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Tervehdys kesälaitumilta! 
Kesä on tainnut mennä sitä odotellessa ja 

kuin varkain tuo elokuukin on alkamassa jo.  

Hevoset ovat saaneet nauttia ansaitusta ke-

sälomasta laidunherkkujen äärellä kukin 

vuorollaan. Vielä on ratsastusleirejä ja –

kursseja jäljellä, ennen kuin alkaa normaali 

arki - elämä lomien jälkeen. Hyviä leiri-

muistoja on kerääntynyt itse kullekin, rippi-

leiristä, ratsastusleiristä ja kesäloma mat-

koista. 

 

Vaikka tuo aurinko on tänä kesänä ollut vä-

hän pihi säteistään niin on sitä kuitenkin 

jonkin verran saatu talven varalle.  

Aurinkoiset terveiset Saksasta meille toi 

Anna-Juulia Kontio ja piti kahden päivän 

valmennukset seuran kilpailumaneesissa. 

Siitä raportti tuonnempana lehdessä. Jatkoa 

on luvassa jo 2-3.9.  

 

Heinäkuun yritin lomailla ja ihan täysin se 

ei onnistunut, mutta riittävästi. Nautin Ah-

venanmaan saariston luonnosta, merestä, 

pyöräilystä ja rauhasta. Loma tulisikin ottaa 

ilman mitään paineita, pienistä asioista se 

lopulta syntyy – lomatunnelma ja hyvä mie-

li.  Jokainen löytää oman tapansa irtautua 

arjen rutiineista ja työstään.  

 

Seuran valmennukset alkavat taas syksyn 

tullessa. Haku niihin on viime vuoteen ver-

rattuna nyt ollut hiukan myöhässä, mutta 

eikös se niin ole, että hyvin suunniteltu on 

puoliksi tehty. Kouluvalmennuspaketti 

muuttuu entisestä. Seura kiittää pitkäaikais-

ta valmentajaamme Hanna Heiskasta siitä 

mittavasta ja tuloksellisesta työstä, mitä hän 

on tehnyt meidän kouluratsastajiemme 

kanssa niin seura- kuin Talent-

valmennuksessa. Uutena valmentajana Ta-

lent Programissa on Eerika  

 

Pekkarinen ja kouluratsastuksen osalta Ta-

lent toteutaan Niihama Riding Oy:n kautta. 

Seuravalmennus säilyy TRS:n toteuttama-

na. Joskus on hyvä uskaltaa muuttaa totut-

tua kuviota. Este- ja kenttävalmennus pysy 

 

 

vät samoissa käsissä. Talent-valmennusta 

on tarkennettu myös estevalmennuksissa. 

Näistä tuonnempana lehdessä. Valmennus-

ten hakulomakkeet löydät seuran net-

tisivuilta. 

 

Kisoja seuralla on taas mittavasti. Huutava 

pula on kilpailujen vetäjistä ja toimihenki-

löistä. Puute kohdistuu ensisijaisesti koulu-

kisoihin. Niihin kun tarvitaan useampi tuo-

mari ja näin ollen myös sihteereitä. Stewar-

dipula alkaa olla myös meidän alueella on-

gelma. Etenkin koulustewardit tuntuvat 

olevan häviävä luonnonvara. 

 

Toimihenkilö- ja vetovastuuvajaus aiheutti 

jo sen että seuran mestaruuksia piti säätää 

suuntaan jos toiseenkin. Onneksi Niihama 

Riding saatiin apuun ja koulumestaruudet 

pystytään vetämään kahdessa osassa NR 1-

tason koulukisojen yhteydessä 25.8. ja 6.10. 

 

Seuran estemestaruudet ratkotaan 10.9. 

Tulemme järjestämään kilpailunjohtamis- ja 

toimihenkilökoulutusta elo-syyskuun vaih-

teessa, jotta saataisiin uusia tekijöitä. Har-

joitella voi jo 10.9. kokeneiden tekijöiden 

rinnalla. Heti seuraavana viikonloppuna 

onkin sitten taas Hämeen alueen estemesta-

ruudet 17.9. sinne myös mukaan harjoitte-

lemaan.  

 

Hyvää loppukesää ja helliä hirnahduksia! 
 

 
Irkku
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Tampere Dressage Festival 21.5.  
 

Tänä vuonna Tampere Dressage Festival ratsastettiin yksipäiväsenä. Samana viikonlop-

puna oli Helsingissä onnistunut suurtapahtuma Hevoset Kaivarissa, mutta siitä huoli-

matta yli 130 ratsukkoa starttasi päivän aikana. Toimihenkilöitä Kaivarin tapahtuma 

tosin verotti, mutta jälleen onnistuttiin saamaan mainio kisapäivä aikaiseksi. 

 

Kisajärjestäjillä riitti heti aamusta jännittä-

viä hetkiä. Ulkokentän kastelujärjestelmä 

ei toiminut ihan moitteetta ja Niihama ri-

dingin Tomas oli Ismo Lättin kanssa vas-

taamassa Kaivarin kentistä. TRS:n halli-

tuksen Nelli juoksi näppärästi käynniste-

lemässä käsin laitteita huoltotauoilla ja 

muut pitivät peukkuja pystyssä, että hom-

ma toimii. Myös kaikki Suomen kouluste-

wardit tuntuivat olevan varattuina, joten 

taiteilimme myös verryttelyssä melko niu-

koin resurssein. Mutta aurinko paistoi (to-

sin olisi tällä kertaa voinut hieman sataakin 

kenttien vuoksi ), ja tunnelma oli hyvä. 

Nähtiin hienoja ratsukoita, mm. Satula.com 

–cupin ensimmäisen osakilpailun myötä 39 

hienoa suomenhevosratsukkoa kisaamassa 

helppo A –ohjelmaa 2-tasolla. 

 

Päivän aikana kisattiin kahdella radalla ja 

tuomaristossa olivat puheenjohtajatuomari 

Minna Leppäsen lisäksi Sirpa Ruojärvi, 

Kaija Törrönen, Sari Vekka, Anna-Leena 

Laakso, Irene Valo, Riina Vihanto sekä 

Nina Soilammi, joka oli osan päivää myös 

stewardin tehtävissä. 

 

Luokka 2 Prix de Johanneksen klinikka 

Helppo A FEI lasten joukkueohjelma 2016 

oli avoin niille, joilla ei ole yli 60% tulosta 

helppo A tai vaativammalta tasolta 2- tai 

ylemmän tason kisoista. Ratsukoita oli 16 

ja 4 sijoittui. Luokan voitti Irina Kokko 

Westlife (K-AR) Salosta hienolla tuloksel-

la 69%. Seuraavat ratsukot olivat tasaisena 

rintamana Celina Kuzu Fendi 2567 (LOR) 

63%, Katja  Laine Marusha (TKa) 

62,917% sekä Åsa  Pihlström              

MM Rousetta (Vensy) 62,583%. 
 

Satula.com sarjakilpailun ensimmäisessä 

osakilpailussa ratsastettiin Helppo A:2 

2009 ohjelma. Kisa on avoin suomenhe-

vosille Satula.com - sarjakilpailusääntöjen 

mukaisesti. Sääntöjen mukaan luokka oli 

rajattu 40 ratsukolle, ja ilmoittautumisvai-

heessa luokka oli täynnä. Lopulta 39 rat-

sukkoa starttasi. Tätä osakilpailua hallitsi 

Ypäjän Ratsastajien Anna Kärkkäinen, 

joka otti luokassa kolmoisvoiton - hevosil-

la Runopoika tulos 67,069%, Harjulan 

Simson 66,466% ja Salmiakki Poika 

65,948%. Terssiläisistä sijoitukseen 9. si-

jalle ylsi Carita Ijäs Vani tuloksella 

63,707%. 
 

Prix de Good Feelings Center oli 3-tasolla 

ratsastettu Vaativa B FEI Junioreiden esi-

ohjelma 2009 ja lähtöjä tässä luokassa oli 

32. Kaksoisvoittoon ratsasti Anna von 

Wendt (BJÖRK) hevosella Schubert tuli 

voitto tuloksella 67,868% ja toinen sija 

Pitstopilla tuloksella 65,735%. Kolmalle 

sijalle ratsasti Mauritz Nikander Lope de 

Vega samalla keskiarvolla. Sijat ratkaisivat 

Annan kaksoisvoiton. 
 

Prix de Aisapojat luokassa ratsastettiin 

Vaativa A FEI nuorten ratsastajien esioh-

jelma 2009. Tämän luokan voiton nappasi 

Micaela Rosenlew hevosella High Heelz 

Firfod (KyIF) tuloksella 68,889 %. Toisek-

si ratsasti Siiri Kyrö (OrRa) omalla kasva-

tillaan Kyrö Märchen 2926 tuloksella 

67,708 % ja kolmanneksi Heli Hirvo 

(VRS) myös itse kasvattamallaan Don Pre-

feridolla ja heidän tuloksensa oli 66,111%. 
 

Avoin helppo A:2 2009 Prix de ravintola.fi 

ratsastettiin 3-tasolla ja siinä kolme parasta 

olivat Tuija Rummukainen Korven Vel-

ho (JÄRA) tuloksella 67,069 %, Erica 

Högman Sarantino (SkaRa) 66,466 % ja 

Jaana Uronen Wallstreet Fernetta (NIKA) 

65,948 %. 
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Sari Lundén ja Lasdiema – työelämän ja kilparatsastuksen 
yhdistämisen haasteet 
 

Yksi Tampereen Ratsastusseuran kilparatsastuksen kotimaassa kilpailevista johtotäh-

distä on Sari Lundén hevosellaan Lasdiema. Sarin ja Lasdieman kesäkauden päätavoi-

teiksi oli asetettu Finnderdy sekä Savonlinna OPERA GAMES kisan autoluokka.  

 

Kesän ensimmäinen iso tavoite oli kesä-

kuussa Ypäjällä ratsastettu Finnderby. Sa-

rin mielestä oli erityisen hienoa päästä kil-

pailemaan niin perinteisessä kisassa kuin 

Ypäjän nurmikentällä ratsastettu Finnder-

by-luokka on. Derby-rata sisältää 17 estettä 

ja erikoisesteineen se haastaa ratsukot mo-

nella tavalla. Tänä vuonna Sari ja  

Lasdiema tekivät ainoan virheettömän suo-

rituksen, eikä uusintaa tarvittu.  

 

Sarin ja Lasdieman vuosi alkoi hyvin voi-

tolla Ainossa.  

- Muutenkin koko hallikauden alku meni 

hyvin: Helsingin Horse Fairin ja Ainon kv-

kisasta tuli molemmista sijoitus. Sitten tuli 

tauko ulkokauden alla. Sekä työkiireet että 

terveydelliset haasteet vaikuttivat ja tänä 

aikana ehdin hypätä vähemmän.  Sitten 

Ypäjällä ensimmäisenä päivänä tuli epäon-

nistuminen ja 14 virhettä. Siitä sisuuntu-

neena toisen päivän Finnderby-luokka me-

nikin sitten mainiosti, kertoo Sari. 

 

 
Sari Lundén - Lasdiema 2762, kuva SRL Heidi Lammi. 

 

 

-Ypäjän jälkeen oli lähes kuukauden kisa-

tauko ja sen jälkeen vuorossa kesän toinen 

päätavoite, Savonlinnan autoluokka. Tässä 

välissä en ehtinyt kilpailemaan, koska 

haastavaa päivätyötä tekevä ratsastaja ei 

pysty mahduttamaan pitkiä kisamatkoja 

kovin monta kesään, toteaa Sari.  

 

Savonlinnan autoluokassa Sari ja Lasdiema 

sijoittuivat hienosti 8. sijalle. Sijoitus tuli, 

mutta ei tällä kertaa autoa. 

 

Sari toteaa, että erityisesti hänen tyyppisel-

le työssäkäyvälle ja kansallisella tasolla  

kilpailevalle ratsastajalle on aina suuri apu, 

jos lähellä on tarjolla 3. tason kisoja. Oli 

hienoa, että TRS pystyi järjestämään viime 

vuonna GP-kisan. Toki sen tason kisoissa 

työmäärä, ja myös vaatimustaso nousee to-

si kovaksi. Kun seuran kisakalenteria 

suunnitellaan, juniorisarjat ja muut sarja-

kilpailut ovat myös kiinnostavia, ja niiden 

avulla on mahdollisuus saada Tampereelle 

arvoluokkia. Entisenä TRS:n hallituksen 

jäsenenä Sari toteaa tietävänsä kilpailun 

järjestämisen haasteet.  Mutta oman kisa-

kalenterin kasaaminen on mielekästä, jos 

olisi 1-päiväisiä riittävän haastavia kisoja 

lähellä. 

 

Syksyllä tärkein tavoite on Ainon kansain-

välinen kisa lokakuussa. Helsinki Interna-

tional Horse Shown osalta tilanne on vielä 

auki.  

 

Lasdiema on ollut kolme vuotta Sarin 

omistuksessa, yhteisiä kisakausia on takana 

neljä. Hevonen on 13-vuotias ja on ollut 

terve.  

-Käyn mahdollisuuksien mukaan Mikko 

Mäentaustan valmennuksissa ja olen koke-

nut yhteistyön erittäin toimivaksi. Mikko 

käy noin kerran kuukaudessa Suomessa ja 

muuten tehdään treeniä itsekseen. Olen 

päättänyt pysyä Lasdieman kanssa 130-135 
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–tasolla, joissa erityisen haastavaa on se, 

että niissä pitää olla tosi nopea. Itse olen 

ajatellut asian niin, että harrastekilpailija-

na, joka ratsastaa vain yhdellä hevosella ja 

pystyy treenaamaan työkiireiden ehdoilla, 

haluan, että hevonen saa mennä itselleen 

miellyttäviä luokkia. Se kyllä pystyy me-

nemään isompaakin, mutta kun itse ei pys-

ty ratsastamaan monta hevosta päivässä, 

oma rutiini ei pysy riittävällä tasolla kaik-

kein isoimpiin luokkiin.  
 

Onnittelut NettiHokilta kesän menestyksistä ja on-

nea loppuvuoden haasteisiin. 

 

 

Niihamassa kisattiin toukokuussa 1- ja 2-tason esteitä
 

TRS:n kevätkauden viimeiset estekisat kilpailtiin 1- ja 2-tasolla Niihamassa 28.5.  Kil-

pailupäivän aikana oli yhteensä 8 luokkaa, joista 1-tason luokissa kilpaili 55 ratsukkoa 

ja 2-tason luokissa 86 ratsukkoa.

Kilpailupäivä aloitettiin ristikkoluokalla-

Prix de Tuloste, josta kaikki neljä ratsuk-

koa suoritti radan virheettömästi ja sai ruu-

sukkeen mukaansa. Radalla nähtiin Anna 

Auvinen Zomerdijk's Hilde (KARA), An-

ni Rajaluoma Grynet (TRS), Anni Vilén 

Vagabond af Jäboruder (Laaksolan Ratsas-

tusseura) sekä Fanny Mäkitalo Dagestan 

(TRS). 

50-60 cm luokassa startteja oli 9 ja 70 cm 

ja 80 cm luokissa yhteensä 45. Näissä luo-

kissa ratsasti paljon myös ratsastuskoulu-

ratsukoita menestyksekkäästi. Näimme 

paljon hienoja suorituksia ja kaikki luokis-

sa 1-4 sijoittuneet tekivät virheettömät suo-

ritukset. Monet aloittelevat kilpaili-

jat/ratsut, sekä opetushevosilla ratsastaneet 

ratsastajat saivat kasapäin onnistumisen 

kokemuksia.  

Prix de Aitoo nahkaa 50-60 cm luokassa 

sijoittuivat Anna Auvinen Zomerdijk's 

Hilde (KARA), Neea Mäensivu Iga 

(KARA), Siiri Rönkä E-hevonen (TRS), 

Hilda Huhtasalo Lillemons Thunderace 

(Tallitiimi) sekä Anni Vilén Vagabond af 

Jäboruder (Laaksolan Ratsastusseura). 

TRS:n Maija Rahkonen Harmoniatallin 

ponilla Averlitas voitti Prix de Ekohepo 70 

cm luokan ja oli kolmas 80 cm luokassa. 

70 cm luokassa toiseksi sijoittui Verna 

Viitala Sandrofella (Laaksolan Ratsastus-

seura), kolmanneksi Eeva-Maija Niemi-

nen Heikunkeikaus (KARA), neljänneksi 

Niihama Ridingin kisatiimiläinen Linnea 

Rantanen Miss Manley af Hvarre (TRS) 

ja viidenneksi Heta Kärkkäinen Autor 

(TRS)  

Luokassa 4 Prix de Biancaneve 80 cm  

kaikki sijoittuneet edustivat järjestävää 

seuraa ja voiton otti Heidi Heikkilä S.O. 

Tervasnapsi, toisena Julia Behm Escada 

VI, ja edellä mainitun Maijan ja Averlita-

sin jälkeen sijoittuneet olivat Walma Tero 

Awers, Niihaman kisatiimiläiset Riikka 

Niemi Ypäjä Ultralla ja Linnea Kavenie-

mi El Pasolla, sekä Heta Kärkkäinen Au-

tor. 

2-tason luokat ratsastettiin estekorkeudessa 

90-120 cm. Prix de Hieroja Timo. A. Pel-

tonen  90-sentin luokan voitto meni Anna 

Uusisalolle Chateau Z Poriin (Lu-SaR) ja 

toiseksi ratsasti Linnea Kaveniemi Niiha-

ma Ridingin opetushevosella El Paso. Seu-

raavat sijoittuneet olivat Fanny Kulkas 
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Justine FLK (TRS), Virpi Kurhela Al Ca-

pone IV (KARA), Sissi Rentto Hugo the 

Boss (RSK), TRS:n Matilda Rentto  Bo-

yne Ashanti sekä Jyväskylän Tarleena 

Raatikainen Cedric II (JSR). 

Prix de Hammasfakta 100 cm luokassa oli 

29 lähtöä ja sijoittuneita 8. Luokan voitti 

Fanny Kulkas Chili Pepper FLK (TRS), 

toiseksi ratsasti Ira Wigrén Fanie 

(KARA), kolmas oli Matilda Rentto Arella 

(TRS), loput sijoittuneet olivat Evi Kul-

mala Valentine's Day (KARA), Mette Pe-

rälä High Fly (PKUR) Kontiolahdelta, 

Katja Gyldén Celtas Quintella (KARA), 

Porin Kaisa Luukkonen Sacre Croix 

(PRRC) sekä Eeva-Maija Nieminen   

Rosso Rubinero (KARA) 

Prix de Ravintola.fi 110 cm luokan voitti 

Mirella Luhtala Kagora (TRS) ja muut si-

joittuneet olivat Merilin Skippari Clitsch-

ko (TARI), Silja Pitkänen Esi Cold Case 

(Ri-Ra), Elina Malkamäki Emil III 

(KARA), Emilia Kähönen Larson (TRS), 

Elisa Wiik Catockie (VARSA) sekä Mirel-

la Luhtala toisella hevosellaan Calmee. 

Prix de Johanneksen Klinikka  120 cm 

luokassa lähtijöitä oli jo hieman vähemmän 

ja sijoittuneita kaksi. Voittoon ratsasti 

Mikko Aartio Progress (TRS) ja kakko-

seksi Jyväksylän Uotila Lotta Dallisto's 

Uno (JSR). 

Kilpailun ratamestarina toimi Taina Ram-

pa, kilpailuiden johtaja sekä turvallisuus 

 

päällikkö oli Leena Virta-Niemi, tuomaris-

ton puheenjohtajana Sari Maunula, pää- 

stewardina Irmeli Heliö.  

 

Kilpailu- ja talkooväen muonituksesta vas-

tasi Tammelan Hovi
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Upea vikellysvoitto Tampereelle 
 

Moona Bäck voitti ensimmäisen kansainvälisen kilpailunsa (CVI ch 2**) Flyingessä, 

Ruotsissa 18.6.2017. Alla Moona kertoo itse miten hänen uransa vikeltäjänä on edennyt. 

 

 

 

Olen Moona Bäck, 14-vuotias vikeltäjä 

Tampereelta. Aloitin vikellyksen vuonna 

2013. Olen kuulunut maajoukkueeseen 

vuodesta 2015 lähtien ollen tällä hetkellä 

ainoana lapsi-ikäisenä A-ringissä. Voimis-

telutausta on osaltaan mahdollistanut no-

pean kehityksen lajin parissa. Nykyään 

harrastan sirkusta ja ratsastusta vikellyksen 

ohella.  

 

Aluksi vikellys oli hauska harrastus, mutta 

nykyään kun kilpailen kansainvälisellä ta-

solla, suhtaudun lajiin tavoitteellisesti. 

Voisi oikeastaan sanoa, että vikellys on 

minulle elämäntapa. 

 

  
 

 

Vikellyksessä treeniaikaa hevosella on ra-

jallisesti, mutta vikeltäjä voi kehittää itse-

näisesti lajissa tarvittavia ominaisuuksia, 

kuten voimaa, notkeutta ja ilmaisutaitoa. 

Ratsastus auttaa hevosen myötäämisessä.  

Kilpailuihin voi osallistua yksilönä, parina 

tai joukkueena. Kilpailla voi C-, B- tai A-

tasolla. C-tasolla vikelletään käynnissä, B-

taso on puolestaan helpotettu laukkaluokka  

ja A-taso vaikeampi laukkaluokka. Kan-

sainvälisissä kilpailuissa, joissa mennään 

vain laukkaa, tasojen idea on sama, mutta 

termit ovat erilaiset.  

 

Yksinvikellyksessä osallistuin ensimmäi-

siin kilpailuihini alle puoli vuotta lajin 

aloittamisesta.  Loppuvuodesta 2014 siir-
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ryin B-tasolle. Ensimmäisistä B-tason kil-

pailuista sain pronssia ja voitin kolmet seu-

raavat. Siitä pystyin hyvillä mielin siirty-

mään A-tasolle loppuvuodesta 2015 ja saa-

vutin SM-kisojen 4. sijan.  

 

Ensimmäisiin kansainvälisiin kilpailuihini 

osallistuin kesällä 2016 Flyingessä Etelä-

Ruotsissa. Saman vuoden syksyllä kisasin 

PM-kisoissa Tanskassa ja olin siellä 7. lai-

nahevosella. Tämä kilpailu oli kauden vii-

meinen.  

 

Tällä kaudella minua alusta saakka val-

mentanut Viivi Aaltovesi on tehnyt töitä 

Helsingissä, joten äitini on lisännyt val-

mennusvastuuta juoksutuksen lisäksi. Viivi 

on käynyt pääasiassa viikonloppuisin tree-

neissä.  

 

Kuluneella kaudella olen kilpaillut kaksis-

sa Suomen kansallisissa kisoissa ja yksissä 

kansainvälisissä viime vuodesta tutussa 

Flyingessä. Suomen kisoissa sijoituin ensin 

pronssille ja viikkoa ennen Flyingen kisoja 

voitin Niihamassa pidetyissä kilpailuissa 

junnuluokan (alle 19v). Sijoitusta tärkeäm-

pää oli kuitenkin oma piste-ennätys, jonka 

myötä sain lisää itsevarmuutta Flyingen 

kilpailuja varten. Osallistuin Flyingessä 

lasten luokkaan, eli 12-14- vuotiaiden 

luokkaan vaativammalla tasolla.  

 

Hevonen (Atterupgaards Marlene ll ) sekä 

juoksuttaja Oona Pekkala toimivat kohdal-

lani upeasti, vaikka kokemus oli hevoselle 

uusi ja lopulta päädyimme ylimmälle pal-

kintokorokkeelle kuuntelemaan Maamme-

laulua. Kisareissu kesti viikon laivamat-

koineen ja Alma jaksoi hienosti matkustaa 

rekassa muiden Suomesta lähteneiden he-

vosten kanssa. Itse sain jakaa reissun mah-

tavien treenikavereiden kanssa.  

 

Olen todella kiitollinen Tampereen Ratsas-

tusseuralle siitä, että se on tukenut vikel-

lystoimintaa ja mahdollistanut omalta osal-

taan kehittymisen aloittelijasta aina maa-

joukkuetasolle saakka. Tämä on tapahtunut 

yhteistyössä Niihama Ridingin kanssa, 

Laura Nymanin suhtautuessa positiivisesti 

vikellystoimintaan antaen useampia ratsas-

tuskoulun hevosia vikellyskäyttöön. Meillä 

on ollut myös hyvät olosuhteet Equillence 

Center Tavelassa treenata sekä opetushe-

vosilla että ratsastuskoulun opettajan, Oona 

Pekkalan omalla hevosella, Almalla, joka 

on tällä hetkellä meidän maajoukkuehevo-

sena. Alman kanssa on tarkoitus suunnata 

syyskuussa pidettäviin PM-kisoihin, jotka 

pidetään tänä vuonna Suomessa. 

 

 

 
 

Onnittelemme Moonaa ja tukijoukkoja upeasta suo-

rituksesta. Kuvassa Moona Bäck, Oona Pekkala se-

kä Alma-hevonen. 

 

Kuvat Bäckin perhealbumista, teksti Moo-

na Bäck
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Hauska tapa oppia johtamista – tule kilpailuiden johtajaksi! 
 

TRS järjestää vuosittain kaiken tasoisia ratsastuskilpailuita, joissa on haastavia ja 

hauskoja tehtäviä ja joissa voit myös oppia ottamaan isompia haasteita vastaan. Kilpai-

luiden johtajan tehtävä saattaa kuulostaa isolta ja pelottavalta. Mutta itse asiassa kyse 

on osaavien ihmisten kokoamisesta, suunnittelusta ja tehtävien jakamisesta.  

 

Kilpailuiden johtajan työstä suuri osa ta-

pahtuu ennen varsinaista kisapäivää. Sil-

loin hoidetaan mm. seuraavat asiat: 

 

Valitaan päätoimihenkilöt – käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että kysytään esim. ki-

satoimikunnalta, että kuka ehtii puheenjoh-

tajatuomariksi ja tuomaritornin eri tehtä-

viin sekä kansliaan. Torniin tarvitaan equi-

pe-vastaava, kuuluttaja, ajanottajia este-

kisoihin, lähettejä koulukisoihin yms. Te-

kijöiden piiri on niin pieni, että ei tarvitse 

monta puhelua soittaa. 

 

Myös radalle ja verryttelyyn tarvitaan hen-

kilökuntaa ja se hoituu näppärästi esim.  

seuran fb-sivujen kautta.  

 

Luokkavalinnat on usein kisajaosto tehnyt 

jo valmiiksi, ja kilpailupaikan kartat ja 

muut ohjeet löytyvät valmiina. Myös ken-

tän huollot on helppo sopia yrittäjän kans-

sa.  

 

Tärkeä rooli kilpailuiden johtajalla on en-

nen kisaa vastata kyselyihin, ottaa kantaa, 

olla välillä joustava ja ymmärtäväinen ja 

välillä myös jämäkkä.  

 

Kisapäivän aikana työmäärä riippuu siitä, 

miten hyvin ennakkotyö on tehty. Jos pai-

kalla on riittävästi talkoolaisia, aikataulut 

tehty hyvin ja jokainen on niistä tietoinen, 

voit nauttia kisapäivän tunnelmasta ja olla 

välillä jakamassa palkintoja. Toisaalta pi-

tää olla valmis ratkomaan yllättäviä tilan-

teita, joita esim. sää saattaa aiheuttaa. 

 

 

 
 
Jos kisajärjestäjällä uhkaa tulla paineita, tämä Rosmo-

maskotti asuu tuomaritornissa  ja toimii stressileluna. 

 

Kilpailuiden järjestäminen on hauska ja 

hyödyllinen tapa kantaa oma kortensa ke-

koon hevosurheilun eteen. Suosittelemme, 

ja siksi järjestämme syksyllä koulutuksen 

kilpailuiden johtajan sekä kanslian tehtä-

viin.  

Lisätietoa saat syyskuun aikana seuran net-

tisivuilta sekä fb-sivuilta. 
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Anna-Julia Kontio valmensi Niihamassa 
 

Viimeiset vuodet Euroopassa tiiviisti kilpaillut Anna-Julia Kontio lomaili pari viikkoa 

Suomessa ja piti Tampereen Ratsastuskeskuksessa kaksi päivää valmennuksia. Tieto 

valmennuksista saatiin tällä kertaa lyhyellä varoitusajalla ja keskellä heinäkuuta, mutta 

siitä huolimatta kahden valmennuspäivän paikat varattiin nopeasti täyteen.  

 

Niihamassa oli valmennusten lisäksi hie-

man mediatapahtuman tunnelmaa, siellä 

tehtiin haastatteluita Aamulehteen, He-

vosurheiluun sekä Hippokseen. Myös Net-

tihokki piti pienen juttutuokion lounastau-

olla.  

 

Kysyimme Anna-Julialta mitä eroa hänen 

omassa valmentautumisessa on verrattuna 

valmennuksessa olleiden nuorten ratsasta-

jien treenaamiseen.  

 

Anna-Julia totesi miettimättä, että eroa on 

paljon vähemmän kuin moni näistä nuoris-

ta ratsastajista ajattelee. Riippumatta siitä 

millä tasolla hän on kilpaillut, kotona hän 

tekee paljon näitä samoja tehtäviä, joita 

teettää valmennuksessa. Hän tekee treenit 

aina pienillä esteillä ja tekee yksinkertaisia 

asioita, joista saa paljon erilaisia variaatioi-

ta Tavoitteena on aina se, että tehdään har-

joitus yhdessä hevosen kanssa. Ihan kaikki 

asiat treenissä tehdään keskittyen ja ajatuk-

sella. Ei voi nostaa laukkaa miten sattuu, 

eikä ratsastaa kulmaa vähän sinne päin. 

Harjoituksissa käytettiin myös paljon har-

joitusravityöskentelyä. Tämäkin kuuluu 

Anna-Julian omaan treeniohjelmaan.  

-Teetän myös paljon toistoja, koska haluan 

vahvan kokemuksen ratsastajalle siitä, mil-

tä onnistuneen suorituksen pitäisi tuntua, 

totesi Anna-Julia.  

 

Hänen havaintonsa valmennettavista oli se, 

että vaikka verryttelyssä tehtiin keskittyen 

asioita, usein ne tuntuivat unohtuvan, kun 

laitetaan esteet. Todellisuudessa jos hyvän  

alkuverryttelyn asiat saa siirtymään esteil-

le, ollaan jo tosi pitkällä.  

 

 
 
Kuvassa Iina Rantanen Peasant Liquor saamassa ohjeita 

Juulilta. 

 

 

Valmennukseen tulijat oli ohjeistettu va-

rustamaan ratsut kolmipala- tai nivel-

kuolaimella. Anna-Julia totesi, että jos he-

vosella on valmennuksessa erikoiskuolain, 

hänen on vaikea auttaa valmennettavaa, 

koska kuolain tulee väliin huijaamaan. Kun 

kuolainta lähdetään vaihtamaan ja etsi-

mään siitä ratkaisua, yhteys hevoseen ka-

toaa ja helposti ollaan tilanteessa, jossa 

kaikki onkin kuolaimesta kiinni. Itse rat-

sastan aina treenissä nivelellä tai kolmipa-

lalla. Siinä vaiheessa, kun perusasiat ovat 

kunnossa, erikoiskuolaimella voi tehdä 

viimeisen silauksen. 

 

Mukana oli ratsastajia, jotka osallistuivat 

molempina päivänä valmennukseen. Yksi 

heistä oli parkanolainen Taru Päljänoja 

vuonna 2011syntyneellä ruunallaan  

Coldplay. Taru totesi, että heillä kotiseu-

dulla on aika vähän vierailevia valmentajia 

ja hänelle oli heti selvä, että haluaa mu-

kaan. Erityisen kiinnostavaa oli saada 

vinkkejä nuoren hevosen ratsastamiseen.  
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Kuvassa Taru ja Coldplay saamassa palautetta treenin 

päätteeksi Juulilta. 

 

Taru oli tosi innoissaan valmennuksesta ja 

kertoi, että lähestymistapa ja asiat, joihin 

keskityttiin, olivat erilaisia kuin muissa 

valmennuksissa, missä hän on ollut. Hänen 

mukaansa Anna-Julia oli hyvin tarkka ihan 

pienistä yksityiskohdista ja korosti paljon 

ratsastajan asennetta ja itseluottamusta. Ta-

ru totesi, että on ehdottomasti mukana, jos 

saadaan jatkoa. Ja sitähän saadaan: seuraa-

va valmennus on syyskuun alussa. Lisätie-

toa löydät TRS:n nettisivuilta ja fb:stä.  

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 täl-

lä 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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Niihama Ridingin kisatiimin Ypäjän kisaviikko 

 
Niihama Ridingin ahkerasti harjoitellut kisatiimi lähti kesäkuussa kisamatkalle Ypäjän 

kisaviikolle.  Nettisivuilla olevasta linkistä näet kisatiimiläisten tunnelmia videolla –

tuotanto Riikka ja Veera Niemi. 

 

Mukana Ypäjän kisaviikolla oli kisatiimin 

ratsastajat Riikka Niemi, Veera Niemi, 

Nella Suomi, Sofia Mesimäki, Linnea 

Rantanen, Liinu Lindroos, Moona Pun-

kari, Nuppu Takala, Linnea Kaveniemi 

ja Satu Kantola. Ratsut olivat Admiral 

Benbao, Bitonka A, Joep, Memento Novo, 

El Paso xx, Varenka sekä Ypäjä Ultra.  

 

 
Kisatiimi ja tukijoukot työn touhussa. Nurmihokkeja 

väänneltiin kenkiin urakalla. 

 

Tukijoukoissa nähtiin mm TRS:n nuoriso-

työstä vastaava Eija Rantanen sekä muut 

heppaäidit Hannele Mesimäki, Mirva Pun-

kari ja Satu Routa-Lindroos.  Eija totesi, 

että hänelle hevosen hoitajan rooli sopii 

oikein hyvin, hän on lukioikäisenä kiertä-

nyt paljon kansallisella tasolla kisahoitaja-

na, joten kokemusta löytyy.  

 

Joukkueen johtajana toimi Niihama Ridin-

gin pääopettaja Maiju Liehu. Paikalla oli 

innokas tukijoukko muitakin kannustajia ja 

apujoukkoja. Kisamatka oli upea kokemus 

ja menestystä ja kokemusta tuli roppakau-

palla. Maiju totesikin, että hienointa oli 

nähdä millainen yhteishenki tälle joukku-

eelle on kehittynyt. Lisäksi kaikki olivat 

tehneet todella paljon töitä, mistä valmen-

taja saa olla ylpeä.  

 

 
Esteratsastajat Maijun johdolla tutustumassa rataan. 

 

Esteratsastuksessa kisatiimiläiset osallis-

tuivat 1-tason 80cm:n luokkiin torstaina ja 

perjantaina. Torstain luokan arvostelu oli 

A2.0 ja puhtaan radan suoritti ratsukko 

Nella Suomi Admiral Benbao.  

 

Torstaina 2-tason 90 cm:n avoin luokka oli 

jaettu kahteen osaan ja luokassa 2a hyppäsi 

Linnea Kaveniemi Pasolla tuloksena 8 vir-

hepistettä. Luokassa 2b Nuppu Takala Bi-

tonka A sijoittui upeasti kolmanneksi tup-

lanollalla. Nella Suomi Admiral Benbao 

suoritti radan yhden puomin pudotuksella.  

 

 
 
Linnea ja Paso radalla 

 

 

2-tason 100 cm avoimessa luokassa Nuppu 

ja Bitonka yhden puomin pudotuksella oli 

18. 45 lähtijän joukossa. 
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Perjantaina 1-tason 80 cm luokan arvostelu 

oli 367(A2/A2), eli ratsastus kahdessa vai-

heessa. Lähtijöitä oli 72, joista 18 sijoittui. 

Kakkosvaiheen virheetön suoritus vei si-

joittuneiden joukkoon Niemen sisarukset, 

Riikan Ypäjä Ultralla sekä Veeran Memen-

to Novolla. Neljällä virhepisteellä radan 

suoritti Linnea Rantanen Pasolla.  

 

Onnistumisia oli paljon, mutta Derby-

kentän haasteissa ei voi välttyä välillä 

myös kommelluksilta, joista pääsivät op-

pimaan Moona Punkari ja Liinu Lindroos 

Joepilla sekä Sofia Mesimäki Varenkalla. 

Heille ei tullut tällä  

kertaa tulosta radalta, mutta kokemusta 

senkin edestä.  

 

Niihaman kisatiimiläisiä nähtiin myös kou-

luradalla: Satu Kantola Varenkalla ja Lin-

nea Kaveniemi Pasolla ratsastivat  helppo 

B:3 –ohjelman, jossa molemmat tekivät 

hyvän yli 58 %:n keskiarvon.  

 

Liinu Lindroos osallistui Joepin kanssa 

Ponyderbyn osakilpailuihin ja torstaina 1. 

osakilpailussa tulos oli hieno yli 60 %. 

Joep näytti Liinun kanssa oikean koulupo-

nin osaamista ja jännityksellä odotamme, 

mihin tämä ratsukko vielä yltää. 

 

Kuvat  Satu Routa-Lindroos 

 

 

 

 

 

Niihamassa vikellettiin vaativalla tasolla 10.-11.6. 
 

Tampereen Ratsastusseura järjesti kesäkuussa kansallisen tason vikellyskilpailut.  

 

 

Niihamassa nähtiin kesäkuussa kansallisen 

tason vikellystä kahtena päivänä. Järjestä-

vän seuran vikeltäjät menestyivät hienosti. 

Vikeltäjien asennetta kuvaa mainiosti se, 

että kun verryttely oli järjestetty ulkoken-

tälle, tuli kysymyksiä, voivatko Niihaman 

ratsastusalueita käyttävät hypätä esteitä 

kentän toisessa päässä. Kisojen johtaja to-

tesi nauraen, että tietenkin siellä voi tehdä 

ihan mitä vaan heidän puolestaan. Vikeltä-

jien ja hevosten pitää osata keskittyä tehtä-

viinsä, vaikka olisi häiriötekijöitäkin. 

 

A-yksinvikellys, juniorit –luokassa sijoittui 

kolme, ja kaksoisvoitti tuli TRS:aa edusta-

ville Moona Bäckille ja Anna Kivistölle, 

hevosena Atterupgaards Marlene ll. Kol-

manneksi sijoittui Sipoosta Jessica Laxen 

(HUSR), hevosenaan Cheyenne. 

 

 

 
 
Kuvassa Moona Bäck 

kuva Hannamari Heikkinen 

A-joukkuevikellyksessä voitto tuli TRS:n 

joukkueelle, jossa mukana olivat Enni 
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Rautanen, Moona Bäck, Saaga Bäck, Anna 

Kivistö, Manar Dahan, Helmi Heikkinen ja 

Anna Kivistö. Meillä hevosena lehdestä 

tuttu Alma (Atterupgaards Marlene ll). 

 

B-yksinvikellys, seniorit voitto tuli myös 

TRS:aa edustavalle Venla Hentuselle, he-

vosena Al Capone IV. 

 

B-yksinvikellys, juniorit –luokassa sijoittui 

kolme: voittoon vikelsi TRS:n Nea Suih-

konen, hevosena Al Capone IV, toinen 

Roosa Männistö (UHU), kolmas Pinja Ny-

känen (JOKERA), heillä hevosena 

Cheyenne. 

 

C-yksinvikellys, laukassa kisanneet ja pis-

teet 6,0 saaneet sijoittui kolme, ja voiton 

vei Silja Lees (VITRA) Kirkkonummelta 

hevosella Blossomhill Lady. Seuraavat si-

jat tulivat Tampereelle Pilvi-Sofia Lind-

qvist ja Noora Ranta ja heillä molemmilla 

hevosena Niihaman oma Blondi (Vau). 

 

C-yksinvikellys, ensikertalaiset ja alle 6,0 

pisteet saaneet kolmen kärki tuli Hämeen-

linnasta Kanta-Hämeen Ratsastajista – 1. 

sija Ellen Lumiilona Kukkasniemi, toinen 

Saaga Ahvenharju ja kolmas Fanny Tam-

minen. Tässä luokassa vikeltäjiä oli 35, 

mikä kertoo lajin kasvavasta suosiosta. 

C-parivikellyksen voitto meni parille Ron-

ja Alanko ja Nea Ekman, toinen sija Pilvi-

Sofia Lindqvist ja Tuisku Rajamäki. C-

joukkuevikellyksen voitto meni Hämeen-

linnan Minien joukkueelle. 

 

 

 

 

Niihamassa esteitä hypättiin 2.7. aamusta iltaan 
 

Heinäkuun alussa järjestettiin 1- ja 2-tason estekisat ja lähtöjä oli yhteensä yli 250. Kisat 

siirrettiin alkamaan jo klo 8 ja pitkälle iltaan jatkettiin. Sää oli suosiollinen ja saimme 

taas todeta, että ratsastajat arvostavat lähellä olevia kisoja. Siitä järjestäjätkin saavat 

motivaatiota. 

Päivän aikana ratsastettiin 1-tasolla 70 cm 

ja 80 cm luokat. 2-tasolla ohjelmassa oli 90 

– 130 cm.  

 

Päivän ensimmäisen luokan 70 cm voit-

toon ratsasti Korpilahden Ratsastajien Ulla 

Pirkkanen Cazorro Leon, 80 cm luokan 

voiton vei Ratsastusseura Kaunnustinta 

edustava Sara Jauhiainen V.K. Hero. 

Terssiläisiä sijoittuneita luokassa 1 oli 

Fanny Kulkas Franceska LK ja luokassa 2 

Nelli Pekkarinen Munsboro Go West, 

Viivi Kauranta Flying Girl, Tia-Tuuli 

Hakala Evennix sekä Iina Rantanen kah-

della ponilla Peasant Liquor ja Soloman. 

 

2-tasolla ratsastettava 90 cm:n luokka Prix 

de Pokaalipojat keräsi 67 lähtijää ja kol-

men kärjen muodostivat Alisa Nolte San-

drofella (LRS) , Maria Paasivaara Ca-

mielle (HämR) sekä  

Iina Rantanen Soloman (TRS), kaikki 0 – 0 

tuloksella ja toisen vaiheen ajat sekunnin 

sisällä. Sijoittuneita oli 17, ja siitä joukosta 

löytyi järjestävän seuran jäseniä: Heidi 

Heikkilä S.O. Terva-Snapsi , Tiia Koski-

mies Wyra ja Nelli Pekkarinen Munsboro 

Go West. Heilläkin kaikilla 0 – 0 tulos ja 
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ajat alle 3 sekuntia voittajasta, joten todella 

tasaista oli. 

 

Prix de Good Feelings ratsastettiin 100 

cm:n korkeudessa ja tässä luokassa starttasi 

53 ratsukkoa. Tämän luokan arvostelu oli 

A2.0 ja virheettömiä suosituksia oli 27, jo-

ten sekunnin sadasosa kisaa käytiin täällä-

kin. Kolmen kärki oli Maria Paasivaara 

Camielle (HämR)  0 46,75 Tiia Koskimies 

Wyra (TRS) 0 46,78 Fanny Kulkas Chili 

Pepper FLK (TRS) 0 47,06. Sijoittuneita 

oli 14 ja tästä joukosta löytyivät seuraavat 

terssiläiset Karoliina Kovanen Tamantica, 

Nita Raiskio Cassis xs, Mikko Aartio Ca-

racole, Maija Alasalmi Kamar's Fair 

Playpere , Saara Lehtonen Dana H ja 

Maria Villa Johnny Rock TRS 

 

Luokka 5 Prix de Aitoo Nahkaa ratsastet-

tiin 110 cm:n piste-esteratsastuksena. Täs-

sä hieman harvemmin nähdyssä arvoste-

lussa oli jännittäviä tilanteita loppuun asti. 

Nopeat hevoset napsivat esteitä radan ulko-

reunalta ja hitaamman hepan ratsastajat 

pyrkivät tekemään hieman erilaisia ratkai-

suja. Pitkään kärkipaikkaa piti TRS:aa 

edustava pieni, lentävä kimoponi Cotton 

Socks selässään Sofia Saarinen. Seuraa-

vaksi johtopaikan nappasi myös oman seu-

ran ratsukko Emilia Kähönen Larson, jot-

ka keräilivät taitavilla teillä pisteitä 930. 

Lopussa ohi menivät kakkoseksi ratsasta-

nut Mikko Aartio Progress (TRS) 950 pis-

tettä ja Emilian oma valmentaja Tytteli 

Tetri-Rantanen C-Incantha (TRS) 990 

pistettä. 

 

Prix de Johanneksen klinikka 120 cm:n 

luokan kolmen kärki oli Susanna Rautanen 

Cupcake Girl (TAVA), Mikko Aartio 

Progress (TRS) sekä kolmanneksi ratsasta-

nut Lotta Uotila Dallisto's Uno (JSR). 

 

 
 
Kuvassa 110 cm luokassa kolmanneksi sijoittunut Emilia 

Kähönen ja Larson, kuva Emilia Hulkkonen 

 

Sijoittuneiden joukosta löytyy vielä oman 

seuran edustajia 5. sijalta Hilja Viertola 

Beaulita ja 6. Roosa Onttonen Cetina M. 

 

Päivän viimeinen luokka Prix de Ravinto-

la.fi 130 cm päättyi Tyttelin toiseen voit-

toon Prospectilla. Toiseksi sijoittui Susan-

na Syvärinen Rock Peyton Bolt (Lu-SaR)  

ja kolmas oli TRS:aa edustava Roosa Ont-

tonen Cetina M 

 

Heinäkuisen kisan johtajan puikoissa oli 

Irmeli Heliö, joka toimi myös puheenjoh-

tajatuomarina. Ratamestarina oli Hanna 

Mäkelä, päästewardina Kaisu Rukko ja 

turvallisuuspäällikkönä Nelli Eskola. Kil-

pailupaikalla oli ensivasteryhmä Johannek-

sen klinikalta. Tuttuun tapaan laadukkaasta 

kahviosta vastasi Tammelan Hovi. 
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Reportteri 
Reportteri kaipaa pieniä juttuja seuralaisten elämästä ja lähialueen tapahtumista. Jos sinulla on 

mielessäsi Reportteri-palstalle sopiva juttu, lähetä se meille joko sähköpostilla tai seuran net-

tisivujen kautta. 

 

 

Huhtikuun puolivälissä kisattiin esteillä 

Ypäjä Spring Show’ssa ja koulua Jyväsky-

lässä. Ypäjällä Anna Kankaansivu voitti 

junioreiden 130 cm luokan hevosellaan Up 

To Date. Kullo Kender puolestaan ratsasti 

kolme ruusuketta. Nuorille hevosille (5–7-

vuotiaat) avoimessa luokassa tuli puhdas 

rata hevosella Jalatus II Z ja voitto hevo-

sella LRK Cooper avoimessa 130 cm:n 

luokassa. Viikonlopun kirkkaimpana saa-

vutuksena Kullon kaulaan pujotettiin se-

nioreiden hallimestaruuskulta. Hevosena 

mestaruusluokassa Kullolla oli LRK Stri-

ga. Jyväskylässä Anne Leinonen hevosel-

laan Säämies sijoittui kaikille avoimessa 

helpossa A:ssa kolmanneksi prosentein 

64,800. 

 
 

Seuraavana viikonloppuna Anna Kan-

kaansivu ja Kullo Kender jatkoivat hyviä 

esityksiä Ratsastuskeskus Ainossa. Anna ja 

Up To Date sijoittuivat kuudensiksi 125 

cm:n luokassa. Kullo ja LRK Cooper olivat 

kolmansia 135 cm:n luokassa ja toisia 140 

cm:n luokassa. LRK Artasilla Kullo puo-

lestaan ratsasti sijat kolme (130 cm) ja nel-

jä (140 cm). 

 
 

Samana viikonloppuna kilpailtiin Myrkys-

sä Evidensia pikkuponi- ja ponicupia. So-

fia Saarinen menestyi molemmissa. Hän  

voitti pikkuponicupin osakilpailun (90 cm) 

ponillaan Jedidjan Clemens 24 W ja oli ne-

jäs ponicupin osakilpailussa (100 cm) po-

nillaan Cotton Socks. 

 

 

 

 

Vappua juhlittiin Hyvinkään Riders Innissä 

esteratsastuksen merkeissä. Nuorille hevo-

sille (5–7-vuotiaat) avoimessa luokassa  

Emmi Saarikko teki puhtaan radan hevo-

sella Cassida. 

 

 
 

Toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna 

ratsastettiin Tuusulan 70 v Derby Ratsas-

tuskeskus Ainossa. 120 cm:n luokassa 

Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen ja Nita 

Raiskio ratsastivat kaksi ruusuketta nai-

seen. Nita voitti luokan hevosella Dolanda 

ja oli neljäs hevosella Cassius D. Tytteli si-

joittui Prospectilla toiseksi ja C-Incanthalla 

kuudenneksi. Prospectilla tuli myös voitto 

130 cm:n luokassa, jossa Kullo Kender ja 

LRK Cooper olivat sijalla 14. Tuusulan 70 

v Derby -luokassa terssiläisille tuli kaksi 

sijoitusta, kun Sari Lundén Lasdiemalla 

oli neljäs ja Kullo LRK Astrid L:llä viides. 

LRK Falkenfee BN:llä Kullo teki puhtaan 

radan 7-vuotiaiden Racing Trophy -osakil-

pailussa, joka kilpailtiin 135 cm:n esteillä. 

Poniratsastaja Sofia Saarinen jatkoi mai-

niota menestystä Evidensia Pikkuponi- ja 

Ponicupissa. Tällä kertaa pikkuponicupin 

osakilpailussa (90 cm) hän sijoittui toiseksi 

ponilla Cotton Socks ja Ponicupin osakil-

pailussa (110 cm) kolmanneksi ponilla Je-

didjan Clemens 24 W. 

 

 
 

Toukokuun puolivälissä kilpailtiin Salo 

Spring Show ja Helsinki Pony Event Rat-

sastuskeskus Ainossa. Salossa Marja 

”Tytteli” Tetri-Rantanen ja Prospect 

voittivat luokan 130 cm. 120 cm:n luokas-

sa Anniina Leponiemi sijoittui kuuden-
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neksi hevosella Lilla Dubbelve. Ainossa 

Sofia Saarisen menestys jatkui. Hän voitti 

Evidensia Pikkuponicupin osakilpailun 

(100 cm) ponilla Jedidjan Clemens 24 W. 

Evidensia Ponicupin osakilpailussa (110 

cm) Laura-Linnea Nyblom sijoittui kuu-

denneksi ponilla Haverstein’s Rosanna. 

 

 
 

Evidensia Ponicupit jatkuivat kolmatta vii-

konloppua peräkkäin Riders Innissä touko-

kuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna. 

Siellä pikkuponicupin osakilpailu (90 cm) 

käytiin taitoarvostelulla, eikä Sofia Saari-

sen ponien välille saatu eroa. Hän sijoittui 

poneilla Jedidjan Clemens 24 W ja Cotton 

Socks sijalle kaksi. Heini Puomila ratsasti 

kolmanneksi hevosella Ballerina Z luokas-

sa 120 cm ja Kullo Kender ratsasti toisek-

si hevosella LRK Cooper luokassa 130 cm. 

 
 

Samana viikonloppuna hevoset valloittivat 

Kaivopuiston Helsingissä. Hevoset Kaiva-

rissa oli yleisömenestys ja sääkin suosi. 

Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen voitti 

Kaivarissa suomenhevosten kutsuluokan 

100 cm hevosella Niisun Nestori. 

 
 

Helatorstaina suomenhevosten Prix de 

Hippos -luokka kisattiin Riihimäellä 100 

cm:n esteillä. Tytteli ja Niisun Nestori oli-

vat myös Riihimäellä voittamattomia. 

 
 

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna Tyt-

telillä piti kiirettä, kun ensin hän kilpaili 

Korpikylän Spring Tourilla sijoittuen Pros-

pectilla kuudenneksi 135 cm:n luokassa ja 

sunnuntaina oli vuorossa Kiuruvedellä Prix 

de Hippos -luokka (100 cm) Niisun Nesto-

rilla. Jälleen Tytteli ja Nestori olivat voitta-

mattomia. Korpikylässä muita TRS-menes-

tyjiä olivat Kullo Kender LRK Astrid 

L:llä (voitto 130 cm:n ja 135 cm luokissa 

sekä kolmas sija 125 cm:n luokassa) ja 

Cooperilla (7. sija 135 cm:n luokassa) sekä 

Tommi Blom Maracassilla (11. sija 120 

cm:n luokassa) ja Valeur BZ:lla (puhdas 

suoritus 6-vuotiaiden Racing Trophy -osa-

kilpailussa 120 cm:n esteillä). 

 
Samana viikonloppuna kouluratsastettiin 

Luvialla, jossa Susanna Lumio ja Deep 

Sea Pearl 2064 olivat luokassa vaativa B:0 

kolmansia prosentein 60,625. 

 
 

Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 

Korpilahdella järjestettiin kolmipäiväinen 

Päijänne Dressage Days. Tanja Alppi ja 

Tip Top sijoittuivat toiseksi kaikille avoi-

messa helppo A -luokassa prosentein 

63,000. 

 
 

Kesäkuun toisena viikonloppuna kilpailtiin 

perinteinen Finndervy jo 44. kerran. Sofia 

Saarinen ja Cotton Socks tekivät puhtaan 

suorituksen II kategorian poneille avoi-

messa 105 cm:n luokassa. 100 cm:n suo-

menhevosderbyssä Tytteli sijoittui toiseksi 

Pörnä-Pojalla. Itse Finnderby-luokan (135 

cm) voitti ainoan puhtaan suorituksen teh-

nyt Sari Lundén hevosellaan Lasdiema. 

 
 

Ypäjällä kilpailut jatkuivat Finnderbyn jäl-

keen Kisaviikolla. Sofia Saarinen voitti 

Evidensia Ponicupin osakilpailun (110 cm) 

ponillaan Cotton Socks. 

 

Kisaviikon kanssa samaan aikaan Hyvin-

käällä järjestettiin PferdeFest Riders Innis-
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sä. Amatöörisarjan osakilpailussa 120 cm 

Maija Blom ja Ubianca sijoittuivat seit-

semänsiksi. 120 cm:n luokassa Heini Puo-

mila ja Ballerina Z olivat toisia, Maija 

Blom ja Paradise Princess kahdeksansia 

sekä Emmi Saarikko ja Cassida kymme-

nensiä. 

 
 

Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 

Kangasalan Ratsastajat järjestivät kaksipäi-

väiset koulukilpailut Pohtiolammella ja 

Wääksyssä. Kaikille avoimessa helppo A -

luokassa Jenni Kinnunen sijoittui pitkältä 

sairauslomalta palanneella Dancing Girl 

II:lla viidenneksi (63,304 %) ja Anne Lei-

nonen Säämiehellä kuudenneksi (63,036 

%). 

 
 

Samana viikonloppuna Salo Horse 

Show’ssa Nita Raiskio voitti hevosella 

Dolanda luokan 120 cm. Samassa luokassa 

hän oli Cassius D:llä kolmas. 

 
 

Savonlinnan Opera Games  -

kisaviikonlopussa 120 cm:n luokan voit-

toon ratsasti Nita Raiskio Dolandalla ja 

130-luokassa Nita oli neljäs Cassius D:llä. 

Savonlinnan Lady Champion luokassa 

125cm sijoittuivat kymmenenneksi Sari 

Lundén Lasdiemalla  ja 11. oli Nita Do-

landalla. 120 cm:n luokassa, joka oli Hel-

sinki International Horse Show Bonus-

luokka, toiselle sijalle ratsasti Heini Puo-

mila hevosellaan Ballerina Z. Autoluokas-

sa kahdeksannen sijan otti Sari Lundén 

Lasdiemalla. 

 
 

Vielä ehdittiin Hanko Sea Horse Week –

kisaan katsomaan miten TRS:n ratsukot 

suorittivat. Matilda Rentto sijoittui keski-

viikon 100 cm:n avoimessa luokassa Arel-

lalla viidenneksi ja Boyne Ashantilla seit-

seitsemänneksi. Myös torstain 100 cm:n 

luokassa tuli molemmilla ratsuilla ja 110-

luokassa Arellalla sijoitukset. Perjantaina 

110 cm:n luokassa Matilda oli Boyne As-

hantilla kolmas. Matilda teki tosi hienoa ja 

tasaista työtä joka päivä. Lauantain 125 

cm:n luokassa Euroopasta palannut Kullo 

Kender oli LRK Falkenfee BN:lla neljäs. 

130 cm:n luokassa Heini Puomila Chalifas 

ottivat sijoituksen, samoin sunnuntaina 

130-luokassa Anna Kankaansivu ja Up to 

Date. Sunnuntaina Kullolle tuli GP-

luokassa ja sijoitukset 8. ja 10. hevosilla 

LRK Cooper ja LRK Striga. Aurinkoisessa 

Hangossa nähtiin keskiviikosta sunnuntai-

hin lähes 1000 starttia. 

 
 

TRS on vuosia järjestänyt seuravalmen-

nusta myös vikellyksessä ja tällä kaudella 

se on tuonut menestystä. Junioreiden A-

yksinvikellyksessä Moona Bäck sijoittui 

ensin kolmanneksi Tavelassa toukokuussa, 

voitti Niihamassa kesäkuun toisena viikon-

loppuna ja voitti Ruotsin Flyingessä kv. 

CVI ch 2** -luokan. Hevosena Moonalla 

on Atterupgaards Marlene II ja juoksutta-

jana Oona Pekkala. Anna Kivistö puoles-

taan sijoittui kesäkuussa Niihamassa Moo-

nan jälkeen toiseksi ja heinäkuun alussa 

Tsekkien Frenstatissa kv. kilpailuissa ju-

nioreiden CVII* -luokassa toiseksi.  

 

NettiHokki onnittelee lämpimästi kaikkia 

menestyksestä! 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

Tampereen Ratsastusseuran yhteistyökumppanit 

 
TRS:lla on paljon kumppaneita, jotka tukevat toimintaamme 

esim. ostamalla luokkia 

kisoista sekä tarjoamalla seuran jäsenille alennuksia. Käy tutustumassa näihin 

jäsenetuihin seuran sivuilla 

http://www.tampereenratsastusseura.fi/seura/jasenedut/ 

 

Käytä yhteistyökumppaneiden palveluita, samalla tuet seuran  

urheilu- ja kilpailutoimintaa 

 

 

 

 

 

 

NettiHokin palveluhakemisto 
 

Eläinlääkäriasemat ja eläinlääkärit 

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

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

laan 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. Pien-

eläinvastaanotto: 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 

http://www.tampereenratsastusseura.fi/seura/jasenedut/
mailto:kimmo.lampinen@pirkkala.fi
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 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. palvelupistepositii-

vi@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. 

 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, in-

fo@ratsutarvike.fi, www.ratsutarvike.fi.  

mailto:info@ridingflow.fi
http://www.ridingflow.fi/
mailto:palvelupistepositiivi@kolumbus.fi
mailto:palvelupistepositiivi@kolumbus.fi
http://www.positiivi.suntuubi.com/
mailto:ilona@ilosi.fi
mailto:susulumio@gmail.com
http://www.hhtraining.fi/
mailto:info@ratsutarvike.fi
mailto:info@ratsutarvike.fi
http://www.ratsutarvike.fi/
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 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.  

 

http://www.ratsukellari.com/
mailto:tiina.utriainen@kotiportti.fi
mailto:blomequestrian@gmail.com
mailto:satu.sullanmaa@nasitarkastus.fi
http://www.nasitarkastus.fi/
mailto:heli.kauranen@luukku.com
http://www.lomataival.fi/

