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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. 
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- kuvat: JPEG-tiedostona (ei liitettynä Word-tiedostoon). Huolehdithan, että kuvaajalta on 
lupa kuvan julkaisemiseen. Emme julkaise vesileimallisia kuvia. 
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Kansi: 
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Pääkirjoitus 

Päivitys 2010-luvulle 
 
Edessäsi, joko näytöllä tai paperitulosteena, 
on kautta aikain ensimmäinen NettiHokki. 
Seura päätti lakkauttaa perinteisen paperi-
lehden taloudellisista ja tuotannollisista 
syistä – ah, miten trendikästä. Näin ollen 
Hokki 3/2013 saikin päättää erään aikakau-
den. Samalla Hokin toimittaminen siirtyi 
seuran hallituksen vastuulle. Alkuperäinen 
ajatus oli toimittaa NettiHokkia jatkuvasti 
päivitettävänä artikkelikokoelmana seuran 
nettisivuilla, mutta me allekirjoittaneet 
puolustimme Hokin perinteitä ja halusimme 
toimittaa NettiHokin lehden muotoon. En-
simmäinen urakka on nyt takana ja valmis 
lehti luettavana. 

Vaikka suuri osa informaatiosta on 
siirtynyt nettiin, suomalaiset pitävät edel-
leen painetusta sanasta. Paperilehdestä luo-
puminen saattaakin tuntua ikävältä, varsin-
kin kun sillä on takana pitkät perinteet. Nä-
emme kuitenkin nettilehdessä paljon uusia 
mahdollisuuksia. Sen levikki on rajaton (tai 
no, suomentaitoisiin rajattu) lehden ollessa 
kaikkien saatavilla. Näytöltä luettaessa ku-
vat ovat värillisiä entisten mustavalko-
otosten sijaan. Tulostettaessa ne tosin kär-
sivät, sillä kovin isokokoisina niitä ei leh-
teen voi laittaa tai tiedostosta tulisi valtava 
ja sen lataaminen etenkin mobiililaitteilla 
kestäisi ikuisuuden. Sähköisessä versiossa 
lehden sivumäärää on helppo vaihdella tar-
peen mukaan. Sisältöä on enemmän ja 
monipuolisemmin – tai vähemmän ja niu-
kemmin, jos kirjoittajat eivät ehdi ahkeroi-
maan –, eikä yhtään täytejuttua tarvitse pa-
kolla haalia mukaan. Lisäksi lehti on hel-
posti saatavilla missä ja milloin vain, eikä 
sitä tarvitse erikseen arkistoida omiin kät-
köihinsä, jos jonkin mielenkiintoisen jutun 
haluaakin lukea myöhemmin uudelleen. 
Olemme myös muodikkaan ekologisia 
säästäessämme paperia. 

NettiHokin toimittamisesta vas-
taamme me allekirjoittaneet. Heidillä ko-
kemusta seuralehden tekemisestä löytyy 10 
vuoden takaa, mutta Jonna on ottanut pestin 
hoidettavakseen ilman minkäänlaista koke-

musta lehden tekemisestä. Ei se lehden 
taittaminen ollutkaan niin helppo homma 
kuin etukäteen ajatteli, vaikka se on taitettu 
tutulla Mikkisoftan Wordillä, eikä erillisellä 
taitto-ohjelmalla. Siperia opettaa, tässäkin. 
Ensimmäistä lehteä taittaessamme tör-
mäsimme heti isoon ongelmaan: kuvien 
tekijänoikeudet. Nykyisin monet kuvaavat 
kilpailuissa ja myyvät ottamiaan kuvia ne-
tissä. Kuvat on yleensä tarkoitettu vain 
yksityiskäyttöön, ei julkaistavaksi, ja va-
rustettu kuvaajan vesileimalla. Kuvaajan 
kannalta on eri asia, julkaistaanko ostettu 
kuva omassa Facebook-profiilissa vai leh-
dessä. Kokemattomuuttamme ohjeistimme 
mestaruusmitalistit huonosti juttuun pyytä-
miemme kuvien osalta. Osa lähetti vesilei-
mallisen kuvan ja pyysimme heitä toimit-
tamaan uuden kuvan tilalle. Kuvien yhtey-
dessä kuvaaja on mainittu, jos nimi on 
meillä tiedossa. Emme myöskään ymmärtä-
neet ohjeistaa lähettäjiä huolehtimaan, että 
ostetun kuvan saa julkaista. Olemme pa-
hoillamme, jos olemme loukanneet jonkun 
tekijänoikeuksia. Mokasta huolimatta toi-
vomme kuvaajien jaksavan edelleen kuvata 
kilpailuja, jotta saamme hienoja muistoja 
talteen, edes yksityishenkilöinä. Jatkossa 
selkeytämme lehteen laittavien kuvien 
ohjeistusta. 

Lehden keskiössä on luonnollisesti 
Tampereen Ratsastusseura ja sen jäsenet. 
Toki olemme kiinnostuneita kaikesta, mitä 
Tampereen ympäristön hevospiireissä ta-
pahtuu. Otamme siis mielellämme lehteen 
juttuja myös ympäristökuntien talleista ja 
niiden tapahtumista. Materiaalia lehteen voi 
lähettää kuka vain joko sähköpostilla tai 
seuran nettisivuilla olevan lomakkeen 
kautta. 
 
Aurinkoista kevättä ja hyviä lukuhetkiä 
NettiHokin parissa toivottavat 

Heidi ja Jonna
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TRS:n hallitus 2014 
 
TRS:n hallitus vuosimallia 2014 koostuu vanhoista konkareista vahvistettuna muuta-

malla uudella tulokkaalla. Uudet hallituksen jäsenet ovat Irmeli Heliö, Heidi Salonen ja 

Jonna Vilén. 
 
Puheenjohtaja Anna-Kaisa Tiainen 

TRS:n tä-
män vuoden 
puheen-
johtaja 
Anna-Kaisa 
Tiainen 
(28.2. asti 
olin Vuori-
nen) tässä 
hei. 
Ratsastus-
vuosia on 
kertynyt jo-
kunen tässä 
vuosien ja 
iän karttu-

essa. Ensimmäisen oman hevoseni, Laten, 
ostin kaksi vuotta sitten. Laten kanssa 
kilpailemme pääasiassa esteillä, mutta myös 
joitakin koulukilpailuja tulee käytyä. 

Varsinkin estekilpailuissa mukana pyörii 
usein hevoslordiksi itseään kutsuva 
aviomieheni taluttelemassa Latea ja 
kuvaamassa ratojamme. Jos en itse kilpaile, 
löytää minut kisoista usein verryttelystä 
talkoohommista. 

Kotoisin olen Helsingistä ja muutin 
Tampereelle opintojen perässä. Opinnot tuli 
suoritettua Tampereen teknillisellä yliopis-
tolla tietotekniikan puolella, minkä alan 
töitä teen. Opiskeluajoilta jäi taskuun useita 
kokemuksia luottamustehtävistä aviomie-
hen lisäksi. Luottamustehtäväkokemusteni 
uskon auttavan minua myös TRS:n luot-
saamisessa. 

Tule toki juttelemaan ja kertomaan 
mielipiteesi, mitä TRS tekee tällä hetkellä 
hyvin ja missä olisi varaa parantaa, niin 
saadaan kehitettyä seuraa eteenpäin oikeaan 
suuntaan! 

 
Varapuheenjohtaja Sari Maunula 
Olen ollut TRS:n hallituksessa vuoden 2011 
alusta ja varapuheenjohtajana vuoden 2012 
alusta. Vuoden 2014 hallituksessa olen 
myös nuorisojaoston ja westernjaoston 
yhteyshenkilö. Olen hoitanut isoja remont-
teja kuten maneesien vahvistusremontin ja 
maneesien pohjien uudistusprojektit. Pro-
jektit, palvelut ja ihmiset ovat ominta 
osaamistani myös työelämän puolella. 

Ratsastuksen ja hevosten pariin ek-
syin, kun tytär meni kouluun ja pääsi sa-
malla ratsastuskouluun alkeiskurssille 
kummitätinsä saattelemana. Itse aloitin sit-
ten puoli vuotta myöhemmin alkeiskurssin 
vähän yli nelikymmpisenä. Koskaan en ole 
saanut vinoa lautaselkääni liikkumaan oi-
kein, mutta ratsastus vei selkävaivat, koska 
selän ja vatsan lihakset kehittyivät vahin-
gossa niin paljon, että tukevat selkää. Suo-
sittelen muillekin vastaavista selkäkivuista 
kärsiville. Ratsastus on minulle myös tera-

piaa, koska aivot tyhjenevät muusta tur-
hasta hevosen selässä. 

Nykyisin ratsastan harvoin, mutta 
sensijaan saan paapoa ja puunata kimoa he-
vostamme. Ratsastuksen hoitavat tyttären 
lisäksi muutama ystävä, jotka eivät pelkää 
kunnon liikettä, jota ruunalta löytyy. Tytär 
kisaa lähinnä esteitä. Ystävät keskittyvät 
kouluratsastukseen ja maastoiluun. 

Toivoisin, että jokainen osallistuisi 
seuran toi-
mintaan 
mahdolli-
suuksiensa 
mukaan. 
Seura on 
yhdistys, 
jonka toi-
mintaa 
pyöritetään 
pääosin 
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vapaaehtoisvoimin. Esimerkiksi kaikki kil-
pailut toteutetaan talkootyöllä. Tulkaa roh-

keasti mukaan toimintaan. 

 
Sihteeri Jonna Vilén
Vaikkei naiselta sovikaan kysyä ikää, tun-
nustan olevani lähes nelikymppinen hevos-
harrastaja. Kotoisin olen Heinolasta, josta 
sivistyksen pariin Tampereelle muutin liki 
20 vuotta sitten. Lähes saman ajan olen 
kuulunut TRS:aan, suurimmaksi osaksi pas-
siivisena rivijäsenenä. Seuratoimintaan mu-
kaan ajauduin kaverien houkuttelemana. 
Muutaman viime vuoden aikana minut on 
voinut nähdä Niihaman kisoissa talkoile-
massa monissa eri tehtävissä. TRS:n halli-
tukseen minua houkuteltiin jo toissa 
vuonna, mutta silloin onnistuin vielä vält-
tämään hallitusnakin. Viime syksynä minua 
kysyttiin jälleen hallitukseen ja vastaukseni 
oli sen verran epämääräinen, että se tulkit-
tiin myöntäväksi. Ensimmäistä hallitus-
kautta siis viedään. Vaikka olen täysi no-
viisi seuratoiminnassa, minut valittiin heti 
hallituksen sihteeriksi. Kaverit kai ajatteli-
vat minun olevan riittävän kielitaitoinen 
kirjaamaan hallituksen ajatuksia paperille, 
koska omistan filosofian maisterin paperit 
pääaineena suomen kieli. Muita vastuualu-
eitani on NettiHokin ja sähköisen jäsen-
kirjeen toimittaminen yhdessä Heidi Salo-
sen kanssa. Eli sähköpostia minulta on tie-
dossa kuukausittain ja nettiaviisi 4 kertaa 
vuodessa. Jos taas jollakulla on asioita hal-
lituksen käsiteltäväksi, oikea osoite on mi-
nun sähköposti. 

FM:n pape-
reista huo-
limatta 
pelimerkit 
hevoshar-
rastukseen 
hankin en-
simmäi-
sessä am-
matissani 
sairaan-
hoitajana 
Taysin neu-
rologian 
vuode-
osastolla. 
Vapaa-aikani kuluu Wääksyssä 11-vuotiaan 
putteruuna Saran Ihmemiehen alias Mäk-
kiksen kanssa. Wääksyssä olemme viihty-
neet jo yli 5 vuotta. Mäkkiksen kanssa puu-
haillaan kaikkea, mitä mieleen joulahtaa: 
väännetään koulua, maastoillaan ja nykyisin 
yritetään jopa vähän hypätä. Mäkkishän 
kyllä hyppäisi, mutta kuski on arkajalka. 
Kisoissa meidät saattaa nähdä aluetason 
koulukarkeloissa, mutta kilpailemista tärke-
ämpi tavoite on nauttia hyvistä hetkistä hie-
non hevosen kanssa ja oppia aina jotakin 
uutta hevosista ja ratsastuksesta. 

 
Rahastonhoitaja Pia Banerjee-Rikkonen 
Rahakirstumme vartiointi pitää Pian kiireisenä ja esittely jäi tällä kertaa kirjoittamatta. 
 
Ilpo Hietala 
Hallituksen miesvahvistuksella riittää kiireitä ja esittely jäi toiseen kertaan. 
 
 



 5 

Riina Lahtomäki 
Tampereen 
Ratsastus- 
seuran hal-
litukseen 
tulin vuonna 
2011, eli nyt 
on menossa 
toinen hal-
lituskauteni. 
Tällä het-
kellä toimin 
TRS:n 

jäsensihteerinä. Lisäksi puuhastelen esi-
merkiksi kilpailujen ja valmennusten 

järjestelyporukassa ja vastaan tilavarauk-
sista. 

Vapaa-aikani kuluu suomenpien-
hevosruuna Riamun kanssa. Tavoitteena 
tällä kaudella on osallistua kansallisiin 
kouluratsastuskilpailuihin sekä pienhevos-
ten mestaruuksiin. Jotta turhaa luppoaikaa 
ei pääsisi syntymään, niin aloitin tämän 
vuoden alusta opinnot Seinäjoen Ammatti-
korkeakoulussa tavoitteena agrologin tut-
kinto. Vietän siis osan viikoista Etelä-Poh-
janmaan lakeuksilla. 

Toivotan kaikille jäsenille hyvää alka-
nutta vuotta. Laittakaa rohkeasti palau-tetta, 
niin ruusuja kuin risujakin, tulemaan! 

 
Laura Arola 
Olen 24-vuotias pitopalvelukokki Kan-
gasalta. Seuran "hommiin" olen ajautunut 
ratamestariharjoitteluiden vuoksi vuonna 
2008. Siitä lähtien olen kuulunut kilpailu- ja 
valmennusjaostoon. Tänä vuonna olemme 
Riinan kanssa ottaneet vetovastuun jaos-
tosta. Hallituksessakin olen ollut jo useam-
man vuoden. Minua näkee lähes kaikissa 
seuran kilpailuissa toimihenkilönä joko ra-
dalla tai buffassa. 

Itse käyn harrastamassa ratsastusta 
Kangasalan Suomatkassa oman Jesper-ruu-
nan kanssa. Lisäksi harrastuksiin kuuluu 
koirien kanssa lenkkeily. 
 

 

 

Irmeli Heliö 
Olen Irmeli Heliö ja palasin takasin Tampe-
reen Ratsastusseuraan 2013 ja pyydettäessä 
lähdin hallitustyöskentelyyn mukaan. Tai-
val TRS:ssä alkoi ensimmäisen kerran jo 
90-luvun alussa ja smelko pian silloinkin 
hallitukseen. Niihama valmistui 1996 ja 
kuinka siitä onkin jo niin kauan, kun orga-
nisoimme uuden keskuksen avajaisia ja heti 
perään seuran 70-vuotisjuhlia. Niin se aika 
menee. Välillä tei reilun kymmenen vuoden 
hypyn Tammer Ridersiin, yhtenä sen 
perustajajäsenenä. Mutta niin se on, että 
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vanha suola janottaa – tässä seuratoimin-
nassakin. 

Oma hevonen on ollut vuodesta 1996 
alkaen ja nyt onkin outo olotila, kun tämä 
oma varsa La Centella ”Lurppa” on lähe-
tetty maalilmalle ja on uudessa kodissa. 
Tyttäreni kilpailessa oli hevoselämä ja 
tallintuoksu arkipäivää, mukavaa sellaista 
yhteistä tekemistä. Nyt saan olla onnellinen 
mummi pienelle Topiakselle. Ja on aika 
totutella elämään vailla hevosta, elämän-
tapa, jota myös huolettomaksi kutsutaan. 

Hevoset ovat kuitenkin niin suuri osa 
elämääni, että lajia harrastan tuntiratsasta-
jana 2–3 kertaa viikossa ja toimihenkilö-
lisenssini on estetuomari B-puheenjohtaja. 

Kilpailutoiminta on ollut seuratyössäni se 
läheisin alue. Tähän minut aikanaan veti ja 
opasti M6 – siitä hänelle kiitos. SRL Hä-
meen alueen hallituksessa olen ollut kau-
desta 2010 alkaen. Tehtäväni alueella on 
esteratsastuksen valmennusvastaava ja alu-
een estekutsujen tarkastaja. 

Tämän vuoden suuria kisaponnistuk-
sia seurallamme on jo heti kesäkuussa 13.–
15.6. kouluratsastuksen SM-kilpailut. Näh-
dään reippaina toimihenkilöinä niissä ja 
muissa meidän kisoissa. Kaikille meille 
löytyy tehtäviä. Hienoa taas edustaa 
TRS:ää! 

Heidi Salonen
Olen viihtynyt Niihamassa enemmän ja vä-
hemmän viimeiset kymmenen vuotta, sekä 
töissä että harrastamassa. Olen koulutuk-
seltani ratsastuksenohjaaja, tradenomi ja fy-
sioterapeutti. Tällä yhdistelmällä teen myös 
tällä hetkellä töitä: oman firman kautta 
vaihtelevasti fyssarin ja ratsiopen hommia. 
Tämän lisäksi minua työllistää kotona vuo-
den ikäinen pikkumies sekä tallilla Clara-
heppa.  

Hevosten parissa olen viihtynyt ala-
asteikäisestä tähän päivään, eikä loppua  
(vielä) näy. Aloitin harrastamisen ja myö-
hemmin työt hevosten parissa Nokialla Vi-
holan ratsastuskoululla Can tiukassa opissa. 
Niihamaan siirryin opettamaan RRT:n lei-
piin syksyllä 2004. Olen aina pitänyt Tam-

pereen ratsastuskeskuksen asiakkaista ja 
ilmapiiristä. Tämä yhdistettynä loistavaan 
sijaintiin ja hyviin puitteisiin ovat olleet 
minulle syy pitäytyä hevosineni Niiha-
massa.  
 
Aurinkoista kevättä kaikille :) 

 
 
TRS:n hallitus toivottaa kaikille menestyksekästä vuotta ja kisakautta 2014! 
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TRS-mitalistit 2013 
 
Seuranmestaruuskilpailuissa viime syksynä menestyneet jäivät syksyllä Hokissa esitte-

lemättä. Nyt on aika korjata tilanne. NettiHokin toimitus pyysi mitalistiratsukoita esit-

telemään itse itsenä. Varsin moni innostuikin kirjoitustehtävästä ja pääsemme tutustu-

maan useisiin mitalisteihin ja heidän menestyshevosiinsa. NettiHokki kiittää kaikkia ju-

tun lähettäneitä! Ensin esitellään tuplamestarit eli useamman kuin yhden mitalin saa-

vuttaneet ratsastajat/hevoset/ ratsukot. Sen jälkeen vuoron saavat muut mitalistit mes-

taruuskategorioittain. 
 

TUPLAMESTARIT 
 

Suokkien tuplamestari Aku 
 
Apelin Aku ja Jonna Kortelahti, kultaa suomenhevosten koulumestaruudessa 
Apelin Aku ja Marja Tetri-Rantanen, kultaa suomenhevosten estemestaruudessa 
 
Syksyllä 2013 ratkottiin Tampereen 
Ratsastusseuran mestarit. Suomenhevosten 
estemestaruuden voitti Marja ”Tytteli” 
Tetri-Rantanen ja Apelin Aku. Suomen-
hevosten kouluosuudella selässä puolestaan 
istui yksi hevosen omistajista Jonna Korte-
lahti.  

Aku on 13-vuotias suomenhevos-
ruuna, joka pienestä koostaan huolimatta on 
täyttä kultaa. Luonteeltaan Aku on kiltti, 
huumorintajuinen ja hauska, mutta ratsas-
tettaessa vaatii ratsastajaltaan täyden kes-
kittymisen, eikä anna ilmaiseksi mitään. 
Erityisesti esteillä selässä istuvan pitää olla 
täysin hereillä. Aku kilpailee Tyttelin 
kanssa alue- ja kansallisia esteluokkia 100 

cm asti ja heidän kahden välille onkin muo-
dostunut aivan erityinen kiintymyssuhde ☺. 
Kisakalenterissa ollessa tilaa pyrkii Jonna 
puolestaan starttaamaan Akulla aluekoulua 
helppo B ja A luokissa.  

Aku valmentautuu säännöllisesti Nii-
hamassa Tyttelin silmän alla, niin ratsutuk-
sessa kuin valmennuksissa. Valmennuk-
sissa ratsastaa Jonna niin koulua, puomi-
harjoituksia kuin esteitäkin ja niistä saatu 
hyöty on ollut suuri.  

Ensi kesän suunnitelmissa Akun on 
tarkoitus päästä starttaamaan mahdollisim-
man monet kisat, niin esteillä kuin koulus-
sakin. Kisoissa siis nähdään! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonna ja Aku Suomenhevosten kuninkaal-
lisissa syyskuussa 2013 

Tytteli ja Aku Laaksolla 3.8.2013
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Bella-poni ja siskokset Rantanen 
 
Jingelbel van de Delthoeve ja Mira Rantanen, esteratsastuksen tyylimestaruuskultaa 
Jingelbel van de Delthoeve ja Mari Rantanen, minimestaruuspronssia esteratsastuksessa 
 
Mira (14 v) ja Mari (10 v) Rantanen ovat 
molemmat ponilla Jingelbel van de Delt-
hoeve TRS-mestaruus 2013 mitalisteja. 
Mari oli upealla suorituksella minimesta-
ruuspronssilla ja Mira taas tyylimestaruus-
kultamitalistina! Kenelle se suurin kunnia 
kuuluu? ”Ponille tietysti! Sehän se meidät 

palkintosijoille toi!”, toteavat tytöt. Jingel-
bel van de Delthoeve, tutummin Bella, on 
10-vuotias tamma, joka on ollut meillä pari 
vuotta. Bella on varovainen ja nopea poni, 
jolla Mira on saanut menestystä Horse 
Show’ta myöten.

 

Mari ja Bella 
TRS-
mestaruuksien 
palkintojenjaossa 
 
 
Mira ja Bella 
Hämeen alueen 
tyylimestareina 
2013 
 
 

 

Renja ratsastaa tyylillä ja vauhdilla 
 
Königs Kapris Ks ja Renja Aarnio, tyylimestaruushopeaa ja juniorimestaruuspronssia 
esteratsastuksessa 

 

Heippa! Olen Renja, 18-vuotias este- ja 
kenttäratsastaja Pirkkalasta. Hevoseni on 9-
vuotias FWB-tamma Königs Kapris Ks. 
Kapri tuli minulle 2012 heinäkuussa, jolloin 

matkamme alkoi. Se oli ollut oikeastaan 
vain mammalomalla kuusivuotiaaksi asti ja 
minua ennen se oli "ratsutuksessa" taita-
valla junnulla Nurmijärvellä. Sen varsinai-
nen kilpailuelämä alkoi siis meille tulonsa 
jälkeen. Sille on rakennettu tässä puolen-
toista vuoden aikana paljon kuntoa sekä 
lihasmassaa, ja nyt se rupeaa olemaan 
kenttäratsastusta ajatellen ihan hyvässä 
kunnossa. Kapri on erittäin kiltti ja luotet-
tava hevonen, joka kuuntelee ratsastajaa 
kaikessa. Se myös osaa huomauttaa pienis-
täkin virheistä herkkyytensä vuoksi, mikä 
toisaalta on ollut vain hyvä asia. Viime 
kaudella kisasimme rataesteitä aina 110 cm 
luokkiin asti myös sijoittuen, ja oli ihanaa 
päättää kausi oman seuran mestaruuksissa 
pärjäten. Meidät valittiin myös kenttä-
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ratsastuksen maajoukkueen B-renkaaseen 
syksyllä. Valmentajinani toimii tällä het-
kellä Tuija Rosenqvist, Seppo Laine ja sa-
tunnaisesti Adam Liedermann. 

Ensikauden suunnitelmiin kuuluvat 
rataesteet 120 cm:n tasolla sekä kenttä-

kilpailut helppoon asti. Molemmat sekä 
kuski että hevonen korkkaavat ensimmäiset 
kenttäkisansa ensi kaudella, joten wish us 
luck! ;) 

 

Emmi menestyy puoliverisillä ja suomenhevosilla 
 
Emmi Saarikko ja Zamigo, kultaa nuorten estemestaruudessa 
Emmi Saarikko ja Penan Huila, pronssia suomenhevosten estemestaruudessa 
 

Olen 20-
vuotias 
Kangasalla 
asuva este-
ratsastaja 
Emmi Saa-
rikko. Voitin 
kesällä 2013 
TRS:n 
nuorten 
mestaruuden 
10-vuoti-
aalla Za-
migo-nimi-

sellä hevosella. Zamigo on iso, hyväluon-
teinen estehevonen, jonka kanssa hyp-
pääminen on aina mukavaa. Zamigo syttyy 
kilpailuissa, yleensä parhaimmat tulokset 
tulevat pienen paineen alla. TRS-mestaruu-
det ovat mukavat kisat ja olen ottanut niihin 
osaa jo monta vuotta. 

Sain myös pronssia suomenhevos-
luokassa TRS-mestaruuksissa. Minna Kii-

son omistamalla 
Penan Huila  
-nimisellä suo-
menhevosella. 
"Huila" aloitti 
vasta kilpaile-
misen viime 
kaudella ja yh-
teistyötä tämän 
hevosen kanssa 
ei ollut kesällä 
vielä kovin-kaan 
paljon takana. 
Huila on hyvän 
mielen esteratsu. 
Se yrittää aina parhaansa ja on varsin inno-
kas hyppääjä. Suomenhevonen, jonka 
kanssa pystyy suorittamaan esteet rennosti 
ja iloisella mielellä. 
 
Kuvat Mirella Ruotsalainen

 

Peppi ja ponit 
 
Peppi Lumio ja Marotte, ponien estemestaruuskultaa 
Peppi Lumio ja Bo II, tyylimestaruushopeaa esteratsastuksessa 

 
Nimeni on Peppi Lumio ja olen 14-vuotias 
Tampereella syntynyt tyttö.  

Äitini vei minut 3,5-vuotiaana mini-
kursseille ja siitä alkoi minun ratsastus-
urani. Ensimmäisen ponini sain 5-vuoti-
aana. Se oli shetlanninponiori Pikku-ukko. 
Siltä opin paljon sisua ja päättäväisyyttä, 
koska se oli hyvin jääräpäinen, jopa hankala 
ratsu.  
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9-vuotissyntymäpäivälahjaksi sain jokaisen 
pikkutytön unelman: valkoisen, kauniin 
welsh mountain -tamman Lissyn (Ruite a 
Goblin). Sen kanssa aloin jo valmentautua 
ja hieman kisatakin.  

Kun sitten sain ison ponin Booben 
(Bo II) kisakärpänen puraisi minua 
kunnolla. Boon kanssa olen kisannut sekä 
koulua että esteitä. Boo on oikea ruusukehai 
ja sen kanssa on tullut voitettua KT-tallin 
juniorikoulumestaruus vuonna 2011 
ollessani 12-vuotias. Kesällä 2013 TRS:n 
mestaruusmittelöissä saimme Boon kanssa 
tyylimestaruushopeaa.  

Samoissa kisoissa voitin ponimesta-
ruuden ponillani Marrulla (Marotte), jonka 
sain maaliskuussa 2013. Marru on kiltti, 
hauska ja vauhdikas 10-vuotias saksan 
ratsuponi tamma. Olen kisannut Marrun 
kanssa seura- ja aluetasolla.  

Olen onnellisessa asemassa, että olen 
saanut pitää itselläni kaikki kisaponini. 

Voin edelleen ratsastaa kaikilla poneillani, 
koska olen niin pienikokoinen. Minulla on 
myös blogi jonka osoite on tässä: 
peppijaponit.blogspot.com.  

MINIMESTARIT 
Kouluratsastus:  
1. Saara Mäkituuri - Ross Ceinwen 
 
 
 

Esteratsastus: 
1. Iina Rantanen - Oscar III 
2. Veera Niemi - Kononas 
3. Mari Rantanen - Jingelbel van de 
Delthoeve

 
Saara Mäkituuri ja Ross Ceinwen, kouluratsastuksen minimestaruuskultaa 
 
Ross Ceinwen eli Ossi on 24-vuotias 
Welsh B. Ossi on ollut aikoinaan varsa-
arpajaisten palkinto. Sen jälkeen eläinar-
pajaiset on kielletty. Ossi on rekisteröity 
mustankimoksi, joten kisapaikoilla on vä-
lillä toimihenkilöillä hukassa, kun etsivät 
mustaa ponia. Sen isä on hyväksytty ja-
lostukseen Ruotsissa, mutta ei Suomessa, 
joten se ei ole näyttelykelpoinen, mutta 
match show:ssa pärjää hienosti upeiden 
liikkeiden ja hienon kaulansa ansiosta. 
Ossi on sijoittunut aiemminkin TRS:n 
mestaruuskisoissa. Kilpailtu on esteillä, 
koulussa ja valjakolla. Vielä riittää van-
huksessa vauhtia ja ratsastaja jää vieläkin 
silloin tällöin matkalle. Ossin edellinen 
omistaja on Nina Cederberg, joka kilpailee 
140 cm:n kansain-välisiä luokkia: HIHS, 

Finnn-
derby, 
Baltic 
Cup, Tal-
linna 
Horse 
Show. 
Nykyinen 
omistaja 
on Päivi 
Jaakko-
nen. Kil-
pailun rat-
sastaja oli 
12-vuotias 
Saara 
Mäkituuri, ja nämä olivat hänen ensim-
mäiset koulukisansa.  
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Veera Niemi ja Kononas, esteratsastuksen minimestaruushopeaa 
 
Minä olen Veera ja olen 12-vuotias. Käyn Tampereen ratsastuskes-
kuksessa ja "Konna" on 6-vuotias ratsastuskoulun tuntiponi. Konnan 
kanssa olen kilpaillut pienissä luokissa talli- ja seuraestekilpailuissa. 
Minun ja Konnan paras sijoitus on TRS-minimestaruuksien toinen 
sija ☺ 
 
 
 
 
 
 

 

PONIMESTARIT 
Kouluratsastus: 
1. Jenna Kärki - Arabella 
2. Karoliina Leponiemi - V.K. Nina 
3. Oona Liukkonen - Edenwoods 
Cassiopeia Cashel 

 Esteratsastus: 
1. Peppi Lumio - Marotte 
2. Hilja Viertola - Saskia 
3. Sanna Andersson - Renella Gold 

 
Karoliina Leponiemi ja V.K. Nina, hopeaa ponien kouluratsastuksessa 

 
Olen 14-
vuotias tyttö 
Hämeenky-
röstä ja olen 
harrastanut 
ratsastusta 
säännölli-
sesti noin 5-
vuotiaasta 
lähtien. En-
sin kävin 

ratsastuskoulutunneilla, sitten meillä oli 
vuokraponi ja ensimmäisen oman ponin 
saimme, kun olin 8-vuotias. 

Kotitallistamme löytyy tällä hetkellä 5 
ponia. Itse ratsastan kahta ponia (V.K. Nina 
ja Lizzy Mc Guire) ja loput kolme ovat sis-
koni Anniinan esteponeja. Ninni on New 
Forest-tamma ja se täyttää tänä vuonna 13 
vuotta. Meillä on yhteisiä vuosia takana 4. 
Ninni on pieni SUURI poni ja sillä joskus 
vähän liikaakin temperamenttia ja omia 
mielipiteitä, mutta radalla se syttyy ja tekee 
aina parhaansa. Ninni on ollut mitä parhain 
opettaja. Ninni on vienyt minut näiden vuo-
sien aikana Helppo C -tasolta kansalliselle 
tasolle. 

Parhaat saavutuksemme ovat:  
* Hämeen aluejoukkuemestaruushopea 
2013 
* Hämeen aluemestaruuskulta 2013 
* Hämeen aluemestaruus, 4 sija 2012 
* Hämeen aluemestaruuspronssi 2011 
* Hämeen aluerankingvoittaja 2012 
* Tampereen ratsastusseuran paras 
kouluratsastaja poneissa 2012  

Kisakausi 2013 meni meiltä kokonaan 
pilalle omien polviongelmieni vuoksi. Pää-
sin starttaamaan kunnolla vasta syksyllä 
Hämeen Aluemestaruuskisoissa, jotka on-
nistuivatkin yli odotusten, sillä saimme 
kuin saimmekin lähteä kotiin kultamitalin 
kanssa. Heti perään osallistuimme TRS-
mestaruuteen, josta saimme hopeamitalin.  

Valmentajani Heiskasen Hanna on 
ollut matkan varrella korvaamattomana 
apuna ja tukena. Käyn myös Anu Korppoon 
ja Kikko Kalliokosken valmennuksessa 
Ypäjällä. Alan itse olla Ninni-ponille jo 
liian iso ja toivoisinkin, että Ninni löytäisi 
jonkun pienen ratsastajan, jolle se voisi 
toimia opetusmestarina – ihan niin kuin mi-
nullekin. Voin luvata, että elämä sen kanssa 
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ei ainakaan milloinkaan käy tylsäksi – eikä palkintokaappi jää tyhjäksi. 
 
Oona Liukkonen ja Edenwoods Cassiopeia Cashel, pronssia ponien kouluratsastuksessa 
 

Kuva Mirella Ruotsalainen  
 
Edenwoods Cassiopeia Cashel, alias Sissi, 
on 9-vuotias connemaratamma, jolla on 
kuitenkin ratsastettu vasta noin kolme 
vuotta. Se tuli minulle ylläpitoon vasta 
viikkoa ennen TRS:n mestaruuskilpailuja. 
Se on kovin herkkä, sellainen yhden ihmi-
sen hevonen, joka reagoi isosti kaikkiin rat-
sastajassa tapahtuviin muutoksiin, ja siinä 
vaiheessa oltiin oikeastaan vasta ”hake-
massa hallintalaitteita”. Koska se oli kui-
tenkin väläytellyt ensimmäisessä ratsastuk-
sessa ihan hienoja pätkiä, uskaltauduimme 
ilmoittautumaan kilpailuun ajatuksella, että 

voisihan lähdön aina perua, jos yhteistyö ei 
ala sujua. 

Verkassa Sissi oli hirveän jännittynyt 
ja juoksi vain alta pois pää pystyssä. Kun 
piti mennä radalle, ajattelin, että yritän vain 
tehdä niin ehjän suorituksen kuin mahdol-
lista. Mitali ei käynyt mielessäkään siinä 
vaiheessa. Kun päästiin valkoisten aitojen 
sisäpuolelle, poni tuntui tajuavan, että ol-
laan kisoissa, tuli kuulolle ja rentoutuikin 
jonkin verran. Olin tyytyväinen rataan, 
vaikken vielä uskaltanut pyytää ponilta 
kaikkea. 
Prosentit 63,977 % yllättivät iloisesti, ja 
vielä enemmän yllätti se, että sijoituimme 
luokassa viidensiksi ja ponimestaruuksissa 
kolmansiksi. 

Tämän jälkeen olemme kisanneet 
joitakin kilpailuharjoituksia ja seura- ja 
alueluokkia, ja lähes kaikista luokista on 
tullut sijoitus. Minulla on menossa viimei-
nen ponivuosi, joten alkavalla kaudella olisi 
tarkoitus Sissin ja ehkä Lahtomäen Riinan 
Riamunkin kanssa kisata alue- ja kansallisia 
kisoja.

                                   
Hilja Viertola ja Saskia, hopeaa ponien esteratsastuksessa 
 

Ratsunani TRS-mittelöissä oli toinen po-
neistani Saskia eli Salli. Salli on 11-vuotias 
saksalainen ratsuponi, tamma ja tempera-
menttinen, mutta kiltti. Salli on ollut meillä 
nyt noin kolme vuotta ja ristikkoluokista 
olemme nousseet hyppäämään metrin ra-

toja. Valmentajiani ovat olleet Henna Leh-
tinen, Ted Nätterqvist, Nyppy ja Heli Hirvo 
sileällä. Harmittavasti Salli taitaa kohta 
jäädä minulle pieneksi, eihän sillä ole säkä-
korkeutta kuin 137 cm.  

Asumme Akaassa maalla ja ponit 
asuvat meidän kodin pihassa. Täältä 
Akaasta käsin me sitten äidin kanssa suk-
kuloimme valmennuksissa ja kilpailuissa. 
Tällä hetkellä käyn yläasteen seitsemättä 
luokkaa. Kuten kuvasta näkyy, Sallilla to-
dellakin on kapasiteettia hypätä. Tuo trip-
peli on korkeudessa 110 cm ja paikkana on 
Pikkuponicupin finaali Jyväskylässä 2012. 
Kuvan otti Vaasan urehilukuvaus. 
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Sanna Andersson ja Renella Gold, pronssia ponien esteratsastuksessa 
 

Olen Sanna Andersson, 15-vuotias. Rat-
sastusta olen harrastanut 11 vuotta. Pienestä 
pitäen haaveenani on ollut oma hevonen. 

Koska siihen ei ole ollut mahdolli-
suutta, vuokraponi on ollut loistava vaihto-
ehto. Renella Goldia eli Nellaa olen vuok-
rannut reilun kaksi vuotta, jonka aikana 
olen päässyt kehittymään hurjasti. Nella on 
8-vuotias welsh part bred -tamma, joka ai-
heuttaa huonoina päivinä harmaita hiuksia, 
mutta hyvinä päivinä toimii kuin ajatus. 
Takana on muutamia kouluratoja, mutta 
pääasiassa hyppäämme. Olemme kisanneet 
aluetasolla 90 & 100 cm. Ratsastuksen 
ohella harrastan myös vikellystä TRS vi-
keltäjissä. 

 

JUNIORIMESTARIT: 
Kouluratsastus: 
1. Iida Siili - Firehill's Paranoid 
2. Iida Saarikko - Dissos 
3. Meri-Maaria Pöysti - Domino Do 
 

Esteratsastus: 
1. Kia-Riikka Lähteenmäki - Horsemosens 
Milano 
2. Hanna Lampinen - Balaton II 
3. Renja Aarnio - Königs Kapris Ks

 
Iida Siili ja Firehill’s Paranoid, kultaa junioireiden kouluratsastuksessa 
 

Tämä oli viimeinen juniorivuoteni ja he-
voseni "Wäiski" on vasta 6 v. Saimme 
65,761 %, eikä jääty paljoa luokan voitta-
jasta, kun olimme luokassa vasta toisia si-
joittuneita. Ja muuten olisimme olleetkin 
ykkössijalla, mutta meillä tapahtui harmilli-
nen rikko ensimmäisellä laukkadiagonaa-
lilla. Muuten olen rataan aivan supertyyty-
väinen. ☺ 
 
Kuva Terhi Siili

 
 

NUORTEN MESTARIT: 
Kouluratsastus: 
- 
 
 

Esteratsastus: 
1. Emmi Saarikko - Zamigo 
2. Linnea Määttänen - Karuso II 
3. Nita Raiskio - Akveda 
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SENIORIMESTARIT: 
Kouluratsastus: 
1. Saija Siuko - Sandemose Lk 
2.  Heidi Salonen - Claire v. Driene 
3. Karoliina Kovanen - Cannon 

Esteratsastus: 
1. Anna Viljakka - Crescent Moon 
2. Jose Bernardes - Paulien Nld 
3. Hanna-Leena Terhonen - Zilverster V 

 
Saija Siuko ja Sandemose LK, kultaa senioreiden kouluratsastuksessa 
 

Kuva Hanna Heinonen 
 
Sandemose LK on vuonna 2005 syntynyt 
mustaruunikko ruuna. Tutustuin hevoseen 
neljä vuotta sitten keväällä, sen ollessa 5 
vuotta. Ratsastin jonkun kerran sitä silloin, 
ja hevonen tuntui heti kovin tutulta ja kä-
teeni sopivalta. Seuraavana keväänä sain 
osallistua ensimmäisiin kilpailuihin sillä. Se 
oli erittäin jännittävää, koska hevonen ei 
ollut kisannut kuin kerran aiemmin neli-
vuotiaana laatuarvostelussa. Kaiken lisäksi 
olin retostellut kasvattaja-omistaja Laura 
Kulkkaalle, että voitan luokan, kun hevonen 
tuntui niin hyvältä… Niin matkustettiin 

lähelle Niihaman aluekisoihin huhtikuun 
alussa. Kun nousin ulkona hevosen selkään, 
hyppäsi hevonen heti pystyyn ja liinan solki 
tietenkin napsahti poikki. Että hyvin alkoi 
ja minä olin aivan kauhuissani. Molemmat 
oltiin aika pinkeitä siinä sitten jonkun aikaa. 
Radalle mentäessä homma oli jo tasaantu-
nut, ja melkein kaikki tehtävät sujuivat kuin 
oppikirjasta, paitsi ei osattu oikein peruut-
taa sujuvasti. Hevonen oli kyllä upea jo en-
simmäisellä radallaan, joka oli he B:0, 
muistaakseni. Toinen tuomareista antoi yli 
69 % ja tuloksena oli sitten luokkavoitto 
esimmäisistä kisoista! Seuraavan viikon, 
vai oliko kuukauden (?), kuljinkin sitten 
erittäin ryhdikkäänä, ja leveä hymy naa-
malla kait yötäpäivää :) Sittemmin ollaan 
saatu mukavia voittoja ja sijoituksia erinäi-
sistä kisoista, jos vaan kuski kykenee pitä-
mään ajatukset kasassa, tai muistaa opetella 
radan oikein. 

Tämä oli meidän kolmas mestaruus-
mitali, mutta ensimmäinen kultainen. Kaksi 
edellistä ovat hopeisia. Kyllä kouluratsastus 
on ihanaa!! 
 

 
Heidi Salonen ja Claire v. Driene, hopeaa senioreiden kouluratsastuksessa 
 

Meillä on yhteistä taivalta takana jo mel-
kein neljä vuotta. Clara tuli minulle 3-vuo-
tiaana ravurivarsan näköisenä kakarana. 
Siitä on menty paljon eteenpäin, joskaan ei 
ihan suoraviivaisesti edeten. Clara on 
melko voimakastahtoinen nuori heppaneiti, 
joka halutessaan osaa olla maailman kultai-
sin ja ihanin käsitellä ja mielettömän mu-
kava ratsastaa. Valitettavasti näin tapahtuu 
suhteellisen harvoin.  

Omasta mielestään Clara on luotu 
kenttähevoseksi, joten pelkkä kouluratsas-
tus saattaa pidemmän päälle olla tylsää. 
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Siksi yritämme mahdollisuuksien mukaan 
hypätä ja maastoilla mahdollisimman pal-
jon. Kaikkein parasta Claran mielestä on 

laukata niin kovaa kuin pääsee sekä kah-
lata/uida järvessä (myös kuralätäköt käy). 
Tavoitteena meillä on tulevaisuudessa ke-
hittyä ratsukkona ja pitää hauskaa. 

 
Karoliina Kovanen ja Cannon, pronssia senioreiden kouluratsastuksessa 
 

Vähän on 
sellainen 
olo, että 
emme ruuna 
Cannonin, 
Kanuunan, 
kanssa 
suoranai-
sesti sovi 
tähän koulu-
joukkoon. 
Mehän 
olemmekin 
pesunkes-
tävä este-
ratsukko, ja 

koulukisaamistamme ehtikin moni ihmet-
telemään kaudella 2013, jolloin nousim-me 
tasosta esteratsastus tasolle VaB. Muuta-
mia sijoituksia ehti tulla ja TRS:n koulu-
pronssi olikin ihan kiva kauden päätös. 

Syynä intensiivisempään koulutreenin on, 
että nyt 8-vuotias Kanuuna omistaa melko 
nopeat refleksit ja hiukan liian aktiivisen 
ajatusmaailman, jonka vuoksi yhdessä val-
mentajiemme Jutta Kantarin ja C. Wegeli-
uksen kanssa päätimme hakea tasaisuutta ja 
parempaa ratsastettavuutta koulutyösken-
telyllä. Kanuunahan on näyttävä, helposti 
kokoava ja hyväliikkeinen hevonen, joten 
siinä mielessä on ihan sama, kumpaa lajia 
sillä meneekään. Jokaviikkoisia estetreenejä 
emme kuitenkaan ole unohtaneet :)  

Koulutiellä jatkamme siis edelleen 
kaudella 2014, ensin VaB ja mahdollisesti 
loppukaudesta VaA, kunhan riittävä tasai-
suus löytyy, uskon hevosesta olevan vielä 
pitkälle tässäkin lajissa. Tällä hetkellä tree-
naamme Jutta Kantarin avustuksella 
vuokratallissamme Lempäälässä. Mukavaa 
kisakautta kaikille vuodelle 2014! 

 
Hanna-Leena Terhonen ja Zilvester V, pronssia senioireiden esteratsastuksessa 
 

Eli sain se-
niorien este-
pronssi-mi-
talin 2013 ei 
niin hehke-
ällä suori-
tuksella :) 
Tässä hie-
man taustoja 
itsestäni. 
Olen 37-

vuotias täti-
ratsastaja. 
Ratsastellut 
olen pitkin 
ikääni, mut-

ta aina lähinnä harrastelijana. Ensimmäisen 
oman hevoseni ostin saatuani vakituisen 
viran ja muutettuani Tampereelle 2003. Ky-

seessä oli reipas suomenhevostamma Ypsä. 
Ypsällä kisattiin seurakisoja harvakseltaan 
ja käytiin Tyttelin valmennuksissa. Ypsästä 
teetin myös varsan, isäorina oli Hermeli. 

Esteet alkoivat kiinnostamaan enem-
män aloitettuani Wääksyn ratsastuskoulussa 
Jose Bernardesin estetunneilla. Joulukuussa 
2011 ostin Josen kisaratsun Zilverster V:n. 
Alku oli karikkoinen. Suokkitätiratsastaja ja 
reaktiivinen, iso puoliverinen olivat hieman 
kiikkerä yhdistelmä ja tutustuin erilaisiin 
maneesin- ja kentänpohjiin ahkerasti. Sit-
keys kuitenkin palkittiin ja Josen kärsivälli-
sessä opetuksessa alkoi tulostakin tulla. 
Kahdessa vuodessa täti siirtyi 80 cm seura-
kisoista 110 cm aluetasolle. Tällä kaudella 
tavoitteena on startata kansallisissa 120 cm 
luokassa. Hevoselta ei kapasiteetti heti 
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lopu, se on hypännyt Josen kanssa 140 cm 
luokankin. 

Ypsä viettää ansaittuja eläkepäiviä 
teinityttöjen peltoratsuna ja täyttää 24 
vuotta keväällä. Se on edelleen täydessä is-
kussa. Ypsän varsa Hiinokka on jo saanut 
uudella omistajallaan varsan ja Hiinokasta 
odotetaan suuria. Hyppää kuulemma vaikka 
kerrostalon ☺ 

Siviilissä täti on ammatiltaan eläin-
lääkäri. Hevoset on rakas harrastus, johon 
uppoaa kaikki aika ja raha. Kotona tsemp-
paavat kolme löytökissaa Potka, Nötkötti ja 

Metukka. Mukana kisoissa ja tallilla pyöri-
vät lapinporokoirat Tumppi ja Tinka. Ku-
kaan mies ei ole vauhdissa mukana pysynyt 
eli sink-kuna tässä pyöritään.  
Jose Bernardes on edelleen valmentajani. 
Zilverster asustaa Kangasalan ratsastus-
koulussa ja vähintään 3 x viikossa Jose pi-
tää meille tunnin. Lisäksi käydään Nina Fa-
gerströmin ja George Morrisin valmennuk-
sissa aina kun kyseiset suuruudet ovat 
Suomessa. 

Seuraavissa mestaruuskisoissa lupaan 
pysyä selässä maaliin asti!  

 

AIKUISMESTARIT 
Kouluratsastus: 
1. Saara Hakanen - Princeton II 
2. Riina Maja - Missy Jeejee 
3. Satumaija Mäki - Le Corbusier 

Esteratsastus: 
1. Mari Kauranen - Gaitey 
2. Joni Vahteri - Axel II 
3. Maarit Huolman - Perolas 

 
Saara Hakanen ja Princeton III, kultaa kouluratsastuksen aikuismestaruudessa 
 

Olen Saara 
Hakanen, 
sopivan 
ikäinen täti-
ratsastaja. 
Nykyään 
harrastan 
innokkaasti 
ratsastus-
koulussa rat-
sastamista. 
Olen aloit-
tanut rat-
sastamisen 

ihan pikkutyttönä. Hevoskokemuksesta on 
karttunut vuosien varrella monenlaisista 
hevosista. Alan koulutustakin on tullut nuo-
rena hankittua Ypäjän Hevosopistolta. Ai-
emmin hevostouhuissa olen ollut hevosen-
hoitajana ja kisannut enimmäkseen esteillä. 
Minut saattaa myös nähdä TRS:n talkoopo-
rukassa.  

Mutta nyt mestaruusratsuun. Ratsuna 
minulla oli Horseforten omistama Princeton 
II, kutsumanimeltään Prinssi. Prinssi on 
1999 syntynyt Belgian ratsuponi. Luon-
teeltaan Prinssi on erittäin kiltti ja mukava 
hoidettava. Prinssiltä sujuu niin koulurat-

sastus kuin hyppääminen. Koulukiemurat 
ovat kuitenkin enemmän Prinssin mieleen. 

Olen ratsastanut Prinssillä kesästä 
2011. Kausilla 2011–2012 hyppäsinkin 
vielä pieniä esteitä ja osallistuin mini 
KaamosCupiin. Kouluratsastuskilpailut 
aloitin Prinssillä 2011 kesällä aluekisojen 
seuraluokilla. Seuraavana kautena 2012 
mentiin aluekisojen helppo B -luokkia. 
Mestaruuskaudella 2013 päästiin kokeile-
maan aluekisojen helppo A -luokkia. Elo-
kuussa 2013 sain myös mahdollisuuden 
osallistua ratsastuskouluoppilaiden mesta-
ruus-kilpailuihin Lappeenrannassa. Reissu 
oli hieno kokemus ja opettavainen van-
hemmallekin ratsastajalle. Oli hienoa päästä 
kisoihin muual-lekin kuin kotinurkille ja 
saada olla mukana hienossa ryhmässä eri-
ikäisiä Horseforten tuntiratsastajia. Menes-
tys kisakentillä on ollut vaihtelevaa, mutta 
koska ratsastus on nykyisin minulle mielei-
nen harrastus lienee itsensä voittaminen ja 
omien tavoitteiden saavuttaminen tärkeintä. 

Tällä hetkellä ratsastan Prinssillä noin 
kolme kertaa viikossa. Kisaviikoilla tulee 
tree-nattua useammin. Opettajana on 
”Suski” Susanna Brix-Parkkinen. Suski on 
kannustava, pitkänkokemuksen omaava ja 
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erittäin pitkä-pinnainen superope. Lisäksi 
Hanna Heiskanen käy säännöllisesti pitä-
mässä Horsefortella ratsastuskouluoppi-
laille tunteja. Hannan valmennuksiin osal-
listun aina kun on mahdollista.  

Suuri kiitos mestaruudesta kuulukin 
Horsefortelle. Horseforte on antanut laadu-
kasta opetusta sekä mahdollistanut osal-
listumisen erilaisiin valmennuksiin, kisoi-

hin ja kisamatkoihin. Ilman hyviä tukijouk-
koja tavoitteellisempi harrastaminen olisi-
kin mahdotonta. Tämän kauden tavoitteena 
on jatkaa osallistumista helppo A -luokkiin 
sekä osallistua mahdollisuuksien mukaan 
ratsastus-kouluoppilaiden mestaruus kisoi-
hin. Syksyllä sitten ovatkin taas seuran-
mestaruuskilpailut.

 
Riina Maja ja Missy Jeejee, hopeaa kouluratsastuksen aikuismestaruudessa 
 
Pieni tarina blondista mitaliparista: Riina Maja ja Missy Jeejee  
 

Kuva  Päivi Pirilä 
 
Meidän tutustuminen tapahtui Missin ol-
lessa 1-vuotias. Se saapui meille pihattoon 
täysihoitoon ja oli aivan mahdoton varsa, 
joka ei pelännyt tai kunnioittanut mitään tai 
ketään. Se rikkoi riimuja, kun ei halunnut 
olla kytkettynä. Vuoluissa ja talutuksessa se 
hyppi pystyyn tai saattoi potkaista. Pihat-
tolauman esimerkki alkoi kuitenkin tarttua 
ja lopulta Missi tuntui valinneen minut ih-
misekseen. Kun kuulin sen olevan kaupan, 
aloin nähdä ahdistavia unia, kuinka jouduin 

luopumaan siitä. Niinpä Missin ollessa 2- 
tai 3-vuotias tein siitä kaupat. Alkujähmey-
den ja käytöstapaharjoitusten jälkeen siitä 
kuoriutui monen lajin lahjakkuus kauniine 
liikkeineen. Sillä voi ajaa kärryillä ja reellä, 
hypätä rata- tai kenttäesteitä, ratsastaa 
missä vain, vaikka käsihevoset matkassa. 
Itse koen olevani parhaillani hevosen se-
lässä ilman satulaa ja joskus jopa suitsia. 
Näin ollen ratsuksi kasvatettu Missi on mi-
nulle täydellinen käyttöhevonen. Harmik-
semme emme näyttäneet parastamme este-
ratsastuksen aikuismestaruudessa minun 
sairastaessani, mutta hopea kouluradalta oli 
hieno palkinto koko vuoden harjoittelujak-
son päättyessä siihen.  

Kiitos kivoista kisoista ja iso kiitos 
valmentajalle Kontion Nypylle uskomisesta 
meihin!  

Toivottavasti meidät tai edes Missi 
tava-taan joskus jopa suomenhevosten 
suomen-mestaruuksissa. 

 
Mari Kauranen ja Gaitey, kultaa esteratsastuksen aikuismestaruudessa 
 
Gaitey eli Käpy on ollut minulla nyt noin 
2,5 vuotta. Hän on eriskummallisin hevo-
nen, mitä olen koskaan tavannut. Käpy ei 
tykkää lainkaan harjauksesta, satuloinnista 
tai loimituksesta, mutta hänen lempipuuhaa 
varmasti olisi pihalla käyskennellä vapaana, 
nuuhkia ja tutkia paikkoja.  

Käpyä ei pelota yleensä mikään asia, 
mitä hän näkee (siksi esim erikois- ja 
maastoesteet eivät tuota hankaluuksia), 
mutta erikoiset äänet ovat vähän pelottavia, 
kuten juomapullon sihinä tai hitsaus- ja 
rakennusäänet. 
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Käpy on vauhdikas tapaus (välillä jopa liian 
vauhdikas), esimerkiksi pelkkä esteiden nä-
keminen saa vauhdin lisääntymään. Este-
hyppely onkin minun ja Käpyn sydäntä lä-
hellä. Toivottavasti tänä vuonna pääsemme 
useille maasto- ja rataesteille, myös kesä-
leiri Ruoveden maalaismaisemissa olisi 
ihana! 
 
Kevätterkkuja kaikille! Toivoo Mari ja 
Käpy 

 

SUOMENHEVOSMESTARIT 
 
Kouluratsastus 
1. Jonna Kortelahti - Apelin Aku 
2. Anne Pöyhönen - Pikku-Epeli 
3. Carita Ijäs - Vani 
 

Esteratsastus 
1. Marja Tetri-Rantanen - Apelin Aku 
2. Linda Niinimäki - Riamu 
3. Emmi Saarikko - Penan Huila

Anne Pöyhönen ja Pikku-Epeli, hopeaa suomenhevosten koulumestaruudessa 
 

Kuva Leena Kahisaari 
 
Anne Pöyhönen ja Pikku-Epeli saavuttivat 
hopeaa Tampereen ratsastusseuran koulu-
ratsastuksen suomenhevosmestaruus-

kilpailuissa tuloksella 61,8 %. Anne ja 
Pikku-Epeli kilpailivat yhdessä kaudella 
2013 sijoittuen helppo B -tasolla. Ratsukko 
treenasi kotitallilla Pinsiössä ja valmentau-
tui Hanna Heiskasen opissa. 

Pikku-Epelin omistaa Eva Sandbäck-
Pajunoja ja Kirsi Visakoivu. Tämän moni-
puolisen suomenhevosen menestys ei jäänyt 
pelkästään kouluratsastuksen saralle, sillä 
Pikku-Epeli tuli valjakkoajossa Hämeen 
aluemestariksi ja sijoittui Hämeen alueran-
kingissa toiseksi. Anne puolestaan kilpailee 
kouluratsastuksessa myös oman hevosensa 
kanssa kansallisella tasolla ja otti osaa kau-
della 2013 mm. kouluratsastuksen SM-
joukkue kilpailuihin.

 
Carita Ijäs ja Vani, pronssia suomenhevosten koulumestaruudessa 
 
500 kiloa täyttä kultaa 
 
Ostin Vanin suoraan kasvattajaltaan Sanna-
Marilta, joka kertoi Vanista minulle jo puoli 
vuotta aiemmin, sen ollessa vielä kolme-
vuotias, mutta asia jäi silloin puheasteelle. 

Tammikuussa 2012 menin klippaa-
maan Sanna-Marin toista hevosta ja samalla 
sanoin, että näytäs nyt sitten sitä tammaa... 
Otimme Vanin ulos ja kun näin sen liik-

keessä, oli asia sillä selvä. Vani oli ehdot-
tomasti yksi hienoimmin liikkuvia suomen-
hevosia, mitä olin ikinä nähnyt. Pyöreä 
heinämahainen karvapallo, mutta WAU! 
Olin mykistynyt. 
Vanilla oli ajettu, mutta sillä ei oltu kos-
kaan ratsastettu. Vani oli aluksi todella 
herkkä ja hieman arkakin, mutta ehdotto-



 19 

masti oppivaisin hevonen, mitä olen kos-
kaan kouluttanut. Tyttö oppi kaiken ker-
rasta: pohkeen, pidätteen, väistöt, laukan-
nostot. Koko ajan olen saanut pidätellä it-
seäni, etten etene sen kanssa liian nopeasti 
ja vaadi siltä liikaa. Vanin hieman hidas 
luonne ja isot liikkeet ovat kuitenkin pitä-
neet jalkani maassa ja olemme edenneet 
hyvin rauhallisesti. 

Myös esteillä olemme edenneet to-
della rauhallisesti. Alusta saakka Vanilla on 
hypännyt Tiina Pirttijoki. Vaikka olen itse 
kilpaillut 120 cm:n tasolla, koin Vanin 
kanssa, että haluan selkään ihmisen, jonka 
estesilmä on lähes pettämätön, tehden itse 
sen kanssa töitä puomeilla ja jumppasar-
joilla. Vani väläytteli välillä huikeita suo-
rituksia ja välillä taas näytti siltä, että se ei 
osaa hypätä lainkaan. Olemme siis antaneet 
sille aikaa kehittyä ja pureksia rauhassa op-
pimaansa ja näin Vani kehittyi myös es-
teillä kaiken aikaa – hitaasti, mutta var-
masti. 

Vuosi 2012 meni siis perusasioita 
opetellessa, tavoitteena luottava, rento ja 
mielellään yhteistyötä tekevä hevonen. 

Vuoden 2013 alusta päätimme Tiinan 
kanssa ottaa tähtäimeksi nuorten suomen-
hevosten laatuarvostelut, jotka järjestettiin 
perinteisesti Ypäjällä. Emme ottaneet tästä 
kuitenkaan mitään paineita, vaan koulutus 
ja harjoittelu jatkuivat edelleen rauhassa 
hevosta kuunnellen ja hevosen kehittymisen 
ehdoilla. 

Pääsiassa treeni koostui maastoilusta, 
johon lisättiin koulutreeniä sekä puomi- ja 
estejumppaa. Sekä minun että Tiinan 
elämänmuutokset tekivät sen, että Tiinan ja 
Vanin yhteiset estetreenit jäivät muutamaan 
kertaan koko talvelle/keväälle. 

Helmikuussa Vani teki kisadebyyt-
tinsä Ikaalisissa seurakoulukilpailuissa. 
Aluksi Vanin mielestä kahvio, katsojat ja 
erityisesti tuomarin auto eivät kuuluneet 
maneesin kalustoon lainkaan. Ne pistivät 
pienen jännittämään ja sydämen hakkaa-
maan niin, että syke tuntui ratsastajan jal-
kaan saakka. Rauhassa katseltiin ja juteltiin. 
Vani rentoutui, luotti ja teki aivan valtavan 
hienon ja tasaisen radan prosentein 78,75. 

Sinivalkoinen ruusukehan siitä tupsahti. 
Tuomarin kommentit: "Tahdikkaasti liik-
kuva todella hieno hevonen! Taitavasti rat-
sastettu." 

Kesä meni harjoittelun merkeissä. 
Heinäkuussa Vani pääsi pitkästä aikaa Tii-
nan hypättäväksi ja Tiinan mielestä Vani 
tuntui niin hyvälle, että sen voisi ilmoittaa 
estekisoihin. Heinäkuun lopussa he kävivät 
hyppäämässä aluekisoissa seuraluokan 80 
cm, josta saaliina sarjan a- ja b-osille pu-
dotus. Olimme kuitenkin tyytyväisiä – Vani 
ei katsellut mitään, vaan teki työtä kuuliai-
sesti ja hyvällä mielellä. Tällöin teimme lo-
pullisen päätöksen laatuarvosteluihin osal-
listumisesta. 

Elokuussa kävin itse Vanin kanssa 
aluekoulukisoissa Tampereella tavoitteena 
saada kvaalit laatuarvosteluihin. Vaikka 
onnistuinkin mokaamaan oman lähtöaikani 
arvioinnin ja verryttely jäi Vanin kanssa 8 
minuuttiin (ja tästäkin melkein puolet 
käyntiä), teki se hyvän suorituksen olles-
saan elämänsä ensimmäistä kertaa koulu-
aitojen sisällä. Tulos 61,023 % ja sijoitus 
14./33 varsin kovassa seurassa antoi taas 
aihetta hymyyn. Kvaalit laatuarvosteluihin 
oli nyt hankittu. 

31.8.–1.9. koitti meille suuri viikon-
loppu. Nyt nähtäisiin, mihin hienon tam-
mani rahkeet riittäisivät. Ja riittiväthän ne. 
Tiina esitti Vanin estekokeessa täydellisesti 
ja näin estekokeen jälkeen Vani oli koko-
naiskilpailun johdossa. Omistajana tuntui 
todella hyvältä katsoa, kuinka hevonen on 
rento ja luottaa ratsastajaan täysillä. Myös 
tuomarit kävivät estekokeen jälkeen sano-
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massa, että hevonen on selkeästi todella hy-
vin koulutettu ja tehtävään valmisteltu. 

Sunnuntaina oli vuorossa askellajikoe, 
jossa esitin sen itse. Verryttelyssä hevonen 
tuntui todella hyvältä. Epäonneksemme 
juuri valmistautuessamme suoritukseen, tuli 
hetkellinen rankkasade ja ollessani Vanin 
kanssa hiekkalaatikon sisällä ennen suori-
tusta, iski salama aivan viereen. Koska sa-
lama iski niin lähelle, kuului kova paukah-
dus ja Vani säikähti todella pahasti. Odot-
telimme sen verran, että pahin myräkkä 
hellitti, mutta Vani jäi pelokkaaksi ja jän-
nittyneeksi. Tästä huolimatta se sai myös 
hyvät pisteet askellajeista, ollen askellaji-
kokeen 7. 

Näin Vani sijoittui kokonaiskilpailussa toi-
seksi. Lisäksi se palkittiin ikäluokkansa 
lupaavimpana estehevosena ja parhaana 
tammana!! 

Kauden viimeiset kilpailut olivatkin 
sitten TRS-mestaruudet, jotka järjestettiin 
aluekoulukilpailujen yhteydessä. Tuloksena 
TRS:n suomenhevosmestaruuspronssia. Ei 
hullummin 5-vuotiaalta vauvahevoselta. 

Kauden 2014 tavoitteisiin kuuluu 
nostaa Vani helppo A -tasolle. 

Vani esiintyy ja on tavattavissa Tam-
pereen Hevoset-messuilla lauantaina 5.4. 
Tulkaahan tutustumaan :D 

 

KAKSOISMESTARIT: 
1. Tiia Koskimies - Domino Do 
2. Susanna Alanen - Lanselot 
3. Ida Maria Hietala - Orlando IV 
 
Tiia Koskimies ja Domino Do, kaksoismestaruuskultaa 
 

Domino Do 
eli tutummin 
Nino on 
Saksassa 
vuonna 
2000 synty-
nyt 
risteytys-
poniruuna. 
Nino asus-
telee Ratsu-
tila Tani-

lassa Pirkkalassa. Se on ollut meillä nyt vä-

hän yli puolitoista vuotta. Nino on kansalli-
sen tason esteponi, mutta osaa myös koulu-
kiemuroita. Vaikka pidän enemmän es-
teistä, kiinnostuin lisää kouluratsastuksesta, 
kun aloin käydä Ninolla kouluvalmennuk-
sissa ja huomattiin sen osaaminen myös 
koulupuolella. Nino on luonteeltaan todella 
kiltti, sosiaalinen ja sympaattinen herras-
mies ja se tykkääkin tosi paljon rapsutuk-
sista ja rapsuttaa aina takaisin. Mutta vielä 
enemmän se pitää syömisestä, mikä näkyy-
kin vatsanympäryksessä ☺

 
 

TYYLIMESTARIT: 
1. Mira Rantanen - Jingelbel van de Delthoeve 
2. Renja Aarnio - Königs Kapris Ks 
2. Peppi Lumio - Bo II 
2. Ida Maria Hietala - Orlando IV
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TRS vuoden parhaat 2013 
 
 
Esteratsastajat/Ponit Mira Rantanen 
 
Esteratsastajat/Juniorit Roosa Onttonen 
 
Esteratsastajat/Nuoret Valtteri Reilin 
 
Esteratsastajat/seniorit Anna-Julia Kontio 
 
Kouluratsastajat/Ponit Jenna Kärki 
 
Ollin Orhi Ninja Rorarius 
 
Riitan Ruuna Iida Siili 
 
Kenttäratsastaja Sanna Siltakorpi 
 
Kenttäratsastaja/Ponit Hanna Lampinen 
 
Suomenhevosratsastaja Marja Tetri-Rantanen 
 
Vuoden Mies Jose Bernandes 
 
Matti Kannon palkinto Ninja Rorarius 
 
Vuoden Ahkera Kirsi Linnanen-Haapakoski 
 
Vuoden hevosperhe Tetri & Rantanen 
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Horze KaamosCupin ja Horze MiniCupin finaalit 
 
Talvikauden 2013–14 aikana ratsastetut Horze KaamosCupin ja Horze MiniCupin osa-

kilpailut huipentuivat cupien finaaleihin 9.2.2014. 
 
Talvikauden viimeinen drive in -kilpailu 
ratsastettiin sunnuntaina 9.2.2014 Tampe-
reen Ratsastuskeskuksessa. Horze Kaa-
mosCupin ja Horze MiniCupin finaalit ke-
räsivät mukavan kokoisen osallistuja-
joukon, kun finaaleihin kvaalautuneet rat-
sukot kilpailivat hienoista cup-palkinnoista. 

Horze MiniCupin finaalikorkeudet 
olivat 70 ja 80 cm. Arvosteluna käytettiin 
sarjan hengen mukaisesti taitoarvostelua. 
Taitotuomarina toimi Carl-Harry Frey. 
Parhaat taitopisteet keräsi Lempäälän 
Ratsastusseuran Sofia Saarinen ponillaan 
Hazelberg's Wayard. Toiseksi ratsasti Porin 
Ratsastajien Inka Rautio – Desiree ja kol-
manneksi Tampereen Ratsastusseuran Iina 
Rantanen – Oscar II.  

Horze KaamosCupissa finaalin kor-
keudet olivat 90–120 cm. Myös tässä finaa-

lissa arvosteluna oli taitoarvostelu. Horze 
KaamosCupin voittoon ratsasti Tampereen 
Ratsastusseuran Jose Bernardes ja Bern-
hard. Jose sai voitostaan 300 euron lahja-
kortin Ylöjärven Horzen myymälään. Myös 
KaamosCupin toinen sija tuli Tampereelle, 
kun TRS:n Mira Rantanen ja Chick kier-
sivät radan tyylillä ja taidolla. Kolmas sija 
KaamosCupissa meni Porin Ratsastajien 
ratsukolle Emilia Korpela – Eldehna. 

Finaalien lisäksi ratsastettiin useita 
avoimia luokkia. Näissä nähtiin jälleen mo-
nia hienoja ja virhepisteettömiä suorituksia. 

Tampereen Ratsastusseura kiittää 
kaikkia Horze KaamosCupiin ja Horze 
MiniCupiin osallistuneita ratsastajia, heidän 
huoltojoukkojaan ja yleisöä. Erityiskiitos 
hienosta yhteistyöstä Horzelle!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-vuotias Sofia Saarinen ja hänen voittoisa Hazelberg's Wayard -poninsa. 
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Kansallinen esteratsastuskilpailu 23.2.2014 
 
TRS:n kansallisten kilpailujen kausi avattiin helmikuun lopussa estekilpailuilla, joissa 

ratsastettiin 6 luokkaa ja lähes 150 starttia. Kilpailujen pääluokkassa kilpailtiin 130 

cm:n tasolla Humu-Pekan Muistopalkinnosta, jonka voitti Joni Koivusalo ratsullaan 

Zorlando.  
 
Kilpailupäivä aloitettiin poneille ja suomen-
hevosille avoimella 100 cm:n luokalla. 
Hieman yllättäen luokan voitto ei mennyt 
poni-, vaan suomenhevosratsukolle, kun 
Kati Paananen Triollaan (HeWi) ratsasti 
toisen vaiheen yli 2 sekunttia Julia Mäke-

lää ja Miks-Wonderia (RSK) nopeammin. 
Kolmas sija meni jälleen suomenhevos-
ratsukolle Laura Jalasto – Pimun Vilske 
(JOKERA) ja viimeisen ruusukkeen eli 
neljännen sijan nappasi poniratsukko 
Minttu-Maija Koivusalo – Toby (EPUR). 
Ponit ja suomenhevoset jakoivat siis ruu-
sukkeet sopuisasti fifty–fifty. 

Seuraavana ratsastettiin alueluokkana 
110 cm, johon osallistui 50 ratsukkoa. Luo-
kan voitti Mikko Aartio Tessillä (TARI) ja 
toiseksi sijoittui TRS:n Nita Raiskio King 
Carishimorilla. Muita TRS-menestyjiä oli-
vat Renja Aarnio – Königs Kapris Ks (5.) 
ja Riikka Nenonen – Captain’s Capade 
(8.).  

Päivän suurimman osanottajamäärän 
keräsi kansallinen 120 cm, jossa nähtiin 58 
suoritusta. Luokan voitti Tomas Kiviranta 
Dominolla (SRC). Joni Koivusalo Ra-

moonilla (EPUR) hävivi voittajalle vajaan 
sekunnin. TRS:läisistä luokassa sijoituksen 
ottivat Sari Lundén Lasdiema (4.) ja Lotta 

Lampinen Kleopatra KS (15.). 
Päivän pääluokkassa Humu-Pekan 

Muistopalkinnosta ja 300 euron pääpalkin-
nosta lähti kilpailemaan 130 cm:n esteillä 
17 ratsukkoa. Edellisen luokan ykkönen ja 
kakkonen vaihtoivat ratsujensa lisäksi paik-
kaa. Nyt oli Joni Koivusalon vuoro voittaa 
Zorlandolla ja Tomas Kiviranta Astrolla 
joutui tyytymään toiseen sijaan. Kolman-
neksi sijoittui Sandra Lähde – Bearella 
(KTR) ja neljänneksi jälleen Joni Koivusalo 
Ramoonilla. Sari Lundén Lasdiemalla otti 
päivän toisen ruusukkeen ollen tässä luo-
kassa viides. 

Kisapäivän lopuksi pääsivät vielä 
nuoret hevoset ja lapsiratsastajat kilpaile-
maan 110 cm:n luokassa. Heille olisi ollut 
tarjolla myös 120 cm:n luokka, mutta siihen 
luokkaan ei löytynyt halukkaita osallistujia. 
110 cm:n radan kiersi 6 ratsukkoa, joista 
puolet saivat kotiin viemiseksi punavalkoi-
sen ruusukkeen. 

 
 

 
 
 
Humu-Pekan 
Muistopalinto ja sen 
tämänvuotinen voittajapari 
Joni Koivusalo ja 
Zorlando. Kuva Hanna 
Heinonen.
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TRS:n ratsukoita sekä pääluokan toiseksi sijoittuneet Tomas Kiviranta ja Astro. Kuvat Hanna 
Heinonen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mira Rantanen ja Chick    Sari Lundén ja Lasdiema 
    
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lotta Lampinen ja Pierrefee van Darc   Tomas Kivranta ja Astro  
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Kansallinen kouluratsastuskilpailu 9.3.2014 
 
Maaliskuun toisena sunnuntaina saatiin käyntiin myös koulukilpailukausi, kun 

Tampereen Ratsastuskeskuksessa ratsastettiin kansallinen kouluratsastuskilpailu. 

Kilpailu keräsi yhteensä 50 starttia. 
 
Aamun ensimmäisenä luokkana kilpailtiin 
kilpailun toimihenkilöille avoin helppo A, 
jonka voittoon ratsasti Ikaalisten Ratsastus-
seuraa edustavat Jenny Kivimäki ja Avon 
Lady. Muut sijoittuneet olivat Kanta-
Hämeen Ratsastajien Sari Vekka ratsullaan 
Gotika ja Tampereen Ratsastusseuran poni-
ratsukko Ulla Uusitalo ja Rip’s Debut de 
La Vie. Luokan jälkeen ratsastajat riensivät 
toimihenkilötehtäviin ja mahdollistivat 
osaltaan kilpailupäivän läpiviennin! 

Ensimmäisenä kansallisena luokkana 
ratsastettiin helppo A. Sen voiton veivät 
Mea Packalén ja Darius V. Herrenhof Hu-
sön Ratsastajista tuloksella 67,024 %. Si-
joituksen saivat myös Janna Pursiainen – 
Marit’s Rosanella (HanRa), Mea Packalén 
– V.K. Nestor (HURA), Hanne-Mari 

Kiuttu – Jalopeno (TS Ratu), Krista Mu-

tanen – Sibbo (ImRa) ja Sanna Juntunen 
– Baco Bianca (LR). 

Kansallinen vaativa B käytiin seitse-
män ratsukon kesken. Sen voittoon ylsi 

Lohjan Ratsastajien ratsukko Mervi Har-

tonen – May Rex Ws. Toiseksi luokassa 
sijoittui Heli Hirvo ja Raquelle Ratsastus-
seura Tavastiasta. 

Sokerina pohjalla kilpailtiin kür-
luokka eli vapaaohjelma musiikin tahtiin. 
Siinä ratsukot saivat ratsastaa haluamansa 
FEI Kür-ohjelman. Voittoon ylsi hallitseva 
junioreiden suomenmestari Susanna 
Therman hevosellaan Dragonheart. He 
edustavat Husön Ratsastajia. Tiukan kisan 
toiselle tilalle sijoittuivat Mea Packalén – 
V.K. Nestor (HURA) ja kolmanneksi tuli-
vat Louise Jönsson – Armando IV (LOR). 
Kaikki kolme sijoittunutta ylittivät hienosti 
70 prosentin rajan. 

Kisa vietiin läpi leppoisassa alku-
kevään säässä. Suuremmilta kommelluk-
silta vältyttiin, vaikka osa hevosista vaikut-
tikin melko pirteiltä ja esitti hieman omia 
kuvioita näin kilpailukauden alkuun.

 
 

 
 
 
Kuvassa avoimen 
helpon A:n voittaja 
Mea Packalén ja Da-
rius V. Herrenhof. 
Kuva Hanna Heino-
nen.
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Kaksi päivää pelkkiä esteitä 

Alue-estekilpailut 22.3. ja kansalliset estekilpailut 23.3. 
 

Maaliskuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna kilpailtiin Niihamassa kaksi päivää 

peräkkäin esteratsastuksessa. Lauantaina ratsastettiin aluekilpailut ja sunnuntaina 

jatketiin kansallisilla kilpailuilla. 
 
Lauantain alue-estekilpailut keräsi jälleen 
valtavan määrän ratsukoita, kun päivän ai-
kana kilpailtiin 5 eri luokkassa. Aamu alkoi 
jo klo 8.30, kun poni- ja junioriratsukot 
sekä nuoret hevoset kilpailivat 80 cm:n es-
teillä. TRS:läisistä punavalkoisen ruusuk-
keen puhtaalla suorituksella saivat Tuuli 

Virtanen – Wicked One And Only, Oona 

Koivula – St Kathryn, Sanna Andersson – 
Renella Gold, Mandi Kirjavainen – 
Amancer, Nea Jylhä – Kotimäen Mystic, 
Veera Niemi – Störtebecker ja Netta 

Mankinen – Sir Vihtory. Seuraavaksi 54 
ratsukkoa kilpaili 90 cm:n luokassa. Siinä 
TRS:n Maija Rahkonen ratsullaan Pi-
rouette nappasi vihreän ruusukkeen ollen 
luokan 10. 

Maija Rahkonen ja Pirouette 
 
Päivän kolmas luokka ratsastettiin metrin 
esteillä. Arvosteluna oli jo perinteeksi ke-
vään aluekilpailuissa muodostunut piste-
esteratsastus. Radalla oli 12 estettä, joiden 
puhtaasta ylittämisestä ratsukko sai eri 
määrän pisteitä. Kaikki esteet olivat 
hypättävissä molemmista suunnista. Jokai-
nen ratsastaja sai suunnitella oman ratansa 
ja miettiä, miten saisi kerättyä mahdollisim-
man paljon pisteitä 45 sekunnissa. Arvos-
telu tuntui olevan ainakin yleisön mieleen, 
sillä luokan aikana kilpailumaneesin kat-

somo oli täynnä. Luokassa eniten pisteitä 
keräsi Maija Yli-Huhtala ratsullaan Carola 
III (VARSA), mutta Anu Karhunen ja 
Czerepa (VALKÜR) jäivät heistä vain 10 
pistettä. Voitosta käytiin siis tiukka taisto. 
Ero kolmanneksi sijoittuneeseen Elina 
Kouhiaan ja Farmhill Midas Touchiin (YR) 
venyi jo 50 pisteeseen. Luokassa TRS-me-
nestyksestä vastasivat Roosa Onttonen 
Piccola-ponillaan ollen viides ja Hassan 

Iber Mythos-hevosellaan ollen kuudes. 
Seuraavassa luokassa esteitä nostettiin jäl-
leen 10 cm, kun 50 ratsukkoa kilpaili 110 
cm:n esteillä. Poikkeuksellisesti rata sisälsi 
myös kolmoissarjan, mutta se ei tuottanut 
ratsukoille erityisiä ongelmia. Luokan 
voittoon ratsasti Karla Rantanen – Car-
dena Bee (LRS), toiseksi sijoittui vain 
kymmenksen hitaammalla toisen vaiheen 
ajalla Jenni Kammonen – Gembloux (Vir-
rat) ja kolmanneksi Julia Haikonen – Best 
Choice Fly With Me (MYRat). TRS:läisistä 
ruusukkeen saivat Annukka Nyberg – 
Karlete (6.), Hassan Iber – Mythos (10.) ja 
Heini Puomila – Keepsake (13.). 

Roosa Onttonen ja Piccola 
 
Päivän päätti 120 cm:n luokka, jossa siinä-
kin pääsi hyppäämään kolmoissarjan. Luo-
kassa nähtiin 13 suoritusta. Luokan voitti 
upealla ratsastuksella TRS:n Mira Ranta-
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nen ratsullaan Chick. Toiseksi sijoittui jo 
edellisessä luokassa ruusukkeen napannut 
Julia Haikonen – Best Choice Fly With Me 
(MYRat) ja kolmanneksi Minni Takala – 
Bella Donna II (LRS). Luokassa TRS:n 
menestystä täydensi vielä Lotta Lampinen 
uudella ratsullaan Pierrefee van Darc ollen 
neljäs. 

Kun päivän viimeinenkin lähtijä oli 
saatu maaliin, oli kello jo 18.30. 10 tuntia 
vierähti siis mukavasti reilun 200 suorituk-
sen parissa. Toimihenkilöiden päivä ei vielä 
tähän päättynyt, vaan vielä oli tehtävänä 
valmistelut seuraavaa päivää varten. Mm. 
sunnuntain rata oli rakennettava ennen ko-
tiin lähtöä. 

Sunnuntai-aamuna kilpailemista jat-
kettiin klo 9 kansallisten estekilpailujen 
merkeissä. Aamun kaksi ensimmäistä luok-
kaa olivat nuorten hevosten ja lapsiratsas-
tajien 110 ja 120 cm. Ennen luokkien alkua 
nuorilla hevosilla on mahdollisuus tutustua 
rataan 5 minuutin ajan ratsastajan kanssa. 
Luokissa nähtiin yhteensä vain 10 lähtöä, 
joten kovin suurta suosiota ne eivät saa-
vuttaneet. TRS:läisille ei kummassakaan 
luokassa ruusukkeita tullut. 

Nuorten hevosten jälkeen päivää jat-
kettiin isoilla esteillä. Ensin 10 ratsukkoa 
kilpaili paremmuudesta 130 cm:n luokassa. 
Siinä voittoon ratsasti Sini Saari – Edera 
(TUUR), toiseksi sijoittui Jenna Yrjövuori 
– Wovia (KAKE) ja viimeisen ruusukkeen 
nappasi John Antell – Quite Magic 
(HURA). TRS:n Karoliina Kovanen ja Pi-
cacha jäivät puhtaalla suorituksella harmil-
lisesti juuri sijojen ulkopuolelle ratsukon 
ollessa neljäs. Päivän pääluokassa 140 cm:n 

esteillä nähtiin vain kolme suoritusta, eikä 
TRS:läisiä ollut mukana. Miniluokan voit-
toon ratsasti Susanna Rautanen – Zia 
Haida (TAVA). 

Jos aamun neljä ensimmäistä luokkaa 
ei suurta määrää ratsukoita lähtöviivalle ke-
rännytkään, niin sitäkin enemmän niitä oli 
kahdessa seuraavassa luokassa. 110 cm:n 
alueluokassa ratsastettiin 39 ja 120 cm:n 
kansallisessa luokassa 52 lähtöä. 110 cm:n 
luokan voittoon ratsasti aamusta asti Nii-
hamassa urakoinut Joni Koivusalo – Luna 
Grande (EPUR). Toiseksi sijoittui reilun 
sekunnin voittajalle hävinneenä Ilona 
Mäkipere Dalida Z (VARSA) ja kolman-
neksi Satu Käkelä – Elves Lalina (TARI). 
TRS:läisistä ruusukkeen nappasivat lauan-
tainakin jo menestynyt Annukka Nyberg – 
Karlete (5.) ja Hanna-Leena Terhonen – 
Zilvester V (10.). 

Päivän viimeisenä luokkana hypättiin 
vielä 130 cm:n koulutusluokka ruusukepal-
kinnoin. Luokassa nähtiin 16 hienoa suori-
tusta, kun kaikki lähtijät pääsivät radan 
maaliin asti. TRS:läisistä punavalkoinen 
ruusuke lähti Sari Lundénin ja Lasdieman 
sekä Lotta Lampisen ja Kleopatra KS:n 
matkaan. 

Pitkä viikonloppu huipentui vielä ra-
dan purkuun, tulosten julkaisemiseen jne. 
TRS kiittää kaikkia kisaviikonloppuun 
osallistuneita. Tunnelma Niihamassa oli 
lauantai-aamusta sunnuntai-iltaan leppoisa 
ja mukava. Hanna Heinoselle kiitos jutun 
kuvituksesta.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Annukka Nyberg ja Karlete
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Kouluratsastuksen SM-kilpailut 2014 Tampereella 
 
Kouluratsastuksen suomenmestaruusmitaleista kilpaillaan tänä vuonna kesäkussa 

Tampereella. SM:n luokkien lisäksi viikonlopun aikana ratsastetaan avoimia vaativia 

luokkia sekä nuorten hevosten ja suomenhevosten helppo A -luokat.  

 
Onnistuakseen kilpailuviikonloppu tarvitsee ennakkovalmisteluja sekä innokkaita toimihen-
kilöitä kilpailupäivien aikana. Merkitse seuraavat päivämäärät jo kalenteriisi.  
 
26.-27.4. tuomarikoppien rakentaminen. Kopit pyritään saamaan valmiiksi lauantaina, mutta 
tarvittaessa jatketaan sunnuntaina. 
 
24.5. viimeistelytalkoot, ympäristön siistiminen. 
 
4. ja/tai 5.6. ohjeistus kilpailujen toimihenkilöille. 
 
13.–15.6. kouluratsastusken SM-kilpailut 
 
Toimihenkilöksi voi ilmoittautua Riina Lahtomäelle lahtomaki@gmail.com tai Laura Arolalle 
ljarola@gmail.com. 
 

 

Tehdään yhdessä hieno kilpailu! Jokaisen panos on tärkeä. 
 

 

TRS:n poniratsastaja Oona Liukkonen osallistui viime vuonna ponien kouluratsastuksen SM-
kilpailuihin vanhalla ponillaan Poseidon. Kuvassa Oona uudella ponillaan Edenwoods Cas-
siopeia Cashel TRS:n kansallisissa koulukilpailuissa 9.3.2014. Kuva Hanna Heinonen. 
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TRS valmentaa 

Tyttelin seuraestevalmennukset 
 
TRS järjestää aktiivisesti seuravalmennuksia este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. 

NettiHokin toimitus päätti selvittää, mitä valmentajat itse ajattelevat seuravalmennuk-

sista ja kenelle ne on tarkoitettu. Ensimmäisenä ajatuksiaan pääsee esittelemään este-

valmentaja Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen. Tyttelin pitkä ura hevosten, valmentamisen 

ja kilpailemisen parissa ei esittelyjä kaipaa. TRS:n seuraestevalmentajana hän on toi-

minut parisen vuotta. 
 
Tyttelin mietteitä seuraestevalmennuksesta: 

Seuraestevalmennus on tarkoitettu 
kaikentasoisille ratsukoille, mutta ihan eri-
tyisesti kilpailu-uraansa aloittelevalle junio-
risakille. Toki tervetulleita ovat nekin rat-
sukot, joilla ei ole kilpailullisia tavoitteita.  

Mukana TRS:n seuraestevalmennuk-
sessa on myös Talent-ryhmä, joka on alle 
14-vuotiaille tarkoitettu ponnahduslauta 
kohti isompia haasteita. Talentin ajatus on 
valmistaa ratsukoita aluevalmennustasolle.  

Seuravalmennuksessa on tärkeää 
kiinnittää huomiota ihan perusasioihin, ku-
ten istuntaan ja apujen käyttöön. Tehtävien 
osalta tärkeää on oppia ymmärtämään 
perusasioiden merkitys, kuten reitin ja 
oikeanlaisen laukan löytyminen kuhunkin 
tehtävään sopivaksi.  

Seuravalmentajan tavoite on ohjata ratsas-
tajia löytämään oma tasonsa ja kehittymään 
siitä eteenpäin. Tähän asti on ollut upeaa 
olla seuravalmentajana, koska kaikki oppi-
laat ovat olleet todella motivoituneita op-
pimaan ja parantamaan perustaitojaan. 
Kotitehtävät on tehty hyvin ja näin ollen 
olemme päässeet helposti kohti uusia haas-
teita.  

Mielestäni TRS:n seuravalmennus 
sekä este- että koulupuolella on saatu hyvin 
toimivaksi. On tarjottu muutakin kuin pelk-
kiä valmennustunteja, esimerkiksi Hanna 
Heiskasen infotilaisuudet kilpailemisesta ja 
valmentautumisesta ym. 

TRS on Suomen suurin ratsastusseura, 
jolla on paljon toimijoita. Toivoisin kuiten-
kin jäsenistöltä jatkossa vielä rohkeampaa 
osallistumista seuran toimintaan!

 
 
 

 
 
 
 
Tyttelin seuravalmennettavavat 
Ida Maria Hietala ja Orlando IV 
maaliskuun aluekilpailuissa. 
Kuva Hanna Heinonen.
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Maneesien vahvistusremontti 
 

Laukaan onnettomuuden jälkeen myös Niihaman maneeseja oli pakko vahvistaa. Seu-

ralle tämä tiesi isoa taloudellista ponnistusta ja lisälainan ottoa. Projektin hoitanut Sari 

Maunula kertoo, mitä tehtiin ja millä kustannuksilla. 
 
Laukaan kohtalokkaan maneesin sortumis-
onnettomuuden jälkeen kunnat tarkastutti-
vat maneesirakennuksia aikaisempaa tar-
kemmin. Niihamassakin tehtiin maneesien 
rakenteiden tarkastukset ja uudet kestävyys-
laskelmat. Maneesin todettiin kestäviksi, 
mutta ei nykynormien mukaan riittäviksi. 
Tämän vuoksi maneesit oli pakko vahvistaa 
ennen lumikuorman tuloa. 

Maneesien vahvistusremontti 
kilpailutettiin ja toimittajaksi valittiin 
Linnasteel Oy. Tampereen kaupungin 
rakennusvirasto antoi neuvoja, millainen 
remontoija olisi kelvollinen näin ison 
kohteen vahvistamiseen. Kilpailu-
maneesimme on todella suuri ja siksi sen 
kestävyydelle ja vahvistamiselle on aivan 
omat määräyksensä. Kilpailumaneesin 
ulkopuolisena laskelmien tarkastajana toimi 
Virtual systems. 

Kilpailumaneesi remontoitiin pääosin 
marras-joulukuussa. Harjoitusmaneesin re-
montti valmistui maaliskuun alkupuolella. 
Remontoijat tekivät töitä päivisin ja nor-
maaliin käyttöön päästiin aina ilta-aikaan. 
Näin toteutettuna remontti ei juurikaan häi-
rinnyt normaalia ratsastuskäyttöä.  

Kilpailumaneesin remontti on nyt väli-
tarkastettu. Lopputarkastukset molempien 
maneesien osalta tehdään keväällä, kun 
kaikki viimeistelytyötkin on tehty. Vielä on 
jäljellä uusien vahvistusosien maalaus sään 
sen salliessa. Lisäksi vielä tarkistetaan 
kilpailumaneesin pohjan alla olevien veto-
tankojen kunto. Vetotangot pitävät manee-
sin koossa, vaikka perustukset jostain 
syystä liikkuisivatkin. 

Remontti on seuralle taloudellisesti 
erittäin merkittävä. Jos vahvistusremonttia 
ei olisi tehty, maneesit olisivat käyttökiel-
lossa lumen tultua. Remontin vuoksi seura 
on hakenut lisälainaa 200 000€. Tätä lainaa, 
kuten aikaisempiakin pohjien kunnostuksiin 
otettuja lainoja, maksetaan tulevilla tuo-
toilla. Tällä hetkellä lainat maksetaan pää-
osin kilpailujen tuotoilla, koska seuran 
kiinteät tulot menevät kiinteisiin kuluihin ja 
jatkuvaan ylläpitoon. 

Varjellaan kukin tätä yhteistä omai-
suuttamme, että se kestää pidempään kuin 
ottamamme lainat. Esimerkiksi kaikkien 
jätösten kerääminen kaikilta ratsastus-
pohjilta on eritäin tärkeä osa omaisuudesta 
huolehtimista. Kunnioitetaan toistemme 
työtä ja yhteistä omaisuutta ☺
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Reportteri 
 
Tätä legendaarista palstaa haluamme jatkaa. 
Reportteri kaipaakin pieniä juttuja seura-
laisten elämästä ja lähialueen tapahtumista. 
Jos sinulla on mielessäsi Reportteri-
palstalle sopiva juttu, lähetä se meille joko 
sähköpostilla tai seuran nettisivujen kautta. 
 
TRS:n kevätkokous kutsui seuran kunnia-
puheenjohtajaksi Håkan Sandbackan ja 
kunniajäseniksi Terttu Sillantien sekä 
Raija Karpiomaa-Mäkisen. Hallitus on-
nistui sähläämään kunniajäsenten kanssa 
kutsujen kanssa, eivätkä kaikki tienneet 
saapua paikalle pokkaamaan kunnianosoi-
tusta. Hallitus pahoittelee tapahtunutta. 
 
Legendaarinen M6 alias Matti Kuusi jää 
eläkkeelle myös kouluttajan hommista. M6 
piti viimeisen koulutuksen stewardeille, 
tuomareille ja ratamestarreille Niihamassa 
30.3. NettiHokki toivottaa Matille onnelli-
sia eläkepäiviä. 
 
Kouluratsastajat pääsevät valmentautumaan 
Heidi Svanborgin johdolla Wääksyssä 26.-
27.4. Iltaa vietetään Pälkäneen Aapisku-
kolla hyvän seuran ja ruuan merkeissä. Il-
moittautumiset viimeistään 13.4. Vappuna 
esteratsastajat puolestaan pääsevät treenaa-
maan Siim Sinijärvin opissa. Illanvietto 
Wääksyssä. Molempien valmentajien on 
tarkoitus jatkaa yhteistyötä. Molemmista 
valmennuksista saa lisätietoja Wääksyn 
pomolta Matalta p. 0400 957 055. 
 
Hallituksen kouluratsastavat puttetädit on 
nähty estekisoissa. Tämä tapahtui Wääksyn 
harjoituskisoissa helmikuussa. Nuoruus ja 
kokemus veivät voiton vanhuudesta ja ko-
kemattomuudesta. Riina ja Riamu saivat 

kotiin viemiseksi kaksi ruusuketta, kun 
Jonna ja Mäkkis joutuivat tyytymään yh-
teen. Molemmat tädit selvisivät kokemuk-
sesta hengissä. 
 
Helmikuun Ypäjä Arctic Show’n kansalli-
sissa luokissa terssiläiset nappasivat pari 
ruusuketta. Anniina Leponiemi ponillaan 
Turfhorst Royal Rose oli ponien 110 cm:n 
luokassa upeasti kolmas. Sari Lundén ja 
Lasdiema puolestaan nappasivat viidennen 
sijan 120 cm:n luokassa. Maaliskuun Ypäjä 
Winter Show’ssa taas Mira Rantanen ja 
Chick olivat iskussa ottaen kuudennen sijan 
120 cm:n luokassa. Onnittelut ruseteista. 
 
TRS:n menestynyt ponikouluratsastaja Ka-

roliina Vuojolainen on saanut uuden kilpa-
kumppanin Suariano N.R.:n, joka on Jas-
min Sixströmin entinen kilpuri. Hevosen 
osaaminen ei lopu kesken, sillä viime kau-
della se on startannut GP:tä. Onnea uudelle 
kavioliitolle ja menestystä tuleviin koitok-
siin. 
 
Rantasten sisarusten Bella-poni eli Jingel-
bel van de Delthoeve on muuttanut pohjoi-
seen Tornioon. Mira jatkaa kisauraansa äiti 
Tyttelin entisellä kilpurilla Chickillä. Toi-
vottavasti Marikin vielä nähdään kilpara-
doilla. 
 
Issikat valtasivat Niihaman kisamaneesin 
30.3., kun ne kisasivat omissa askellaji-
luokissaan aluetasolla. Kisat olivat yleisön 
mieleen, sillä ne näyttivät vetävän ihmisin 
paikalle enemmän kuin seuran omat este-
kansalliset. 
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NettiHokin palveluhakemisto 
 
Blomert-hevostrailerit 
Blomert-hevostrailerien maahantuonti yksinoikeudella Royal Graf Ky/ Nelli Eräsalo, myös 
olkipellettien myynti p. 041-44002931, info@royalgraf.com, www.royalgraf.com 
 
Eläinlääkäriasemat ja eläinlääkärit 
Yliopistollinen Eläinsairaala YES, Hevossairaala p. (09) 1915 7350, päivystys 0600 97 412 
(numero maksullinen). Päivystys 24 h, neuvoja paikkakunnasta riippumatta, itse sairaalaan 
otetaan hoitoon lähetteellä 
 
Ypäjän hevossairaala Oy, Siittolanmäentie 6A1, 32100 Ypäjä p. 040 416 6052 (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) 3441003 
 
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 18281 (numero maksullinen) 
 
Eläinlääkäri Johanna Bäckström p. (03) 5691 2160 (ark. 8–9.30) / 040 335 7422 
Pieneläinvastaanotto: Sairaalantie 9, 31760 Urjala  
 
Eläinlääkäri Matti Piiroinen p. 040 335 7423 
 
Eläinlääkäri Olli Soininen p. (03) 373 8118 / 0500 634 935, fax (03) 373 8662 
Pieneläinvastaanotto: Kirkkolahdentie 3, 37470 Vesilahti 
 
Eläinlääkäri Jyrki haapasalmi p. 0400 811 918 / 050 523 6379 
 
Eläinlääkäri Jaana Romu p. 050 592 5648 
 
Eläinlääkäri Krista Jokela p. 045 326 2582 hevospraktiikkaa, tallikäynnit Pirkkalasta 
 
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 
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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 
 
Kengittäjiä 
Jussi Havanka p. 0400 233 218 
 
Harri Himanen p. 0400 234 424 
 
Petri Kinnarinen p. 050 544 8916 
 
Pasi Nikkanen p. 050 582 7278 
 
Taisto Rautio-Visuri p. 040 553 8931 
 
Ismo Saarinen p. 0400 707 050 
 
Klippausta 
Jasmine ”Minni” Salonen p. 0400 687 220 
 
Kosmetiikkaa 
Avon-kosmetiikkaa ja Forever Aloe Vera -luonnontuotteet Susanna Lumio p. 040 705 7041 
susulumio@gmail.com 
 
Ratsastusvalmennusta, kouluratsastus 
Hanna Heiskanen, valmentaja p. 040 543 3543 
 
Terttu Sillantie, ammattivalmentaja p. 050 414 3554 
 
Anu Uusinarkaus, ammattivalmentaja p. 0400 635 551 
 
Ratsastusvalmennusta, lännenratsastus 
Jaana Toivonen p. 040 750145 
 
Ratsastajan ja hevosen varusteita 
Tampereen ratsutarvike, Tuomiokirkonkatu 40, 33100 Tampere p. 045 236 0212 ti–pe klo 
10–18, la klo 10–15, info@ratsutarvike.fi, www.ratsutarvike.fi 
 
Ratsukellari, Rautatienkatu 10, 33100 Tampere, p. (03) 260 9980 ma–pe 10–18, la 10–15, 
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 
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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 
 
Vossikka-ajoa 
Petri Laine p. 0400 813 686 


