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NettiHokki siirtyy ensi vuonna uuteen: kisoista tullaan julkaisemaan juttua ja kuvia heti, ku-

ten nytkin on jo tehty. Seuramestaruudet, aluemestaruudet, tuloksia sekä omista kisoista, että 

TRS:läisten sijoituksista muualla julkaistaan tuoreena fb-sivuilla sekä instagramissa. Myös 

niille, jotka eivät kaikkia some-kanavia käytä, tulee juttuja ja infoa TRS:n nettisivujen kautta.  
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Hyvää joulunaikaa kaikille! 
 

Vuosi lähenee loppua ja kiireisimmät jou-

lun valmistelut ovat käynnissä. Toivottavas-

ti meistä jokainen saa viettää rauhaisan ja 

rentouttavan joululoman. On hyvä hiljentyä 

miettimään menneen vuoden tapahtumia. 

Mitä olen saanut aikaan, olenko muistanut 

olla hyvä itselleni ja läheisilleni? Kaikille 

meille on elämässämme tapahtunut tärkeitä 

asioita vuoden aikana niin pieniä kuin iso-

jakin. Jotkut niistä ovat hyviä, osa ehkä 

ikäviäkin. Joulun aika on rauhoittumisen 

aikaa.  Osalle se on irtautuminen oravan 

pyörästä, osalle joulu voi olla ahdistavakin: 

yksinäisyys, työttömyys, rahattomuus. On 

paljon lapsiperheitä, joille joululahjojen 

hankkiminen on melkein mahdotonta.  Pe-

lastusarmeijan joulupadat ovat omalta osal-

taan muistutuksena meille hyväosaisille  

auttamisen ilosta. Anna niin saat itsekin – 

hyvän mielen ja joulurauhan. 

 

Minulle teki hyvää olla maailman toisella 

laidalla, Meksikossa. Näin asioita, jotka py-

säyttivät. Ajattelin niitä murheita mitä meil-

lä on, kun katselin turistien täyttämän torin 

laidalle pystytettyjä, kodittomien jätesäkeis-

tä koottuja asumuksia. Lapset kauppasivat 

iltamyöhään turisteille jos jonkinlaista tava-

raa, nuorimmat taisivat olla alle kouluikäi-

siä. Heidän unelmansa oli saada muutama 

peso henkensä pitimiksi. En saa mielestäni 

sitä onnellista hymyä, kun ostokseni jälkeen 

haettiin jäätelö. Ehkä se oli sen pienen po-

jan yksi loputtoman samanlaisten uuvutta-

vien päivien kohokohta. Oli minunkin. Se 

hymy jäi syvälle sieluuni. 

 

Arki palasi taas kotiutumisen jälkeen. Mikä 

meitä vaivaa? Oma paha olo puretaan ni-

mettömiin ja valheellisiin kirjoitteluihin. Si-

täkö on sananvapaus? Toimittajana olen si-

säistänyt syvälle faktan tarkistuksen. Kirjoi-

ta vain faktaa, jos et tiedä asian oikeaa lai-

taa tai olet vähänkin epävarma, tarkista, 

tarkista, tarkista. On kohtuutonta heitellä  

ilmaan olettamuksia, huhuja ja ennen kaik-

kea väärää tietoa. Se on tahallista haitante-

koa. Oli kysymyksessä sitten yksityinen  

henkilö, ryhmä, yhdistys tai yritys. En voi 

sanoa, että olisin mitenkään tarkkaan luke-

nut uskontoläksyni aikanaan, mutta yhden 

asian olen painanut mieleeni: ”Kohtele lä-

himmäistäsi niin kuin haluaisit itseäsikin 

kohdeltavan”.   

 

Suomen ratsastajain liiton syyskokouksessa 

oli Nina Kaipion loistava puheenvuoro net-

tikiusaamisesta. Täysi kokoussalillinen ta-

putti pitkään Ninan jämerälle ja vahvalle 

kannanotolle – ehdoton nollatoleranssi net-

tikiusaamiselle. Ninan puheenvuoro olisikin 

hyvä saada sellaisenaan seuraavaan Hip-

pokseen. 

 

Syyskokous oli muutoinkin antoisa. TRS 

sai oman ehdokkaansa Mikael Forsténin 

SRL:n uudeksi puheenjohtajaksi. Matti 

Kuusi ja allekirjoittanut edustivat seuraa 

kokouksessa. M6:lle jäi meidän äänestys-

lappujen täyttäminen, kun minä jouduin 

lähtemään maraton kokouksesta jo ennen 

äänestysten alkamista. Kiitos Matille turna-

uskestävyydestä. Äänestysten jälkeen ko-

kous taisi loppua vasta ilta seitsemän aikoi-

hin.  

 

Oma syyskokouksemme oli 30.11. ja siellä 

palkittiin jälleen seuran mestarit. Tänä 

vuonna oli myös pitkästä aikaa hevostaito-

mestaruuskisat ja meidän seuran edustajat 

pärjäsivätkin hienosti.  

 

Uusi hallitus aloittaa työnsä tammikuussa. 

Odotimme jäsenistöltä ehdotuksia uuteen 

hallitukseen, mutta niitä ei kokouksessa esi-

tetty eli hallituksen esittämät ehdokkaat tu-

livat valituiksi. Uutena saimme joukkoom-
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me Elisa Leppilammen, Eija Rantasen sekä 

yrittäjän edustajana Tomas Nymanin. Eija 

onkin jo tämän vuoden aikana aloittanut 

nuorisovastaavana. Koko hallituksen esitte-

lyt tehdään vuoden alussa TRS:n net-

tisivuille. 

 

Itse olin lupautunut jatkamaan vielä yhden 

kauden puheenjohtajana, ellei tule muita 

ehdotuksia. Toivottavasti ensi vuonna löy-

tyy uusia kasvoja erovuoroisten tilalle. 

Työmäärä on tämän seuran hallituksessa 

poikkeuksellisen iso vapaaehtoistoiminnak-

si, ehkä se karsii innokkuutta ilmoittautua 

mukaan tähän savottaan. Tavoitteena on 

saada tuleville vuosille hallitukselle enem-

män aikaa varsinaiseen seuratyöhön. Kiin-

teistö on sellaisessa iässä, että sen kunnos-

tukseen menee huomattava määrä aikaa ja 

rahaa, joten syyskokouksessa esiteltiin 

myös projekti työmäärän jakamiseksi. Siitä 

enemmän tässä lehdessä.  

 

Tärkein tulolähteemme on yrittäjämme 

vuokratulot. Muu tuotto tulee kilpailutoi-

minnasta. Kaupungilta saamme vuosittain 

toiminta-avustusta, mitä on viime vuosina 

saatu ihan kiitettävän hyvin. Sitä tässä taas 

aloitan työstämään välipäivinä. 

 

Kaiken kaikkiaan vuosi on ollut hyvä. 

Tampereen ratsastuskeskuksessa on ollut 

tapahtumia runsaasti ja olemme päässeet 

lähelle sitä tavoitetta mikä keskukselle rat-

sastuskoulun ohella on aikanaan asetettu: 

kilpailu- ja valmennuskeskus. Paljon on 

vielä kehitettävää ja parannettavaa, mutta  

siihen päästään yhteisvoimin ja - tuumin. 

Puhalletaan yhteen hiileen, siitä se innos-

tuksen roihu lähtee! 

 

Hyvää ja rauhaisaa joulua sekä menestyk-

sellistä ja onnellista uutta vuotta! 

 

Ensi vuodeksi Nalle Puhin mietelause: 

 

"Lupaa minulle, että tulet muis-
tamaan, että olet paljon roh-

keampi kuin uskot, vahvempi 

miltä näytät ja fiksumpi kuin 
luulet." 

 

 

 
Irkku
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Ensimmäistä kertaa HIHS:ssa 
 

Nuoret reportterimme Riikka ja Veera Niemi pääsivät ensimmäistä kertaa kokemaan 

Helsinki International Horse Shown tunnelmia.  

 

 

Joskus on kuultu sanottavan, että HIHS on 

hevosihmisen parasta aikaa vuodesta. Lau-

antaina 21.10. lähdimme aamupäivällä 

Riikan kanssa kohti Helsinkiä, kun luvassa 

oli meidän molempien ensimmäinen HIHS 

paikan päältä katsottuna - aikaisemmin kun 

luokkia oli aina katsottu vain kotisohvalta 

käsin.  

 

Meillä oli käsissä liput päivän päänäytök-

seen, joka alkoi yhdeltätoista kansainväli-

sellä Grand Prix Kürilla. Meidän molempi-

en ehdoton ennakkosuosikki Jeanna Hög-

berg upealla hevosellaan Duendecillo P vei 

luokassa voiton.  

 

Päivän aikana areenalla oli useanlaisia ly-

hyempiäkin esityksiä, joita sai seurata mie-

lenkiinnolla. Kävimme myös kiertämässä 

expo-alueen, ja vaikka sieltä ei tarttunut 

mitään tällä kertaa mukaan, oli kaikkiin 

mahdollisiin arvontoihin tietysti otettava 

osaa. 

Päivän kohokohta oli ehdottomasti Land 

Rover Helsinki Grand Prix -luokka, jossa 

kilpailtiin 160 cm esteillä. Ammattilaisten 

ratsastusta oli hienoa saada katsella, ja oli 

huikeaa olla mukana yleisössä kannusta-

massa kun oman maan ratsastaja Juulia Jy-

läs ratsasti perusradalta nollan! Lähtölistal-

ta löytyi useita nimiä, joilta osasi odottaa 

paljon. Mm. Whitakerin veljekset ja luokan 

voittoon lopulta ratsastanut Steve Guerdat 

olivat omia ennakkosuosikkeja luokassa. 

 

Viimeisenä lauantain päänäytöksessä oli 

luvassa 140 cm korkuisilla esteillä käytävä 

esteluokka, jossa ratsastajat saivat suunni-

tella omat ratansa. Luokassa toiseksi rat-

sasti Susanna Granroth hevosellaan Bacca-

ra. Luokan palkintojenjaon jälkeen edessä 

oli jo kotimatka.  

 

Paikan päältä seurattuna HIHS oli upea 

kokemus varsinkin kun tapahtumaa pääsi 

seuraamaan livenä ensimmäistä kertaa! 

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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Avoimet ovet Niihamassa
 

Syyskuun viimeisenä päivänä Tampereen ratsastuskeskuksen piha täyttyi iltapäivällä 

lukuisista ihmisistä, jotka olivat tulleet tutustumaan Niihama Ridingin toimintaan. Ta-

pahtumaa oli monessa paikassa ympäri piha-aluetta; ulkokentällä pääsi testaamaan tun-

tihevosilla ratsastusta Maiju Liehun ja Aleksandra Uusitalon ohjauksessa, tallissa pääsi 

seuraamaan opetusratsujen kengitystä ja harjoitusmaneesissa oli erilaisia ratsastusesi-

tyksiä. Lisäksi harjoitusmaneesin vieressä oli teltta, jossa halukkaille oli tarjolla makka-

raa, ja pienellä Horzen pisteellä pystyi sovittamaan ja tilaamaan Niihama Ridingin tii-

miasuja. 

 

Pienessä maneesissa kahdessa tynnyrin-

kiertokilpailussa olivat esiintymässä Liinu 

Lindroos sekä allekirjoittaneet Riikka ja 

Veera Niemi Niihama Ridingin opetushe-

vosten Juipin, Arabellan ja Fanin kanssa. 

Ensimmäisen tynnyrinkierron voittivat 

Veera ja Fani, toisena olivat Riikka ja Ara-

bella ja kolmantena Liinu ja Juippi. Hevos-

tenvaihdon jälkeen toisessa kisassa tulos-

järjestys pysyi hevosten osalta samana, kun 

kisan voittivat Liinu ja Fani, toiseksi tuli-

vat Veera ja Arabella ja kolmanneksi Riik-

ka ja Juippi. 

 

 

 

Pienessä maneesissa toimintaansa oli myös 

esittelemässä Heidi Mattila. Heidi on 

SRL:n hyväksymä vammaisratsastuk-

senohjaaja, ja hän pitää Niihamassa tunteja 

erityisratsastajille. Avointen ovien iltapäi-

vänä yksi Heidin asiakkaista ratsasti hie-

nosti käyntiohjelman opetusratsu Fanin 

kanssa Heidin kertoessa erityisratsastajien 

kilpailumahdollisuuksista sekä myöhem-

min hän suoritti pararatsastajan tehtävära-

dan. 

 

Päivän aikana grilli kävi kuumana ja sää-

kin pysyi melko suotuisana. Seuraavia 

avoimia ovia odotellessa! 

 

Globus Sport Kaamos Cup 2017-2018 – parhaat pääsevät 
kilpailemaan hevosmessuille 
 

Kaamos Cup on Tampereen Ratsastusseura ry:n yhdessä Globus Sportin kanssa järjes-

tämä ratsukkokohtainen 1-tason sarjakilpailu esteratsastuksessa. Sarjakilpailu on avoin 

SRL:n jäsenseurojen jäsenille cup-kohtaisin ikärajoituksin. KaamosCup on lähtenyt 

iloisissa merkeissä liikkeelle. Kolmessa ensimmäisessä osakilpailussa on ollut yhteensä 

412 starttia. Tuloksia ei ole vielä suodatettu Cup-sääntöjen mukaan, mutta hienoja suo-

rituksia ja hyviä pistesaaliita on jo monella koossa. 

 

 

Cup-säännöistä on haluttu sellaiset, että ne 

kannustavat kehittämään omaa osaamista, 

hevosmiestaitoja, siistiä ratsastusta sekä tu-

tustumaan kilpailusääntöihin ja kiinnittä-

mään erityistä huomiota käyttäytymiseen 

kilpailualueella. Hyvä käytös toimihenki-

löitä, muita kilpailijoita sekä hevosia koh-

taan, siisti ulkoasu ja reilu ratsastus ovat  

 

paitsi tärkeä osa lajia, osoittavat myös 

kunnioitusta sitä kohtaan ja valmistavat  

ratsastajia tulevaisuuden isompiin kilpai-

luihin.  

 

Osakilpailuissa palkitaan tuomariston va-

litsemana jokaisessa luokassa tsemppari – 

ratsukko.  Lisäksi jokaisen osakilpailun 

päätteeksi kilpailun järjestäjätiimi palkitsee  
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kaikkien kilpailijoiden ja kilpailijoiden tu-

kijoukkojen keskuudesta yhden kunnia-

maininnan ansainneen henkilön/perheen tai 

porukan ja he saavat Kiitos Kukkasen. 

 

Syyskaudella ratsastetaan kolme osakilpai-

lua. Kevätkaudella ohjelmassa on neljäs 

osakilpailun sekä finaali. Globus Kaamos 

Cupin uutuutena vuoden 2018 hevosmes-

suille kvaalautuu 10 parasta Globus Sport 

Kaamos Cup / MiniCup finaalin ratsukkoa. 

Messuilla järjestetään kaksi Hankkija 

Kaamos Cup luokkaa 80 cm ja 110 cm, 

molemmissa arvosteluna C. Ratsukolla täy-

tyy olla hyväksytty suoritus vähintään ky-

seisen Hankkija Kaamos Cup-luokan kor-

keudelta. 

 

Globus Sport Mini Kaamos Cup:ssa kil-

paillaan korkeuksilla 70, 80 ja 90 cm. 

Vaikka luokat ovat avoimia kaikille, on 

Globus Sport Mini Kaamos Cup sarjakil-

pailuna avoin vain vuoden 2018 junioreil-

le, eli 18-vuotiaille ja sitä nuoremmille. 

 

Globus Sport Kaamos Cup:ssa kilpaillaan 

korkeuksilla 100, 110 ja 120 cm. Kilpailun 

luokat ovat avoinna kaikille, mutta sarja-

kilpailu on avoin vain niille ratsukoille, 

joilla ei ole sijoituksia tai voittoja kansalli-

selta tasolta. 

 

Pisteitä lasketaan ratsukoittain ja sarjakil-

pailuittain. Ratsukko saa yhden (1) pisteen 

jokaisesta virheettömästä suorituksesta sii-

nä sarjassa, johon kyseinen luokka kuuluu. 

Yksi ratsukko voi yhdessä osakilpailussa 

saada pisteitä korkeintaan kahdesta startis-

ta. Finaalikisassa ratsukko hyppää kor-

keimmalla estekorkeudella, jolla on sarjan 

aikana saanut pisteitä. 

 

Tässä vaiheessa syksyä kahden osakilpai-

lun jälkeen 0-ratoja on paljon ja kisa on 

vielä aivan auki. Jännittävää Kaamos Cu-

pia kaikille innokkaille kisaajille ja tulkaa 

joukolla kannustamaan. 
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TRS:n haasteet - omistajan vastuu ja ratsastusharrastuk-
sen, nuorisotyön ja kilpailutoiminnan edistäminen 
 

Vuoden 2018 painopisteitä harrastus- ja urheilupuolella tulee olemaan nuorisotyö sekä 

entistä aktiivisempi kilpailutoiminta. Samalla Tampereen ratsastuskeskuksen peruskor-

jauksissa on isoja haasteita. Hallitus on pohtinut paljon, miten voisimme jakaa voima-

varoja järkevästi niin, että urheiluseuratoiminnalle on myös riittävästi voimavaroja. 

 

Nuorisotyöhön uutta puhtia 

Nuorisotyön aktiivinen kehittäminen on 

vuoden 2018 tärkeitä painopistealueita. 

Olemme saaneet joukkoomme Rantasen 

Eijan, joka on jo aloittanut suurella sydä-

mellä, innolla ja osaamisella TRS:n nuori-

sotyön kehittämisen.   

Eija kertoo itsestään seuraavaa: Olen ylö-

järveläinen noin 40-vuotias ratsastuskoulu-

laisen äiti ja olen ollut ahkerasti vilttiket-

jussa noin kuuden vuoden ajan. Olen jon-

kin verran kilpaillut koulu- ja esteratsas-

tuksessa silloisella piiritasolla, mutta 

enemmän kiertänyt kansallisia estekilpai-

luita hevosenhoitajana. Omaa hevosta ei 

ole koskaan ollut, mutta rakkaita hoitohe-

vosia on ollut useita. Omalla tallillani alkoi 

kerhotoiminta 1980-1990 –luvun taitteessa 

ja muistan vieläkin, kuinka kivaa se oli, 

kun kaikki hoitajat kokoontuivat talli-

kämppään ja aloitettiin kerho.  

Kun oma lapsi aloitti ratsastuksen, etsin 

tallia, jossa olisi kerhotoimintaa. Löysim-

me kuitenkin kivan tallin, mutta siellä ei 

ollut junioritoimintaa lainkaan silloin. Seu-

ran syyskokouksessa sitten kaikki alkoi 

vuonna 2011, kun lähdin luotsaamaan ker-

hotoimintaa ja se tie vei mukanaan. He-

voskerhonohjaajan jatkokurssejakin on jo 

takana muutama ja 5 vuotta kerhotoimintaa 

ja sen kehittämistä. Vuoden vaihteessa tuli 

eteen tallin ja seuran vaihtuminen, jolloin 

jouduin jättämään siihen asti tekemäni seu-

ratyön.  Mietin silloin, etten enää lähtisi 

samaan hommaan uudelleen, mutta pieni  

 

tauko teki kuitenkin tehtävänsä ja kipinä 

syttyi uudelleen. 

 

 

Eija ja Blondi 

Ensi vuoden tärkeitä hankkeita on perustaa 

Tampereen ratsastusseuraan Nuorisotiimi. 

Ratsastajainliitossa nuorten asiaa vievät 

eteenpäin Nuoret Päättäjät, joiden kanssa 

on tehty yhteistyötä ja haettu ideoita esi-

merkiksi SRL:n seuraristeilyllä syyskuussa 

2017.  

Tästä syntyikin idea perustaa Tampereen 

ratsastusseuraan oma Nuorisotiimi, joka 

ideoisi seuran nuorisotoimintaa. Tähän tii-

miin etsitään yli 15-vuotiaita seuranjäseniä 

ja sitä varten järjestetään haku ennen vuo-

den vaihdetta.  Nuorisotiimille perustetaan 

oma Instagram-tili, sähköposti ja kaikki 

muu tarvittava, että saadaan toiminta hyvin 

käyntiin. ”Nuorisotoimintaa on edustanut 
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perinteisesti hevostaitokerhot, mutta kai-

kenlainen nuorison osallistaminen on ny-

kyään tärkeää.   

Koen, että nuorisovastaavana tärkein teh-

täväni on tuoda nuoria kiinnostavat asiat 

myös seuran hallituksen tietoon ja sitä 

kautta auttaa nuoria järjestämään heitä 

kiinnostavia tapahtumia, sanoo Eija. Nuo-

risovastaava on seuran hallituksen ja nuor-

ten välinen linkki, jolloin tiedonsiirto sujuu 

molempiin suuntiin. Hevostaitojen opetta-

minen junioreille on erittäin tärkeää, joten 

heppakerhotoimintaa pyritään myös järjes-

tämään. Tavoitteena on saada Nuorisotii-

min jäsenet Kerhonohjaajakurssille ja tätä 

varten olemme järjestämässä omaa koulu-

tusta Tampereen ratsastuskeskukseen alku-

vuodesta”, kertoo nuorisovastaava tulevai-

suuden suunnitelmista.  

Eija oli aktiivisesti mukana SRL:n seura- 

ja talliristeilyllä ja sai siellä huomionosoi-

tuksena tekemästään työstä liitolta Reilun 

pelin diplomin. 

 

 

 

Entistä aktiivisempaa kilpailutoimintaa 

Kilpailutoiminta on keskeinen osa TRS:n 

toimintaa ja vuosittain järjestämissämme 

kisoissa on ollut noin 2000 kisastarttia.  

Vuosina 2016 ja 2017 on järjestetty kahdet 

3-tasot este- ja koulukisat. 1-tason kisoja 

on ollut enemmän esteratsastuksessa. Päät-

tyvänä vuonna 1-tason kisoista on vastan-

nut suurelta osin Niihama Riding.  

Vuonna 2018 kisakalenteri on edellisiä 

vuosia runsaampi - sitä voi käydä katsele 

 

 

massa TRS.n nettisivuilla toimintasuunni-

telmassa. Muutoksena edelliseen vuoteen 

sekä koulu- että esteratsastuksessa on 3-

päiväiset kisat, joihin mahtuu luokkia 1-

tasolta 3-tasolle.  
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Ratsastuskeskus ikääntyy ja vaatii pal-

jon huomiota 

Ratsastuskeskus on tullut sellaiseen ikään, 

että varsin mittavat peruskorjaukset ovat 

ajankohtaisia. Vuosina 2016-2017 tehty 

ja/tai käsitelty seuraavia asioita: 

 Palolinjat 

 Sähkökaapit 

 Turvavalot 

 Viranomaisten edellyttämät korjaus-

työt rakennuksissa 

 Kastelujärjestelmä 

 Ratsastuspohjat 

 Juoksutusympyrä ja tarharemontti 

 Rehuvarasto 

 Kompostori 

Tulevan vuoden isoimmat haasteet ovat 

tarharemontti, joka on tärkeä päivittäiselle 

toiminnalle mutta sitä meiltä edellyttää 

myös ympäristövirasto keskuksen sijainnin 

vuoksi.  

Toinen rahallisesti iso panostus on manee-

sin pohjien kunnostus. Vielä olemme saa-

neet kilpailumaneesin asiantuntevalla avul-

la sellaiseen kuntoon, että esim. 3-tason es-

tekisat voidaan hypätä, mutta ensi kesään 

mennessä isompi kunnostus on välttämä-

tön. 

Keskuksen ylläpitoon sekä lainanlyhen-

nyksiin vaadittua rahaa emme saa mistään 

muualta kuin säännöllisenä vuokratuotto-

na. Keskus on vuokrattu yrittäjälle siten, 

että ison maneesin seuraura maanantaista 

lauantaihin sekä sunnuntaisin koko manee-

si ovat seuran käytössä, samoin ison ma-

neesin kahvio- sekä torni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Näiden tilojen käyttöä voidaan aktivoida 

paljon nykyisestä. Sunnuntaisin isoa ma-

neesia käyttää keskimäärin 3-4 ratsukkoa 

ja seurauraa viikkotasolla 5-10 ratsukkoa.  

Suunnitelmissa on kehitellä tilojen varaus-

järjestelmää yhdessä Niihama Ridingin 

kanssa. Suunnitelmissa on tehdä alkuvuo-

desta jäsenkysely, jossa kootaan ideoita 

mm. tähän asiaan. 

Seura on varannut, ja varaa jatkossakin 

sunnuntait jäsenilleen ilmaiseksi käyttö-

ajaksi ja arkisin on myös seuraa edustaville 

A-lupalaisille varattu ilmaista käyttöaikaa. 

On tärkeä kuitenkin huomioida, että kai-

kesta käytöstä aiheutuu kuluja ja jos halu-

taan käyttää tiloja mittavammin, on luon-

nollista, että käyttäjät osallistuvat kustan-

nuksiin. Seuran jäsenmaksusta jää omalle 

seuralle vuodessa 15 euroa / jäsen, joten 

tämä tuotto ei riitä kovin pitkälle sähkölas-

kujen ja huoltotöiden kustantamisessa. 

Syyskokouksessa esiteltiin alustava malli, 

jonka tavoitteena on eriyttää kiinteistön 

huoltoon liittyvät tehtävät omaan yksik-

köön – juridinen muoto on vielä auki. 

Syyskokous päätti, että seuran hallitus 

valmistelee kevätkokoukseen esityksen 

kiinteistötoimintojen siirtämisestä omaan 

yhtiöön tai jaostoon. 
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Uutta estekalustoa  

Syksyn aikana olemme saaneet uusia esteitä uusien yhteistyökumppaneiden myötä. Varsinkin 

suloinen possueste on herättänyt kisoissa heppojen huomiota. Kiva saada silmäniloa ja myös 

uusia haasteita ratsukoille.
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Maiju Mallat – työtä ja menestystä 
 

Maiju Mallat kuuluu Tampereen Ratsastusseuran menestyneimpiin kansainvälistä uraa 

tekeviin ratsastajiin. 

 

Maiju ja Armani the Gun 2014, kuva Maijun arkistosta

 

Kilparatsastaja Maiju Mallatin juuret ovat 

vahvasti Virroilla Mallatin Ratsutilalla. 

Maiju aloitti oman ratsastusuransa kuusi-

vuotiaana yhdessä siskonsa Katin kanssa. 

Vuonna 1991 Maijulle hankittiin kilpaponi  

 

Apache II, jonka kanssa hän kilpaili me-

nestyksekkäästi poni-iän loppuun. Maijun 

ja Aapin saavutuksia ovat: 

 kaksi kenttäratsastuksen SM-kultaa ja 

hopea 

 kenttäratsastuksen henkilökohtainen 

PM-kulta sekä kaksi kertaa jouk-

kuekulta ja kerran joukkuehopea ja -

pronssi.  

 

 

 kouluratsastuksen SM kisoista hopea- 

ja pronssimitali.  

Maiju osallistui myös Aapin kanssa kolme 

kertaa ponien kenttä Euroopan-

mestaruuskilpailuihin. Aapi laukkasi vih-

reimmille laitumille joulukuussa 2004 toi-

mittuaan monien opetusmestarina ja kilpa-

kumppanina. 

Joulukuussa 1994 Maiju lähti puoleksi 

vuodeksi Saksaan Kaarina ja Jörgen 

Böckmanin luokse. Pestin aikana hän sai 

korvaamatonta valmennusapua ensimmäi-

sen hevosensa Baikitin kanssa sekä pääsi 

ratsastamaan erittäin hyviä hevosia ja ke-

hittämään omaa ratsastustaitoaan.  
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Kotiuduttuaan Saksasta Maiju kilpaili Bai-

tikin kanssa menestyksekkäästi Suomessa. 

Suomessa Maiju kilpaili monipuolisesti 

niin, este- koulu- kuin kenttäratsastukses-

sakin ja nosti nuoria hevosia kansalliselle 

tasolle ja menestyi myös suomenhevosilla.  

Viimeinen kokonainen kausi 2007 koti-

maan kentillä oli hurja. Kauden aikana 

Maiju starttasi 251 kertaa, voitti 38 kertaa 

ja sijoittui 78 kertaa – ja ohjelmassa oli 

Maijulle sopien kisaamista monipuolisesti: 

mm. suomenhevosten este-, koulu- ja kent-

tämestaruudet sekä 5-vuotiaiden Racing-

sarjaa.  

2007-2008 vaihteesta lähtien Maiju siirtyi 

pysyvämmin Eurooppaan, jossa hän teki 

huikean harppauksen kansainväliselle ural-

le.  

Erityisesti mieleen on jäänyt ratsukko Mai-

ju Mallat – Armani the Gun. Maiju ja Ar-

mani muistetaan parhaiten esteratsastuksen 

Nations cupin Linzin osakilpailun voitosta 

vuonna 2014 ja puhtaasta Helsinki GP:n 

perusradasta vuoden 2013 Horse Show´ssa. 

 

Alkusyksystä Maiju kertoili tilanteestaan 

seuraavaa.  

Kaikkien näiden Euroopan vuosien jälkeen 

päädyin perustamaan oman yrityksen, joka 

on toiminut nyt muutaman kuukauden. 

Kun perustat yrityksen Ranskaan, olet to-

dellakin valmis ottamaan vastaan haasteita. 

Olin tietysti suunnitellut tätä jo pitkään, 

mutta asiat vaativat aina oman aikansa. 

 Hevosalan yrittäminen Euroopassa edel-

lyttää, että sinulla on suhteita. Että sinut 

tunnetaan ja sinuun luotetaan - sehän on it-

sestään selvää. Oman yrityksen perustami-

sen mahdollisti se, että sai sen verran rahaa 

säästöön, että pystyi ostamaan hevosauton. 

Ilman sitä kilpaileminen ei ole mahdollista, 

ei siis myöskään yrittäminen. Entinen 

työnantaja halusi myös jatkaa yhteistyötä, 

minkä myötä sain hevosia talliin.  

Helsingin Sanomien jutussa sanottiin, että 

Mallat on kuuluisa siitä, että hän pärjää 

ihmisten kanssa, joiden kanssa on mahdo-

tonta pärjätä – pitääkö tämä paikkansa, ky-

syin.  

Nauraen Maiju sanoi, että kyllä alalla tarvi-

taan diplomatiaa.  

” Hevosalalla pitää olla selkeä oma sys-

teemi ja näkemys. Toisaalta pitää olla nöy-

rä ja on osattava ottaa opiksi. Mutta pitää 

myös luottaa omaan tekemiseen ja pitää 

kiinni omista periaatteistaan. Tarvitaan pit-

kä pinna, hyvät sosiaaliset taidot, hyvä it-

setunto ja samalla pitää osata noudattaa 

käskyjä.”  

Hän toteaa, että ei ole joutunut polttamaan 

siltoja, joten kai se kertoo siitä, että tulee 

toimeen erilaisten ihmisten kanssa.   

Tottuuko siihen, että menestyksen myötä 

menettää hevosen?  

” Kyllä siihen tietyllä tavalla tottuu, senhän 

tietää jo etukäteen. Joskus kuitenkin ottaa 

koville. Armani the Gun oli sellainen he-

vonen, että tiesin, että voisin päästä sen 

kanssa vaikka mihin. Armani oli aika eri-

koinen luonne ja nostin sen itse korkeim-

malle kansainväliselle tasolle. 

Sen lähtö tuli hieman yllättäen ja oli iso 

pettymys. Ja oli tosi turhauttavaa ja surul-

lista, että sen ura sitten pysähtyi ja sitten 

hevonen vielä menehtyi.”  

Moni Euroopassa asuva ratsastaja pitää 

säännöllisesti valmennuksia Suomessa, 

kuinka usein sinä käyt täällä valmentamas-

sa?  

” Oman yrityksen myötä voi suunnitella 

ajankäyttöään paremmin. Aikaisemmin ko-

tona käyminenkin oli muiden päätettävissä, 

mutta nyt on enemmän mahdollisuuksia 

tehdä omia päätöksiä. Olen kiinnostunut 

valmentamaan Suomessa ja teenkin sitä jo 

nyt. Koska olen oman ratsastuskoulun 

myötä ollut aina paljon tekemisissä myös 

ratsastuskouluratsastajien ja opetushevos-

ten kanssa, minua kiinnostaa valmentaa 

kaiken tasoisia ratsukoita. ” 

Millainen valmentaja sinä olet?  
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” Arvostan sitä, että tehdään paljon töitä si-

leällä. Hevosen pitää mennä eteen, tulla ta-

kaisin, kääntyä kun pyytää – kuulostaa yk-

sinkertaiselta, mutta vaatii paljon perustyö-

tä.  

Henkinen puoli on tosi tärkeää, myös he-

vosen on välillä vaivattava päätään. Hevo-

selle harjoittelun pitää olla iloista ja vaihte-

levaa ja siinä pitää olla mukana kohtuus. 

Silloin hevonenkin on valmis antamaan 

enemmän.  

Minulla ei ole ratsastuksessa tai välineissä 

absoluuttisia totuuksia. Olen urani aikana 

nähnyt niin monenlaisia tapoja saavuttaa 

tuloksia.  

Suomi ja kaikki mitä olen täällä oppinut on 

ollut ensiarvoisen tärkeää, kun olen tehnyt 

töitä ulkomailla. Siksi on tosi kiva päästä 

enemmän tekemään töitä välillä myös tääl-

lä.” 

 

Alkuvuodesta on odotettavissa Maijun 

valmennuksia. Asiasta tulee lisää tietoa 

TRS:n nettisivuille sekä fb-sivuilla

Tampereen palkinto Tyttelille

Marraskuussa Nihamassa järjestettiin 3-

tason estekisat, joissa ratsastettiin perintei-

sestä Tampereen palkinnosta. Tämä kisa 

siirrettiin viime vuonna GP-kisojen takia 

loppuvuoteen ja samalla aikataululla men-

tiin myös tänä vuonna. Ajankohta osoittau-

tui huonoksi ja osallistujamäärä oli pieni. 

Kisat päätettiin kuitenkin järjestää, mutta 

jatkossa Tampereen Palkinnosta kisataan 

kesäkaudella  

 

120 cm luokka Prix de ravintola.fi voiton 

otti porilainen Wilhelmiina Poikkeus Gan-

dalf PRRC. Toiseksi ja kolmanneksi sijoit-

tuivat oman seuran ratsukot Mira Rantanen 

Mira Chick ja Sari Lundén Lasdiema. 

Myös 130 cm luokka Prix de Aisapojat oli 

tamperelaisten ja satakuntalaisten heinia. 

Voiton otti Maija Yli-Huhtala Cortina II  

(VARSA Huittinen) ja kolmanneksi ratsas-

ti saman seuran Minna Lehtonen Ceranol-

la. Heidön väliinsä kiilasi toiseksi TRS:n 

Nita Raiskio Dolanda. 

 

 Tampereen palkinnosta, joka ratsastettiin 

140 cm:n korkeudella,  oli kisaamassa 7 

ratsukkoa. Kaksi parasta oli tosi lähellä toi-

siaan, mutta järjestävän seuran riemuksi 

voiton vei oma ratsukko, Tytteli Tetri-

Rantanen omalla kasvatillaan Prospect. 

Ratsukko oli uusinnassa noin 3 sekuntia 

nopeampi kuin toiseksi tullut MaijaYli-

Huhtala Maija Cortina II (VARSA). 

 

Luokkien tulokset ja sijoittuneiden kuvia 

on julkaistu seuran fb-sivuilla.  

 

 
 

Tytteli ja Proksu Tampereen palkinnon 

voittajat 


