
tunneista ja kaikesta muusta mahdollisesta. 
Kaiken kaikkiaan tapahtumasta jäi pääl-
limmäisenä mieleen iloinen mieli ja hyvä 
meininki. Ja vaikka et olisi ehtinyt avajai-
siin, voit silti käydä tutustumassa Niihama 
Ridingin menoon Tampereen Ratsastuskes-
kuksessa!

 
  

Teksti: Heidi Salonen. Kuvat: Irene Timonen (IT), Jonna Vilén (JV). 
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TRS:n estemestaruudet 23.8. 
 
TRS:n estemestaruudet ratkottiin helteisenä elokuun lopun sunnuntaina. Kilpailu käy-
tiin 1-tasolla, ettei kenenkään osallistuminen seuranmestaruuksiin jäänyt ainakaan 
puuttuvista luvista kiinni. Kilpailun ohjelmassa oli myös avoimia luokkia ja päivän ai-
kana nähtiinkin kaikkiaan 90 suoritusta. 
 

 
Palkinnot odottivat ottajaansa. 

Lauantai-iltana reipas joukko radanrakenta-
jia kokoontui Niihaman kentälle rakenta-
maan sunnuntain kilparadan ja verryttelyn 
ratamestari Laura Arolan johdolla. Osa 
kilpailun luokista oli toimihenkilöille avoi-
mia ja näihin luokkiin oli mahdollista saada 
osallistumisoikeus osallistumalla radan-
rakennukseen, kunhan asiasta oli etukäteen 
sopinut kilpailunjohtaja Leena Virta-
Niemen kanssa. Samalla pääsi jo etukäteen 
tutustumaan seuraavan päivän rataan. 

 
Minimestarit Laura-Linnea Nyblom ja 

Haverstein’s Rosanna. 

Sunnuntaina kilpailut aloitettiin klo 9 
luokalla 50–60 cm, joka oli avoin 12-
vuotiaille ja nuoremmille. Luokassa kilpail-
tiin samalla TRS:n minimestaruudesta, josta 
saavat kilpailla 12-vuotiaat ja nuoremmat, 
jotka eivät ole kilpailleet yli 70 cm:n luo-

kissa. Luokkaan osallistui 10 ratsukkoa, 
joista voiton vei Kangasalan Ratsastajien 
Netta Pekkinen Horsemosens Milanolla. 
Toiseksi sijoittui TRS:n Iina Rantanen So-
lomanilla ja kolmanneksi TRS:n Laura-
Linnea Nyblom Haverstein’s Rosannalla. 
Luokassa arvosteluna oli kaksivaiheinen 
367.1 ja kaikki kolme sijoittunutta ratsuk-
koa onnistuivat pitämään nollan molemmis-
sa vaiheissa. Kun Iina Rantasella ei ollut 
oikeutta kilpailla minimestaruudesta, TRS:n 
esteratsastuksen minimestariksi 2015 rat-
sasti Laura-Linnea Nyblom. Hopeaa sai 
luokassa neljänneksi sijoittunut Aino Rai-
vio Miss Milow’lla ja pronssia luokassa 
kuudenneksi sijoittunut Sonja Lipponen 
Picasso Skovlyllä. Näin oli ensimmäiset 
TRS-mestaruusmitalit 2015 saatu jaettua. 

 
Iina Rantanen ja Soloman. 

Luokassa 2 estekorkeus nousi 80 
cm:iin. Siinä kilpailtiin TRS:n poni-, 
suomenhevos- ja aikuismestaruudesta. 
Luokka oli avoin myös kilpailun toimi-
henkilöille. Myös tämän luokan arvosteluna 
oli 367.1. Luokkaan lähteneestä 13 ratsu-
kosta voiton vei TRS:n Anniina Ketola 
Riennon Tähdellä. Toiseksi sijoittui TRS:n 
Aura Muurimäki Miks-Wonderilla, kol-
manneksi TRS:n Hanna-Mari Räsänen 
Juwentuksella ja neljänneksi TRS:n Anu 
Ahokas Shuttergirl VG Z:lla. Kaikki sijoit-
tuneet tekivät puhtaan suorituksen molem-
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missa vaiheissa. Luokan päätyttyä tarvittiin 
neljä palkintojenjakoa, jotta kaikki palkin-
not saatiin jaettua. Luokkapalkintojen jäl-
keen palkittiin TRS:n ponimestarit. Poni-
mestaruuskultaa sai Aura Muurimäki. Ho-
pealle ratsasti luokassa viidenneksi sijoittu-
nut Neea Rantanen Peasant Liquorilla. Va-
litettavasti muiden poniratsukoiden suoritus 
päättyi hylkäämiseen, joten pronssia ei tänä 
vuonna päästy jakamaan. Ponien jälkeen 
vuorossa olivat suomenhevosmestarit. Kul-
ta pujotettiin viime vuoden tapaan Anniina 
Ketolan kaulaan. Hopeaa sai Sari Lundén 
Sorajouhella ja pronssia Susanna Alanen 
Iivanalla. Suomenhevosten jälkeen vuoros-
sa olivat vielä aikuismestarit. Anniina Keto-
la sai päivän toisen kultamitalinsa uusim-
malla viimevuotisen aikuismestaruutensa. 
Hopeaa sai Hanna-Mari Räsänen ja prons-
sia Eeva Välikoski Ednalla, 

 
Suomenhevos- ja aikuismestarit Anniina 

Ketola ja Riennon Tähti. 

Luokassa 3 oli edelleen estekorkeute-
na 80 cm, mutta arvosteluna taitoarvostelu. 
Luokka oli avoin TRS:n taitomestaruudesta 
ja kaksoismestaruudesta kilpaileville. Luo-
kan 17 ratsukkoa paremmuusjärjestykseen 
laittoi taitotuomari Sari Lundén. Luokan 
voittoon ja TRS:n taitomestariksi 2015 rat-
sasti Nita Raiskio Balsalla pistein 8,8. Jae-
tulle toiselle sijalle ja taitomestaruushopeal-
le sijoittuivat kaverukset Jenni Kinnunen 
Knoblauchilla ja Essi Kaila Faustilla pis-
tein 8,0. Luokkasijoituksen ottivat vielä jae-
tulla neljännellä sijalla Merja Piipponen 
Ässän Onnilla ja Tiia Koskimies Wyra 
2:lla pistein 7,9. 

 

 
Taidolla Nita Raiskio ja Balsa. 

Luokassa 3 esteet nostettiin 90 cm:n 
korkeuteen. Luokka oli avoin junioreille ja 
kilpailun toimihenkilöille. Samalla siinä 
ratkaistiin TRS:n juniorimestaruus. Luok-
kaan osallistui 13 ratsukkoa. Kolmen kärki 
ja samalla TRS:n juniorimestaruusmitalistit 
olivat Meri Voitila – Mr Bond, Aura 
Laurila – Tess ja Peppi Lumio – Bonapar-
te II. Luokkasijoituksen sai vielä neljännek-
si sijoittunut Mandi Kirjavainen Amance-
rilla. 

 
Junnumestarit Meri Voitila ja Mr Bond. 

Päivän suosituin luokka 20 lähdöllään 
oli kaikille avoin 100 cm aikaratsastus-
arvostelulla A.2.0. Luokan voittoon ratsasti 
jo edellisessä luokassa menestynyt Peppi 
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Lumio Bonaparte II:lla. Toiseksi sijoittui 
Fanny Kulkas Chili Pepper FLK:lla, kol-
manneksi Nita Raiskio Alegria III:lla, nel-
jänneksi Siiri Lahtinen Hugo the Bossilla 
ja viidenneksi Hanna Nikkilä Gazant 
”SB”:llä. Kaikki sijoittuneet edustavat 
Tampereen Ratsastusseuraa ja kiersivät ra-
dan virheittä. 

 
Nuorten mestarit Saara Mantere ja Lotte. 

Päivän viimeinen luokka käytiin 110 
cm:n esteillä. Luokka oli kaikille avoin ja 
samalla siinä ratkottiin TRS:n nuorten ja 
senioreiden mestaruudet. Luokan voittoon 
ratsasti Saara Mantere Lotella. Toiseksi 
sijoittui Heidi Heikkilä Cobratolla, kol-
manneksi Mirella Luhtala Kagoralla, nel-
jänneksi Ira Wigrén Zindiellä (KaRa) ja 
viidenneksi Maria Kukkula Olympia 
III:lla. Jälleen tarvittiin useampi palkinto-
jenjako, että kaikki saatiin palkittua. Nuor-
ten mestaruusmitalistit olivat Saara Mante-
re, Mirella Luhtala ja Maria Kukkula. 
Luokkatuloksissa nuoret siis pesivät se-
niorit. Senioreiden puolella Heidi Heikkiä 
uusi viimevuotisen mestaruutensa, vain he-
vonen oli vaihtunut Cocezzionesta Cobra-
toon. Hopeaa sai Hanna Nikkilä Gazant 
”SB”:llä ja pronssia Jose Bernardes De-
light M:llä. Senioreiden palkitsemisessa sat-
tui ikävä työtapaturma, jota kilpailujen 
toimihenkilöt pahoittelevat. Vaikka 

kilpailukutsussa pyydettiin ilmoittamaan 
ilmoittautumisen yhteydessä, mistä mesta-
ruudesta kilpailee, eivät kaikki olleet sitä 
huomanneet tehdä. Niinpä kilpailujen aika-
na näitä ilmoittautumisia otettiin vastaan. 
Kanslian ja tornin välillä sattuneesta tieto-
katkoksesta johtuen senioreiden palkinto-
jenjaosta jäi Hanna Nikkilä pois. Tapahtu-
nut kuitenkin korjattiin ja Hanna sai hope-
ansa. Jos tulevaisuudessa mestaruuksista 
kilpaillaan muillekin avoimissa luokissa, 
täytyy mestaruuksista kilpailevien ilmoit-
tautumisissa olla tarkempi. 

 
Sennumestarit Heidi Heikkilä ja Cobrato. 

Ihana aurinko helli kisapäivää ja kil-
pailu vietiin läpi leppoisassa tunnelmassa. 
Tuntui, että aurinko sai ihmisetkin hymyi-
lemään. Mitalien lisäksi luokkapalkintoina 
jaettiin esinepalkintoja luokissa 1–4 ja raha-
palkintoja luokissa 5–6. Kisapäivä loppui jo 
klo 15.30 ja radanpurkajat olivat niin reip-
paita, että kenttä oli esteistä tyhjä klo 16. 
Talkoolaisten kannalta siis erittäin mukava 
kisapäivän pituus. Kiitos kaikille, jotka 
osallistuitte kisaan talkoolaisena, kilpailija-
na tai katsojana.

 
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Enna Pyylampi (ratsastus), Jonna Vilén (palkintojenjako). 
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Hämeen alueen estemestaruudet 13.9. 
 
Henkilökohtaiset aluemestaruudet pidettiin tutulla paikallaan syyskuun toisena viikon-
loppuna. Lauantaina koulumestaruuksista kilpailtiin Hämeenkyrössä Sata-Hämeen 
ratsastuskoululla ja sunnuntain estemestaruudet ratkottiin Niihamassa. Mestaruus-
luokkien lisäksi päivän aikana kilpailtiin avoimia luokkia ja lähtöjä nähtiinkin lähes 
190. 
 
Suuren lähtijämäärän vuoksi ensimmäinen 
luokka aloitettiin jo klo 8. Se oli kaikille 
avoin 70 cm, joka käytiin arvostelulla 
367.1. Luokkaan osallistui 14 ratsukkoa, 
joista voiton vei Tallitiimin Outi Hakala 
Goranilla. Muut sijoitukset menivät ratsu-
koille Heidi Heinonen – Barma (RvR), 
Crista Tapola-Teräsmaa – Ginger (TaRi) 
ja Anne Suutari – Pastario (HämR). Kaikki 
sijoittuneet tekivät puhtaan suorituksen mo-
lemmissa vaiheissa. 

Luokassa 2a päästiin jakamaan en-
simmäiset mestaruusmitalit, kun aikuismes-
taruudesta kilpailtiin 80 cm:n esteillä ja ar-
vostelulla A.2.0. Hämeen alueen aikuismes-
tariksi 2015 ratsasti Anne Suutari Pastariol-
la. Hopeaa sai Virpi Satonen Heavenlyllä 
(RSK) ja pronssia Sissi Rentto V.K. Herol-
la (OriRa). Kilpailun tiukan aikataulun 
vuoksi luokkapalkintojenjakoa ei pidetty, 
mutta mitalisteille seremonia toki pidettiin 
ja siitä vastasi Hämeen alueen edustajana 
Saija Kaidankangas. Luokkaruusukkeet 
kilpailijat saivat hakea kansliasta. 

 
Anne Suutari ja Pastario. 

Seuraavaksi ohjelmassa oli kaikille 
avoin 80 cm arvostelulla A.2.0. Siinä näh-
tiin 19 lähtöä ja voiton vei TRS:n oma tyttö 
Riia Ruohomäki Lucca Askilla. Toinen ja 
kolmas sija menivät Laaksolan Ratsastus-
seuran tytöille Paula Puura – Samaara ja 

Emilia Ala-Rantala – Lugers. TRS:n Jen-
ni Lehtinen Romuluksella otti viimeisen 
jaossa olleen ruusukkeen eli sijan viisi. 
Kaikki sijoittuneet pitivät puomit kannatti-
millaan. Luokkien 1, 2a ja 2b sijoittuneet 
palkittiin Hööksin lahjoittamilla tavarapal-
kinnoilla. Hööksin edustaja oli myös aamu-
päivän ajan paikalla pitämässä pienimuo-
toista ständiä kahviossa. 

 
Riia Ruohomäki ja Lucca Ask. 

Luokassa 3 päästiin jälleen jakamaan 
mitaleita, kun suomenhevoset kilpailivat 
omasta mestaruudestaan. Suomenhevosten 
estekorkeutta oli laskettu aikaisempien vuo-
sien 100 cm:stä 90 cm:iin. Näin luokkaan 
saatiin enemmän osallistujia ja mestaruu-
desta lähti kilpailemaan 12 ratsukkoa. Voi-
tosta käytiin tiukka taisto, kun ratsukko toi-
sensa jälkeen eteni puhtaasti ja edellistä no-
peammin. Voittoon ratsasti viimeisenä läh-
tenyt Jenni Kammonen Tea Ljungilla 
(VirRat). Kullan sekunnilla hävisi TRS:n 
Karoliina Kovanen Murron Innolla. Hope-
asta puolestaan reilun kaksi sekuntia jäi Ja-
nina Airikainen Vektorilla (NORA).  

Päivän suosituin luokka 37 lähdöllä 
oli luokka 95 cm, joka käytiin taitoarvoste-
lulla. Taas kerran TRS:n oma taitotuomari 
Sari Lundén oli kentällä arvioimassa rat-
sukoiden suorituksia ja laittamassa niitä 
paremmuusjärjestykseen. Vaikka taitoar-
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vostelussa helposti tuleekin jaettuja sijoja, 
saatiin tällä kertaa kolme ensimmäistä omil-
le pisteluvuilleen. Voiton vei TRS:n Mira 
Rantanen Camejalla pistein 7,7. Hopeaa 
sai Merilin Skippari Clitschkolla (TARI) 
pistein 7,6 ja pronssia Paula Puura Samaa-
ralla pistein7,5. Suurta eroa mitalistien kes-
ken ei siis saatu. TRS:läisistä sijoituksen 
nappasivat jaetulla neljännellä sijalla Laura 
Mattila Carmelolla ja Annukka Nyberg 
Bitonka A:lla pisteillä 7,4 sekä seitsemän-
nellä sijalla Mandi Kirjavainen Amance-
rilla. 

 
Mira Rantanen ja Cameja. 

Seuraavaksi ponit kilpailivat omasta 
mestaruudestaan 100 cm:n esteillä. Luokas-
sa saatiin jälleen TRS:lle kultamitali, kun 
sen voittoon ratsasti Hilla Lahdensuu 
Cuffesgrange Silverillä. Hopea ja pronssi 
menivät Ruovedelle, kun toiseksi ratsasti 
Siiri Sillanpää Baboesilla ja kolmanneksi 
Venla Laitinen Moskiitolla. Ponimesta-
ruudesta kilpaili yhteensä 11 ratsukkoa. 

 
Hilla Lahdensuu ja Cuffesgrange Silver. 

Kaikille avoimen metrin voitosta lähti 
kilpailemaan 30 ratsukkoa. Luokka käytiin 
arvostelulla A.2.0. Nopeimmin ja virheittä 
radasta suoriutui TRS:n Aura Laurila Tes-

sillä. Taistelu voitosta oli tiukka, sillä 
toiseksi tullut Anna Majala Quitolla (RvR) 
hävisi voittajalle vain neljä kymmenystä. 
Kolmanneksi sijoittui Ira Huusko Balatina 
V:llä (KKR). Terssiläisistä sijoille hyppäsi 
vielä jo edellisessä luokassa ruusukkeen 
napannut Laura Mattila, joka tässä luokassa 
sijoittui Carmelolla kahdeksanneksi. Luo-
kassa 19 ratsukkoa onnistui tekemään puh-
taan suorituksen. 

Avoimen luokan jälkeen jaossa oli 
jälleen mestaruusmitaleita, kun juniorit kil-
pailivat omasta mestaruudestaan 110 cm:n 
esteillä. Juniorimestaruudesta lähti kilpai-
lemaan 14 ratsukkoa. Voittoon ratsasti Jen-
ni Kammonen LRK Evita van het Mugge-
bossilla ja sai näin päivän toisen kultamita-
linsa. Hopea ja pronssi menivät TRS:n ty-
töille. Hopeaa sai Mandi Kirjavainen 
Amancerilla ja pronssia Roosa Onttonen 
Cetina M:llä. Kolme ensimmäistä pitivät 
nollan molemmissa vaiheissa, mutta vii-
meinen luokkasijoitus eli neljäs sija meni 
toisen vaiheen nopeimmalla neloselle Iiris 
Vaskelalle Picaro De Pacolla (UrHU). 

 
Jenni Kammonen ja Evita van het 

Muggebos. 

Kaikille avoimen 110 cm luokan voit-
toa lähti tavoittelemaan 28 ratsukkoa. Se 
käytiin arvostelulla A.2.0. Sen voittoon rat-
sasti yli kolmen sekunnin turvin Jasmin 
Hippeläinen Wodkalla (HOR) ennen Kirsi 
Hosiaa Catalpa Et Z:lla (Team MP). Kol-
manneksi sijoittui Lotta Laihotie Candik-
sella (K-HR). TRS:läisistä seitsemän sijoit-
tuneen joukkoon mahtui Miia Ruunu La 
Joliella ollen viides. Kaikki sijoittuneet te-
kivät puhtaan radan. 
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Päivän viimeisissä luokissa nuoret 
ratsastajat ja seniorit kilpailivat omista mes-
taruuksistaan. Päivän tiukka aikataulu oli 
onnistuttu pitämään tähän asti niin hyvin, 
että tuomaristo saattoi jopa hieman aikais-
taa nuorten mestaruuden alkamista. Nuoret 
kilpailivat estekorkeudella 115 cm ja luok-
kaan lähti kuusi ratsukkoa. Kullan vei Mari 
Mäntysalmi Lascolla (VirRat). Hopeaa rat-
sasti Tuike Laaksonen Drumguidolla 
(LmR) ja pronssia Melika Mäkinen Can-
berralla (IRAS). Kaikki mitalistit tekivät 
puhtaan radan molemmissa vaiheissa. 

 
Jenni Kammonen ja Tea Ljung. 

Päivän viimeisessä luokassa seniorit 
pääsivät kilpailemaan omista mitaleistaan 
120 cm:n esteillä. Lähtöjä luokassa nähtiin 
14. Rata tuntui olevan haastava, sillä aino-
astaan voittaja onnistui tekemään nollan 
molemmissa vaiheissa ja toiseen vaihee-
seenkin pääsi ainoastaan neljä ratsukkoa. 
Kullan vei Aki Karhapää Dublinilla 
(LmR) ennen TRS:n kaksikkoa Sari Lundén 
Lasdiema ja Karoliina Kovanen Picacha. 
Luokan viimeinen sijoitus meni Jasmin 
Hippeläiselle Wodkalla. 

Jos kesä oli sateinen, niin elo- ja 
syyskuussa saatiin nauttia aurinkoisista ke-
leistä. Tätäkin kisapäivää aurinko suosi, 
vaikka ajoittain tuuli tuntui vilpoisalta. Jopa 
illan pimetessä saatiin edelleen nauttia läm-
pimästä syysillasta, kun pienellä porukalla 
keräiltiin esteitä odottamaan seuraavia koi-
toksia. Seuraavan kerran Niihamassa hypä-
täänkin jo hallissa. Aurinko taisi tarttua ih-
misten mieleenkin, sillä pitkästä päivästä 
huolimatta kisapäivän tunnelma oli hyvä ja 
leppoisa. Kilpailun sujumisesta tällä kertaa 
vastasivat kilpailun johtaja Leena Virta-
Niemi, tuomariston puheenjohtaja Ari 
Eriksson ja ratamestari Taina Rampa. 
Buffetin herkuista ja kisaväen vatsojen täyt-
tämisestä vastasi Juhlakeskus Manchester 
Laura Arolan johdolla. 

 
Karoliina Kovanen ja Murron Into. 

  
 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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TRS:n koulumestaruudet 27.9. 
 
Niihaman ulkokausi 2015 saatettiin päätökseen syyskuun viimeisenä sunnuntaina, kun 
kentällä kisattiin TRS:n koulumestaruuksista. Päivän aikana ratsastettiin viisi luokkaa, 
joista osa oli avoimia ainoastaan mestaruuksista kisaaville ja kahteen otettiin mukaan 
myös muita. Myös koulumestaruudet kisattiin 1-tason kilpailuna. 
 
Kilpailu aloitettiin sunnuntaiaamuna klo 9 
luokalla helppo C:1, jossa kilpailtiin TRS:n 
minimestaruudesta. Luokkaan oli ilmoittau-
tunut vain kolme ratsukkoa, mutta se oli 
juuri riittävä määrä, että luokka ratsastettiin. 
TRS:n minimestaruuden voitti Niihama Ri-
dingin kisatiimiläinen Anna Väisänen ope-
tusponi Atralla. Ratsukko sai tuloksen 
65,750 %. Hopealle sijoittui jo esteillä yh-
den mitalin ratsastanut Laura-Linnea Ny-
blom Dagestanilla (61,000 %) ja pronssia 
sai Nelli Pekkarinen Munsboro Go Westil-
lä (58,250 %). 

 
Minimestari Anna Väisänen ja Atra. Pal-

kintoja jakamassa Nina Soilammi ja Sari 

Maunula. 

Minimestaruuden jälkeen aloitettiin 
toisella radalla luokka 2 helppo B:0, jossa 
kilpailtiin TRS:n juniorimestaruudesta, 
mutta se oli myös kaikille avoin. Luokkaan 
olisi otettu maksimissaan 40 ratsukkoa, 
mutta rajaus oli turha, sillä siihen osallistui 
vain 16 ratsukkoa. Usein koulukisoihin on 
tunkua, mutta tällä kertaa ilmoittautumisia 
ei saatu koko päivällekään kuin 62 lähdön 
verran. Luokan voitti ylivoimaisesti Renja 
Aarnio Königs Kapris KS:lla tuloksella 
68,600 %. Toiseksi sijoittui Ulla Uusitalo 
RIP’s Debut de la Viellä (64,700 %), kol-
manneksi Ooma Liukkonen Rosornalla 

(63,600 %) ja neljänneksi Elviira Laakko-
nen Chavvy Emperor Zeuksella (63,500 
%). Kaikki sijoittuneet edustavat TRS:ää. 
Koska Renja ei enää ole juniori, muodostui 
junioreiden mitalikolmikko Ullasta, Oonas-
ta ja Elviirasta. Valitettavasti viidenneksi 
sijoittunut Essi Kaila huomasi protestiajan 
umpeuduttua, että hänen ja Faustin pisteet 
oli laskettu väärin. Tarkistetut pisteet olisi-
vat oikeuttaneet luokassa kolmannelle sijal-
le ja juniorimestaruushopealle. Koska huo-
mautus tehtiin protestiajan umpeuduttua, 
luokkatuloksiin ei muutoksia tehdä, eikä 
keltään mitalia viedä, mutta TRS haluaa 
kuitenkin muistaa junioriaan antamalla Es-
sille ylimääräisen hopeamitalin. Junioreissa 
on siis tänä vuonna kaksi hopeamitalistia ja 
myös pronssimitalisti. 

 
Junioreiden mitalikolmikko. 

Samaan aikaan toisella radalla ratsas-
tettiin luokka 4, joka oli avoin TRS:n poni- 
ja suomenhevosmestaruuksista kilpaileville. 
Vuosikaudet ratsastettu ohjelma helppo B:3 
oli tänä vuonna vaihdettu helppo B -
tasoiseen Nuorten hevosten kenttäkilpai-
luohjelmaan. Luokassa starttasi 17 ratsuk-
koa. Luokan voitti Oosa Sivén Caramballa 
(67,708 %), joka näin sai ponimestaruus-
kultaa. Luokassa toiseksi sijoittui ratsukko 
Carita Ijäs – Vani (65,417 %), joka puo-
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lestaan loimitettiin suomenhevosmestariksi. 
Kolmanneksi ja ponimestaruushopealle si-
joittui Netta Mankinen Sir Vihtoryllä 
(64,583 %). Neljänneksi ja suomenhevos-
hopealle sijoittui Virpi Lepola Broby Me-
lissalla (64,271 %). Viimeisen luokkasijoi-
tuksen ja ponimestaruuspronssia ratsasti 
Emilia Selkee Paradox Dazzlerilla (62,188 
%). Suomenhevospronssia sai luokassa 
kuudenneksi sijoittunut Mari Sunell Tittan 
Taavilla (61,771 %). 

 
Ponien mitalikolmikko. 

Kolmen ensimmäisen luokan jälkeen 
pidettiin lyhyt huoltotauko, jolloin radat la-
nattiin kevyesti ja toinen rata pidennettiin 
pikapikaa pitkäksi radaksi. Vettä oli tullut 
juuri sopivasti ja kenttä pysyi erinomaisessa 
ratsastuskunnossa läpi koko kisan. Toki oli 
varauduttu siihen, että tarvittaessa kilpailu 
ratsastaa kilpailumaneesissa, mutta onneksi 
se voitiin pitää ulkona.  

 
Suomenhevosten mitalikolmikko. 

Huoltotauon jälkeen toisella radalla 
alkoi luokka 3, jossa ratsastettiin helppo 
B:3. Se oli avoin TRS:n aikuis- ja kaksois-

mestaruudesta kilpaileville. Luokkaan osal-
listui 13 ratsukkoa. Sen voitti Ulla Uusitalo 
RIP’s Debut de la Viellä (68,750 %). Ulla 
kilpaili kaksoismestaruudesta, mutta har-
millisesti hieno kouluosuus ei riittänyt mita-
leille kaksoismestaruuden kokonaiskilvassa. 
Luokassa toiseksi sijoittui Eeva Välikoski 
Ednalla (64,659 %), joka näin varmisti it-
selleen kaksi kultamitalia sekä aikuismesta-
ruuden että kaksoismestaruuden. Luokassa 
kolmanneksi sijoittui Tiia Koskimies Wyra 
2:lla (63,636 %). Tällä tuloksella varmistui 
Tiialle kaksoismestaruushopea. Viimeisen 
luokkasijoituksen ja kaksoismestaruus-
pronssia ratsasti Essi Kaila Faustilla 
(63,523 %). Essi hävisi hopean vain puolel-
la pisteellä. Kaikki kaksoismestaruusmita-
listit saivat saman pisteluvun, kun este- ja 
koulusijoitus laskettiin yhteen. Näin ollen 
menestyminen kouluosuudella ratkaisi mi-
talin värin. Aikuismestaruushopea- ja 
pronssimitalistit löytyvät luokkasijoilta viisi 
ja kuusi. Aikuismestaruushopeaa ratsasti 
Johanna Peltola Palttalan Reskalla 62,727 
%) ja pronssia Jenni Brusila-Salovuori 
Kropalla (62,045 %). 

 
Aikuis- ja kaksoismestarit sulassa sovussa. 

Samaan aikaan toisella radalla ratsas-
tettiin helppo A -tasoinen CCIP ** kenttä-
kilpailuohjelma poneille, joka oli päivän 
toinen kaikille avoin luokka. Tähänkin 
luokkaan olisi otettu 40 ratsukkoa, mutta 
siihen osallistui niitä vain 13. Luokassa rat-
kaistiin yhdistetty TRS:n nuorten ja se-
nioreiden mestaruus. Luokan voittoon ja 
sennumestaruuskultaa ratsasti Susanna 
Lumio Deep Sea Pearlilla (65,000 %). 
Toiseksi ja hopealle sijoittui Renja Aarnio 
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Königs Kapris KS:lla (63,452 %). Kolman-
neksi ja pronssille puolestaan sijoittui Suvi 
Auvinen Citrino V:llä, jonka suoritus jakoi 
melkoisesti tuomareiden mielipiteet. H-
tuomari Maria Nikkilä näki Suvin luokan 
voittajana ja C-tuomari Nina Soilammi 
vasta sijalla yhdeksän. Pisteissäkin prosent-
tiero oli yli viisi. Viimeinen luokkasija me-
ni Heidi Saloselle ja Claire v. Drienellä 
(61,667 %). 

 
Yhdistetty nuorten ja senioreiden 

mitalikolmikko. 

Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta 
sää suosi kilpailuja. Ainoastaan viimeisten 
luokkien palkintojenjakoa odottavat saivat 
sadekuuron niskaansa, kun tornissa kuu-
meisesti laskettiin, kenelle mitalit jaetaan. 
Luokkasijoittuneille ei tällä kertaa järjestet-
ty lainkaan palkintojenjakoa, vaan ruusuk-
keet ja esinepalkinnot sai hakea kansliasta. 
Palkintojenjakoon pääsivät ainoastaan mita-

listit. Päivän sujumisesta kilpailunjohtajana 
vastasi jälleen kerran Leena Virta-Niemi ja 
tuomariston puheenjohtajana ja ahkerana 
palkintojenjakajana toimi Nina Soilammi. 

 
Junnupysti ulkoilemassa kentänaidalla. 

Sekä koulu- että estemitalisteja tul-
laan lähestymään sähköpostitse, jotta vuo-
den viimeiseen NettiHokkiin saadaan taas 
mestariratsukoiden esittelyt, toivottavasti 
runsaslukuisena. Jos kirjoitusinto iskee en-
nen sähköpostin saapumista, saa esittelyitä 
lähettää kuvan kerran (vesileimaton, mutta 
kuvaajan nimi mukaan) osoitteeseen 
hokkitrs@gmail.com. 

 
 

 
 
Teksti ja kuvat: Jonna Vilén.
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TRS-mestarit 2015 
 
Estemestarit 
 
Minimestarit 
I Laura-Linnea Nyblom – Haverstein's 
Rosanna 
II Aino Raivio – Miss Milow 
III Sonja Lipponen – Picasso Skovly 
  
Ponimestarit 
I Aura Muurimäki – Miks-Wonder 
II Neea Rantanen – Peasant Liquor 
  
Suomenhevosmestarit 
I Anniina Ketola – Riennon Tähti 
II Sari Lundén – Sorajouhi 
III Susanna Alanen – Iivana 
  
Aikuismestarit 
I Anniina Ketola – Riennon Tähti 
II Hanna-Mari Räsänen – Juwentus 
III Eeva Välikoski – Edna 
  
Taitomestarit 
I Nita Raiskio – Balsa 
II Essi Kaila – Faust 
II Jenni Kinnunen – Knoblauch 
  
Juniorimestarit 
I Meri Voitila – Mr Bond 
II Aura Laurila – Tess 
III Peppi Lumio – Bonaparte III 
  
Nuorten mestarit 
I Saara Mantere – Lotte 
II Mirella Luhtala – Karoga 
III Maria Kukkula – Olympia III 
  
Seniorimestarit 
I Heidi Heikkilä – Cobrato 
II Hanna Nikkilä – Gazant SB 
III Jose Bernardes – Delight M 
 
 
 
 
 

Koulumestarit  
 
Minimestarit 
I Anna Väisänen – Atra 
II Laura-Linnea Nyblom – Dagestan 
III Nelli Pekkarinen – Munsboro Go West 
 
Ponimestarit 
I Oosa Sivén – Caramba 90 RP 
II Netta Mankinen – Sir Vihtory 
III Emilia Selkee – Paradox Dazzler 
 
Suomenhevosmestarit 
I Carita Ijäs – Vani 
II Virpi Lepola – Broby Melissa 
III Mari Sunell – Tittan Taavi 
 
Aikuismestarit 
I Eeva Välikoski – Edna 
II Johanna Peltola – Palttalan Reska 
III Jenni Brusila-Salovuori – Kropa  
 
Juniorimestarit 
I Ulla Uusitalo – RIP's Debut de la Vie 42 
NF 
II Oona Liukkonen – Rosorna 
II Essi Kaila – Faust (ylimääräinen hopea) 
III Elviira Laakkonen – Chavvy Emperor 
Zeus 
 
Nuorten ja senioreiden mestarit 
(yhdistetty) 
I Susanna Lumio – Deep Sea Pearl 2064 
II Renja Aarnio – Königs Kapris KS 
III Suvi Auvinen – Citrino V 
 
Kaksoismestarit 
I Eeva Välikoski – Edna 
II Tiia Koskimies – Wyra 2 
III Essi Kaila – Faust 
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Valtakunnallinen Nouse ratsaille -päivä 6.9.2015 
 
Sunnuntaina 6.9. vietettiin Tampereen ratsastuskeskuksessa Nouse Ratsaille-avoimien 
ovien päivää klo 12–14. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Niihama Riding ja Tampe-
reen Ratsastusseura. Ohessa Laura Toivasen raportti tapahtumasta. 
 

Paikalle oli saapunut lapsiperheitä tutustu-
maan Niihama Riding ratsastuskoulun ja 
Tampereen ratsastusseuran toimintaan. 

Ratsastuskoulun opetusratsut Asta ja 
Blondi tarjosivat mahdollisuuden kokeilla 
ilmaiseksi talutusratsastusta perheen pie-
nimmille ja rohkeimmat vanhemmatkin 
nousivat hienosti ratsaille. Ratsut toimivat 
mallikkaan rauhallisesti tehtävässään. 

 
Opetusratsut Blondi ja Asta. Kuva Linnea 

Kaveniemi. 

Keppihevosratsukoita ilmoittautui 
kilpailuihin 13 ratsukon voimin ja radoilla 
näkyikin vasta-alkajista kokeneisiin 
keppariratsukoihin. Muutama keppihevonen 
olikin varsin vauhdikas, mutta kaikki pääsi-
vät turvallisesti maaliin saakka. Kaikki 
keppihevosratsukot palkittiin punavalkoisin 
ruusukkein ja asianmukaisesti myös 
kunniakierros laukattiin kaikkien ratsukoi-
den voimin. 

Tapahtuman kohokohta oli kuitenkin 
pukuratsastus, johon osallistuvat ratsukot 
olivat todellakin panostaneet tarkasti harki-
tulla suunnittelulla. Esityksissä näkyi puku-
loistoa ja hienoa esiintymistä musiikin tah-
dissa. Kaikki pukuratsastukseen osallistu-
neet olisivat ansainneet palkinnon, mutta 
yleisöäänestyksen perusteella tällä kertaa 
ääniä sai eniten Luolanainen ratsullaan Tik-

ru ja toinen palkittava ratsukko oli Pink 
Panther -tiimi Romilla. Yleisöä katsomossa 
oli pukuratsastuksen aikaan noin 100 henki-
löä. 

 
Pukuratsastuksen voittaja Luolanainen. 

Kuva Venla K. 

Mukavan ohjelman yhteydessä Nii-
hama Riding kisatiimi piti buffettia kahvio-
tiloissa tarjoten maukasta makeaa ja suo-
laista purtavaa. Samassa yhteydessä järjes-
tettiin myös hevos- ja ratsastusvaruste-
kirppis, josta saattoi tehdä hyviä löytöjä. 

Avoimet ovet olivat varsin onnistunut 
tapahtuma ja suuret kiitokset siitä kaikille 
osallistujille! Seuraavat avoimet ovet järjes-
tetään loppuvuoden 2015 aikana ja suosittu 
pukuratsastus saa sielläkin varmasti jatkoa. 

 

Pukuratsastuksen toinen palkittava 

ratsukko Pink Panther -tiimi.
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Niihama Ridingin syksyn 2015 tapahtumia: 
 
La 3.10. alkaen 12 harjoituskoulukisat 
La–su 17.–18.10. Hoito 2 merkkisuoritus 
La 24.10. aikuisille suunnattu perushoitomerkin hoitokurssi 
Ke 28.10. klo 18–20 Katri Syvärisen luento kilpailemiseen valmistautumisesta 
La 31.10. alkaen klo 10 harjoitusestekisat  
La 14.11. alkaen klo 16 harjoituskoulukisat  
Ke 25.11. klo 17–21 Kari Vepsän peruskurssi 
La 28.11. alkaen klo 16 alkaen harjoitusestekisat 
La 19.12. alkaen klo 16 alkaen Pikkujouluharjoituskisat oppilaille ja yksäreille 
 
Lisätiedot www.niihamariding.fi ja Niihama Ridingin facebook-sivut 
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Rohkeat tytöt joukkue-SM-matkalla 
 
13.9. Vaasan aurinkoisen raviradan täyttivät juoksijoiden sijaan toinen toistaan kau-
niimmat kouluhevoset, jotka olivat saapuneet kilpailemaan joukkueiden välisistä 
suomenmestaruuksista. Tampereen Ratsastusseuraa lähtivät edustamaan Suvi Auvinen 
– Citrino V, Susanna Lumio – Deep Sea Pearl ja minä, Essi Antila – Jaybee Apprentice. 
Vaikka tiesimme, että meitä vastassa olisivat todella kovatasoiset ja kokeneet joukkueet, 
päätimme yhteistuumin lähteä nauttimaan edustustehtävästä ja tekemään parhaamme. 
 

 
Essi ja AP eli Jaybee Apprentice. 

Herrasmieshevoseni Jaybee Apprentice on 
ollut minulla tämän vuoden maaliskuusta 
alkaen. Itselläni on tätä kisakautta ennen 
vain muutamia junnuvuosina kisaamiani 
seurakisoja alla. Olemme kohonneet luok-
kia ylöspäin aika lujaa vauhtia siten, että 
heinäkuussa kisasimme ensimmäisen 
Intermediate 1 -luokkamme Lappeenran-
nassa. Kauteen on mahtunut siis paljon jän-
nitystä ja itsensä ylittämistä, ja kun minua 
pyydettiin joukkue-SM:iin, sain jälleen yh-
den etapin tavoiteltavaksi – ratsastaa jouk-
kueessa.  

Apprentice on kansainvälisellä tasolla 
startannut GP-hevonen, joka yrittää aina 
parhaansa. Se on kuitenkin herkkä ja sillä 
on liikkumisessaan miljoona vaihdetta, jo-
ten tarvitsemme varmaankin ainakin vuo-
den yhteiseloa, että opimme tuntemaan toi-
semme oikein hyvin. Se yhdistettynä hyvin 
pieneen kisakokemukseeni meillä on paljon 
opittavaa. ☺ 

Verryttely onnistui sunnuntaina oi-
kein hyvin valmentajani Ville Vaurion 

kanssa. Radalle mennessä minua hymyilyt-
ti, kun kokonaisuus tuntui niin hyvältä. 
Teimme tähänastisesti parhaimman ravi-
ohjelman ja laukkaohjelmaan tullessa fiilis-
telin ehkä vähän liikaakin, sillä siellä teim-
me rikot vasemmassa piruetissa ja kolmo-
sissa, jotka yleensä sujuvat meillä mukavas-
ti. Nämä menevät täysin minun oman rat-
sastukseni piikkiin, hevonen tuntui oikein 
hyvältä ja yhteistyöhaluiselta. Olimme 
oman luokkamme viidensiä, mihin voin olla 
oikein tyytyväinen näin kovassa seurassa.   

Susanna kertoo omista tunnelmistaan 
näin: ”Tämä oli hieno kokemus ja kunnia 

päästä edustamaan seuraa. Kaksi kertaa 

aiemmin olen ollut ehdolla, mutta aina on 

tullut jotain, miksi ei ole päästy lähtemään. 

Ensimmäisellä kerralla jonkun hevonen 

sairastui ja toisella kerralla meillä ei ollut 

satulaa, jolla olisimme voineet mennä. Nyt 

päästiin mukaan ja hyvillä fiiliksillä. Hie-

man toki jännitti, koska hevonen ei aiemmin 

ole startannut vaativaa, vaikkakin temput 

osaa. Sanoinkin, että me ollaan kyllä niin 

kysymysmerkkejä, mitä tulee, mutta toki 

voidaan lähteä – vaativat ovat vasta ensi 

vuoden tavoitteena. 
Matkaan päästiin ja ell-tarkastus me-

ni hienosti läpi ja Essi rutinoituneena 

näyttelyheppana esiintyi rauhallisesti. Sun-

nuntaina oli aistittavissa jännitystä ja ver-

kassa Essin päässä hieman keitti, eikä saatu 

varmaan yhtään vaihtoa tehtyä. Muutenkin 

hevonen oli aika kiihtyneessä tilassa. Ra-

dalla se kuitenkin rauhoittui, vaikkakin 

edelleen oli jännittynyt. 
Suoriuduimme ensimmäisestä vaati-

van radasta näin ensikertalaisiksi ja tällä 

tasolla hyvin. Radalla oli muutamia hyviä 

pätkiä ja mieltä erityisesti lämmittää lisät-

tyjen askellajien ravin ja laukan 7. Tuoma-
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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. 

rit kaipasivat lisärutiinia tehtäviin. Tämä 

toki oli tiedossa, koska lähdimme tähän 

luokkaan harjoittelematta. Mutta siis kaiken 

kaikkiaan aivan mahtava kokemus. Kisat oli 

hienosti järjestetty ja siellä oli mahtava 

tunnelma… Niin ja ehkä mainitsemisen ar-

voista on se, että hevonen on ollut treenissä 

nyt reilun vuoden, sillä se on varsonut kol-

me varsaa.” 
”Kivaa oli ja olen ihan tyytyväinen 

meidän suoritukseen kovassa seurassa. Sen 

verran äkkilähtö tuli ainakin minulle, että ei 

juuri ehtinyt valmistautua tai edes jännit-

tää,” kuvailee Suvi Auvinen tunnelmiaan.  
Onnea Helsingin Ratsastajat, Ypäjän 

Ratsastajat ja Korsholms Sportryttare mita-
leista! ☺ 

 
Suvi ja Siiri Vaasassa. 

 

 
 

Teksti: Essi Antila. Kuvat: Essi Antilan kotialbumi, Jonna Saukko.
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Hämeen alueen kouluratsastuksen seurajoukkuemestaruudet 
 
Hämeen alueen kouluratsastuksen seurajoukkuemestaruudet kisattiin viime vuoden ta-
paan Vesilahdella syyskuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Kilpailu mitaleista oli 
tiukka ja tällä kertaa Tampereen Ratsastusseuran ykkösjoukkue jäi niukasti pronssille. 
 
Tämän vuoden koulujoukkuemestaruudet 
kisattiin mukavassa alkusyksyn säässä sun-
nuntaina 20.9. Vesilahdella. Mukana oli yh-
teensä 17 joukkuetta, joiden ratsukoista osa 
ratsasti ohjelmana helppo B:0:n ja osa 
helppo A -tasoisen FEI:n CCIP** kenttä-
kilpailuohjelman poneille 2007. TRS:lla oli 
hienosti mukana kaksi joukkuetta, joissa 
ratsasti yhteensä 8 ratsukkoa.  

Koko kilpailun voiton vei tällä kertaa 
Valkeakosken Ratsastajat yhteistuloksella 
64,276 %. Seuraavista sijoista käytiin kova 
kamppailu ja ne ratkesivatkin vain muuta-
mien kymmenysten erolla. Toisen sijan vei 

Ypäjän Ratsastajat tuloksella 63,789 % ja 
Tampereen ratsastusseuran 1. joukkue nap-
pasi täpärästi pronssia tuloksella 63,481%. 
Joukkueessa ratsastivat Susanna Lumio ja 
Deep Sea Pearl, Suvi Auvinen ja Citrino V, 
Oosa Sivén ja Caramba sekä Heidi Salo-
nen ja Claire v. Driene.  

Kilpailu oli kokonaisuudessaan tiukka 
ja tasainen. Tampereen ratsastusseuran 2. 
joukkue keräsi tuloksen 58,351 %. Joukku-
eessa ratsastivat Meri-Maria Pöysti ja 
Uniek Utopia, Miia Ijäs ja Taddeus Du-
wiana, Tytti Koro ja Renso sekä Tiia 
Koskimies ja Wyra 2.

 

 
Pronssimitalistit Suvi Auvinen – Citrino V, Susanna Lumia – Deep Sea Pearl ja Oosa Sivén – 

Caramba. Heidi Salonen puuttuu yhteispotretista. 

 
 
Teksti: Heidi Salonen. Kuva: Jonna Saukko. 
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Niihaman puuhamaa 
 
Niihaman kokoiselta tontilta ei puuha lopu kesken. Kesällä TRS:n kesäpoika Antti 
Valorinta kunnosti estekalustoa Osuuspankin maksamana kesätyöntekijänä. Syyskuussa 
seuran omat nuoret siistivät paikkoja seuran syystalkoissa, joissa toki oli mukana 
vanhempiakin seuran jäseniä. Ja paljon jäi vielä tehtävää odottamaan seuraavia 
ahkeroijia. 
 

 
TRS:n kesäpoika Antti Valorinta. 

Niihaman Puuhamassa riittää töitä niin 
talkoohengessä kuin nuoria työllistämäl-
läkin. Nimittäin Osuuspankki käynnisti 
viime keväänä kahden viikon "kesätyö nuo-
rille" -projektin yhdistyksille ja seuroille. 
Op antoi seuralle nuoren palkkarahat 500 €. 
Ilmoituksen nähtyäni laitoin oitis TRS:ltä 
hakemuksen kesätyöntekijästä tontillemme. 
Olimme suuresta hakijamäärästä yksi onne-
kas seura, joka sai kesätyöntekijän. Hakijoi-
ta oli meille runsaasti ja kun kävin hake-
muksia läpi, huomasin, kuinka paljon on 
fiksuja ja osaavia 15–17-vuotiaita nuoria. 
Kaikkihan minä olisin ottanut, jos olisin 
voinut – ja yksi vain piti valita. No, piti 
asettaa kriteerejä. Tehtävänä puuhamaassa 
oli mm. estekaluston kunnostaminen sekä 
maneesin estetarvikevaraston sisämaalaus 
ja homesuojaus. Piti siis jaksaa nostella 
puomeja, olla omatoiminen, reipas ja tun-
nistaa työkalut, eikä saanut mielellään olla 
allerginen. Haastattelimme Ritun kanssa 
muutaman pojan. Niin, nyt päädyttiin poi-
kiin tänä hevosmaailman tasa-arvon aikaan. 

Kolme niin samanoloista ja fiksua 
poikaa kävi näyttäytymässä ja lopulta pää-
dyimme 15-vuotiaaseen Antti Valorintaan. 
Työviikoiksi valitsimme 29.6.–10.7. juuri 
ennen Teivon Horze Hevoshippaloita. Antti 
oli reipas, iloinen ja hyvin vastuuntuntoinen 
nuori mies. Puomit tuli maalattua sellaisella 
tarkkuudella, että taisin saada jopa huomau-
tuksenkin, kun auttaessani hiukan hutiloin. 
Antti piti tunnollista työpäiväkirjaa ja välil-
lä piti ihan sanoa, että nyt kyllä työaika on 
jo lopussa. Mutta Antti tuumasi, että kyllä 
tämä väri nyt pitää loppuun laittaa, niin 
maanantaina saa aloittaa sitten tällä punai-
sella. Ja kyllä meidän sponsoriesteet loisti-
vatkin Teivon nurmella hienosti! Muistoksi 
tuli ehkä muutama maalitahra itse kunkin 
vaatteeseen – ihan ei kaikki väri ehtinyt 
kuivua. Onneksi kukaan ei kuitenkaan par-
haimmissaan ollut rataa rakentamassa :) 

 
TRS-portti uudessa maalissa loisti Teivon 

nurmella. 

Meillä on ihania nuoria ympärilläm-
me, mutta aina emme varmaan huomaa olla 
kiitollisia siitä. On ilo katsella sitä tekemi-
sen taitoa ja intoa. Iso kiitos meidän omille 
nuorille, jotka jaksavat olla kisatalkoissa ja 
vielä siivoustalkoissakin. Viime lauantain 
26.9. ytimekäs ja tehokas talkooporukka 
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saikin paljon aikaiseksi Niihaman nurkissa. 
Kaksi lavaa tuli täyteen turhaa roinaa ja tuli 
myös rakennettua uusia harjoituskouluaito-
ja. Maalaus jäi vielä odottamaan lautojen 
kuivumista. Samaan aikaan toisaalla eli 
kentällä tehotiimi Jonna ja Lennu rakensi-
vat yksissä tuumin kaksi koulurataa seuraa-
valle päivälle. Käsipareja riensi apuun lop-
pumetreillä siivoustalkoista.  Talkoilijoille 
oli tarjolla monipuolista syötävää tallimes-
tarin asunnossa ja kyllähän se maittoikin.  

Talkoilu on mukavaa hyvässä seuras-
sa! Ja meillähän on hyvä Seura! 

 
Teksti ja kuvat: Irmeli Heliö. 
 

 

 
Niihaman syystalkoissa Mikko Peura ja 

Tomas Nyman. Kuvassa jiirisaha, jota Irkku 

etsi työkalupakista. Ei löytynyt. Jiirisaha ei 

ole työkalu, jota kuljetetaan kevyesti kaina-

lossa tai käsilaukussa.

 
 
 
 
 
 

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. 

 



 29 

Hevosten hiekansyönti 
 
Hiekansyönti on suomalaisten hevosten ja erityisesti suomenhevosten ja ponien ongelma. 
Osa hevosista syö hiekkaa rehujen mukana, osa tekemisen puutteessa tarkoituksella. 
Osalle hevosista hiekka kertyy suolistoon, osalle ei. Suolistoon kerääntyessään hiekka 
aiheuttaa monenlaisia ongelmia kuten suorituskyvyn alenemista ja hiekkaähkyjä.  
 
Hiekka on yleisnimitys röntgenkuvassa nä-
kyvälle tiiviille maaperäainekselle, eikä tar-
koita pelkästään hiekkaa. Kerätäkseen 
hiekkaa suolistoon hevosen ei siis tarvitse 
olla hiekkapohjaisessa tarhassa, vaan hiek-
kakertymä voi tulla esim. niukalla laitumel-
la, kun hevonen nyppii ruohot juurineen. 
Hiekkakertymä on usein itseään ruokkiva 
tauti, jossa suolen pohjalle kertyy ensin 
hieman hiekkaa. Kertyneen hiekan paino 
estää suolen normaalia liikettä ja aiheuttaa 
lisähiekan kertymisen. On täysin väärä luu-
lo, ettei hevosella voi olla hiekkakertymää, 
jos sen ei ole koskaan nähty syövän hiek-
kaa. Kertymä voi tulla pelkästään siitä, että 
hevonen syö heinät tarkasti maasta. Tästä 
syystä heinät tulisikin syöttää kovalta alus-
talta, josta hiekkaa ei tule mukana (betoni, 
kumi, havut) tai pienisilmäisestä verkosta, 
josta ne eivät varise maahan. Syytä hevos-
ten hiekansyöntiin ei tiedetä. Hiekkaa syö-
villä hevosilla ei yleensä ole vitamiinien ja 
mineraalien puutetta. 

Suolistoon kertynyt hiekka voi oireil-
la monin tavoin. Tavallisimmin hiekkaker-
tymä löydetään, kun hevosella on ähky ja 
sen syytä etsitään. Hevosella voi olla useita 
lieväoireisia ähkyjä tai akuutti voimakas 
ähky. Oireena voi myös olla krooninen ri-
puli tai muu ulosteen koostumuksen vaihte-
lu, koska hiekka ärsyttää suolta, karvapeit-
teen huononeminen, haluttomuus liikkua tai 
laihtuminen. Oireita ole aina ole välttämättä 
lainkaan, vaan hiekka löytyy sattumalöy-
döksenä. 

Hiekkaa poistetaan suolen sisältöä 
pehmittävällä psylliumilla, jota on markki-
noilla useina eri valmisteina: siemeninä, 
kuorijauheena ja lesemuotoisena valmistee-
na. Kaikki hevoset eivät suostu syömään 
psylliumia riittävän suuria määriä. Tällöin 
niitä voidaan houkutella syömään lisäämäl-
lä psylliumin joukkoon jotain makua paran-

tavaa esim. melassisiirappia. Hiekanpoisto 
voidaan toteuttaa myös klinikalla, jossa he-
voselle annetaan päivittäinen psylliumannos 
nenänieluletkulla. Klinikalla hoitoon voi-
daan yhdistää vettä sitova ja näin suoleen 
vettä keräävä magnesiumsulfaatti. Uusim-
man tutkimuksen mukaan magnesiumsul-
faatin lisääminen letkutushoitoon parantaa 
hoitotuloksia merkittävästi. Massiivisen 
hiekkakertymän hoitaminen ei ole riskitön-
tä, ja osa potilaista saa ähkyn hiekan läh-
tiessä liikkeelle suolistossa. Suuri ja raskas 
kertymä voi myös vahingoittaa suolen sei-
nämää, pahimmillaan jopa suolen repeämi-
seen asti. Hoidon jälkeen on tärkeää ottaa 
kontrollikuva, jotta nähdään, että hiekka on 
todella poistunut suolesta.  

Jatkossa on erittäin tärkeää ennalta-
ehkäistä uusien hiekkakertymien syntymi-
nen. Joillekin hevosille riittää se, että ruuat 
tarjotaan niin, ettei niiden mukana elimis-
töön tule hiekkaa. Joillekin apu voi olla 
suodatinkankaan päälle tehty haketarha, 
jossa hevonen ei pääse hakkeiden alta kai-
vamaan hiekkaa. Paatuneimmille hiekan-
syöjille voidaan laittaa tarhaan koppa, joka 
estää niitä syömästä hiekkaa. Pahimmassa 
tapauksessa hevonen oppii kopasta huoli-
matta saamaan hiekkaa syötäväksi ja tar-
haaminen joudutaan kokonaan kieltämään. 
Myös psylliumia voi käyttää ennaltaeh-
käisevästi muutaman kerran vuodessa 1–2 
viikon kuurin kerrallaan. Psylliumia ei kui-
tenkaan tule käyttää jatkuvasti, koska tut-
kimusten mukaan sen laksatiivinen vaikutus 
vähenee, jos suoliston bakteerit alkavat 
käyttää sitä ravinnokseen. 

Omakohtaisesti sain tutustua hiekka-
ongelmaan pitkän kaavan mukaan, kun 
suomenhevoseni löydettiin eräänä heinäkui-
sena aamuna akuutissa voimakkaassa äh-
kyssä. Hevonen, jolla ei 8,5 vuoden aikana 
ole ollut ähkyn ähkyä. Suoliston röntgen-
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kuva osoitti, että hevosella oli suolistossa 
valtava hiekkakertymä. Kuvassa hiekan ylä-
reuna ei edes näkynyt, koska muut elimet 
tekivät varjonsa sen päälle. Eläinlääkärin 
ohjeen mukaan psyllium-kuuri alkoi, kun 
suolisto oli ensin saanut rauhoittua muuta-
man päivän ähkyn jälkeen. Psylliumia syö-
tettiin kaksi viikkoa eläinlääkärin määrää-
mällä annostuksella. Hevoseni onneksi söi 
psylliumin hyvin, kun sen sekoitti runsaa-
seen melassiveteen ja huolehti, ettei siihen 
jäänyt kökköjä. Kuurin ajaksi eläinlääkäri 
suositteli vain kevyttä liikuntaa, mutta kai-
kissa askellajeissa, koska poistuva hiekka 
rasittaa suolistoa. Hevosen ratsastettavuus 
parani huomattavasti tänä aikana. Oire, jota 
en ollut osannut yhdistää hiekkaan, koska 
en koskaan ollut nähnyt hevoseni syövän 
hiekkaa. Muita oireita sillä ei ollut ollut.  

 
Koppa, joka ei estänyt suomalaista 

popsimasta hiekkaa. 

Kun psyllium-kuurin loppumisesta oli 
kulunut viikko, otettiin hevosesta kontrolli-
röntgen. Hiekasta oli poistunut noin puolet, 
mutta sitä oli vielä runsaasti jäljellä. Ei 
muuta kuin toinen kahden viikon psyllium-
kuuri syöttöön. Kun kuurista oli viikko ta-
kana, sai hevonen lievän ähkyn. Ähkystä 
selvittiin ilman eläinlääkäriä taluttamalla ja 
juottamalla. Kenties hiekka lähti suolessa 
liikkeelle tai sitten hevonen oli vain juonut 
liian vähän. Psyllium-kuurin aikana on ni-
mittäin tärkeää, että hevonen juo riittävästi. 
Tämän jälkeen jouduimme pitämään viikon 

tauon psylliumista ja sen jälkeen sitä syötet-
tiin vielä viikko. Kun oli jälleen aika ottaa 
kontrollikuva, suhtauduin asiaan jo val-
miiksi epäilevästi, sillä nyt hevonen oli taas 
ollut huonompi ratsastaa ja nyt se oli myös 
menettänyt painoaan. Kuinka ollakaan, hie-
kanmäärä oli lisääntynyt, vaikka hevonen 
oli koko ajan tarhaillut koppa päässä. Käy-
tössä oli myynnissä oleva muovikoppa, jos-
sa on hengitysreiät pohjassa ja nenän päällä. 
Pohjan reiät olin tukkinut, mutta taitava 
suomenhevonen oli saanut nenänpäällys-
rei’istä kaavittua hiekkaa koppaan ja syötyä 
sen sieltä. 

Tämän jälkeen vaihtoehtoina ei enää 
ollut kuin klinikkareissu Hyvinkään hevos-
sairaalaan, jossa hevonen letkutettiin seit-
semänä päivänä psylliumilla ja magnesium-
sulfaatilla. Eläinlääkäri soitti päivittäin he-
vosen kuulumiset ja kertoi, miten hoidot 
ovat edenneet. Klinikalta toivotaan, etteivät 
omistajat soittaisi sinne päin. Jos jotain 
akuuttia ilmenee, omistajalle toki ilmoite-
taan heti. Voitte uskoa, että sydän tykytti 
joka kerran, kun puhelin soi. Hoidon aikana 
hevosta saa mennä katsomaan, ellei sitä 
hoideta eristyksessä. Viikon aikana kävin-
kin kerran Hyvinkäällä vierailulla. Kaikki 
saamani puhelut olivat kertoneet, että hevo-
sella on kaikki hyvin ja se on reipas ja iloi-
nen. Kuitenkin löysin aina uteliaan hevose-
ni hyvin vaisuna karsinasta. Ensimmäinen 
kysymykseni olikin, onko se lääkitty vai 
miksi se on noin vaisu. Hevonen ei kuiten-
kaan ollut lääkitty, vaan ainoastaan hieman 
apaattinen klinikkaelämästä. Hevoset pää-
sevät karsinasta kolme kertaa päivässä, ker-
ran letkutukseen ja kahdesti kävelylle, joten 
eipä siinä kauheasti virikkeitä ole. Vaikka 
lajitoverin seura olisikin hevoselle paras, 
täytyy sanoa, että hevoseni virkistyi silmin 
nähden, kun touhuilin sen kanssa käyden 
kävelyllä ja rapsuttelemalla sitä.  

Hevoseni kohdalla klinikkareissu on-
nistui 50 %:sesti. Se ei saanut hoitoon liit-
tyviä komplikaatiota, mutta yhtään hiekkaa 
ei poistunut. Hoitava eläinlääkäri oli hyvin 
ihmeissään, sillä tällainen on äärettömän 
harvinaista. Nyt odotellaan uutta reissua 
Hyvinkäälle. Eläinlääkäri suositteli odotta-
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maan uutta hoitojaksoa vähintään 6 viikkoa, 
jotta suoliston mikrobikanta ehtii uudistua 
ja mahdolliset psylliuminsyöjät poistua. 
Täytyy vain toivoa, ettei hevoselle tule on-
gelmia ennen sitä. Uuteen hoitojaksoon asti 
eläinlääkäri käski viettää normaalia elämää 
ja liikuttaa hevosta sen voinnin mukaan. 
Ainoastaan tärkkelyksiä ruokavaliossa tulisi 
välttää, koska ne lisäävät hiekkakertymä-
hevosella ähkyriskiä. 

 
Tuunattu koppa, joka toivottavasti estää 

suomalaista popsimasta hiekkaa. 

Monia varmaan kiinnostaa, mitä moi-
nen lysti maksaa. Kahdeksan hoitopäivää 
Hyvinkäällä hiekkaletkutuksineen ja kont-
rollikuvineen maksoi 1250 euroa. Sitä en-
nen toki jokunen sata euroa oli jo mennyt 
kotiklinikalle. Onneksi on vakuutus. Nykyi-
set vakuutukset eivät ilmeisesti korvaa 
hiekkaan liittyviä hoitoja, mutta 8,5 vuotta 
vanha laaja Tapiolan eläinlääkärivakuutuk-
seni korvaa. Ainoastaan psylliumia ei va-
kuutuksesta korvata, koska se luetaan re-
huksi, ei lääkkeeksi. Jos korvausasiat mieti-
tyttävät, kannatta vakuutusyhtiöön soittaa 
etukäteen, niin ei tule ikäviä yllätyksiä. 

Tätä tarinaa ei ole tarkoitettu kenelle-
kään kotihoito-ohjeeksi, vaan hoito tulee 
aina suorittaa eläinlääkärin ohjeiden mu-
kaan. Ehkäpä tästä on kuitenkin jollekin 
vertaistukea tai ainakin tietoa, mitä on odo-
tettavissa, jos hevonen sairastuu hiekkaäh-
kyyn. Onneksi kaikkien hoito ei ole näin 
haastavaa, vaan hiekka saadaan pois kotona 
syötettävällä psyllium-kuurilla tai edes sillä 
ensimmäisellä sairaalahoitojaksolla. 

 

 
Lähteet: 
http://www.vetmed.helsinki.fi/elainsairaala/hevossairaala/artikkelit/hiekkakertyma.html 
http://www.heppalaakari.fi/userData/heppalaakari-ri615/pdf/hoito-ohje/hiekan_syonti.pdf 
http://www.thehorse.com/articles/35183/psyllium-magnesium-sulfates-sand-clearing-ability-
studied 
 
 
Teksti ja kuvat: Jonna Vilén. 
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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. 
 
Kouluratsastaja Ninja Rorarius on napsi-
nut Hally Berryllään ruusukkeita pitkin ke-
sää. Dressage Team Traversin järjestämissä 
kisoissa Hyvinkää Riders Innissä heinä-
kuussa ratsukko otti kaksi nelossijaa. Prix 
St Georges -luokassa ratsukon tulos oli 
65,614 % ja LähiTapiola Small Tourin osa-
kilpailussa (Inter I Kür) 67,208 %. Lap-
peenrannasta heinäkuun lopussa Pyhässä 
Yrjössä tuli voitto prosentein 66,404 % ja 
LähiTapiola Small Tourin osakilpailussa 
(Inter I) toinen sija prosentein 66,535 %. 
Elokuun puolivälissä Harjussa ratsukko 
voitti sekä Pyhän Yrjön (68,465 %) että 
LähiTapiola Small Tourin osakilpailun (In-
ter I Kür, 69,000 %). LähiTapiola Small 
Tourin finaali ratsastetaan Helsinki Horse 
Show’ssa. Ninja ja Hile ovat ennen finaalia 
sarjakilpailupisteissä toinen. Finaaliin pää-
see viisi eniten pisteitä kerännyttä ratsukkoa 
ja finaalin voittaja on sarjakilpailun voitta-
ja. 
 
Lappeenrannan koulukilpailuissa sijoituk-
sen otti myös Karoliina Vuojolainen he-
vosellaan Suriano N.R. Ratsukko oli vaati-
va B -tasoisessa Animagi Future Cupin 
osakilpailussa kolmas tuloksella 66,892 %. 
 
Harjussa puolestaan TRS-menestystä täy-
densi Essi Antila Jaybee Apprenticellaan 
voittaen vaativa A -luokan prosentein 
64,491 %. 
 
Viikko Riders Innin koulukisojen jälkeen 
siellä palattiin normaaliin päiväjärjestyk-
seen ja estekisojen pariin. Hassan Iber ja 
Tay Malaysia sijoittuivat molemmissa 
Racing Trophy -osakilpailuissa. Lauantain 
110 cm:n radalta tuli puhdas suoritus ja 
sunnuntain 110/120 cm:n radalta viides sija 
toisen vaiheen yhdellä aikavirheellä. 7-

vuotiaille hevosille avoimessa 130 cm:n 
luokassa Joona Mansikkaoja ja Krag-
bech’s Celica tekivät nollaradan. Animagi 
Junioricupin osakilpailussa 120 cm Roosa 
Onttonen ja Cetina M sijoittuivat neljän-
neksi. Myös Tommi Blom otti neljännen 
sijan Paradise Princessillä luokassa 130–
135 cm. Nelossija oli niin ikään Riikka 
Nenosen sijoitus sekä amatöörisarjan osa-
kilpailussa 120 cm että luokassa 120–125 
cm. Ratsuna Riikalla oli Ricochet. 
 
Hanko SeaHorse Weekillä heinäkuun lo-
pussa sijoitukset saivat 120 cm:n luokassa 
Joona Mansikkaoja ja Ballack (4.) ja 
Valtteri Reilin ja Colleen (7.) sekä 130 
cm:n luokassa Valtteri ja Welfe de la Vie 
(9.) ja Nita Raiskio ja Cassius D (13.). 
 
Anna-Juulia Kontio ratsasti uransa en-
simmäisen GP-voiton 26.7. Sveitsissä he-
vosella Pacific des Essarts. TRS palkitsi 
Juulin tästä merkittävästä saavutuksesta 500 
euron stipendillä. 
 
Esteratsastuksen SM-kilpailut järjestettiin 
elokuun ensimmäisenä viikonloppuna Ypä-
jällä ja mukana oli useita TRS:läisiä. Mita-
leita ei tällä kertaa tullut, mutta junioreiden 
1. osakilpailussa 125 cm Joona Mansikka-
oja ja Kragbech’s Celica sijoittuivat kym-
menensiksi. Junnujen 2. osakilpailussa 130 
cm Joona sijoittui vuorostaan Ballackilla 
kahdeksanneksi. Nuorten 1. osakilpailussa 
130 cm Nita Raiskio ja Cassius D sijoittui-
vat viidenneksi. 
 
Kauhajoella järjestettiin elokuun alussa 3-
tason koulukisat. Johanna Toivanen ja 
Mentholic sijoittuivat helpossa A:ssa 
toiseksi prosentein 61,207 %. 
 
Elokuu toisena viikonloppuna kilpailtiin 
Horze Jumping Kemiö. Hassan Iber ja Tay 
Malaysia sijoittuivat 5-vuotiaille avoimessa 
110/115 cm:n luokassa jaetulle neljännelle 
sijalle. Tytteli Tetri-Rantanen ja Prospect 
puolestaan saivat 7-vuotiaille avoimista 
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luokista 130 cm ja 130/135 cm molemmista 
kakkossijat. Miia Ruunu ja La Jolie sijoit-
tuivat amatöörisarjan osakilpailussa 120 cm 
toiseksi. 
 
Tuurissa kilpailtiin kolme päivää elokuun 
puolivälissä. Nita Raiskio sijoittui Cassius 
D:llä neljänneksi 120 cm:n luokassa ja seit-
semänneksi 130 cm:n luokassa. Myös Valt-
teri Reilin ja Welfe de la Vie sijoittuivat 
130 cm:n luokassa ollen yhdeksänsiä. Ma-
ria Kukkula sijoittui Animagi junioricupin 
finaalissa Olympia III:lla seitsemänneksi. 
Se oli ratsukon ainoa osakilpailu junnu-
cupissa, joten sarjakilpailun kokonaistulok-
sissa menestystä ei tullut. Tytteli Tetri-
Rantanen puolestaan voitti Prix de Suomen 
Hippos -luokan 110 cm Niisun Nestorilla. 
Ratsukko oli ainoa, joka selvitti molemmat 
vaiheet (arvostelu 367.1) puhtaasti. 
 
Sunnuntaina Tuurissa kilpailtiin esteratsas-
tuksen joukkue-SM:t, joissa TRS:n joukkue 
sai hienosti pronssia. Neljä joukkuetta uusi 
pronssista, jonka Nita Raiskio Cassius 
D:llä ratkaisi TRS:lle nopeimmalla nollalla. 
Muut joukkueenjäsenet olivat Valtteri Rei-
lin – Colleen, Roosa Onttonen – Cetina M 
ja Karoliina Kovanen – Picacha. 
Joukkueenjohtajana toimi Tytteli. 
 
Elokuun 21.–23. vietettiin Ypäjällä Nuorten 
Hevosten Festivaalia. 7-vuotiaiden Racing 
Trophy -finaalin 2. osakilpailussa Tytteli 
Tetri-Rantanen ja Prospect sijoittuivat 
puhtaalla radalla jaetulle ensimmäiselle si-
jalle. 7-vuotiaiden Racing Trophy -finaalin 
kokonaistuloksissa Tytteli ja Pro olivat 
kuudennella sijalla. Hassan Iber ja Tay 
Malaysia sijoittuivat Ratsujalostusliiton 5-
vuotis Derbyn & 5-vuotiaiden Racing 
Trophy -finaalin 2. osakilpailussa seitse-
männeksi. 5-vuotis Derbyn kokonaistulok-
sissa ratsukko oli seitsemäs ja 5-vuotiaiden 
Racing Trophy -finaalin kokonaistuloksissa 
13. Kouluratsastuksen 5-vuotis Derbyn 
kokonaistuloksissa toiseksi sijoittui Susan-
na Lumion ja Markku Äijön kasvattama 
Hot Temptation. Se voitti 1. osakilpailun 
prosentein 79,800 % ja oli 2. osakilpailussa 

toinen prosentein 82,000 %. Hevosen omis-
taa Tiina Fontell ja sitä ratsasti Sari Aimia. 
Hot Temptationin emä on Susu Lumion 
Deep Sea Pearl, jonka tyttärenpoika Lodest-
ro sijoittui 4-vuotiaiden luokissa Sari Aimi-
an ratsastamana toiseksi (78,000 %) ja kol-
manneksi (80,200 %). 
 
GP-finaalit hypättiin Laaksolla Helsingissä 
elokuun viimeisenä viikonloppuna. Viikon-
lopun aikana Valtteri Reilin otti kaksi si-
joitusta sijoittuen Colleenilla kolmanneksi 
125 cm:n luokassa ja Welfe de la Viellä 
kuudenneksi LähiTapiola Future Challen-
gen finaalissa 140 cm. Joona Mansikkaoja 
puolestaan otti sijoituksen 135 cm:n luokas-
sa ollen Kragbech’s Celicalla viides. TRS:n 
Talent-ryhmäläinen Netta Mankinen Sir 
Vihtorylla voitti taitoarvostelulla käydyn 
HorzeTalentJuniori-luokan 80/90/100 cm ja 
oli arvostelulla 367.1 käydyssä luokassa 
85/95/105 cm viides puhtaalla radalla. Net-
ta oli reissussa Kangasalan Ratsastajien Ta-
lentien kanssa ja joukkueen johtajana toimi 
Tytteli Tetri-Rantanen. 
 
Anne Leinonen ja Säämies voittivat yli-
voimaisesti 6-vuotiaiden suomenhevosten 
kasvattajakilpailun kouluratsastuksessa 
yhteistuloksella 134,764 %. Ensimmäisen 
osakilpailun (helppo B) ratsukko voitti pro-
sentein 66,014 % ja toisen (helppo A) 
68,750 %. Kilpailu käytiin syyskuun en-
simmäisenä viikonloppuna Suomenhevos-
ten Kuninkaallisissa Ypäjällä, jossa hypät-
tiin myös suomenhevosten estemestaruuk-
sista. Marja Tetri-Rantanen ja Niisun 
Nestori sijoittuivat molempina päivänä 
kolmanneksi ja saivat näin suomenhevosten 
estemestaruuspronssin. 
 
Hämeen alueen koulumestaruudet ratsastet-
tiin lauantain 12.9. Hämeenkyrössä. Oosa 
Sivén Caramballa ratsasti ponien aluemes-
tariksi komealla tuloksella 65,326 %. Junio-
reissa Meri-Maaria Pöysti Uniek Utopialla 
sai pronssia tuloksella 58,000 %. 
 
Ypäjällä aloitettiin hallikausi syyskuun 
toiseksi viimeisenä viikonloppuna, kun 
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Ypäjä Porsche Horse Show’ssa kilpailtiin 
muun kisan ohella paikoista Helsinki Horse 
Show’hun.  Joona Mansikkaoja ja 
Kragbech’s Celica sijoittuivat kolmanneksi 
130 cm:n luokassa, joka oli samalla karsinta 
HIHS:n 7-vuotiaiden luokkiin. Roosa 
Onttonen ja Cetina M puolestaan 
sijoittuivat sijalle 15 luokassa 120 cm, joka 
oli karsintaluokka HIHS:n  Junior Tourille. 
Luokassa 130 + 135 cm Valtteri Reilin 
Welfe de la Viellä oli kuudes ja Sari 
Lundén Lasdiemalla kymmenes. Luokassa 
karsittiin HIHS:n U25-luokkiin. 
 
Syyskuun viimeisenä viikonloppuna vuo-
rostaan Team Eurohorses  järjesti Ypäjällä 
3-tason estekisat Horze Ypäjä Horse 
Show’n. 5–7-vuotiaille avoimessa 120 cm:n 
luokassa Jose Bernardes teki Delight M:llä 
puhtaan radan.  Kuten myös Lotta Lampi-
nen Pierrefee van  Darcilla kaikille avoi-
messa 120 cm:n luokassa, joka hypättiin ar-
vostelulla A.0.0.  Tytteli Tetri-Rantanen 
puolestaan korjasi voiton kotiin Niisun Nes-
torilla suomenhevosten metrin luokassa. Ni-
ta Raiskio jatkoi hyviä suorituksia Cassius 
D:llä sijoittuen 125 cm:n luokassa kuuden-
neksi ja 130 cm:n luokassa kolmanneksi. 
130 cm oli TRS:n juhlaan, sillä 12 jaossa 
olleesta ruusukkeesta TRS:läiset ottivat 

kolmanneksen. Nitan lisäksi luokassa sijoit-
tui Tytteli Prospectilla  neljänneksi, Sari 
Lundén Lasdiemalla seitsemänneksi ja 
Valtteri Reilin Welfe de la Viellä yhdek-
sänneksi. 
 
NettiHokki onnittelee tasapuolisesti kaikkia 
edellä mainittuja menestyksestä! 
 
Niihaman tontilta kuuluu vauvauutisia, eikä 
tällä kertaa ole kyse hevosvauvoista. Laura 
Toivanen ja Tomas Nyman odottavat uutta 
perheenjäsentä tulevaksi helmikuussa.  
Lämpimät onnittelut! 
 
Yyteri ja Niihama vaihtoivat työntekijöitä 
päikseen. Kun Laura ja Tomas muuttivat 
Tampereelle, otti Yyterin Ratsastuskoulun 
haltuunsa Horseforten entinen opettaja Eli-
sa Leppilampi. Onnea Elisalle oman yri-
tyksen pyörittämiseen! 
 
TRS:n syyskokous pidetään torstaina 26.11. 
Niihamassa. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat mm. valitaan uudet halli-
tuksen jäsenet erovuoroisten tilalle (olisitko 
juuri sinä kiinnostunut hoitamaan yhteisiä 
asioita hallitustyön merkeissä?) ja palkitaan 
TRS-mestarit. 
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NettiHokin palveluhakemisto 
 
Jos haluat yhteystietosi NettiHokin palveluhakemistoon tai sieltä pois, laita sähköpostia 
hokkitrs@gmail.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. 
 
 
Kehonhuoltoa ratsastajalle 
• Ilosi Pilates-paja, pilatesta ja fysioterapiaa, ajanvaraus p. 044 021 0041/ ilona@ilosi.fi, 

Liisantie 2, Kangasala. 
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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.  
 
 


