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NettiHokki on Tampereen Ratsastusseura Ry:n – Tammerfors Ridklubb rf:n sähköinen 
jäsenlehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa:  
– nro 1 maalis-huhtikuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim. 15.3. 
– nro 2 kesä-heinäkuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim.15.6. 
– nro 3 syys-lokakuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim. 15.9. 
– nro 4 joulun alla, aineiston jättöpäivä viim. 1.12. 
Lehteen haluttu aineisto toimitetaan: 
– tekstit: sähköpostiviestinä, Word-dokumenttina tai seuran nettisivujen kautta lomakkeella 
– kuvat: JPEG-tiedostona (ei liitettynä Word-tiedostoon). Huolehdithan, että kuvaajalta on 
lupa kuvan julkaisemiseen. Emme julkaise vesileimallisia kuvia. 
NettiHokin toimitus: Jonna Vilén  
hokkitrs@gmail.com, http://www.tampereenratsastusseura.fi/nettihokki/ 
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 Laura Arola p. 050 563 8336 ljarola@gmail.com 
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Pääkirjoitus 

Kiitos!
 
On tullut aika kiittää NettiHokin lukijoita ja 
kaikkia sen tekemisessä avustaneita kulu-
neista kolmesta vuodesta. Kolmen vuoden 
hallitustyöskentelyn jälkeen astun syrjään ja 
keskityn elämässä muihin asioihin. Kolmen 
vuoden ajan olen osaltani ollut jatkamassa 
1960-luvun loppupuolelta alkanutta Hokin, 
myöhemmin TRS Hokin, perinnettä. Kun 
tulin hallitukseen vuonna 2014, oli edelli-
nen hallitus päättänyt lakkauttaa TRS Ho-
kin julkaisemisen kustannussyistä. Hokin 
oli jatkossa tarkoitus olla seuran nettisi-
vuille päivittyvä artikkelikokoelma. Minä ja 
Salosen Heidi halusimme kuitenkin jatkaa 
seuralehden julkaisemista nettilehden muo-
dossa. Jotenkin nettilehti tuntuu enemmän 
seuralehdeltä kuin nettisivujen artikkeliko-
koelma. Nykyajan some-maailmassa se 
saattaa tuntua kovin konservatiiviselta 
ajatustavalta, mutta tunnustan olevani 
melko old fashion, suomeksi suoraan sanot-
tuna vanhanaikainen. Some-maailmassa 
eläville on kuitenkin olemassa TRS:n face-
book-sivut, instagram ja twitter. Jos tule-
vasta hallituksesta löytyy NettiHokin teki-
jät, saatan olla vielä jollain tapaa lehden te-
kemisessä mukana. Kirjoittaminen on ki-
vaa, jos sitä saa tehdä sopivassa määrin. 

Tänä vuonna syksyn lehti jäi välistä. 
Jotenkin alkusyksy oli kovin hiljaista aikaa, 
eikä lehteen oikein löytynyt jutunjuurta. 
Vuoden viimeisessä NettiHokissa sivuja 
onkin sitten senkin edestä. TRS:n ysikymp-
pisistä koostin kuvareportaasin pelkkien sa-
nojen sijaan. Heinosen Hannan hienoista 
kuvista oli mistä valita. Kaikkia juhlijoita 
en saanut lehdensivuille, mutta yritin saada 
mahdollisimman monipuolisen koosteen il-
lan tapahtumista ja juhlijoista. TRS:n vuo-
den 2016 kilpailut on saatu kilpailtua ja 

niistä löytyy omat juttunsa lehden sivuilta. 
Syksyn viimeisissä 3-tason kisoissa kisat-
tiin hallimestaruuksista ja TRS:n oma tyttö 
Anna Kankaansivu ratsasti hienosti ju-
nioreiden hallimestaruuspronssille. Onnitte-
lut Annalle! Myös TRS:n seuramestaruuk-
sissa menestyneet ratsastajat saavat jälleen 
esitellä itse itsensä. Kiitos kaikille esittelyn 
kirjoittaneille! Koska tuhannen jäsenen seu-
rassa ei kaikkia seuralaisia voi tuntea, on 
tämä minusta mukava tapa tutustua edes 
osaan seuralaisista. Lehden historiaosuu-
desta puolestaan vastaan Matti Kuusi, joka 
ansiokkaasti muistelee, kuinka Niihama sai 
alkunsa ja miten se rahoitettiin. Vaikka en 
kuulu sukupolveen, jonka aikana Niihama 
on aina ollut olemassa, en tiennyt, miten 
seuran hevoset ovat keränneet Niihaman 
alkupääoman kiertämällä Kaupin kavio-
uraa. Hatunnosto näille työnsankareille – ja 
jatkossa myös kunniataulu Niihamaan. 
Myös Irkku sivuaa samaa asiaa puheenjoh-
tajan palstalla. Ensimmäisen kerran Netti-
Hokin aikana minua lähestyttiin pyytämättä 
kokonaisella jutulla lehteen. Kiitos Mari-

anne Aalto-Siiro! Mariannen esimerkin 
mukaisesti kuka tahansa voi kirjoittaa Netti-
Hokkiin, jos kokee, että on jotain sanotta-
vaa. Aiheena voi olla ratsastus ja hevoset 
yleisesti tai jokin seuratoimintaan liittyvä 
asia. Vaikka hallitus johtaakin seuran toi-
mintaa, on se aina kiinnostunut jäsentensä 
ideoista ja näkemyksistä. Seura on kaikki 
sen jäsenet yhdessä.  

 
Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2017 
itseni ja TRS:n hallituksen puolesta. 

Jonna 
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Puheenjohtajan tervehdys

Mennyt vuosi on ollut työntäyteinen, mutta 
samalla mieliinpainuva TRS:n 90-vuotis-
juhlavuosi. Kiitos kaikille kanssamme juhli-
neille. Kaupungin vastaanotto Vapriikissa 
oli juhlava ja mikä olisikaan ollut parempi 
illallispaikka kuin Grand Hotel Tammer. 
Raportti juhlista tässä lehdessä tuonnem-
pana. 

Vuoden aikana on tehty paljon kiin-
teistön korjauksia ja huoltotoimia. Ilmettä 
on uudistettu ja saatu juhlavuodeksi remon-
toitua kahvio kaiken muun kiinteistökor-
jauksen lisäksi. Moni isoista ja taloudelli-
sesti merkittävimmistä töistä ei aina näy 
päällepäin. Mutta nyt voidaan olla tyytyväi-
siä näistä määräaikaistarkastuksen vaati-
mista sekä sähkö- että paloturvallisuusvaa-
timusten päivityksistä.  Talous on sen kestä-
nyt, mutta vaatii myös tiukkaa talouskuria 
tulevaisuudessa. Seuraava iso projekti on 
tarharemontti, johon pureudutaan heti vuo-
den alussa. Säästötoimia joudutaan teke-
mään jo pelkästään vaativien pohjien huol-
tojen vuoksi. Suomen oloissa kylmissä ma-
neeseissa kuitupohjien hoito on melkoisen 
tyyristä ja vaativaa hommaa.  

Tampereen Ratsastusseura on Suo-
men suurin seura tällä hetkellä. Erityistä 
meille on se, että seura omistaa arvokkaan 
kiinteistön kaupungin vuokraamalla ton-
tilla. Maneesit, tallirakennuksen ja tallimes-
tarin asunnon. Niiden kunnossapito on suu-
rin kuluerä seuralla. Tärkein tulolähde on 
ratsastuskouluyrittäjän vuokratulot. Lisänä, 
eikä mitenkään vähäisempänä, on kaikki 
meidän kilpailumme. Siinä tarvitaan teitä 
jokaista. Jokainen kilpailu tuo maneesien 
pohjien kunnostukseen ja ylläpitoon, kiin-
teistön huoltoon sen välttämättömän lisän. 
Hallitus työskentelee aktiivisesti asioiden 
eteenpäin viemiseksi. Käymme säännöllistä 
keskustelua yrittäjän kanssa niistä kohteista, 
mitä jo 20 vuotta vanhat rakennukset kerto-
vat. Mitä ne kertovat? No sitä, että vanhuus 
painaa ja pitäisi vähän korjata tuolta ja 
täältä. 

Vapaaehtoistyö on sitä seuran suolaa.  
Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen 

luo sitä yhteistä talkoohenkeä ja yhdessä 
yrittämistä. Kilpailu-uraansa aloittava har-
rastaja, ratsastuskoululainen oppii paljon 
katselemalla muita. Paras näköalapaikka 
tällaiselle oppimiselle on kilpailut. Talkoi-
lusta voi kerätä myös hyödyllisiä talkoopis-
teitä. 

Seuran valmennustoiminta ja Talentit 
on kasvanut huimasti ja vienyt niin este- 
koulu- ja kenttäratsastajiemme aimo harp-
pauksen eteenpäin. Kiitos meidän seuraval-
mentajiemme.  

Lopuksi haluan vielä muistella omaa 
uutta aloitustani ratsastuksen saralla. Se oli 
vuosi 1990, kun palasin Kaupin mäelle 
Vähätalojen kodikkaaseen tallin tunnel-
maan, oli pahin lama ja vähiten rahaa, 
mutta kun veti tiukalle, niin kyllähän sitä 
raha ratsastukseen löytyi. Tyttärenikin vein 
alkeiskurssille. Se aika oli jotain käsittämät-
tömän hienoa. Maneesi ei ollut yhtään 
pieni, vaikka mitat olivat 17 x 10 ja tunnilla 
hypättiin 6–7 estettä, olikohan meitä nyt sit-
ten 8–9 ratsukkoa. Kun ulkokausi alkoi, 
päästiin Kissaniitylle, nykyiselle jalkapallo-
kentälle, päästiin kunnolla cruisailemaan. 

Suuren kunnioituksen ansaitsee ne 
seuran hevoset, jotka antoivat työllään sen 
alkupääoman, 20 % omarahoitusosuuden, 
uudelle ratsastuskeskukselle. Se on merkit-
tävä osa seuran historiaa. Monta sukupol-
vea nämä hevoset opettivat ratsastamaan. 
Nimistä muistan omalta ajaltani Nikke, 
Fob, Mr X, Markki, Musta, Irkkunen, Tina, 
Liza, Leiske, …. Kaikista en ihan ole 
varma, mitkä olivat seuran ja ponit tuosta 
puuttuu. Mutta tulevassa historiikissa, se 
mikä saadaan valmiiksi 100-vuotisjuhliin, 
kunnialuku näille, jotka kiersivät kaviouraa 
meidän kaikkien hyväksi. Tähän kohtaan 
hevosen malja! 

Ensi vuosi on Suomen 100-vuotisjuh-
lavuosi ja samalla Suomen hevosen juhla-
vuosi.  

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 
vuotta 2017! Pidetään huolta toisistamme ja 
nelijalkaisista parhaista ystävistämme! 

Irmeli
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Mikon murinaa special edition 
 

 
 

Kuluva vuosi on seuran toiminnassa ollut ainakin parissa suhteessa sangen merkittävä. 

On juhlittu kahta isoa asiaa. 1) Suomen suurimman siviiliratsastusseuran 90-vuotista ja 

Niihamassa sijaitsevan komean ratsastuskeskuksen 20-vuotista taivalta, 2) TRS palasi 

ryminällä ratsastuskilpailujen järjestäjien kärkikastiin, estepuolella vieläpä erittäin 

hankalissa olosuhteissa. Kiitoksia satoi runsaasti myös, miten sen nyt kauniisti sanoisi, 

kriittiseltä asiantuntijatasoltakin. Kiitos niistä. Aiheesta tulivat. Sain kunnian ja valta-

kirjan käyttää seuran äänioikeutta liiton syyskokouksessa. Vastuullinen tehtävä, yli 

1000 jäsenen seuralla oli kokouksessa ääniä 24 kpl, omia 21 ja valtakirjalla 3. 
 

Seura järjesti näyttävän 90-vuotisjuhlan. 
Kiitos siitä. Juhlan huippukohtia oli kuvi-
tettu esitys seuran historiikista. Kiitos Ris-
tolle, Ritulle ja Miralle. Riston tekemä ly-
hennelmä siitä oli luettavissa viimeisim-
mässä HIPPOS-lehdessä. Haluan tässä li-
sätä molempiin yhden tärkeän kohdan. 

Lehdessä mainittiin kirjoituksen lo-
pussa ikään kuin ohimennen, että Tampe-
reen Ratsastuskeskus valmistui vuonna ke-
väällä 1996, iso maneesi vuotta myöhem-
min. Kaiken keskelle rakentui iso ulko-
kenttä. Aika tiivistetysti luonnehdittu seu-
ran historian monessakin mielessä suurim-
man hankkeen toteutuminen. Keskuksesta 
oli jo 1980-luvulla valmistunut Messukylän 
kirkon lähelle sijoittunut suunnitelma, joka 
lopulta teilattiin ja ryhdyttiin tekemään 
uutta suunnitelmaa Kaupin suuntaan. Ny-
kyinen keskuksen paikka varmistui monien 

mutkien kanssa seuran puuhanaisten Vähä-
talon Ritun johdolla tekemällä piknik-
retkellä. Kiitos siitä heille. Paikkaan ihastui 
oitis sen nähtyään myös Tampereen silloi-
nen apulaiskaupunginjohtaja Kaarina Suo-
nio, jonka kiinnostuksen ratsastukseen he-
rätti silloinen puheenjohtaja Håkan Kissa-
niityn kansainvälisissä kilpailuissa nosta-
malla Suonion talutusponin selkään.  
Pian visiitin jälkeen peruutettiin myös 
kaupunginjohtajan määräämä keskuksen 
suunnittelun keskeytyspäätös. Homma eteni   

Rakennustyöt alkoivat vuoden 1994 
paikkeilla, mitä ennen ajettiin kaupungin 
piikkiin 5–7 metriä täytemaata nykyisen 
ulkokentän paikalla olleen suon päälle. Sil-
leen se siinä sitten rakentui, painui ja raken-
tui, kunnes sitten rakennettiin valmiiksi. 

Rakentaminen vaati tietysti selvää ra-
haa, jota siihen aikaan kutsuttiin markaksi. 
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(euron arvo siihen siirryttäessä v. 2002 oli 
himpun alle 6 markkaa). Jotta kaupunki ja 
valtio olisivat avanneet pussiensa nyörejä, 
ne vaativat seuralta omaa rahoitusta vähin-
tään 1,5 miljoonaa markkaa. Seura omisti 
tuolloin 10 omaa hevosta, jotka oli vuok-
rattu Kaupin Ratsastuskoulu Oy:lle opetus-
hevosiksi. Uskokaa tai ette, mutta pankkiin 
talletettu seuran osuus näiden hevosten 
osalta johti siihen että noin miljoona kertyi 
seuran tilille. Erilaisin talkoin kilpailubuffe-
tein jne. pääosin ahkerat naiset keräsivät 
oman osansa. Pankki myönsi hevosten ti-
listä innostuneena loppuosuudelle lainaa. 
Valtio ja kunta avasivat omat pussinsa. Ja 
rakentuminen alkoi. Nauttikaa sen tulok-
sista. 

Hevosten, työn sankareiden, ratkai-
seva panos on niin merkittävä, että se an-
saitsee oman muistomerkkinsä. Irmelin 
kanssa ideoitiin tavatessamme ennen liiton 
syyskokousta kunniataulua, johon kiinnitet-
täisiin hevosten nimilaatat. Lisäksi valmis-
tettaisiin kollaasi hevosten kuvista. Hallitus 
ryhtyköön hommiin. Hevoset ovat sen an-
sainneet.  

TRS HOKKI 2/1996 mainitsee josta-
kin syystä nimellä RENTUN RUTINAA il-
mestyneessä jutussani haltioituneena seu-
raavasti: ”Seuran monivuosikymmeninen 
unelma uudesta kotitallista on toteutunut. 
Keltainen kompostori työntää puhdasta 
multaa ja lämmittää kevätauringon lailla 
kaikkea, mikä lämmitystä kaipaa.” Ja jat-
kaa: ”Ensimmäinen yksityishevonen Jarno-
loitten Allert eli Allu muutti uuteen asun-
toonsa 29.2. klo 14.12.” Olin paikalla Allun 
astellessa suupielet korvissa uuteen kämp-
päänsä. 

Huomasin tätä kirjoitettaessa, että 
seuran jäsenistössä on kokonainen 1990-lu-
vulta alkanut sukupolvi, jonka elinaikana 
Niihaman systeemi on ollut aina olemassa! 

 
&&&&&& 

 
Kirjoittelen näitä rivejä sunnuntaina 10.12. 
ennen Saara Aallon finaalia, jonka alkuun 
on 1 h 40 min. Ajatukset pomppivat sinne 
ja tänne, usein myös tuonne ja takaisin. On 

pakko pitää tauko. Lupaan seuraavaksi kir-
joittaa tuloksen heti sen selvittyä. On se 
kumpi tahansa, se on mahtava saavutus.  

12.12. klo 00:10. Jännä kisa. Saara 
otti kunnioitettavan kakkossijan. Siitä on 
hyvä ponnistaa nousevalle uralle. Jatkan aa-
mulla. 

 
&&&&&& 

 
Seura järjesti kesäkuussa pitkästä aikaa 
esteratsastuksen GP-sarjan osakilpailun. 
Raivokkaalla työllä olosuhteet kilpailun on-
nistumiselle saatiin erittäin hyvälle tasolle. 
Ainoa, mihin ei voitu vaikuttaa oli kilpailun 
aikainen sää. Kilpailun merkitystä liiton 
kannalta ilmensi estekomitean puheenjohta-
jan kontrollikäynti Niihamassa kisojen alla. 
Ossi totesi olosuhteet ehdottomasti vaati-
mukset täyttäviksi. Ei sitten muuta kun ki-
soja odottamaan. 

Ensimmäinen kilpailupäivä sujui hy-
vissä olosuhteissa leppoisasti. Lauantaina 
aamuyöstä heräsin melkoiseen sateen ai-
heuttamaan peltikaton melskeeseen. Vanhat 
muistikuvat lainehtivasta kentästä saivat 
kimpoamaan pystyyn ja kiitämään Nii-
hamaan. Sielläpä kentän laitamilla oli jon-
kin verran väkeä tilannetta ihmettelemässä. 
Yksi ratsastajan isä oli jo kaivamassa ojaa 
omalla lapiollaan. Kulkkaan Villen äiti tuli 
kohta poikansa pyynnöstä katsomaan ken-
tän kuntoa. Melko pian todettiin tarvittavan 
apua veden poiskuljettamiseen, kuten teh-
tiin noin 20 v sitten ponien SM-kisoissa. 
Teija soitti miehelleen Matille, joka tuota 
pikaa aloitti loka-autollaan imeä vettä suu-
rimmista lammikoista.  

Porukkaa kertyi paikalle innokkaana 
avustamaan ojien kaivussa. Vaan, kas kum-
maa, alueelta löytyi vain yksi hommaan 
käyvä lapio. Hyppy autoon ja kiitona lähei-
seen Prismaan, josta löytyi 5 kpl Fiskarsin 
teräksisiä pistolapioita 25 vuoden takuulla. 
Totesin siinä pikaisen laskutoimituksen tu-
loksena, että tulen tarkistamaan lapioiden 
kunnon juuri ennen takuun päättymistä täyt-
täessäni 99 v vuonna 2041. On syytä olla 
hukkaamatta. 
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Osa päivän luokista siirrettiin manee-
siin, mutta nuorten pääluokka saatiin hypätä 
ulkona. Ratahenkilöstön kovalla työllä ja 
säänhaltijoiden suosiolla avulla kenttä oli 
sunnuntaina Tapiola GP -luokan alkaessa 
loistokunnossa. Seura voi olla ylpeä 
kilpailuorganisaatiostaan ja -keskuksestaan. 
Kiitoksia sateli monilta suunnita. Jopa odot-
tamattomilta. 

 
&&&&&& 

 
Sitten sisähommiin. Liiton syyskokous sat-
tui samaan aikaan Niihamassa olleiden este-
kilpailujen kanssa. Kuultuaan, että olen 
joka tapauksessa menossa kokoukseen, hal-
litus valtuutti käyttämään seuran puhe- ja 
äänioikeutta kokouksessa. Siellä oli esitys-
listalla mieltä kiihdyttävä esitys  kilpailulu-
van ja hevosen rekisterimaksun käyttöön 
otosta myös 1-tason kilpailussa. Somessa 
käytiin kuumana ja värvättiin väkeä saapu-
maan sankoin joukoin kokoukseen. Sielläpä 
sitten olikin ennätysmäärä seurojen edusta-
jia. Joko henkilökohtaisesti tai valtakirjoin 
varustettuna. Ääniä oli käytössä 661, joista 
TRS:n käytössä oli 21, 1/50 jäsentä. Lisäksi 
oli kolme lähiseuran ääntä. Tuosta pikai-
sesti laskien edustettuina seurojensa kautta 
oli noin 30.000 jäsentä, joista 1/30-osa mei-
dän seurasta. 

Luvasta ja maksusta käytiin kiihkeä 
keskustelu, joka pakotti hallituksen teke-
mään kompromissiesityksen, jonka se oli 
neuvotellut edellisenä iltana alueiden 
puheenjohtajien kanssa. Äänestettiin, ja täy-
tin 24 äänestyslippua. Hallituksen esitys 
voitti reilusti äänin 504 puolesta 157 vas-
taan. Päätöksen lopullisesta sisällöstä kes-
kustellaan vieläkin. Tarkistin asian tänään. 

Toinen äänestys olikin hikisempi, kun 
valittiin kolme jäsentä liiton hallitukseen. 
Kolme nimeä 24 lappuun tekee 72 nimeä 
luettavalla tekstillä = 
TIKKUKIRJAIMILLA. Yhteensä 552 kir-
jainta! Onneksi kaikki kolme menivät läpi, 
ja yksi heistä on lääkäri. Hän lupasi hoitaa 
mahdollisesti kipeytyvän ranteen tarvitta-
essa priimakuntoon. Sitten ei tarvinnutkaan 

enää muuta kuin kokouksesta saadun riittä-
vän adrenaliinibuustin virkistämänä ajella 
lumisateen läpi kotiin. Kiitos, kun sain 
edustaa seuraa. 

 
&&&&&& 

 
Joskus aikaisemmin ilmeni talleilla sisään-
lämpiävyyttä. Tallin ”omaväki” katsoi 
nenänvartta pitkin uusia tulokkaita. Ym-
märrykseni mukaan tästä ikävästä ilmiöstä 
ollaan päästy tai ainakin pääsemässä eroon. 

Somessa käydystä keskustelusta olen 
huomannut, että nyt tuota uusien kasvojen 
”noteeraamista” ilmenee kilpailuissa. Vai-
kuttaa epäurheilijamaiselta käytökseltä. Ja 
se on vastoin rehdin pelin periaatteita. 

Netissä ilmenee myös selvää kiusaa-
mista, johon osallistuvat kaiken ikäiset ih-
miset Juuri tänään kuulin radiosta jonkun 
nettiasiantuntijan kertovan enemmistön 
kiusakirjoittajista olevan täysi-ikäisiä. 
Muistaakseni mututuntuma on tähän asti ol-
lut alaikäisvoittoinen.  

Kokouksessa liiton puheenjohtaja 
Laura Airaksinen toi avauspuheessaan julki 
liiton kannan kiusaamiseen olevan 
EHDOTON NOLLATOLERANSSI. Tämä 
sai kokousväeltä raikuvat aplodit. Liitto on 
myös ryhtynyt tositoimiin. On aloitettu 
yhteistoiminta Kiusaamista vastaan ry:n 
kanssa ja laadittu Reilu peli -työkirja, joka 
jaetaan seuroille ja talleille koulutuskäyt-
töön ensi vuoden alussa. Kiitos liitolle pon-
tevista toimista tässä tärkeässä asiassa. Il-
moittaudun mukaan taistoon. 
 

&&&&&& 
 
Joulu on vajaan parin viikon päässä. Perin-
teisesti murinoihin kuului näihin aikoihin 
jouluruokareseptejä. Liitän tähän nyt vain 
oman suosikkini, josta myös anoppini tyk-
käsi niin paljon, että vaati itselleen yhden 
vuoallisen vuosien ajan. Ja kiitti vielä joka 
joulu. 
 

LANTTULAATIKKO 
Näitä tarvitset 

• n. 1 kg (+) lanttuhautaa 
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• siirappia 
• hunajaa 
• muskottipähkinää 
• suolaa 
•  mustapippuria 
• (1 – 6 valkosipulinkynttä) 
• kuohukermaa vähintään 1 törppö 
• tilkka haudan mukana tullutta nes-

tettä 
• voita 
• korppujauhoja 

 
Valmistus 
 

1. Suuntaa askeleesi paikkaan, josta 
tiedät saavasi hyvää hautaa, esim. 
Kauppahalli ja Tammelantori 

2. Pyydä mielellään myyjän äidin tai 
mummun edellisyönä keittämää 
lanttuhautaa mukanaan mieluusti 
rahtunen keitinvettä  

3. Saatuasi herkkupussin ja mahdolli-
sesti myös rosolliaineet kiiruhdat 
laatikontekopaikalle 

4. Valmista lanttusurvos varmistaen, 
ettei mössöön jää ainoatakaan 
nuppineulanpäätä suurempaa mure-
naa 

5. Lisää survokseen voimakkaasti vat-
katen lantunkeitinvesi, suolaa, sii-
rappia, hunajaa, muskottipähkinää, 
mustapippuria, (murskattua valko-
sipulia), voisulaa ja kuohukermaa 

6. Tarkista maku ja notkeus. Seoksen 
pitää olla makeahkoa – makeata, 
selvästi lantulle ja muskotille mais-
tuvaa, kaatamalla paistiastiaan me-
nevää mössöä 

7. Kaada seos voilla voideltuihin uuni-
astioihin 

8. Siivilöi päälle korppujauhoja 
9. Koristele pinta esim. lusikan syrjällä 

jouluiseksi 
10. Lisää muutama voinokare/vuoka 
11. Paista uunissa pehmeässä 125–150 

asteen lämmössä vähintään 2 tuntia ja 
nauti uunista leviävästä tuoksusta 

12. Yritä säästää edes yksi korkkaama-
ton vuoka joulupöytään 

 
Ja kerta kiellon päälle, jos mahtuu 
 
TRYFFELIT 
 
Näitä tarvitset 
 

• 250 g kookosrasvaa 
• 2 munaa 
• 3 dl tomusokeria 
• 1 dl kaakaojauhetta 
• 1 -12 tl vaniljasokeria 

 
Valmistus 
 

1. Sulata kookosrasva ja anna sen jääh-
tyä 

2. Vaahdota munat ja sokeri 
3. Lisää kaakao ja vaniljasokeri juuri 

vaahdottamiisi muniin 
4. Lisää kookosrasva ohuena juovana 

joukkoon hyvin sekoittaen 
5. Anna mössön jäähtyä kotvan aikaa 
6. Ripottele leivinpaperille kaakaojau-

hetta 
7. Siirrä mössö sopivin konstein (esim. 

lusikoiden) pursotinpussiin 
8. Pursota leivinpaperille sieviä palle-

roita, joita pyöräyttelet kaakaojau-
heessa (hätätilanteessa voit yrittää 
samaa kera kahvilusikan) 

9. Valmista samalla muutama yllätys-
tryffeli kätkemällä sisään tuore tai 
marinoitu valkosipulin kynsi 

10. Laita tryffelit jääkaappiin tai muu-
hun viileään paikkaan jähmettymään 

11. Lukitse säilytyspaikan ovi ja hukkaa 
siihen käyvä avain, mikäli haluat 
herkkujen säilyvän jouluun saakka. 

 
HUOMIO 
Kirjoittaja ei vastaa työtilan siivouksesta 
eikä säilytystilan särjetyn oven korjauksesta 
aiheutuneista kustannuksista. 
 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

M6
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TRS:n 90-vuotisjuhlat 
 
TRS:n ysikymppisiä juhlittiin marraskuun pimeydessä lauantaina 12.11. noin sadan 

juhlavieraan voimin. Ensin kokoonnuttiin Tampereen kaupungin tarjoamalle vastaan-

otolle Museokeskus Vapriikkiin ja sieltä siirryttiin juhlaillalliselle Grand Hotel Tamme-

riin. Hanna Heinosen ottamien kuvien myötä kuvareportaasi illan tapahtumista. 
 

 

Kaupungin puolesta juhlavastaanottoa 
emännöi apulaispormestari Anna-Kaisa 

Heinämäki. TRS:n puolesta vieraita vas-
taanottamassa olivat TRS:n puheenjohtaja 
Irmeli Heliö ja kunniapuheenjohtaja 
Håkan ”Hokku” Sandbacka. 

 

Viralliset juhlat eivät ole juhlat ilman pu-
heita. Ensimmäisenä puheenvuoron sai 
Anna-Kaisa Heinämäki ja luonnollisesti pu-
heen lopuksi nostettiin malja kunniakkaa-
seen ikään ehtineelle TRS:lle. 

 

 

Irkun puheurakka alkoi jo Vapriikissa. 

 

Palkitsemiset aloitettiin jo Vapriikissa, 
koska uudeksi kunniajäseneksi kutsuttu 
Ursula ”Usse” Sandbacka oli estynyt 
saapumaan Tammeriin. 

 

Illan alkupaloiksi nautittiin kaupungin 
tarjoamia herkkuja noutopöydästä. 
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Tilaisuuden lopuksi vierailla oli mahdolli-
suus tutustua Vapriikin näyttelyyn Tam-
merkoski ja kosken kaupunki. 

 

Vapriikista siirryttiin jatkamaan juhlia 
Grand Hotel Tammerin upeisiin tiloihin. 

 

Ja taas oli maljojen aika. Tällä kertaa 
tervetuliaismaljojen. 

 

Irkku ja Hokku toivottamassa vieraat 
tervetulleiksi. 

 

Alkumuodollisuuksien jälkeen oli aika 
nauttia Tammerin loihtimista herkuista. Hä-
mäläisestä pitopöydästä löytyikin monen-
moisia herkkuja. 

 

Vatsat täynnä herkkuja juhlavieraille esitet-
tiin Risto Tetrin kokoama TRS:n historiikki 
1926–2016. TRS:llä on poikkeuksellisen 
mittava arkisto, jonka salaisuuksiin Risto 
oli perehtynyt. Mukana historiikkiesityksen 
toteutuksessa olivat olleet myös Hokku, 
Matit Kuusi ja Kanto, Riitta ”Ritu” Ala-

Krekola ja Irkku. 

 

Historiikin puheosuudesta vastasi Ritu. 
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Ja audiovisuaalisesta toteutuksesta ja esittä-
misestä Mira Rantanen. 

 

Illan musiikista vastasivat Jari Pekkinen ja 
Henrik Perello. Historiikin jälkeen ensiesi-
tyksensä sai TRS:n juhlakantaatti, jonka on 
säveltänyt TRS:n kunniajäsen Juhani Kin-

nunen. 

 

Juhlavuotensa kunniaksi TRS muisti ansioi-
tuneita jäseniään kunniamerkeillä. 

 

Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen sai kul-
taisen ansiomerkin ratsastusmenestykses-
tään, mutta myös aktiivisesta toiminnastaan 
seuran hyväksi. 

 

Tärkeitä yhteistyökumppaneitaan TRS 
muisti seuran viirillä. Tässä omaansa nouta-
massa Ismo ”Immi” Lätti, jonka ansiosta 
Niihaman pohjat ovat huippukunnossa. 

 

Palkittujen pakollinen ryhmäkuva. 
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Palkitsemisen jälkeen oli aika nauttia juhla-
kakuista kahvin kera. 

 

Oman kakunpalaansa pöytään taiteilemassa 
TRS:n kunniajäsen Matti Kuusi. 

 

Illan lopuksi oli vielä juhlavieraille sana va-
paa. SRL:n tervehdyksen juhliin toi SRL:n 
puheenjohtaja Laura Airaksinen 

 

TRS:n kunniajäsen Matti Kanto nauratti 
yleisöä omilla muisteloillaan. 

 

Kaupin Kalkit esittivät laulun TRS:n Olli 

Lahtisesta. 

 

Hevosihmisten juhlista ei selvitä ilman he-
vosen maljaa. Kyllä vain Tammerissakin 
voi nostaa jalan pöydälle ja hirnahtaa 
päälle. 

 

Illan juonnosta vastasi Teemu Ahtee. 
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Juhlaväkeä Tammerissa. Etualalla TRS:n 
kunniajäseniä ja taustalla Irkun ja Hokun 
pöydässä SRL:n, Hämeen alueen, lehdistön 
ym. edustajia. 

 

Vaikka juhlien keski-ikä taisi nousta melko 
korkeaksi, oli paikalla myös nuorisoa. Etu-
alalla Sofia Vernikos ja Mira Rantanen. 

 

TRS:n kunniajäsen Antti Antonen. 

 

Teija Kulkas ja TRS:n kunniajäsen Terttu 

”Tepa” Sillantie. 

 

SRL:n toisena edustajana juhlissa oli Sofia 

Vikman. 

 

Juhliin oli teetetty Laura Arola-Peuran 
idean pohjalta kaitaliinoja TRS:n vanhoista 
valokuvista.  

Musiikkia sai soittaa klo 23.30 asti, minkä 
jälkeen suurin osa juhlavieraista poistuikin 
paikalta. Parikymmentä urheaa jäi valo-
merkkiin asti ja viimeiset juhlijat poistuivat 
paikalta vasta, kun Tammer pisti ovensa 
säppiin. Juhlat olivat erittäin onnistuneet ja 
lämminhenkiset. Vieraat tuntuivat nauttivat 
illan tunnelmasta. Monelle illan kohokohta 
taisi olla vanhojen tuttujen tapaaminen, 
jopa vuosikymmenien takaa. 
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Juhlissa jaetut kunniamerkit ja TRS:n viirit

Kultainen ansiomerkki ja kunniajäsenyys 
* Ursula Sandbacka  
 
Kultainen ansiomerkki 
ratsastusmenestyksestä 
* Anna-Juulia Kontio   
* Sanna Siltakorpi       
* Maiju Mallat             
 
Kultainen ansiomerkki 
ratsastusmenestyksestä ja aktiivisesta 
seuratoiminnasta 
* Marja Tetri-Rantanen 
 
Hopeinen ansiomerkki 
ratsastusmenestyksestä 
* Sari Lundén 

* Hanna Heiskanen  
 
Hopeinen ansiomerkki seuratoiminnasta 
* Laura Arola-Peura 

* Irmeli Heliö 

* Satu Kantola 

* Sari Maunula 

* Kirsi Rehn-Inkinen 

* Laura Santakivi 

* Heidi Salonen 

* Jonna Vilénn 

* Leena Virta-Niemi 

 
Pronssinen ansiomerkki seuratoiminnasta 
* Pia Banerjee-Rikkonen 

* Essi Kaila 

* Jenni Kinnunen 

* Mandi Kirjavainen 

* Viivi Koivu 

* Anu Leppilampi 

* Kirsi Linnanen-Haapakoski 

* Mira Rantanen 

* Riia Ruohomäki 

* Elli Vernikos 

 

 
 Tampereen Ratsastusseuran viirit yhteistyökumppaneille 
 * ravintola.fi, Mikko Aartio 
 * Tampereen Hevosklinikka, Kristiina Ertola 
 * Horze Tampere, Satu Kantola 
 * Capolino Oy, Kirsi Visakoivu 
 * Juhlakeskus Mancester Oy, Laura Arola 
 * Aamulehti, Sari Torvinen 
 * Niihama Riding Oy, Tomas ja Laura Nyman 
 * Ismo Lätti, ratsastuskeskuksen pohjien konsultointi ja tuki pohjiemme huollossa 
 *Tuija Rosengvist, kenttäratsastuksen seuravalmentaja 
 * Ari Eriksson, monivuotinen yhteistyökumppani yli seurarajojen 
 
 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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TRS:n syyskokous 
 
TRS:n syyskokous pidettiin tiistaina 29.11. Niihaman ison maneesin kahviossa. Esityslis-

talla oli mm. hallituksen valitseminen seuraavalle vuodelle ja jäsenmaksut vuodelle 

2017. Sääntömääräisten asioiden lisäksi syyskokouksessa palkittiin TRS-mitalisteja ja 

jaettiin ansioituneille seuralaisille kunniamerkkejä. 
 
TRS:n syyskokous on tavattu pitää marras-
kuun viimeisenä torstaina, mutta tänä 
vuonna SRL sotki seuran vuosikellon. 
SRL:n syyskokous pidettiin vasta sunnun-
taina 27.11., emmekä voineet esittää TRS:n 
jäsenmaksuja ensi vuodelle, ennen kuin tie-
simme, nostaako SRL maksujaan. Ei nosta-
nut, joten TRS:n jäsenmaksut pysyvät ensi 
vuonna ennallaan. Muuta poikkeavaa ei ko-
kouksessa sitten ollutkaan. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin tuttuun tapaan 
TRS:n kunniapuheenjohtaja Håkan Sand-

backa ja kokouksen kulun ylöskirjasi eli 
sihteerinä toimi Matti Kuusi. 

Alkuvirallisuuksien jälkeen siirryttiin 
heti palkitsemaan TRS:n seuramestaruus-
kilpailuissa menestyneitä ratsastajia, joita 
olin mukavasti saapunut paikalle juhlitta-
vaksi. Lisäksi jaettiin TRS:n kunniamerk-
kejä niille, jotka eivät päässeet kunniamerk-
kiään TRS:n 90-vuotisjuhlissa noutamaan.  

 

Toimintasuunnitelma ja vuoden 2017 
budjetti hyväksyttiin seuraavaksi. Toiminta-
suunnitelmaan lisättiin, että Risto Tetrin 
tekemä historiikki TRS:n vaiheista 1926–
2016 saatetaan loppuun. Håkan Sandbackan 
ehdotuksesta päätettiin, että historiikkitoi-
mikunnan koolle kutsuja on Riitta Ala-

Krekola. Ehkäpä tämä työ kantaa hedelmää 
niin, että kymmenen vuoden päästä saamme 
TRS:n historiikin kansiin ja kirjana luetta-
vaksi. Hyvän arkistomme ansiosta materi-
aali ei ainakaan kuluneilta vuosilta puutu. 

Nykyinen puheenjohtaja Irmeli Heliö 
oli lupautunut jatkamaan puheenjohtajana 
vielä kolmannen vuoden ja tämän kokous 
myös hyväksyi. Hallituksen jäsenistä sen si-
jaan puolet vaihtui. Erovuoroisista ainoas-
taan Riitta Ala-Krekola ja Anu Leppilampi 
olivat lupautuneet jatkamaan. Kun vielä 
Leena Kinnunen joutui eroamaan kesken 
hallituskautensa lakimuutoksen vuoksi ja 
allekirjoittanut oli pyytänyt eroa kesken 
kauden, esitettiin hallitukseen neljää uutta 
jäsentä ja tämän myös kokous hyväksyi. 
Uusina hallituksen jäseninä ensi vuonna 
aloittavat Paula Rantana, Päivi Mikko-

nen, Arto Vuojolainen ja Nelli Eskola. 
Vanhoina jäseninä jatkavat Ala-Krekolan ja 
Leppilammen lisäksi Laura Arola ja Elli 

Vernikos. 

 
Uudet hallituksen jäsenet Päivi Mikkonen 

(vas.) ja Nelli Eskola. 

Kokouksen lopuksi Matti Kuusi toi 
terveisiä SRL:n syyskokouksesta, jossa hän 
toimi TRS:n edustajana. Yleensä SRL:n ko-
kouksiin menee puheenjohtaja tai varapu-
heenjohtaja, mutta tällä kertaa molemmat 
olivat estyneitä, ja Matti sai edustaa Suo-
men suurinta ratsastusseuraa. Jäsenmaksut 
eivät siis ensi vuodelle nouse, paitsi ratsas-
tuskoulujen jäsenmaksu nousi 50 eurolla eli 
250 euroon. 1-tason E-kilpailulisenssi tulee 



 15 

ensi vuonna maksulliseksi ja sen hinta on 
10 euroa. Myös kansainvälisen A-kilpailu-
lisenssin maksua nostettiin 300 eurosta 320 

euroon. Lisäksi kilpailumaksujen toimitus-
maksu starttia kohti nostettiin kahdesta kol-
meen euroon kilpailupalvelu Kipassa.

 

 
Tiia Koskimies ja kolme 
kultaa (+ yksi hopea) 

 
Saija Siuko 

 
Anna Väisänen

 
 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Irmeli Heliö. 
 
 
 
Alustava kilpailukalenteri 2017: 

15.1.  1-taso  este  KaamosCupin 4. osakilpailu, drive in 

12.2.  1-taso  este  KaamosCupin finaali, drive in 

12.3.  3-taso  koulu  Winter Cup? 

2.4. 2- ja 3-taso este Humu-Pekan muistopalkinto 

21.5.  3-taso  koulu  Tampere Dressage Festival 

28.5. 1- ja 2-taso este PowerCupin seurakarsinta 

2.7.  1- ja 2-taso  este   

29.–30.7. 2- ja 3-taso este Tampere Summer Challenge, Tampereen palkinto 

16.9.  2-taso  koulu  Hämeen alueen henkilökohtainen aluemestaruus 

27.9.  2-taso  este  Hämeen alueen henkilökohtainen aluemestaruus 

8.10.  1-taso  este  KaamosCupin 1. osakilpailu, drive in 

5.11.  1-taso  este KaamosCupin 2. osakilpailu, drive in 

19.11.  3-taso  este   

10.12.  1-taso  este  KaamosCupin 3. osakilpailu, Pikkujouludraivarit 

Lisäksi TRS:n seuramestaruudet este- ja kouluratsastuksessa 1-tasolla elo–syyskuussa. 

  

Alustava kilpailukalenteri 2017: 

15.1.  1-taso  este  KaamosCupin 4. osakilpailu, drive in 

12.2.  1-taso  este  KaamosCupin finaali, drive in 

12.3.  3-taso  koulu  Winter Cup? 

2.4. 2- ja 3-taso este Humu-Pekan muistopalkinto 

21.5.  3-taso  koulu  Tampere Dressage Festival 

28.5. 1- ja 2-taso este PowerCupin seurakarsinta 

2.7.  1- ja 2-taso  este   

29.–30.7. 2- ja 3-taso este Tampere Summer Challenge, Tampereen palkinto 

16.9.  2-taso  koulu  Hämeen alueen henkilökohtainen aluemestaruus 

27.9.  2-taso  este  Hämeen alueen henkilökohtainen aluemestaruus 

8.10.  1-taso  este  KaamosCupin 1. osakilpailu, drive in 

5.11.  1-taso  este KaamosCupin 2. osakilpailu, drive in 

19.11.  3-taso  este   

10.12.  1-taso  este  KaamosCupin 3. osakilpailu, Pikkujouludraivarit 

Lisäksi TRS:n seuramestaruudet este- ja kouluratsastuksessa 1-tasolla elo–syyskuussa. 
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2-tason estekilpailut 14.8. 
 
GP-kisojen jälkeen TRS:n talkooporukka veti henkeä pari kuukautta ja seuraavat kil-

pailut järjestettiin vasta elokuun puolivälissä. Tällöin vuorossa olivat 2-tason estekilpai-

lut, joissa mukana oli myös 1-tason luokkia. Päivän aikana nähtiin 159 lähtöä, joten tal-

koolaisille riitti taas puuhaa. 

 
Kilpailut aloitettiin perinteiseen tapaan klo 
9. Päivän aloitti kolme 1-tason luokkaa, 
joista ensimmäisenä kilpailtiin estekorkeu-
della 50–60 cm. Kaikille avoimessa luo-
kassa nähtiin 22 lähtöä. Arvosteluna luo-
kassa oli puhtaat radat palkitaan A.0.0 ja 
kaikkiaan 16 ratsukkoa onnistui tekemään 
nollaradan. TRS:läisistä portilta punaval-
koisen ruusukkeen mukaansa saivat Julia 

Behm Escada IV:llä, Sonja Lipponen Ba-
lulla, Heta Linjamaa Heikunkeikauksella, 
Remy Aerts Ramonalla ja Buchephaluk-
sella, Pinja Pohjosmäki Moondelight La-
morakilla, Emilia Hulkkonen Pikku Hur-
murilla ja Ada Solja Sulo Waltterilla. 

Myös luokassa 2 estekorkeus oli 50–
60 cm, mutta se oli avoin suomenpienhevo-
sille Suomen pienhevosyhdistyksen (SPHY 
ry) cup-sääntöjen mukaan. Luokkaan osal-
listui kuusi ratsukkoa, joista voittajaksi rat-
sasti Satu Viholainen Totemimmillä 
(HUR) ja toiseksi sijoittui Sanni Gynther 
RP-Taikalyhdyllä (MRS). Luokassa arvos-
teluna oli 367.1 ja molemmat ratsukot piti-
vät puomit paikoillaan molemmissa vai-
heissa. 

Luokassa 3 esteet nostettiin korkeu-
delle 70/80 cm. Luokka oli päivän suurin 
44 lähdöllä. Sen voittoon ratsasti TRS:n 
oma ponityttö Sofia Saarinen Jedidjan Cle-
mens 24 W:llä. Toiseksi sijoittui Satu Viho-
lainen Totemimmillä ja kolmanneksi Anni-

Matilda Mattila Fiesta III:lla (LRS). Ters-
siläisistä luokassa ruusukkeen nappasivat 
myös Maija Alasalmi Kamar’s Fair Playllä 
(4.), Matilda Anttila Saskialla (7.) ja 
Riikka Niemi Arabon-Hashimilla (8.). Täs-
säkin luokassa arvosteluna oli 367.1 ja 
kaikkiaan 20 ratsukkoa onnistui tekemään 
nollan molemmissa vaiheissa. 

Luokassa 4 siirryttiin kilpailemaan 2-
tasolla, kun estekorkeus nousi 90 cm:iin. 
Luokkaan osallistui 25 ratsukkoa, joista 18 

piti nollan molemmissa vaiheissa (arvostelu 
367.1). Voittajaksi ratsasti Paula Puura – 
Samaara (LRS). Toiseksi sijoittui Anna 

Ylitalo – Towa 2929 (RvR) ja kolmanneksi 
Iida Mäkitalo – Eldehna (Yyra). Luokan 
TRS-menestyksestä vastasi Hanna-Mari 

Räsänen Juwentuksella sijoittumalla nel-
jänneksi. 

Luokassa 5 esteet nousivat jälleen 10 
cm ja olivat näin ollen metrissä. Myös tä-
hän luokkaan osallistui 25 ratsukkoa. Rata-
mestari Hanna Mäkelä oli onnistunut ra-
kentamaan varsin sujuvat radat, sillä tässä-
kin luokassa 15 ratsukkoa teki tuloksen 0–0 
arvostelun ollessa edelleen 367.1. Nopeiten 
toisessa vaiheessa ratsasti Tiina Loisa 
Skattolla (Ki Ry). Toiseksi sijoittui TRS:n 
Fanny Kulkas Chili Pepper FLK:lla hävi-
ten voittajalle vain kuusi sadasosaa. Kolmas 
oli Nina Steiner Wallenberg Lemonadella 
(LR Team). TRS:läisistä ruusukkeen ottivat 
myös neljänneksi sijoittunut Heidi Heik-

kilä Cobratolla, ja kuudenneksi sijoittunut 
Milla Juvonen Al Capone IV:llä. 

Koko päiväksi oli luvattu vesisadetta, 
mutta onneksi aamu oli poutainen. Päivän 
viimeisten luokkien ratsastajat sen sijaan 
joutuivat suorittamaan melkoisessa rankka-
sateessa. Kura lensi, mutta Niihaman pohja 
keski, eikä muuttunut liukkaaksi. Ratsasta-
jat tosin saivat puhdistaa itseään, hevostaan 
ja varusteitaan melkoisen mutakuorrutuksen 
alta. Joitakin poisjääntejä luokissa nähtiin, 
mutta urhoollisesti lähes kaikki suorituk-
seensa lähtivät. 

Luokassa 6 kilpailtiin estekorkeudella 
110 cm ja arvostelulla A.2.0. Luokkaan 
osallistui 22 ratsukkoa. Edellisen luokan 
ykkönen Tiina Loisa – Skatto ja kakkonen 
Fanny Kulkas – Chili Pepper FLK pitivät 
sijansa tässäkin luokassa, mutta nyt ratsu-
koiden välille saatiin enemmän eroa, lähes 
2 sekuntia. Kolmanneksi sijoittui. Ira 
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Wigrén Zindiellä (KARA). TRS:läisistä si-
joituksen otti Mirella Luhtala Calmeella 
ollen kuudes. Tässä luokassa nähtiin enää 7 
nollaa, johon osiltaan vaikuttivat estekor-
keuden nousu, aikaratsastusarvostelu A.2.0 
ja keli. 

Päivän viimeinen luokka kisattiin 
estekorkeudella 120 cm ja arvostelulla C, 
jossa virhepisteet muutetaan ajaksi. Virhe-
pisteitä saanut, mutta nopean ratsastuksen 
tehnyt voi siis pärjätä. Luokkaan osallistui 
15 ratsukkoa, joista seitsemän teki nollara-
dan. Luokan voittoon ja itselleen päivän toi-

sen ruusukkeen ratsasti Ira Wigrén Zin-
diellä. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittui 
Bettiina Lahdensivu hevosillaan Kiante D 
ja Rapsodija (VasaRa ry). Tällä kertaa vir-
heitä saaneet eivät onnistuneet olemaan no-
peampia kuin nollaradan tehneet, vaan si-
joitukseen vaadittiin nolla.  

Päivä oli jälleen pitkä viimeisen luo-
kan loppuessa noin klo 18. Kilpailupaletin 
koossa pysymisestä vastasi kilpailujenjohta-
jana Elli Vernikos ja tuomariston ylintä 
päätäntävaltaa tuomariston puheenjohtajana 
käytti Antero Salja.

 
 
Teksti: Jonna Vilén.  
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TRS:n ja suomenpienhevosten estemestaruudet 
 
Elokuussa järjestettiin vielä toiset kilpailut, kun kuun viimeisenä sunnuntaina kisattiin 

TRS:n estemestaruuksista 1-tasolla. Mukana oli myös kaikille avoimia luokkia. Lisäksi 

päivän aikana suomenpienhevoset kilpailivat omista estemestaruuksistaan 2-tasolla. Yh-

teensä lähtöjä oli lähes 130, joten kilpailupäivä kesti lähes 10 tuntia. 
  
Päivän ensimmäinen luokka oli avoin 
toimihenkilöille sekä 12 v. ja sitä nuorem-
mille. Luokassa kilpailtiin TRS:n minimes-
taruudesta estekorkeudella 50–60 cm. 
Yleensä pieniä luokkia ei järjestetä aika-
arvosteluilla, mutta kun kyseessä on 
mestaruuskilpailut, täytyy ratsukot saada 
paremmuusjärjestykseen. Näin ollen luokan 
arvosteluna oli kaksivaiheinen 367.1. 
TRS:n minimestaruudesta kilpaili kaikki 
luokan 11 ratsukkoa. Voittajaksi ja TRS:n 
esteratsastuksen minimestariksi ratsasti 
Moona Punkari Niihama Ridingin opetus-
ponilla Atra. Toiseksi sijoittui Ada Solja 
Missy JeeJeelä ja kolmanneksi Kerttu 

Honkamäki Meadowland’s Rascalilla. 
Kaikki mitalistit pitivät nollan molemmissa 
vaiheissa. 

 
Moona Punkari ja Atra. 

Luokassa 2 kilpailtiin estekorkeudella 
80 cm TRS:n aikuis-, poni- ja suomen-
hevosmestaruuksista. Luokka oli avoin 
mestaruuksista kilpaileville ja toimihenki-
löille. Arvosteluna oli 367.1. Luokkaan 
osallistui 18 ratsukkoa, joista ponit veivät 

kaksi ensimmäistä sijaa. Luokan ylivoimai-
seen voittoon, lähes viiden sekunnin erolla 
toiseksi sijoittuneeseen, ratsasti Iina Ran-

tanen Solomanilla. Toiseksi sijoittui Remy 

Aerts Ramonalla. Nämä ratsukot vievät 
myös TRS:n ponimestaruuskultaa ja -
hopeaa. Ponimestaruuspronssia sai Aino 

Raivio Miss Milow’lla. Luokassa kolman-
neksi ja TRS:n aikuismestaruuskultaa rat-
sasti Satu Kantola Niihama Ridingin 
opetushevosella Bitonka A. Aikuismesta-
ruushopea meni Riina Majalle Missy Jee-
Jeellä ja -pronssi Jolanda Arelalle Arvon-
herralla. Luokassa neljänneksi sijoittunut 
Viivi Kauranta Visterillä puolestaan sai 
TRS:n suomenhevosten kultaa. Suomenhe-
vosten hopeaa ratsasti Seela Kylänpää Si-
vusella ja pronssia Riina Maja Missy Jee-
Jeellä. 

 
Viivi Kauranta ja Vister. 

Luokat 3 ja 4 olivat 2-tason luokkia ja 
avoimia suomenpienhevosmestaruuksista 
kilpaileville SPHY:n cup sääntöjen mu-
kaan. Luokissa kilpailtiin suomenpien-
hevosten mestaruuksien 1. ja 2. osakilpailu. 
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1. osakilpailu käytiin estekorkeudella 80 cm 
ja arvostelulla A.2.0. Toiseen osakilpailuun 
esteet nostettiin 85 cm:iin arvostelun ollessa 
367.1. Ensimmäiseen osakilpailuun lähti 17 
ratsukkoa, mutta toisesta osakilpailusta jäi 
yksi ratsukko pois. Luokan 3 voitti Alisa 

Perämaa Savilon Tähdellä (KARA). 
Toiseksi sijoittui Heli Kivimäki-Manner 
Ruusumuistolla (JRS) ja kolmanneksi 
TRS:n Heidi Heikkilä S.O. Terva-Snap-
silla. Kaikkiaan luokassa nähtiin yhdeksän 
nollarataa. Luokassa 4 voittaja ei vaihtunut, 
vaan Alisa Perämaa ja Savilon Tähti veivät 
senkin. Toiseksi sijoittui Petra Mattila La-
vilan Murulla (VARSA) ja kolmanneksi 
Nea Hulkko Lakeuden Veikkosella 
(KoRa). Luokan voitosta käytiin kuitenkin 
tiukka taisto, kun kaikki neljä luokassa si-
joittunutta olivat hieman reilun sekunnin si-
sällä pitäen puomit kannattimillaan. 
Suomenpienhevosten mestaruudet jaetaan 
erikseen junioreille ja senioreille. Juniorei-
den mitalistit olivat Alisa Perämaa, Nea 
Hulkko ja Petra Mattila. Senioreiden mita-
listit puolestaan olivat Eeva-Stiina Mäen-

pää – Jonderman (OXERI), Viivi Rita – 
Mimona (RCM) ja Lia Merimaa – Meri-
maan Ruu (UPU). 

 
Alisa Perämaa ja Savilon Tähti. 

2-tason luokkien jälkeen palattiin jäl-
leen kilpailemaan 1-tasolla. Luokassa 5 

estekorkeus oli edelleen 80 cm, mutta ar-
vosteluna taitoarvostelu. Luokassa kilpail-
tiin TRS:n taitomestaruudesta. Samalla se 
oli TRS:n kaksoismestaruuden 1. osakil-
pailu. Luokka oli avoin mestaruuksista kil-
paileville ja toimihenkilöille. Taitotuoma-
rina toimi Marja Tetri-Rantanen, joka 
laittoi 21 ratsukkoa paremmuusjärjestyk-
seen. Luokan ylivoimaiseen voittoon ja 
TRS:n taitomestariksi ratsasti Aura Lau-

rila Tessillä saaden 9,5 pistettä. Toiseksi si-
joittui Tiia Koskimies Wyralla pistein 8,9. 
Kolmannelle sijalle sijoittui kaksi ratsuk-
koa, Maria Sytelä – Gastina ja Heidi Heik-
kiä – Dolcetta, pisteillä 8,5. Näin ollen 
pronssimitalistejakin oli kaksi. Kilpailu mi-
taleista oli tiukka, sillä jaetulle viidennelle 
sijalle sijoittuneet Karoliina Kovanen – 
Quantus ja Jolanda Arela – Arvonherra hä-
visivät pronssin vain 0,1 pisteellä. 

Luokassa 6 kilpailtiin TRS:n juniori-
mestaruudesta ja samalla se oli avoin kil-
pailun toimihenkilöille. Arvosteluna oli 
367.1. 14 ratsukon luokan ja TRS:n juniori-
mestaruuden voitti Tiia Koskimies Wyralla. 
Toiseksi sijoittui Marja Tetri-Rantanen 
Shuttergirl VG Z:llä. Kolmas ja neljäs sija 
menivät TRS:n juniorimestaruusmitalis-
teille. Hopeaa sai Saara Lehtonen Dana 
H:lla ja pronssia Riia Ruohomäki Lucca 
Askilla. Kaikki sijoittuneet ratsastivat nol-
lan molemmissa vaiheissa. 

Luokassa 7 ei kilpailtu mestaruuk-
sista, vaan se oli kaikille avoin 100 cm 
aikaratsastusarvostelulla A.2.0. Luokkaan 
osallistui 18 ratsukkoa. Sen voitti Kaisla 

Kivistö Jingelbel van de Delthoevella 
(KARA). Toiseksi sijoittui Heidi Heikkiä 
Cobratolla (TRS) ja kolmanneksi Kirsi Ho-

sio Catalpa Et Z (MP Riders). Muut 
TRS:läiset jäivät luokassa sijoitusten ulko-
puolelle.  

Päivän viimeisessä luokassa kilpail-
tiin yhdistetystä nuorten ja senioreiden mes-
taruuksista, mutta samalla se oli kaikille 
avoin. 14 ratsukon luokan voitti Kirsi Hosio 
Catalpa Et Z. Toiseksi sijoittui Tiina Loisa 
Sakttolla (Ki Ry) ja kolmanneksi Linda 

Leppämäki Chemeralla (TARI). Kaikki si-
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joittuneet pitivät nolla-nollan muiden saa-
dessa virhepisteitä ensimmäisessä tai toi-
sessa vaiheessa. TRS:n nuorten ja seniorei-
den mestaruusmitalit jaettiin ensimmäisessä 
vaiheessa yhden puomin pudottaneiden kes-
ken. Nopeimman nelosen teki ja näin ollen 
TRS:n nuorten ja senioreiden kultamitalis-
tiksi ratsasti Hanna-Leena Terhonen Bret 
Dragonderilla. Hopeaa ratsasti Heidi Heik-
kilä Dolcettalla ja pronssia Emilia Kähö-

nen Larsonilla.  
Elokuun puolivälin kisojen loppupuo-

lella esteri availi reilusti hanojaan, mutta 
tämä kisapäivä saatiin viedä läpi mukavassa 
syyskesäisessä säässä. Tällä kertaa Elli 

Vernikos oli ottanut kaksi hommaa hoidet-
tavakseen, nimittäin kilpailunjohtajan ja 
ratamestarin pestin. Tuomariston puheen-
johtajana toimi Pekka Pusa. 

 
Satu Kantola ja Bitonka A.

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Enna Pyylampi. 
 
 
 
 
 
  

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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TRS:n koulumestaruudet 
 

TRS:n koulumestaruudet piti kilpailla perinteiseen tapaan syyskuun viimeisenä sunnun-

taina, mutta Niihamassa todettu pääntautiepäily siirsi kilpailut lokakuun loppuun ja 

maneesiin. Kilpailussa ratsastettiin viisi luokkaa ja 43 lähtöä. Luokat olivat avoimia 

vain TRS:n seuramestaruuksista kilpaileville. 
 
Syyskuun viimeisenä lauantaina kokoon-
nuttiin Niihamaan rakentamaan kouluratoja 
seuraavan päivän kilpailuja varten. Kilpai-
lujen johtaja Leena Virta-Niemen saapu-
essa paikalle selvisi, että meillä on on-
gelma. Niihaman tallissa oli tuntia aikai-
semmin todettu yhdellä ponilla leuan alla 
patti, joka herätti vahvan epäilyn pääntau-
dista. Pikapalaverin jälkeen todettiin, 
ettemme halua ottaa riskejä ja edistää mah-
dollisen taudin leviämistä. Tuomariston 
puheenjohtaja Nina Soilammi oli kans-
samme samaa mieltä. Radanrakennus vaih-
tui siis tiedottamiseen. Yhdessä Niihama 
Ridingin Laura Nymanin kanssa teimme 
tiedotteen sekä TRS:n että NR:n nettisi-
vuille. Soitimme myös kaikki kilpailuun il-
moittautuneet läpi ja kilpailijat vaikuttivat 
varsin tyytyväiseltä päätökseen. Hyviä uuti-
sia saatiin reilun viikon päästä, sillä labora-
toriokokeissa selvisi, ettei ponilla ollut 
pääntautia. 

Seuraava ongelma oli korvaavan päi-
vän löytäminen kilpailuille. Niihaman 
kilpailumaneesi oli sunnuntaisin varattu ja 
lokakuussa ei enää kentälle arvannut kilpai-
luja suunnitella. Lopulta päiväksi löytyi 
lauantai 29.10. Kilpailujen siirto maneesiin 
tiesi sitä, että alkuperäiseen kilpailuun 
suunnitellut 2-tason helppo B ja A -luokat 
täytyi perua ja kilpailussa ratsastettiin vain 
1-tason TRS:n mestaruusluokat. Ajankoh-
dan siirto karsi myös mestaruuksista kilpai-
levia. Alkuperäisen kilpailun n. 70 lähtöä 
oli vähentynyt reiluun 40 lähtöön. 

Päivä alkoi luokalla Helppo C EB 
Special, joka oli avoin minimestaruudesta 
kilpaileville. Luokkaan osallistui kahdeksan 
ratsukkoa. Sen voittoon ratsasti Rauha 

Muurimäki Miks-Wonderilla prosentein 
65,476 %. Toiseksi sijoittui Neea Ranta-

nen Million Dollar Babyllä (63,333 %) ja 

kolmanneksi Jenna Eskola Ottontelilla 
(62,619 %). 

 
Rauha Muurimäki ja Miks-Wonder 

Luokassa 2 juniorit kilpailivat omasta 
mestaruudestaan. Luokan voitti Tiia Koski-

mies Wyralla (65,700 %) ja sai näin jo kol-
mannen TRS-mestaruusmitalinsa tänä 
vuonna. Toiseksi sijoittui Ella Rönkä Ha-
gels Alexandritella (63,900 %) ja kolman-
neksi Elviira Laakkonen Chavvy Emperor 
Zeuksella (63,400 %). 

 
Tiia Koskimies ja Wyra. 

Luokka 3 oli Helppo B FEI Lasten 
esiohjelma A, joka oli avoin poni- ja 
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suomenhevosmestaruuksista kilpaileville. 
12 ratsukon luokkasijoitukset menivät 
suomenhevosille. Luokan varsin ylivoimai-
seen voittoon ratsasti Carita Ijäs Vanilla 
prosentein 69,135 %. Toiseksi sijoittui Ka-

roliina Kovanen Hennan Huminalla 
(64,904 %) ja kolmanneksi Virpi Lepola 

Broby Melissalla (64,135 %). Nämä kolme 
olivat myös TRS:n suomenhevosten mita-
listit. Poniratsukoita luokkaan osallistui 
vain kaksi ja ponimestaruusmitalit jaettiin 
heidän kesken. Kultaa sai Anna Väisänen 
Niihama Ridingin opetusponi Joep (61,442 
%) ja hopeaa Sonja Lipponen Averlitak-
sella (57,692 %).  

 
Carita Ijäs ja Vani. 

Luokassa 4 ohjelmana oli Helppo B 
Nuorten hevosten kenttäratsastusohjelma ja 
se oli avoin aikuis- ja kaksoismestaruuk-
sista kilpaileville. Myös tähän luokkaan 
osallistui 12 ratsukkoa. Päivän toiseen 
luokkavoittoon ratsasti Tiia Koskimies 
Wyralla prosentein 67,813 %. Toiseksi si-
joittui Vappu Rantalaiho Brefalla (65,938 
%) ja kolmanneksi Marika Haglund niin 
ikään NR:n opetushevosella Ypäjä Ultra 
(65,417 %). Kaksoismestaruuskultaa vei 
Tiia Koskimies, joka tänä vuonna ratsasti 

kaikkiaan neljä TRS-mestaruusmitalia 
(kolme kultaa ja yhden hopean). Kaksois-
mestaruushopea meni Karoliina Kovaselle 
Quantuksella ja -pronssi Jolanda Arelalle 
Arvonherralla. Aikuismestaruuskulta meni 
Vappu Rantalaiholle. Hopeaa sai Marika 
Haglund ja pronssia Karoliina Kovanen, 
joka siis ratsasti yhdellä tuloksella itselleen 
kaksi mitalia. 

 
Karoliina Kovanen ja Quantus. 

Päivän viimeisessä luokassa nuoret ja 
seniorit pääsivät kisaamaan omasta yhdiste-
tystä mestaruudestaan. Luokan ohjelmana 
oli Helppo A FEI:n kenttäkilpailuohjelma 
1* A. Viiden ratsukon luokan voitti Saija 

Siuko Sandemose LK:lla prosentein 67,065 
% ja toiseksi sijoittui Suvi Auvinen Citrino 
V;llä (65,217 %). Nämä olivat myös TRS:n 
nuorten ja senioreiden kulta- ja hopeamita-
listit. Pronssia sai Virpi Lepola Broby Me-
lissalla (59,783 %), jolle pronssi oli päivän 
toinen. 

Vaikka kilpailu siirtyi alkuperäiseltä 
paikaltaan, hoiti Leena Virta-Niemi kilpai-
lun johtajan pestin. Tuomariston puheen-
johtaja sen sijaan vaihtui Susanna Pullaan, 
jonka apuna kilpailussa tuomaroi Oona 

Pekkala ja Nina Soilammi.
 
 
 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Enna Pyylampi.  
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3-tason estekilpailut 27.11. 
 
Syyskauden ainoat 3-tason kilpailut pidettiin marraskuun viimeisenä sunnuntaina. 

Kisapäivän ohjelmassa oli avoimien luokkien lisäksi junioreiden, lapsiratsastajien ja 

ponien hallimestaruudet. Päivän pääluokassa kilpailtiin Tampereen Palkinnosta 140 

cm:n esteillä. Päivän aikana ratsastettiin 138 lähtöä. Suomalaisten lisäksi mukana oli 

muutama virolainen ratsukko. 

 
Kilpailupäivän aloituksessa ei mitään uutta 
auringon alla. Kilpailu aloitetiin klo 9 luo-
kalla 1, joka oli kaikille avoin 120 cm ar-
vostelulla A.2.0. Luokkaan osallistui 23 rat-
sukkoa. Sen voittoon ratsasti TRS:n Marja 

Tetri-Rantanen C-Incanthalla. Toiseksi si-
joittunut Reetta Sundberg Con Ladyllä (E-
KR) jäi puolisen sekuntia voittajasta. Kol-
manneksi sijoittui TRS:n Fanny Kulkas 
Chli Pepper FLK:lla. Kuuden sijoittuneen 
joukkoon TRS:läisistä mahtui vielä Kullo 

Kender kahdella hevosella LRK Küken-
moor’s Quick Flick (5.) ja Carmelo (6.). 
Kaikki sijoittuneet tekivät nollaradan. 

 
Anna Kankaansivu ja Up to Date. 

Luokassa 2 jaettiin ensimmäiset halli-
mestaruusmitalit, kun juniorit mittelivät 
omasta hallimestaruudestaan estekorkeu-
della 125 cm AM3. Luokkaan osallistui 23 
ratsukkoa. Perusradalla neljä ratsukkoa teki 
puhtaan suorituksen ja näin nämä neljä uu-
sivat mitaleista. Kultaa ratsasti ainoana tup-
lanollan tehneenä Teresita Bremer Abalia 
SMH:lla (HARI). Hopeaa sai Kaia Loviisa 

Kink Adorable Chabalitolla (EST) ja 
pronssia TRS:n Anna Kankaansivu Up to 
Datella. Hopea- ja pronssimitalistit tiputti-
vat molemmat uusinnassa yhden puomin, 
joten sijoitukset jaettiin ajan perusteella. 
Perusradalla yhden pudotuksen saaneet si-

joittuivat jaetulle kuudennelle sijalle. Hei-
dän joukossaan oli TRS:n Mira Rantanen 
Warnaba L Z:lla. 

Luokka 3 oli kaikille avoin 130 cm 
arvostelulla 367.1. Luokkaan osallistui 16 
ratsukkoa ja sen kaksoisvoittoon ratsasti 
Kullo Kender hevosilla LRK Striga (1.) ja 
Dolanda (2.). Kolmanneksi sijoittui Minna 

Lehtonen Cooperilla (VARSA) ja neljän-
neksi Marina Ehrnrooth Cortina S:llä 
(VITRA). Kaikki sijoittuneet tekivät nollan 
molemmissa vaiheissa. 

 
Minna Lehtonen ja Cooper. 

Päivän pääluokkana kilpailtiin Tam-
pereen Palkinnosta 140 cm:n esteillä. Ar-
vosteluna luokassa oli 367.1. Luokkaan 
osallistui seitsemän ratsukkoa. Edellisen 
luokan sijoittuneet vaihtoivat paikkaa ja tä-
män luokan voittoon ratsasti Minna Lehto-
nen Cooperilla Kullo Kenderin LRK Stri-
galla hävitessä Tampereen Palkinnon noin 
kolmella sekunnilla. Molemmat pitivät nol-
lan molemmissa vaiheissa. 
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Luokka 5 oli päivän ainoa 2-tason 
luokka. Siinä estekorkeus oli 100/110 cm 
eli ratsastajat saivat valita, kumman korkeu-
den he hyppäävät. Arvosteluna oli jälleen 
367.1. Päivän suurimpaan luokkaan osallis-
tui 35 ratsukkoa, joista luokan voittoon rat-
sasti Anett Pajur Macholla (EST). 
Toiseksi sijoittui Lida Haddas Reliikvia 
II:lla (HL-Team) ja kolmanneksi Maris 

Kangur Jalica Van Blommerschotilla 
(EST). Yhdeksän sijoittuneen joukkoon 
terssiläisistä mahtui Hanna-Mari Räsänen 
Juwentuksella (5.) ja Johanna Lipponen 
D-Quintuksella (6.). 

 
Hanna-Mari Räsänen ja Juwentus. 

Päivän kolme viimeistä luokkaa olivat 
hallimestaruusluokkia. Ensin omasta halli-
mestaruudestaan kilpailivat pikkuponit este-
korkeudella 105 cm AM3. Luokkaan osal-
listui 14 poniratsukkoa. Hallimestaruuskul-
taa ratsasti Lina From Pain Richella (K-

GR) ainoana nollaradan tehneenä. Luokassa 
jaetulle toiselle sijalle sijoittui yhden pudo-
tuksella Aida Nyman Hannelore II:lla 
(LOR) ja Sofia Soilu Pin Rock’s Hustle 
And Bustlella (TFC). Hallimestaruushopea 
meni nopeammalla ajalla Aidalle ja -prons-
sia sai Sofia. 

Isojen ponien hallimestaruus kilpail-
tiin 115 cm:n esteillä arvostelun ollessa 
edelleen AM3. Isoja poneja kilpaan lähti 
12. Perusradalla Aida Nyman Rockstarilla 
ja Claire Mannerkoski Drishoge Bobby 
Sparrow’lla (VITRA) tekivät nollan ja näin 
uusivat kullasta ja hopeasta. Aida Nyman 
kirkasti edellisen luokan mitalinsa kullaksi 
ja hopea meni Claire Mannerkoskelle. 
Pronssia ratsasti Saskia Maripuu Deal or 
No Dealilla (EST) saaden perusradalla yh-
den pudotuksen. 

Lapsiratsastajien hallimestaruudesta 
lähti kilpailemaan kahdeksan ratsukkoa. 
Luokan estekorkeus oli 115 cm AM3. 
Perusradalla kolme ratsukkoa ja kaksi rat-
sastajaa tekivät puhtaan suorituksen. Kul-
lasta ja hopeasta lähti uusimaan Pauliina 

Holm LRK Beckhamilla (AuRaMa) ja 
Petra Mattila hevosilla Guinevere ja Eme-
rald (VARSA). Molemmat ratsastajat saivat 
yhden pudotuksen uusinnassa. Kultaa vei 
Pauliina Holm ja hopeaa Petra Mattila Gui-
neverellä. Emeraldilla hän keskeytti uusin-
nassa. Hallimestaruuspronssia sai luokassa 
neljänneksi sijoittunut Hedvig Wikström 
CVR Shakirolla (ErE). Ratsukko sai perus-
radalla yhden pudotuksen. 

Kilpailun johtajana hääri jälleen ker-
ran Leena Virta-Niemi. Puheenjohtajatuo-
marina oli Irmeli Heliö, joka näin sai viet-
tää synttäreitään pitkän kisapäivän mer-
keissä. Ratamestarina toimi Johanna Mik-

kola.
 
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Mirella Ruotsalainen. 
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TRS-mestarit 2016 
 
ESTEMESTARIT 
 
Minimestaruus 
I Moona Punkari – Atra 
II Ada Solja – Missy Jeejee 
III Kerttu Honkamäki – Meadowland's 
Rascal 
 
Ponimestaruus 
I Iina Rantanen – Soloman 
II Remy Aerts – Ramona 
III Aino Raivio – Miss Milow 
 
Juniorimestaruus 
I Tiia Koskimies – Wyra 2 
II Saara Lehtonen – Dana H 
III Riia Ruohomäki – Lucca Ask 
 
Nuorten- ja seniorimestaruus  
I Hanna-Leena Terhonen – Bret Dragonder 
II Heidi Heikkilä – Cobrato 
III Emilia Kähönen – Larson 
 
Aikuismestaruus 
I Satu Kantola – Bitonka A 
II Riina Maja – Missy Jeejee 
III Jolanda Arela – Arvonherra 
 
Suomenhevosmestaruus 
I Viivi Kauranta – Vister 
II Seela Kylänpää – Sivunen 
III Riina Maja – Missy Jeejee 
 
Taitomestaruus 
I Aura Laurila – Tess 
II Tiia Koskimies – Wyra 2 
III Heidi Heikkilä – Dolcetta 
III Maria Sytelä – Gastina 
 

 
KOULUMESTARIT 
 
Minimestaruus 
I Rauha Muurimäki – Miks-Wonder 
II Neea Rantanen – Million Dollar Baby 
III Jenna Eskola – Ottonteli 
 
Ponimestaruus 
I Anna Väisänen – Joep 
II Sonja Lipponen – Averlita 
 
Juniorimestaruus 
I Tiia Koskimies – Wyra 
II Ella Rönkä – Hagels Alexandrite 
III Elviira Laakkonen – Chavvy Emperor 
Zeus 
 
Nuorten ja senioreiden mestaruus 
I Saija Siuko – Sandemose LK 
II Suvi Auvinen – Citrino V 
III Virpi Lepola – Broby Melissa 
 
Aikuismestaruus 
I Vappu Rantalaiho – Brefa 
II Marika Haglund – Ypäjä Ultra 
III Karoliina Kovanen – Quantus 
 
Suomenhevosmestauus 
I Carita Ijäs – Vani 
II Karoliina Kovanen – Hennan Humina 
III Virpi Lepola – Broby Melissa 
 
Kaksoismestaruus 
I Tiia Koskimies – Wyra 
II Karoliina Kovanen – Quantus 
III Jolanda Arela – Arvonherra 
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TRS-mitalistit esittäytyvät 
 
Nyt annetaan puheenvuoro TRS:n seuramestaruuksissa menestyneille ratsastajille. 

NettiHokki pyysi heitä esittelemään itse itsensä ja mukavasti mitalistit innostuivatkin 

kirjoittamaan tarinoita menestysratsukoista. Mukana on vanhoja tuttuja eli edellisvuo-

sina seuramestaruuksissa menestyneitä, mutta joukkoon mahtuu myös uusia tuttavuuk-

sia.  

 

Neloismitalisti  

Tiia Koskimies ja Wyra, juniorikulta esteillä ja koulussa, kaksoismestaruuskulta, 
taitomestaruushopea 

 

Olen 18-vuotias lukiolainen ja hevoseni on 
10-vuotias holsteintamma Wyra, joka tuli 
meille helmikuussa 2015 Saksasta. Wyra on 

herkkä ja sympaattinen pikkuheppa, jossa 
intoa ja energiaa riittää. Alku Wyran kanssa 
oli hankala, kun se oli kovassa stressissä 
muuton ja matkustelun vuoksi, mutta sen 
alettua kotiutua alkoi myös meidän yhtei-
nen sävel löytymään. Nyt kilpailemme sekä 
este- että kouluratsastuksessa. Ennen meille 
tuloa Wyralla ei oltu juurikaan kisattu ja se 
oli ikäisekseen aika kokematon, joten tällä 
kaudella on ollut havaittavissa selvää kehi-
tystä sekä ratsun, että ratsastajankin osalta. 
Tämä kausi oli minulle viimeinen juniorina, 
joten katsotaan nyt, mitä ensi kausi ja 
nuortenvuodet tuo tullessaan ☺ 

Kuvassa Wyra vasemmalla ja meidän 
Nino-poni oikealla

 

Triplamitalisti 

Karoliina Kovanen ja Quantus, koulun aikuismestaruuspronssi, kaksoismestaruushopeaa 
Karoliina Kovanen ja Hennan Humina, suomenhevosten kouluhopeaa 

 

Hei,  
kilpailin kahdella hevosella seurani koulu-
mestaruuksissa 29.10. Tavoitteena päivälle 
oli hakea kahden nuoren hevosen kanssa ru-

tiinia ja tasaiset radat. Ja se toikin menes-
tystä ☺ Suomenhevosten hopeamitalisti 
Humina on 7-vuotias luonteikas Suomen 
tamma, joka on tällä kaudella kilpaillut 
kouluratsastuksessa HeA- tasolla, kenttää 
harrastetta sekä tuttaria ja rataesteitä 90 cm 
asti. Ensi kaudella tavoitteena tuttaria ken-
tässä sekä joitakin VaB startteja koulupuo-
lella. Tulevaisuudessa suokkien SM! Humi-
nalle kokoaminen ja sivuttaisliikkeet ovat 
todella helppoja, mutta malttia ja rauhaa 
suorittamiseen tarvitaan vielä lisää. 

Kaksoismestaruus hopeamitalisti sekä 
aikuismestaruus pronssimitalisti Quantus 
alias Väiski oli vasta kolmatta kertaa koulu-
radalla elämässään.  Vaikka komea oripoika 
onkin jo 6-vuotias, sen koko (juhlavat 185 
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senttiä) tuo pienoisen haasteen hevosen 
treenaukseen.  Väiski on laadukas ja miel-
lyttävä kilpahevosen köriläs, joka on tällä 
kaudella aloittanut kilpailemisen; nuorten 
hevosten koululuokissa sekä esteillä 80–
90cm ratoja. Osaa teknisesti jo paljon, 
mutta voimaa tarvitaan rutkasti lisää! Ensi 
kautena tavoitteena 100–110 esteet kisoissa 
ja HeA koulupuolella ☺ 

Muuten kausi on mennyt kiireessä ja 
ratsastuskoulumme tohinassa Tavelassa.  
Kisat sujuivat hyvin niin mun kuin valmen-
nettavien osalta. Tallimme kilpaileekin jo 
kolmessa eri lajissa: esteillä, koulussa, ken-

tässä sekä vikellyksessä! Lähes kaikki he-
vosetkin ovat olleet terveinä. Tsemppiä 
kaikille talven tuiskuihin, ja tervetuloa Ta-
velaan ratsastamaan ☺ 

 
Tuplamitalistit 

Virpi Lepola ja Broby Melissa, nuorten ja senioreiden koulupronssi, suomenhevosten 
koulupronssi

 

Hei, kirjoitinkin viime vuonna jo pidemmän 
esittelyn itsestäni ja Melissasta samoissa 
merkeissä. Olen siis ratsastuskouluyrittäjä 

Orivedeltä. Meillä on kotitilallani pieni 
ratsastuskoulu Pajalan Ratsutila, jota pyöri-
tämme äitini kanssa. Minä toimin tallil-
lamme ratsastuksenopettajana ja tallil-
lamme asustaa 9 suomenhevosta ja yksi 
poni, joista 7 on opetuskäytössä. Myös Me-
lissa on yksi opetushevosistamme ja varsin 
tykätty ratsu oppilaidenkin keskuudessa, 
varsinkin estepuolella. Itse valmentaudun 
”Mellillä” kouluratsastuksessa ja valmenta-
jinamme toimivat Heidi Elomaa ja Rosali 
Kivitie. Melli on herkkä ja helposti kuu-
muva tamma, jonka kanssa taiteilemme 
kouluradoilla vaihtelevalla menestyksellä. 
Maneesi on meille aina ollut tämän tamman 
kanssa haastava paikka kisata, mikä näkyi 
myös seuramestaruuksissa tänä vuonna, jo-
ten olemme tuloksiimme tyytyväisiä. 

Lämmin kiitos TRS:n aktiiveille, kun 
jaksatte olla iloisina ja ahkerina järkkää-
mässä kisoja. Toivotamme kaikille seuralai-
sille onnistunutta treenikautta, hyvää joulua 
ja hevosteluntäyteistä vuotta 2017!
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Riina Maja ja Missy JeeJee, esteiden aikuismestaruushopea, suomenhevosten estepronssi 

 

Olipa iloinen yllätys tämä suokkipronssi ja 
aikuishopea esteillä!  

Meillä on ollut Misun kanssa mel-
koista menoa nämä viime vuodet sitten ai-
kuisten kouluhopean; olemme molemmat 
lisääntyneet ja yrittäneet sen jälkeen palau-
tua. Emme ole ehtineet kisaamaan yhdessä 

muistaakseni neljään vuoteen. Kurjat raken-
teelliset ongelmat ja Misun lihaksettomuus, 
sekä ylipaino. Minun jatkuva aikapula, lap-
sen- ja muun eläintarhan kanssa temppuilu 
ovat hankaloittaneet treenaamista entises-
tään. Synnytyksen jälkeiseen Riinaan tutus-
tuminen on vienyt myös osansa työnilosta. 
Entinen jopa hullunrohkea Riina on vaihtu-
nut mamis Riinaan... Tippumisen pelko. 
Typerä, mutta inhimillinen säikähtely.. mui-
den puolesta pelkääminen. Itseluottamus on 
mennyt johonkin... minne lie kadonnut. 
Niinpä tämä oli oikein mukava yllätys tällä 
rakkaalla ratsulla. 

Onnea vielä erityisesti nykyisille ja 
entisille oppilailleni hyvästä menestyksestä 
TRS-mestaruuksissa 2016: Seela Kylänpää 
ja Tapsa, Ada Solja ja Missi, Kerttu Honka-
mäki ja rakkaista rakkain Rasu-enkeliponi, 
Moona Punkari ja hänen kilpa poninsa, sekä 
Elviira Laakkonen ja Seppo! 
 
Kuva: Enna Pyylampi

 
Jolanda Arela ja Arvonherra, esteiden aikuismestaruuspronssi, kaksoismestaruuspronssi 

 

Olen 24-vuotias ratsastaja Pirkkalasta, jossa 
me molemmat Arvonherran eli tutummin 
Antin kanssa asustamme. Pienestä pitäen 
olen pyörinyt hevosten parissa äitini harras-
tuksen myötä ja sittemmin saanut hevosia 
ratsastettavakseni. Antti on 2009 syntynyt 
suomenhevosori, joka on vuotiaana ostettu 

äidilleni ravihevoseksi, mutta hevosen tai-
dot vetivät enemmän ratsuksi kuin tulevaksi 
ravikuninkaaksi. Tämän myötä hevonen on-
kin ollut enemmän minun käytössäni ja toi-
mii välillä velvollisuuttaan äidin hyvänmie-
len maasto-ja kärryhevosena. 

Antin kanssa on monipuolisesti tree-
nattu esteitä ja koulua sekä viime vuoden 
maastoestetreenit herättivät kiinnostusta 
kenttäratsastuksen pariin. Itse kilpailemisen 
olemme aloittaneet hitaasti, mutta varmasti 
ja suunnitelmissa olisi näyttäytyä tulevai-
suudessa enemmänkin kilpakentillä.  

Toivotamme kaikille seuralaisille 
treeni iloa sekä terveellistä uutta vuotta! 
 
Kuva Enna Pyylampi.
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Moona Punkari ja Atra, minimestaruuskulta esteillä

 

Hei, 
olen Moona 12-vuotias esteratsastusta har-
rastava tyttö Pirkkalasta. Ratsuni kisoissa 
oli Niihama Ridingin Asta. Meillä ei ole 
kovin pitkää taivalta yhdessä, koska olen 
vasta aloittanut Niihama Ridingin kisatii-
missä.  

Asta on 17-vuotias eestinponi. Ihana, 
luotettava ja varma ratsu. Vaihtaa hienosti 
laukat ja hyppää hyvin. Joskus Asta on vä-
hän laiska ja laukan eteen pitää tehdä töitä, 
mutta nyt mestaruuksissa se oli ihan lie-
keissä. Asta on myös voittanut kouluratsas-
tuksessa minimestaruuden 2015. 

 
Kuva Enna Pyylampi.

 
Kerttu Honkamäki ja Meadowland’s Rascal, minimestaruushopea esteillä 

 

Minä ja Meadowland's Rascal tutummin 
Rasu ollaan tunnettu monta vuotta ja tree-
nattu paljon sekä koettu vaikka mitä yh-
dessä. Mestaruuksissakaan meidän kisapäi-
vän alku ei mennyt ihan suunnitelmien mu-
kaan, mutta radalla poni näytti parhaat puo-
lensa. Rasu on opettanut minulle paljon ja 
se oli hirveän tärkeä minulle. Harmillisesti 
meidän yhteistyö ponin kanssa päättyi jokin 
aika sitten, mutta Rasua en voisi koskaan 
unohtaa. 
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Rauha Muurimäki ja Miks-Wonder, minimestaruuskulta koulussa

 

Mikki on 17-vuotias risteytysponiruuna. 
Itse olen 12-vuotias. Meillä on oma talli, 
jossa Mikki asuu. Ensin kisasimme esterat-
sastusta, mutta sitten Mikille tuli nivelrikko, 
joten jouduimme siirtymään kouluratsastuk-
seen. Aloitimme koulussa kisaamisen ke-
sällä 2016. Kouluratsastus on hauskempaa 
kuin ensin ajattelin. 

Kotona menemme Mikin kanssa puo-
meja, kouluratsastusta kentällä ja maastoi-
lemme. Mikki rakastaa kaikkia tum-
mia shetlanninponeja, ja Mikin tarhakaveri 
onkin sellainen. Iästään huolimatta Mikki 
on innostuessaan kuin nuori varsa. Mikki 
näyttää selkeästi ilmeillään pitääkö jostain 
asiasta vai ei. Mikki on maailman parhain 
ja hauskin poni.

 
Neea Rantanen ja  Million Dollar Baby, minimestaruushopea koulussa

 

Olen Neea ja käyn Tammelankou-
lun kuudennetta luokkaa. Olen ratsastanut 
2-vuotiaasta lähtien. Ponini nimi on Million 
Dollar "Baby". Baby on 16-vuotias Tans-
kassa syntynyt ruuna. Baby on maailman 
kiltein poni joka tekee aina parhaansa. Baby 
on ollut meillä noin kolme kuukautta. 
Olemme kilpailleet helppoa c:tä ja b:tä. 
Kuulun kouluratsastuksen Talent-ryhmään.
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Jenna Eskola ja Ottonteli, minimestaruuspronssi koulussa

 

Olen Jenna Eskola, 12-vuotias ratsastaja 
Kangasalta. Ratsuni on 12-vuotias  
suomenpienhevonen Ottonteli "Otto". Se 
asustaa meidän omassa tallissa, joka on 
Katin Talli Kangasala. 

Kotivalmentajani on äitini Kati 
Valtatie-Eskola. Kuulun TRS:n Talent 
ohjelmaan koulupuolella, valmentaja on 
Hanna Heiskanen. 

Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille! 

Iina Rantanen ja Soloman, ponimestaruuskulta esteillä

 

Moi, olen Iina Rantanen 13 v ja kilpailen 
poneillani Soloman eli Solo ja Peasant 
Liquorilla eli Epulla. Voitin Solon kanssa 
TRS ponimestaruuden. Solo on 19-vuotias 
ruuna, joka on syntynyt Irlannissa, mutta 
tullut meille ruotsista 2015 kesän lopussa. 
Eppu on 17 v Welsh Part-Bred. Sololla olen 
kisannut tällä kaudella 90–100 cm 2- ja 3-
tasolla ja kisasin myös pikkuponicupissa, 
jossa olin koko cupissa 5. Muita sijoituksia 
ovat olleet mm. Poniderby 6. sija, Horse 
Showssa ensimmäisenä päivänä 6. sija, 
mutta on myös tullut paljon muita sijoituk-
sia ja voittoja. Epulla on mennyt vasta 
loppukaudesta parit kisat. Kuulun Solon 
kanssa Hämeen B-renkaaseen ja käyn 
Talent-valmennuksissa. 

Remy Aerts ja Ramona, ponimestaruushopea esteillä

 

Moi kaikille! Minä olen Remy Aerts 9 v ja 
olen ratsastanut vähän yli vuoden. Minun 
tavoite on päästä olympialaisiin. Harjoitte-
len 6 kertaa viikossa. Ramona on 13 v 
tamma sk.134 cm Hollannin ratsuponi. Ra-
mona on ihana, kiltti, maailman paras rat-
sastuksen opettaja, joka toi minut reilussa 
vuodessa 90 cm tasolle. Terveisiä kaikille!
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Anna Väisänen ja Joep, ponimestaruuskulta koulussa

 

Olen -03 syntynyt tyttö Kangasalta, ja olen 
ratsastanut noin viisi vuotta. Kisa- ja treeni-
kaverina on viimeisen puolitoista vuotta toi-
minut Niihama Ridingin pikkuponi Juippi, 
jonka kanssa ollaan menty 80 cm ja HeB 
luokkia. Juippi on kiltti ja luotettava, vaikka 
se ei aina päästä ratsastajaa ihan helpolla. 
Harmillisesti se on jäämässä liian pieneksi 
ja nämä kisat jäävät näillä näkymin meidän 
viimeisiksi, joten oli kiva pärjätä näinkin 
hyvin. Kiitos Niihama Ridingille ponin lai-
nasta! 

 
Ella Rönkä ja Hagels Alexandrite, juniorihopea koulussa

 

Olen Ella Rönkä, 16-vuotias Tampereen 
Steiner-lukiota käyvä tyttö Nokialta. Aloitin 
ratsastuksen 6-vuotiaana ratsastuskoulussa, 
ensin Ollila tallilla ja myöhemmin Viholan 
ratsastuskoulussa. Suurin toiveeni oli saada 
joskus oma poni, ja päätimme siskoni 
kanssa koota ponirahat itse. Vuonna 2011 
rahat omaan poniin oli kasassa, ostimme 
ensimmäisen oman ponimme Samun. Samu 
oli tuolloin, ja on vieläkin vauhtia ja vaaral-
lisia tilanteita aiheuttava pikkuponi, joka 
opetti pienen ponitytön vastuulliseksi ponin 
omistajaksi. Joka tietää, että ponin omista-
minen ei aina ole ruusuilla tanssimista. 

Tällä hetkellä kotipihasta löytyy neljä 
omaa hevosta. Samun lisäksi shettistamma 
Paula, poniruuna Peikko ja FWB-tamma 
Ludde. 

Osallistuin TRS-mestaruuksiin Lud-
della, joka on siis oikealta nimeltään Hagels 
Alexandrite. Ludde on jo 19-vuotias teräs-
mummo, jonka ikä on vain harhautus, sillä 
käyttäytymiseltään tamma saattaa joskus 
muistuttaa kolmevuotiasta. Ensimmäisen 
kerran istuessani Ludden selässä tiesin, 
etten koskaan ole istunut yhtä hienon hevo-
sen selässä. Ludde onkin varmasti maail-
man paras opettaja nuorelle ratsastajalle, 
sillä Ludde on osaava, mutta ei koskaan 
anna mitään ilmaiseksi. 

Aloitimme pari vuotta sitten helppo C 
-luokista, ja tänä kesänä pääsimme starttaa-
maan muutaman helppo A -luokan. 

Olen todella ylpeä tästä kilpailukau-
desta, sillä olemme saaneet paljon rutiinia 
kilpailutilanteeseen. Teimme tasaisia suori-
tuksia helppo B -tasolta, ja starttasimme 
meidän ensimmäisen helppo A:n, ja loppu-
kaudesta nostimme prosentteja ylös helppo 
A:sta kuuteenkymmeneen prosenttiin, sekä 
pääsimme myös mukaan aluevalmennuk-
seen. TRS hopeamitali oli todella iloinen 
yllätys ja mahtava kisakauden päätös tälle 
vuodelle! Haluankin kiittää kaikkia ihania 
valmentajia, perhettä, joka mahdollistaa tä-
män harrastuksen, ja erityismaininnan saa 
pikkusiskoni Siiri, joka on aina kisoissa ja 
valmennuksissa mukana auttamassa. Ja tie-
tysti kaikkia muita zemppareitani! 
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Hanna-Leena Terhonen ja Bret Dragonder, nuorten ja senioreiden kulta esteillä

 

Voitostaan tällä kertaa hieman hämmenty-
nyt seniorimestari on edelleen harrastelija 
tätiratsastaja. Omia hevosia alkaa kuitenkin 
olemaan enemmän kuin laki sallii, joten he-
voshulluus alkaa olemaan vakavaa luokkaa. 
Vuoden 2016 myötä tuli täyteen koko 
mitalikirjo, aiemmin kaapista löytyi hopeaa 
ja pronssia. Hevonen oli tänä vuonna eri 
kuin aiempina vuosina. Zilversterin toipu-
essa vakavasta loukkaantumisesta osallis-
tuin tänä vuonna hevosella nimeltä Bret 
Dragonder kisaan.  

Bret tuli minulle kesällä 2015 Hollan-
nista. Bret on täydellinen herrasmies ja joka 
tädin unelmahevonen. Superkiltti kaikissa 
tilanteissa ja johdattaa tädin aina turvalli-
sesti maaliin. Tälle käy kaikki.  

Valmentajana minulla on edelleen 
José Bernardes. Pitkäaikainen yhteistyö tuo 
tulosta. Myös tulevaisuudessa on tarkoitus 
jatkaa yhteistyötä, itse asiassa entistä laa-
jemmassa muodossa. 

Nykyään elän erilaista hevosarkea, jo-
hon ei ole kuulunut ratsastaminen enää pa-
riin kuukauteen. Tällä hetkellä Zilverster 
asuu omassa pihassa toipilaana seuranaan 
shetlanninponi. Bret on parhaalla ystäväl-
läni ylläpidossa. Tämä kaikki erikoisjärjes-
tely sen takia, että olen rakentamassa omaa 
tallia. Tästä kuulemme varmasti lisää ensi 
vuonna, kunhan paikat saadaan valmiiksi! 

Kiitokset seuralle ja vapaaehtoisille, 
kun jaksatte vuodesta toiseen paahtaa kiso-
jen järjestämisen parissa!

 
Emilia Kähönen ja Larson, nuorten ja senioreiden pronssi esteillä 

 

Olen harrastanut ratsastusta noin 
kymmenen vuotta ja sen lisäksi harrastan 
pianon- ja viulunsoittoa. Käyn toista vuotta 
lukiossa. Hevoseni on Larson, 9-vuotias 
Latvian urheiluhevonen. Valmentaudumme 
este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa, mutta 
kisaamme pääasiassa esteitä seura- ja 
aluetasolla. Lassi on erittäin kiltti ja 
yritteliäs, mutta muistuttaa kyllä ratsastajaa 
siitä, että hypätessä hevosta ei saa jättää 
yksin. 
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Saija Siuko ja Sandemose LK, nuorten ja senioreiden kulta koulussa

 

Hevoseni Sandemose LK on Suomessa 
vuonna 2005 syntynyt ruuna, ja olen omis-
tanut Sanden kohta viisi vuotta. Sitä ennen, 
Sanden silloinen omistaja ja kasvattaja 
Laura Kulkas, antoi minulle mahdollisuu-
den ratsastaa ja kilpailla Sandella. Hevonen 
tuntui jo ensimmäisessä yhteisessä startissa 
hyvältä. Sande on ollut nuoresta saakka hy-
vin varma kisaaja, ja on radalla yleensä hy-
vin keskittynyt ja tekee tehtävät kuuliai-
sesti. Sande on osaava kouluhevonen, ja 
hallitsee jo aika hyvin laukanvaihdot ja te-
kee hyvin myös sarjavaihtoja. Olemme ope-
telleet myös piruetin alkeita. Olen ratsasta-
nut nyt noin 40 vuotta ja Sande taitaa olla 
seitsemäs oma hevoseni. Sandemosen li-
säksi omistan tällä hetkellä kaksi muutakin 
hevosta. 10-vuotiaan Deerlake`s Fair Gam-
blerin ja eläkkeellä olevan 20-vuotiaan 
Fuxin. Minua on jo vuosia valmentanut 
Kati Koiso ja lisäksi käyn Nina Dunderin 
valmennuksessa, kun aikatauluni sen sallii. 

Hyvää joulun odotusta kaikille ☺
 

Suvi Auvinen ja Citrino V, nuorten ja senioreiden hopea koulussa 

 

Tämä on nyt kolmas vuosi peräkkäin, kun 
saatiin Siirin kanssa mitali matkaan, joten 
meidän tarinaa sekä aikaisempia vaiheita 
voi lukea edellisvuosien lehdistä.  

Tällä kaudella kilpailimme melko vä-
hän, startteja tuli maaliskuussa aloitetulle ja 

lokakuussa loppuneelle kisakaudelle vain 
14, joista suurin osa tasolla helppo A. 
Näistä ei monesta tarvinnut tulla kotiin tyh-
jin käsin, 2-tason kilpailuista saimme kolme 
voittoa, kolme sijoitusta sekä 3-tasolta vielä 
lisäksi kaksi sijoitusta.  Kausi oli siis yhtä 
juhlaa, kun vauhtiin pääsimme ja prosentit 
nousivat kesän loppua kohden mukavasti ☺  

Yhteisiä vuosia alkaa olla takana sen 
verran, että nyt myös kisaradoille löytyi 
uudenlainen rentous ja suorituksiin tuli lisää 
tasaisuutta. Talven treeneissä jatketaan vaa-
tivan tehtävien hiomista ja vastapainoksi sa-
moillaan Pirkkalan metsissä. Siiri-rouvalla 
on ensi vuonna ikää mittarissa jo 18 vuotta, 
toivottavasti vuosia on vielä paljon edessä 
ja haaveissa olisi saada vielä jossain vai-
heessa pikku-Siiri kasvamaan.  

Mukavaa joulun odotusta kaikille!  
– Suvi ja Siiri 
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Satu Kantola ja Bitonka A, aikuismestaruuskulta esteillä 

 
 

Aloin käymään Niihama Ridingin tunneilla 
vuosi sitten ja olen kilpaillut kouluratsas-
tuksessa heB ja heA luokkia NR:n Varen-
kalla, eli Venlalla. Niihama Ridingin 
opetushevosella Bitonka A:lla olen ratsasta-
nut kesästä asti ja siitä tuli minulle heti jo-
tenkin "hyvä fiilis", vaikka vauhti oli vaih-
televasti lujaa tai tosi lujaa. Bitonka on 
2001 syntynyt Belgialainen puoliverinen. 
Tamma on hyvin kiltti ja tekee töitä mielel-
lään. 

TRS-mestaruuskisat olivat todella ki-
vat ja tunnelma oli hyvä. Minua tosin jän-
nitti aika paljon ja kyseessä oli myös mei-
dän ekat kisat yhdessä. Rata oli mukavan 
haastava mutta vauhtia meillä olisi voinut 
olla hieman vähemmän. Kun kuulin että 
menimme johtoon, mulle tuli tippa linssiin 
:) 

Sain osallistua Bitonkan kanssa myös 
Hämeen alueen mestaruuskisoihin, jotka 
järjestettiin Niihamassa. Siellä rata oli pal-
jon isommalla alueella ja tehtävät oli mie-
lestäni taas mukavan haastavia. Oikopol-
kuja oli ja pelkästään lujaa menemällä ei 
välttämättä pärjännyt. Bitonkan kanssa löy-
simme jo verryttelyssä mukavan rentouden, 
joka säilyi radan loppuun. Teimme tiukat 
tiet, etenimme hyvässä rytmissä ja voitto 
tuli taas. Kaksi aikuismestaruuskultaa yh-
dessä kesässä oli kyllä todella hieno juttu! 

Hyppäsimme meidän ensimmäisen 
90cm Horze KaamosCupissa marraskuussa 
ja rusetti tuli sieltäkin, joten suunta on oi-
kea. Toiveena olisi käydä myös kouluki-
soissa katsomassa pystytäänkö aidoissa vai 
jännittääkö kuski liikaa :D 
 
T. Satu ja Bitonka 

 
Vappu Rantalaiho ja Brefa, aikuismestaruuskulta koulussa 

 

Olen aloittanut ratsastuksen jo yli 40v sitten 
Kuljun A-tallilla, ja entinen poniesteratsas-
taja, jolle mikään keuliva höyrypää ei muka 
ollut liian kuuma kesytettäväksi. Koskaan 
en niin taitava olekaan ollut kuin 17-

vuotiaana. Sen jälkeen onneksi on nöyryys 
lisääntynyt ja ymmärrys siitä, että laji on 
jatkuvaa oppimista jossa koskaan ei tulla 
valmiiksi. Näkemystä on antanut myös se, 
että ensin opiskelujen ja rahan puutteen ja 
sitten perheen perustamisen vuoksi välissä 
on ollut useiden vuosien taukoja ilman he-
vosia. Aina uudestaan kuitenkin on veri ve-
tänyt tallille, että mitä siellä jumpassa rie-
hut, turhaa touhua, etkä edes osaa, mene 
ratsastustunnille. Ja vähitellen viikoittaisten 
tuntien määrä on lisääntynyt ja kohta olen-
kin liikuttanut kaverin hevosia päivittäin, ja 
sitten jo selittänyt miehelle että oma olisi 
saatava tai mielenterveys ehkä horjuu. 
Vuosikymmenten perspektiivi on ja off 
hevosmaailmassa on ollut mielenkiintoinen; 
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varusteet ovat kehittyneet valtavasti, sa-
moin asennoituminen valmennukseen ja 
opetusmetodit. Hevosia kohdellaan niin pal-
jon paremmin, väkivalta on jäänyt pois. 
Toisaalta maasta käsittely ja muu hevostaito 
ei ole samanlainen itsestäänselvyys ja kaik-
kien harrastajien intohimo kuin aikaisem-
min, hevosta ja tilanteita ei ehkä osata aina 
lukea ihan oikein. Lievästi huvittavaa on 
myös vuodesta toiseen hevosihmisten ehdo-
ton oikeassa olemisen tarve, milloin minkä-
kin muodin perässä. Kun on ollut mukana 
näin kauan ja välillä pois, niin näkee että ai-
kaisempi ehdoton totuus on nyt yhtäkkiä 
itse paholaisesta, ja mistä sen tietää kuinka 
nykyisten totuuksien kanssa käy. Olen eri 
hevosilla käynyt monien opettajien tun-
neilla ja suurimmalta osalta voi kyllä oppia 
jotakin, poimia sellaista joka sopii siihen 
omaan tilanteeseen, koska yhdelle hevoselle 
voi sopia yksi tyyli ja toiselle toinen. Itse 
menen uudestaan sellaisen valmentajan tun-
nille, joka tuntuu ottavan juuri meidän tilan-
teemme ratsukkona tosissaan, oli se sitten 
muotia eli ei. Minusta on myös mielenkiin-
toista perehtyä asioihin yli lajirajojen, 
vaikka lännenratsastukseen jos niikseen tu-
lee, hevosten kanssa sielläkin pelataan. 

Bertta on vasta 5-vuotias Eesti sport-
hobune, estesukuinen, mutta varsin muka-
vat koululiikkeet ja hienon ratsastettavuu-
den omaava herkkä, aika kuumakin tamma. 
Ostin Bertan huhtikuussa Laaksolasta Heidi 
Mehtonen-Maulalta, joka oli tämän aarteen 
bongannut ja tuonut maahan ja vienyt iha-
nasti Henna Niemisen ratsutuksella eteen-
päin. Minun onnekseni Bertta oli kuitenkin 
liian laadukas tunneille ja osuin oikeaan ai-

kaan sitä ostamaan. Vietimme kesän Laak-
solassa ja elokuussa muutimme Niihamaan. 
Vaikka omien lasten myötä into höyrypäi-
den kesytykseen on laantunut, näyttää siitä 
kokemuksesta hyötyä olevan, Bertta kun on 
välillä melko nopean reaktiivinen, joskin 
periaatteessa nöyrä ja yhteistyöhaluinen he-
vonen. Niinpä olen keskittynyt sileän rat-
sastukseen ja ottanut yllätyksekseni tavoit-
teet kouluratsastuksen puolelle. Valmen-
nusta olen saanut Heidi Elomaalta, joka 
tuntee Bertan jo Hennan alta ja jolla on ih-
meellinen taito nähdä ja korjata pieneltä 
tuntuvia yksittäisiä asioita, jotka saavat 
koko paketin paremmin kasaan. Näillä har-
voilla kisaradoillamme olen yrittänyt pitää 
pikku-Heidin kuiskimassa korvaani ohjeita, 
eikä siitä ainakaan haittaa ole ollut. Bertta 
kuitenkin rakastaa hyppäämistä, ja nuori 
hevonen kaipaa vaihtelevaa tekemistä ja 
tarvitsee perusteellista läpiratsastusta. 
Niinpä Niihamaan muuttomme jälkeen suu-
resti arvostamani Tytteli Tetri on ratsuttanut 
Berttaa estepuolella, ja suunnitelmissa on 
mahdollisesti nuorten hevosten luokat ensi 
vuonna, jos näyttää siltä että hevonen siitä 
nauttii. Itse voin ehkä alkaa hypätä jotain 
pientä kunhan hevosen rutiini ja rentous es-
teillä kasvavat, eli luultavasti aikaisintaan 
muutaman vuoden päästä… 

Kuulin joskus sitaatin, että jokainen 
hyvä ratsastaja on ensi pilannut viisi omaa 
hevosta. Sääli, kun Bertta on vasta neljän-
teni ja niin nuorikin. Yritän nyt siis osoittaa 
tätä sanontaa vääräksi. Eikähän tässä iässä 
täällä nyt enää niin tosissaan heiluta, vaan 
ennen kaikkea rakkaudesta hevosiin ja la-
jiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Marika Haglund ja Ypäjä Ultra, aikuismestaruushopea koulussa 

 

Olen ”täti”-ikäinen tuntiratsastaja Nii-
hamasta ja ratsuna minulla oli Niihama 
Riding Oy:n omistama Ypäjä Ultra eli Ulla. 
Ratsastusta olen harrastanut monta kym-
mentä vuotta, juniorivuosina kilpailinkin 
ahkerasti omalla hevosellani. Vuosien var-
rella on kuitenkin ollut pidempiäkin tau-
koja, mutta nyt taas tämä rakas harrastus 
mukavasti täyttää vapaa-aikaani.  

Yhteistyö Ullan kanssa on alkanut sa-
moihin aikoihin kun Niihama Riding Oy 
tuntitoiminnan Niihamassa aloitti, noin 1,5 

vuotta sitten. Ulla on aivan mahtava per-
soona. Hoitaessa se on todella kiltti ja tyk-
kää rapsutteluista. Ratsastettaessa se mielui-
ten tekisi mahdollisimman vähän, mutta 
pyydettäessä kyllä antaa itsestään enemmän 
ja sen kanssa tulee usein huippufiiliksiä rat-
sastuksellisesti. Ulla on hyvin koulutettu ja 
osaava, erittäin laadukas tuntihevonen. 

Viimeisen vuoden olen ratsastanut 2 
kertaa viikossa Eerika Pekkarisen tunnilla 
ja se on kehittänyt meitä ratsukkona ihan 
valtavasti. Eerikan tunneilla keskitytään 
perusratsastukseen ja hevosen laadukkaa-
seen liikkumiseen. Freejump collier -
apuohja on tullut tutuksi ☺ Me ollaan myös 
jos ei aina, niin ainakin usein mukana 
harjoituskoulukilpailuissa, mitä Niihama 
Riding Oy järjestää.  

Olen erittäin kiitollinen siitä, että on 
ollut mahdollista tällainen tavoitteellinen 
harrastaminen hienolla hevosella. Kuluneen 
vuoden aikana olen saanut ratsastaa Ullalla 
lähes jokaisen ratsastustuntini ja vielä GP-
tasolla kilpailevan opettajan valvovan sil-
män alla. Tällaista mahdollisuutta ei kovin 
monessa paikassa ole!  

Kiitos Niihama Riding Oy:n koko po-
rukalle, meidän harjoittelut jatkuu kohti 
ensi vuoden koitoksia!
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Tehdään ratsastuksesta koko perheen harrastus vuonna 2017 
 

 

”Lähdetäänkö hiihtolomalla Himokselle?” 
on ollut meillä joka talvinen kysymys jo 
vuosien ajan. Talouteemme kuuluu melkoi-
nen määrä mukuloita ja nämä reissut ovat 
olleet aina meluisia, mukavia ja täynnä 
monenmoista kommellusta. Tänä syksynä 
nuorimmaiseni (eppuluokkalainen) on 
sydänjuuriaan myöten hurahtanut äidin 
heppahulluuteen. Seidi on käynyt joka 
viikko vähintäänkin kerran tunnilla ja aina 
on tosi kivaa. Joka kerta kotiin tullessa 
ovelta kuuluu kiljaisu ”arvaa, millä me-
nin?”. Siinä sitten vuorotellen isä ja siskot 
(joita yhteensä 4) luettelevat kaikki mahdol-
liset mieleen tulevat ponien nimet: Kepsu, 
Wendy, Tikru. 

Pienen tytön suuren innon myötä sain 
oivalluksen siitä, että isän pitää päästä mu-
kaan tähän heppahulluuteen. Olenkin lähet-
tänyt isän tytön mukana tallille touhuile-
maan ja viimeisin päähänpisto oli antaa lah-
jaksi ratsastustunti Seidin kanssa. Pienen 

tytön suurta paloa ei isäkään voi vastustaa 
ja niinpä odottelemme kokemuksia ekasta 
isä–tytär-tunnista. 

Seidin kaikki siskot taitavat myös rat-
sastuksen perusjutut ja viime vuosina meillä 
on teinien kanssa ollut varsin vauhdikkaita 
hetkiä ja retkiä maastoillessa. Nyt vielä kun 
saadaan ehkä isä mukaan, toivoisin, että 
olemme löytämässä uuden perhejutun. 
Josko meillä jatkossa ehdotettaisiin Himok-
sen reissujen tilalle ”Lähdetäänkö hiihtolo-
malla ratsastamaan?”. Tähänkin varmaan 
Niihamasta Laura keksisi jonkun kivan rat-
kaisun. 

Tämän ajatuksen myötä toivon kai-
kille perheellisille intoa haastaa koko perhe 
isineen mukaan touhuilemaan tallille ja rat-
sastamaan. Tästä voisi tulla erityinen teema 
vuodelle 2017. Tämän myötä myös suuret 
kiitokseni kuluneesta vuodesta Niihama Ri-
dingin ihanille ratsuille, osaaville työnteki-
jöille ja etenkin Lauralle siitä, että ottaa 
kaikki hullutkin ideat toteutettavaksi! Kii-
tokset myös TRS:lle ja Niihaman nykyisille 
yrittäjille mahtavista puitteista, joita on aina 
ilo käyttää! 

 

 
  
Heppoihin ja ratsastukseen 70-luvulla hurahtanut äiti 
Marianne Aalto-Siiro 
 
 
  



 39 

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. 
 
Perinteinen SeaHorseWeek kilpailtiin Han-
gossa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. 
TRS:läisistä ruusukkeita nappasivat Kullo 

Kender, Nita Raiskio ja Marja Tetri-

Rantanen. Kullo urakoi sijoituksia viidellä 
hevosella: LKR Striga (120 cm I, 130 cm 
VIII), Contigran (120 cm IV, 130 cm II), 
LRK Astrid L (kaksi 130 cm:n voittoa), 
Dolanda (130 cm VII) ja LRK Artas (140 
cm I, LähTapiola GP 145 + 150 cm VII). 
Nita voitti Cassius D:llä 120 cm luokan ja 
oli 130 cm:n luokassa 16. Con Air B:llä 
puolestaan tuli sija 15 120 cm:n luokassa. 
Tytteli oli Prospectillä 12. 130 cm:n luo-
kassa ja toinen 135 cm:n luokassa. 
 
Samana viikonloppuna järjestettiin Pohtio-
lammella Kangasalla 3-tason kilpailut. Tiia 

Koskimies Wyralla sijoittui 120 cm:n luo-
kassa neljänneksi. Sari Lundén ja Las-
diema puolestaan voittivat 130 cm luokan. 
 
Seuraava viikko kisattiin Ypäjällä kisavii-
kon merkeissä. Kisaviikolla kilpailtiin este-, 
koulu- ja kenttäratsastuksessa. Kisaviikon 
ohjelmaan kuului myös PowerCupin finaali, 
jossa hevosten sarjan voitti Tiia Koskimies 
Wyralla sijoittuen koulussa ensimmäiseksi 
(67,000 %) ja esteillä toiseksi. Hämeen alu-
een seurajoukkuemestaruuksissa TRS:n 
joukkue puolestaan hyppäsi voittoon. Jouk-
kueeseen kuuluivat Tiia Koskimies – Wyra, 
Mira Rantanen – Warnaba LZ, Marja 

Tetri-Rantanen – Cassida ja Veera Lehto-

nen – Pick-Me-Up. Ratsastuksenopettajien 
mestaruuskilpailuissa Tytteli sai pronssia 
hevosella Niisun Nestori. Kilpailu käytiin 
estekorkeudella 115 cm. Junioreille ja po-
neille avoimessa Miniderbyssä Mira sijoit-
tui Warnaballa kolmanneksi. 
 

Ypäjän kanssa yhtä aikaa kisattiin myös Ri-
ders Innissä Hyvinkäällä. Nuorten hevosten 
(5–6 v.) 110 cm:n luokassa Tommi Blom 
teki kaksi nollarataa hevosilla Valeur BZ ja 
Maracass. Kullo Kender oli Artasilla kol-
mas 120 cm:n luokassa ja Contigranilla nel-
jäs 130 cm:n luokassa. Luokassa 130–135 
cm voitto tuli LRK Astrid L:llä Dolandan 
ollessa toinen. 
 
Viikko edellisestä kilpailtiin Ratsastuskes-
kus Ainossa Järvenpäässä. Nuorten hevos-
ten (5–7 v.) 115 cm:n luokassa Hassan 

Iber Gladstonella puhtaan radan. 
 
Samaan aikaan kouluratsastajat kilpailivat 
Salossa Koivumäki Dressage Weekendissä. 
Evidensia Dressaga Future Cupissa, kür 
poniratsastajille, Oosa Sivén ja Caramba 
90RP sijoittuivat kolmanneksi prosentein 
67,542 %. 
 
Ypäjän Nuorten hevosten festivaaleilla Ce-

cilia Gundersby ja Koh-i-Noor Unique te-
kivät nollan 5-vuotiaiden Racing Trophyn 
finaalissa. Kahden osakilpailun jälkeen kol-
mella ratsukolla oli 0 vp ja näin ollen si-
joista 1–3 uusittiin. Myös uusinnassa kaikki 
kolme pitivät nollan. Ajan perusteella Ceci-
lia ja Koh-i-Noor Unique sijoittuivat kol-
manneksi. 
 
Tuurissa elokussa kilpailtiin kahtena 
viikonloppuna peräkkäin. Ensimmäisenä 
viikonloppuna kilpailtiin ponien, lapsirat-
sastajien ja suomenhevosten Suomen mes-
taruuksista. Suomenhevosten SM-kilpailut 
voitti Marja Tetri-Rantanen Niisun Nesto-
rilla voittaen molemmat osakilpailut (110 
cm AM5 ja 110 + 120 cm) pudottaen neljän 
kierroksen aikana yhteensä yhden puomin. 
Tytteli sijoittui myös Prospectilla avoi-
messa 120 cm: luokassa toiseksi. 
Seuraavana viikonloppuna vuorossa olivat 
junioreiden, nuorten ja senioreiden SM-
kilpailut. SM-mittelöissä nuorten 2. osakil-
pailussa (140 cm) Nita Raiskio ja Cassius 
D sijoittuivat neljänneksi. Kullo Kender 
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puolestaan sijoittui LRK Acerilla seniorei-
den 1. osakilpailussa (140 cm) toiseksi. 
Kokonaiskilpailussa kummallekaan ei tällä 
kertaa tullut menestystä. Avoimissa luo-
kissa Heini Puomila sijoittui Chalifaksella 
toiseksi ja Mirella Luhtala Calmeella 
11:nneksi 120 cm:n luokassa. Nita Raiskio 
oli Con Air B:llä viides 120 cm:n luokassa. 
 
Suomenratsujen kuninkaallisissa syyskuun 
ensimmäisenä viikonloppuna Marja Tetri-
Rantanen ja Niisun Nestori menestyivät jäl-
leen. Prix de Hippos -luokassa 110 cm rat-
sukko sijoittui neljänneksi ja SamuliGP:ssä 
105 + 110 cm toiseksi. 
 
Laakson GP-finaalissa syyskuun toisena 
viikonloppuna Kullo Kender urakoi jälleen 
usealla hevosella. Contigran sijoittui kol-
manneksi 120 cm:n luokassa. Luokassa 130 
cm voitto tuli LRK Astrid L:llä, kuudes sija 
LRK Artasilla ja 11. sja LRK Acerilla. 
LähiTapiola GP-finaalissa 145 + 150 cm 
Kullo oli LRK Artasilla neljäs. 
 
Viikko GP-finaalin jälkeen Ypäjällä kilpail-
tiin jo hallissa, kun RCC ja Teho järjestivät 
siellä Ypäjä Horse Show’n. Kullo Kender 
oli jälleen vauhdissa. Sijoitukset tulivat he-
vosilla LRK Striga (120 cm IV, 130 cm II), 
LRK Artas (130 cm I, 140 + 145 cm I), 
LRK Acer (130 cm II, 140 + 145 cm V), 
Dolanda (130 cm I, 130 + 135 cm VIII), 
Contigran (130 cm XIV) ja LRK Astrid L 
(130 + 135 cm I). Kolmessa päivässä ehtii 
hypätä monta rataa. Marja Tetri-Ranta-

nen voitti Prospectilla 120 cm luokan ja oli 
sillä 13. 130 cm:n luokassa sekä sijoittui C-
Incanthalla toiseksi luokassa 115/120 cm. 
Heini Puomila sijoittui Chalifaksella 
14:nneksi 120 cm:n luokassa. Joona 

Mansikkaoja sijoittui Bon Revelillä kol-
manneksi junioreiden 125 cm:n luokassa ja 
Kragbech’s Celicalla viidenneksi luokassa 
115/120 cm. 5-vuotiaiden hevosten luo-
kassa 110 cm suoristusarvostelulla (arvoste-
lijana Daan Nanning) Tommi Blom Valeur 
BZ:lla oli kolmas ja Cecilia Gundersby 
Koh-i-Noor Uniquella seitsemäs. Cecilia 
voitti samalla hevosella myös 5-vuotiaiden 

hallimestaruuden, joka kilpailtiin 110 cm:n 
esteillä. 7-vuotiaiden hallimestaruuden puo-
lestaan voitti Valtteri Reilin Esteban S:llä. 
7-vuotiaat kilpailivat 130 cm:n tasolla. 
 
Viikkoa myöhemmin Joona Mansikkaoja 
ja Bon Revel ottivat sijoituksen Ainossa, 
kun ratsukko sijoittui 120 cm:n luokassa 
kahdeksanneksi. 
 
Syys–lokakuun vaihteessa oli vuorossa jäl-
leen Riders Inn. Kullo Kender sijoittui 
LRK Strigalla 120 cm:n luokassa viiden-
neksi. Toisessa 120 cm:n luokassa Karo-

liina Kovanen Picachalla oli toinen. 
 
Hyvinkään jälkeen palattiin Järvenpäähän 
ja Ratsastuskeskus Ainoon. Nuorten hevos-
ten (5–7 v) 110 cm luokassa Mira Ranta-

nen Warnaba LZ:llä teki puhtaan radan. 
Marja Tetri-Rantanen oli kymmenes C-
Incanthalla 120 cm luokassa. Sari Lundén 
ja Lasdiema voittivat 125 cm luokan. 
 
Ja Ainon jälkeen palattiin takaisin Hyvin-
käälle Riders Inniin. Nuorten hevosten (5–7 
v) 110 cm Koh-i-Noor Unique selkään oli 
vuorostaan noussut Valtteri Reilin. Rat-
sukko teki nollaradan.  
 
Lokakuun toiseksi viimeisenä viikonlop-
puna oli vuorossa kotimaisen kilpailukau-
den kohokohta Helsinki Horse Show. 
TRS:n poniratsukot menestyivät Amateur 
Tourilla. Laura-Linnea Nyblom sijoittui 
tasolla 80 cm 1. osakilpailussa toiseksi ja 2. 
osakilpailussa kolmanneksi. Näin ratsukko 
selvitti tiensä Amateur Tourin TOP10-
finaaliin, jonka se voitti. 90 cm:n tasolla 
Iina Rantanen ja Soloman ottivat toisesta 
osakilpailusta sijoituksen ollen kuudensia. 
Marja Tetri-Rantanen ja Prospect voitti-
vat National Tourin 130 cm luokan. 5-
vuotiaden hevosten 115 cm luokan voitti 
Valtteri Reilin Koh-i-Noor Uniquella. 
 
Marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna 
kilpailtiin jälleen Riders Innissä. TRS-
menestyksestä vastasi Karoliina Kovanen 
Picachalla ollen 120 cm:n luokassa 11. 
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Ypäjä Movember Show kilpailtiin marras-
kuun puolivälissä ja taas oli Kullo Kender 
iskussa. Sijoitukset tulivat hevosilla Do-
landa (120 cm VIII), LRK Astrid L (130 cm 
II), Contigran 130 cm IV, 140 cm V), LRK 
Artas (140 cm II) ja LRK Striga (120 cm 
III). Nita Raiskio ja Con Air B olivat 130 
cm:n luokassa sijalla 10 sekä Karoliina 

Kovanen ja Picacha 120 cm:n luokassa si-
jalla 8. 
 
Seuraavana viikonloppuna vuorossa oli jäl-
leen Ratsastuskeskus Aino. Anna 

Kankaansivu ja Up to Date sijoittuivat 
kuudensiksi 120 cm:n luokassa. Kullo 

Kenderille kirjattiin kolme sijoitusta: 130 
cm:n luokassa LRK Acerilla kolmas sija ja 
Dolandalla yhdeksäs sija sekä 140 cm:n 
luokassa LRK Strigalla neljäs sija. 
 
NettiHokki onnittelee kaikkia edellä 
mainittuja menestyksestä kilpakentillä! 
 
TRS:n kunniajäsen Matti Kanto täytti 80 
vuotta marraskuun 20. päivä. Lämpimät 
onnittelut ikinuorelle Matille!  
 
Viime kaudella upeasti kotimaan kentillä 
menestyneet Ninja Rorarius ja Hally Berry 

suuntasivat keväällä Saksaan. Ninja on 
edelleen Saksassa, mutta Hally Berryn uusi 
kotimaa on Sveitsi. 
 
Niihama Riding on järjestänyt loppu-
syksystä alkaen kilpailunsa 1-tasolla. Kut-
sut ja ilmoittautumiset ovat löytyneet ki-
pasta. Ensi vuosi näyttää, muuttuuko tämä 
käytäntö maksullisen seurakilpailulisenssin 
myötä eli palataanko takaisin harjoituskil-
pailuihin. 
 
Horze KaamosCupia ja MiniCupia on ki-
sattu jo kolme osakilpailua. Neljäs osakil-
pailu on 15.1.2017 ja finaali 12.2.2017. 
 
TRS:n jäsen kenttäratsastaja Sanna Silta-

korpi tähyää puolisonsa Elmo Jankarin 
kanssa ensi vuoden EM-kisoihin ja vuoden 
2020 olympialaisiin Tokiossa. Koska kil-
paileminen ei ole halpaa, on ratsastajien 
auttamiseksi ideoitu joukkorahoituskam-
panjan. Sannaa ja Elmoa voi tukea 
https://mesenaatti.me/campaign/?id=292#si
ngle/view. 
 
 
 

 

 

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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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 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. 

 
Kengittäjiä 

• Jussi Havanka p. 0400 233 218. 
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• 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, esteratsastus 
• Tommi Blom p. 0400 901 065 

Ratsastusvalmennusta, kouluratsastus 
• Hanna Heiskanen, ammattivalmentaja p. 040 5433 543, www.hhtraining.fi 
• 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.  

• Huippulaadukkaat Cavalor-rehut ja lisäravinteet Pirkanmaalla, lisätiedot Tommi Blom p. 
0400 901 065 tai blomequestrian@gmail.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.  
 
 


