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Pääkirjoitus 

Se on syksy! 
 
Syksy, tuo ihanan värikäs vuodenaika, joka 
vääjäämättä seuraa kesää. Tänä vuonna 
syksyn väriloistosta on todella päässyt naut-
timaan, kun taivas ei ole itkenyt ja päivät 
eivät ole olleet vain tuskanharmaita. Sänki-
pellot ovat hohtaneet kultaa ja kutsuneet 
laukkamaan. Metsät ovat pukeutuneet väri-
loistoonsa, joten sielläkin on kelvannut 
köpsötellä. Ajoittain talvi on muistutellut 
tulostaan kylminä syyspäivinä, mutta suu-
rimmaksi osaksi ajatuksen on vielä voinut 
työntää mielestään. Tosin viime päivien 
kylmän pohjoistuulen myötä kesälle taitaa 
joutua viimein jättämään hyvästit. Jos tähän 
asti on onnistunut selviämään ilman toppa-
takkia, niin nyt se on aika kaivaa naftalii-
nista. Sen verran kylmästi tuuli käy luihin 
ja ytimiin, mutta ollaanhan jo lokakuun 
puolella. 

Jos luonnossa tapahtuneet muutokset 
eivät vielä ole saaneet havahtumaan syk-
syyn, niin viimeistään kilpailukalenterin se-
laaminen sen tekee. Viimeiset ulkokisat ja 
ensimmäiset hallikisat on jo pidetty. Ulko-
kauden loppuminen tarkoittaa myös sitä, et-
tä tämän vuoden mestaruuskisat on pidetty. 
Niitä löytyykin jos jonkinlaisia. Omia mes-
taruuksia on järjestetty seura-, alue- ja kan-
sallisella tasolla niin yksilöille kuin joukku-
eille. Myös suomenhevosille ja suomen-
pienhevosille löytyy omat mestaruuskisan-
sa. TRS:läiset ovat tälläkin kaudella olleet 
monissa mestaruuksissa mukana ja menes-
tystäkin on tullut mukavasti. Lisää saavute-
tuista mitaleista voit lukea Reportteri-
palstalta. Ulkokauden loppuun perinteisesti 
kuuluvat myös TRS-mestaruudet ja ne rat-
kottiinkin syyskuussa. NettiHokin sivuilta 
löytyvät jutut sekä este- että koulumesta-
ruukista kuvien kera. 

Houkutteluista huolimatta emme juu-
rikaan ole saaneet juttuvinkkejä, joten leh-
den sisältö on jälleen kovasti tekijöidensä 
näköinen. PM- ja EM-kävijät Piia Salminen 
ja Karoliina Vuojolainen esittäytyvät Netti-
Hokin lukijoille omissa jutuissaan. Myös 
ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskisoissa 

käyneiltä saimme iloksemme raportin kisa-
matkasta. Lisäksi suomatkaiset innostuivat 
kirjoittamaan omista kilpailuistaan. Unoh-
tamatta M6:ta, joka jaksaa valistaa meitä. 
Tällä kertaa jutun aiheena on käyttäytymi-
nen kisapaikalla. Ei mikään itsestäänsel-
vyys nykypäivänä. Lisää juttuideoita kaiva-
taan, sillä taas joulukuussa olisi uutta Netti-
Hokkia tarjolla. Mikään aihe ei ole liian 
vähäpätöinen NettiHokin artikkeliksi. 

 
Värikkäitä viimeisiä syyspäiviä ja antoisia 
lukuhetkiä NettiHokin parissa toivottavat 
 

Heidi ja Jonna 
 

 
Sänkipelto hohtaa kultaa aurinkoisena 

syyspäivänä. Kyllä kelpaa ratsastella.
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Seura- ja alue-estekilpailut 20.7. 
 
Helteisenä heinäkuun sunnuntaina kilpailtiin Niihamassa aluetason esteratsastuksen 

merkeissä. Mukana oli myös paljon toivottuja seuraluokkia. Kilpailu meinattiin jo pe-

rua, mutta kilpailujenjohtaja Sari Maunula oli laittanut muiden tietämättä hihat heilu-

maan ja kilpailu saatiin sittenkin pidettyä. Kahdessa seuraluokassa ja neljässä alueluo-

kassa nähtiin lähes 150 suoritusta. 
 

Päivä aloitettiin kymmeneltä seuraluokilla. 
Seuraluokat 70 ja 80 cm olivat näissä kil-
pailuissa rajattu Tampereen Ratsastusseu-
ran jäsenille ja kilpailun toimihenkilöille. 
Näin radan rakennukseen saatiinkin monta 
uutta rakentajaa. Osallistuminen radan ra-
kentamiseen on muutenkin suositeltavaa, 
sillä silloin on mahdollisuus nähdä rata jo 
ennakkoon ennen kilpailua. 

Päivän ensimmäinen luokka 70 cm 
käytiin arvostelulla A.0.0 eli kaikki virheet-
tömän suorituksen tehneet palkittiin. Puna-
valkoisen ruusukkeen kanssa radalta pois-
tuivat Iina Vahteri – Kononas, Sanna 
Saanilahti – Möte, Iina Rantanen – Pea-
sant Liquor, Taru Moore – Allison, Erika 
Kähönen – Larson sekä Johanna Ryhä-
nen – Cantharellus. Luokan 1 jälkeen ra-
dalla nähtiin vielä yksi luokan ulkopuolinen 
hyppääjä, joka halusi hypätä kilpailuradan 
ponin koulutusmielessä. Hyvin meni tämä-
kin ratsukko radan läpi. 

 
Johanna Ryhänen ja Cantharellus 

Päivän toisessa luokassa kilpailtiin jo 
sijoituksista, kun 80 cm ratsastettiin arvos-
telulla 367.1. Vajaa puolet luokkaan lähte-
neistä 25 ratsukosta ratsasti ensimmäisen 
vaiheen virheittä ja jatkoi toiseen vaihee-
seen. Kaikki sijoittuneet onnistuivat pitä-
mään nollan myös toisessa vaiheessa. Luo-

kan voitti Peppi Lumio Marotella. Toisek-
si sijoittui Mari Kauranen Gaiteylla ja 
kolmanneksi Rosamaria Haavisto Fiesta 
III:lla.  Muut sijoittuneet olivat Veera 
Niemi Störtebeckerillä, Arja Laurila niin 
ikään Störtebeckerillä, Johanna Ryhänen 
Cantharelluksella ja Joni Vahteri Rocke-
teerillä 

Arja Laurila ja Störtebecker 

Seuraluokissa ratsastajat palkittiin 
esinepalkinnoin. Luokan 2 80 cm parhaat 
saivat uudet kisapaidat. Ne ja suuren osan 
muistakin jaetuista esinepalkinnoista olim-
me saaneet lahjoituksena Riders’ House 
Oy:n Anne Koskiselta. Hevoset 2014 mes-
suilla askartelupisteemme keräsi parhaiten 
rahaa Annen messujen yhteyteen organi-
soimaan UUSI LASTENSAIRAALA 2017 
-keräykseen, joten saimme vastalahjoituk-
sena ison laatikollisen Mountain Horsen 
tuotteita. 

Seuraluokkien jälkeen päivää jatket-
tiin alueluokilla, jotka olivat kaikille avoi-
mia. Näistä suosituimmaksi osoittautui 
luokka 90 cm 39 lähdöllään. Luokka ratsas-
tettiin arvostelulla 367.1. Tässäkin luokassa 
kaikki sijoittuneet onnistuivat ratsastamaan 
molemmat vaiheet virheittä. Sen voitti ai-
noastaan seitsemän sadasosan turvin Taru 
Päljänoja Kimberlyllä (PRS) ennen TRS:n 
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Veera Lehtosta ja Dana H:ta. Kolmannek-
si sijoittui Hilla Lahdensuu Cuffesgrande 
Silverillä (VESRA). Terssiläisistä sijoituk-
sen nappasivat myös Maija Rahkonen – 
Pirouette (4.), Fanny Kulkas – Chili Pep-
per FLK (6.) ja Sofia Vernikos – Kingst-
hon (8.). 

Luokassa 100 cm ratsastajat pääsivät 
itse suunnittelemaan hyppäämänsä radan, 
kun siinä arvosteluna käytettiin piste-
esteratsastusta. Arvostelun ideana on kerätä 
mahdollisimman paljon pisteitä annetussa 
ajassa. Kaikki radalla olevat esteet on mah-
dollista hypätä molemmista suunnista ja ne 
on pisteytetty vaikeustason mukaan eri pis-
temäärillä. Pisteitä keräämään lähti 28 rat-
sukkoa. Parhaiten tehtävästä suoriutui edel-
lisluokan voittaja Taru Päljänoja Kimber-
lyllä. Toiseksi sijoittui Jenni Karstinen 
Marbellalla (JSR) voittajan kanssa samalla 
pistemäärällä, mutta hieman hitaammalla 
ajalla. Kolmannen sijan vei Netta Karilai-
nen Great Lookingilla (ÄMR). TRS:n Vee-
ra Lehtonen oli vaihtanut luokkien välissä 
ratsua ja otti tässä luokassa Pick-Me-Upilla 
viimeisen jaossa olleen ruusukkeen ollen 
seitsemäs. 

 
Veera Lehtonen ja Dana H 

Luokassa 110 cm käytettiin taas kak-
sivaiheista arvostelua 367.1. Luokkaan läh-
ti 30 ratsukkoa ja jälleen kaikki sijoittuneet 

onnistuivat pitämään nollan myös toisessa 
vaiheessa. Luokassa kaksoisvoittoon ratsas-
ti Susanna Rautanen (TAVA) Namastella 
ja Burning Love Emairella. Kolmanneksi 
sijoittui TRS:n Riikka Nenonen Captain’s 
Capadella. Kaikkiaan jaossa olleista kah-
deksasta ruusukkeesta TRS:läiset veivät 
puolet. Riikka Nenonen otti myös toisen si-
joituksen ollen Ricochetilla kuudes. Vii-
dennelle sijalle ratsasti Kiia-Riikka Läh-
teenmäki Alexsandralla. Elsi Pellinen 
Lascolla sijoittui seitsemänneksi. 

Riikka Nenonen ja Captain’s Capade 

Päivän viimeiseen luokkaan 120 cm 
osallistui 15 ratsukkoa. Luokan arvostelu 
oli C, jossa pudotukset ja kiellot muutetaan 
ajaksi. Luokan voittaja on se, jolla on no-
pein aika riippumatta siitä, onko hänellä es-
teiltä virheetön suoritus vai ei.  Luokan 
voitti Helena Leino Nemealla (HARI) ja 
toiseksi sijoittui Mari Mäntysalmi Clint-
woodilla (VirRat). Heistä molemmat teki-
vät estevirheettömän suorituksen. Kolman-
neksi sijoittui jo edellisessä luokassa ruu-
sukkeita napannut Riikka Nenonen. Ratsul-
la Ricochet Riikka oli nopealla ratsastuk-
sella kolmas, vaikka yksi puomi matkalla 
tippuikin.  

Suuri kiitos aktiiviselle toimihenkilö-
porukalle ja kaikille muille paikalla olleille!

 
 
Teksti: Jonna Vilén ja Sari Maunula. Kuvat: Hanna Heinonen.
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Tampere Summer Challenge 2014 
 

Elokuun ensimmäisenä viikonloppuna 1.–3.8. vietettiin TRS:n vuotuista esteratsastus-

viikonloppua, kun Tampere Summer Challenge järjestettiin kolmannen kerran. Perjan-

taina ratsastettiin alueluokkia sekä lauantaina ja sunnuntaina kansallisia luokkia. Kol-

men päivänä aikana nähtiin yhteensä 475 suoritusta.  

 

Kaksipäiväisestä kolmipäiväiseksi kasvanut 
Tampere Summer Challenge järjestettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 2012. Silloin 
tapahtuma oli vielä nimeltään Tampere 
Spring Challenge ja kilpailun ajankohta 
toukokuun loppu. Viime vuonna nimi 
muuttui Summer Challengiksi, kun kilpailu 
käytiin kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. 
Tänä vuonna kilpailun ajankohta siirtyi jäl-
leen, mutta nimi säilyi. Tällä kertaa kilpailu 
löysi paikkansa heti elokuun alusta. Kilpai-
lujen ensimmäinen päivä perjantai oli omis-
tettu alueluokille ja kaksi muuta päivää 
kansallisille luokille, joiden yhteydessä rat-
sastettiin myös alueluokkia. 

Perjantaina kilpailu oli suunniteltu 
aloitettavaksi klo 12, mutta viiteen alue-
luokkaan ilmoittautui liki 190 ratsukkoa, jo-
ten aikataulua oli aikaistettava tunnilla. 
Tuomariston puheenjohtajana perjantaina 
toimi Anni Kallio. Päivän ensimmäinen 
luokka oli avoin poniratsukoille. Pienet po-
nit hyppäsivät 80 cm ja isot poni 90 cm. 11 
ratsukon luokassa TRS:n Tuuli Virtanen 
Wicked One and Onlylla ratsasti molemmat 
vaiheet (arv. 367.1) puhtaasti ja nappasi 
luokassa kolmannen sijan. Näin saatiin heti 

kilpailun 
alkuun 
menestystä 
järjestävälle 
seuralle. 
Luokan 
voitti Taru 
Päljänoja 
Kimberlyllä 
(PRS) ja 
toiseksi 
sijoittui  

 
Tytteli ja 

Aku 

 

Nenna Mattson Cheyenne Princellä 
(MYRat).  

Kaikille avoimessa 90 cm:n luokassa 
voittoa lähti tavoittelemaan 42 ratsukkoa. 
Myös tämä luokka ratsastettiin arvostelulla 
367.1. Toisen vaiheen nopeimman ajan il-
man virhepisteitä ratsasti Jonna Pitkänen 
Freedom Girlillä (KERRA) ja vei näin sini-
valkoisen ruusukkeen Keravalle. Toiseksi 
sijoittui Nea Hulkko Melview Extra Boun-
cella (KoRa) ja oman seuran Marja Tetri-
Rantanen Apelin Akulla oli hienosti kol-
mas. TRS:läisistä Julia Behm ja Escada VI 
nappasivat vielä viimeisen jaossa olleen 
ruusukkeen eli sijan 11.  

Lähtijämäärältään perjantain suurin 
luokka oli kaikille avoin 100 cm, kun siinä 
starttasi 54 ratsukkoa. Tämänkin luokan ar-
vosteluna oli 367.1. Luokan voittoon ratsas-
ti jo luokassa 1 sinivalkoisen ruusukkeen 
napannut Taru Päljänoja Kinberlyllä. Luo-
kan 2 voittaneet Jonna Pitkänen ja Freedom 
Girl jätettiin vajaan kahden sekunnin erolla 
toisiksi. Kolmas sija meni Enni Huotari-
selle ja Cannacommalle (SkaRa). Terssiläi-
sistä luokassa ruusukkeen ratsastivat Fanny 
Kulkas – Chili Pepper FLK (4.), Heidi 
Korppoo – Simfonie S (7.), Mandi Kirja-
vainen – Amancer (8.) ja Sofia Vernikos – 
Kingsthon (13.). 

 

 
Fanny ja Chili Pepper Niihamassa 20.7. 
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Kaikille avoin 110 cm ei lähtijämäärässä 
paljon hävinnyt edelliselle luokalle, kun 
siinä startteja nähtiin 48. Päivän ainoana 
luokkana tässä käytettiin arvostelua A.2.0. 
Luokka oli TRS:n juhlaa, kun Jose Ber-
nandes ja Saara Mantere ottivat siinä kak-
soisvoiton. Josella ratsuna oli Paulien Nld 
ja Saaralla Lotte. Josen voitto oli ylivoi-
mainen, sillä ero Saaraan oli reilu yhdeksän 
sekuntia. Kolmanneksi sijoittui Laura Tu-
runen Ulan Bator du Grand Champsilla 
(ÄSeRa). 12 sijouttuneen joukkoon 
TRS:läisitä mahtui vielä Heta Harju Go-
tikalla (12). 
 

 
Saara ja Lotte 

Kilpailujen alusta aikaa oli ehtinyt 
vierähtää työpäivän verran, kun päivän vii-
meinen luokka pyörähti käyntiin. Kaikille 
avoin 120 cm oli Prix de Naisten Pankki ja 
arvosteluna jälleen 367.1. Tässä luokassa 
nähtiin vielä 22 suoritusta. Luokan voitti Ii-
sa Huttula Captain Foreverillä (RTN), 
toiseksi sijoittui Daniela Tillander Gab-
riella I:llä (V-NR) ja kolmanneksi Meija 
Lahtinen Beaulla (KOPSE). TRS:läiset 
jäivät luokassa ilman sijoituksia. Parhaasta 
TRS-suorituksesta vastasi Saara Mantere 
ollen ensimmäinen ei-sijoittunut ensimmäi-
sen vaiheen yhdellä pudotuksella. Sijoittu-
neet saivat Naisten Pankin lahjoittamat tuo-
tepalkinnot, mm. osa pääsi tassuttelemaan 
ihanilla Aino-tossuilla. Naisten Pankki oli 
paikalla koko viikonlopun ja paistoi lettuja 
kilpailijoiden ja katsojien iloksi. Letuilla 
olikin hyvä menekki ja moni oli mielissään, 
kun perinteisten pullien lisäksi muutakin 
herkkua oli tarjolla. Naisten Pankki on hy-
väntekeväisyysjärjestö, joka kerää lahjoi-

tuksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja 
toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehi-
tyksen periaattein. 

Lauantaina ohjelmassa oli neljä 
alueluokkaa ja kaksi kansallista luokkaa. 
Lauantaina tuomariston ylintä päätäntäval-
taa tpj:n ominaisuudessa käytti Irmeli He-
liö. Kilpailu pyörähti käyntiin klo 9 kaikille 
avoimella 90 cm:n luokalla, joka ratsastet-
tiin arvostelulla 367.1. 16 lähtijästä viisi 
pääsi toiseen vaiheeseen ja heistä neljä rat-
sasti myös toisen vaiheen virheittä. Voitto 
meni Marisanna Vepsälle Cantaniolla 
(ÄSeRa). Toiseksi sijoittui Eeva Isotalo 
Domalla (LmR) ja kolmanneksi seuramme 
puheenjohtaja Anna-Kaisa Tiainen Arctic 
Landlordilla. Luokka oli SW Horsen spon-
soroima, joten sijoittuneet palkittiin sen lah-
joittamilla tuotepalkinnoilla. 

AK ja Late. Paikalla oli myös yleisöä heti 

aamusta. 

Seuraavaksi areenalle pääsivät 4–6-
vuotiaat hevoset. Heillä estekorkeus oli 100 
cm ja arvosteluna A.1.0. Ennen luokan al-
kua nuorille annettiin mahdollisuus tutustua 
kilpa-areenaan noin viiden minuutin ajan, 
mutta esteitä he eivät siellä saaneet hypätä. 
17 ratsukosta 5 kiersi radan virheittä. Näi-
den viiden ratsukon joukossa oli TRS:n 
Marja Tetri-Rantanen tällä kertaa Pörnä-
Pojalla. 

Kaikille avoimen 110 cm alueluokan 
voitosta lähti kilpailemaan 32 ratsukkoa. 
Kaksivaiheisen arvostelun nopeimman toi-
sen vaiheen puhtaan suorituksen teki TRS:n 
Hanna-Leena Terhonen Zilvester V:llä. 
Nora Tyni Caravellä haastoi voittoratsukon 
ajan, mutta valitettavasti ratsukko sai pudo-
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tuksen viimeiseltä esteeltä, ja heidän sijoi-
tuksensa oli lopulta kahdeksas. Luokassa 
toiseksi sijoittui jo edellispäivänä ruusuk-
keen ratsastanut Daniela Tillander Gabriella 
I:llä ja kolmanneksi Minna Lehtonen 
Lambadialla (VARSA). 

 

 
Hanna-Leena ja Zilvester 

Lauantain ensimmäinen kansallinen 
luokka oli Animagi juniori-cupin 7. osakil-
pailu, joka käytiin 120 cm korkeudella ja 
taitoarvostelulla. Taitotuomarina toimi Sari 
Lundén. Kilpailu oli Pulkkasen sisarusten 
välinen taisto. Sisaruksista taitavimmin ra-
dasta suoriutui Saana Pulkkanen Angeli-
calla (JARA) ja Miisa Pulkkanen Andralla 
(JARA) jätettiin toiseksi vain 0,2 pisteen 
erolla. Luokassa kolmanneksi sijoittui Sofia 
Jalonen Funkel Dragonilla (PERA). 

Junnujen jälkeen olivat jälleen vuo-
rossa nuoret, 4–7-vuotiaat hevoset. Tällä 
kertaa nuoret pääsivät hyppäämään 110 cm 
arvostelulla A.0.0. Luokkaan osallistuneista 
28 ratsukosta kahdeksan onnistui kiertä-
mään radan virheittä. Heidän joukossaan ei 
TRS:läisiä nähty, sillä kaikille kolmelle 
TRS-ratsukolle kirjattiin yksi pudotus. 

Päivän päätteeksi ratsastettiin lauan-
tain suurin luokka, kaikille avoin kansalli-
nen 120 cm. Luokka käytiin arvostelulla 
A.2.0 ja nopeinta puhdasta rataa lähti ta-
voittelemaan 41 ratsukkoa. Näistä vain 
kahdeksan onnistui tekemään virhepisteet-
tömän suorituksen, joten kolmelle nopeim-
malle neloselle oli vielä jaossa ruusuke. 
Virheettömästi nopeimmin radan kiersi Ju-
lia Haikonen Best Choice Fly With Me:llä 
(MYRat). Pia Hallman Axel V:llä (KuoR) 

hävisi voittajalle reilut kolme sekuntia. 
Kolmanneksi ratsasti Tuija Rosenqvist 
Benjinillä (LmR). TRS:läisistä ruusukkeen 
nappasivat Ira Wigrén C:llä (7.) ja no-
peimman neljän virhepisteen suorituksen 
tehnyt Riikka Nenonen Captain’s Capadel-
la (9.). 

Päivä ei päättynyt vielä tähän, vaan 
sen päätteeksi käytiin leikkimielinen knock 
out -kisa Ilves vs. Tappara, jossa nimekkäät 
ratsastajat saivat alleen suomenhevosia, tin-
kerin, vuonohevosen ja haflingerin. Ilvek-
sen väreissä ratsastivat Sari Lundén – 
Riamu, Marja Tetri-Rantanen – Aku, Jose 
Bernandes – Venni ja Lotta Katariina 
Lehtonen – Aino. Tapparaa puolestaan 
edustivat Tuija Rosenqvist – Salsu, Hassan 
Iber – Haffeli, Susanna Rautanen – Rane 
ja Mira Rantanen – Niilo. Kisaa tuoma-
roimaan oli saatu itse Raimo ”Raipe” 
Helminen, joka tiukasti valvoi, että kaikki 
olivat lähdössä tarkasti samalla viivalla.  
Ratsukoiden tehtävänä oli suoriutua mah-
dollisemman nopeasti parista pienestä hy-
pystä, pujottelusta ja puomikujasta. Tällä 
kertaa Ilves osoittautui Tapparaa parem-
maksi, kun voiton korjasi Sari Riamulla. 
Kilpailun kuuluttamisen hoiti Kari Tuomi-
nen. 

Hassan ja Jose lähdössä, Raipe lähettä-

mässä. Kuva Suvi Vuorenmaa. 

Perjantaina ja lauantaina verryttely-
alue oli jaettu kolmeen osaan: sileän verryt-
telyyn sekä esteverryttelyihin oikeaan ja va-
sempaan kierrokseen. Kilpailijoilta tuli pa-
lautetta esteverryttelyiden kapeudesta. Saa-
dun palautteen pohjalta verryttelyä muutet-
tiin sunnuntaiksi, jolloin esteverryttelyt sai-
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vat lisää tilaa. Kilpailijat olivat tähän muu-
tokseen erittäin tyytyväisiä. 

Jose ja Paulien Nld 

Sunnuntaina 
tositoimiin 
ryhdyttiin jäl-
leen klo 9. 
Viimeisenä kil-
pailupäivänä 
ohjelmassa oli 
vielä kaksi 
alueluokkaa ja 
neljä kansallis-
ta luokkaa. 
Sunnuntaina 
tuomariston 
puheenjohta-
jana toimi Tii-

na Ruuskanen. Päivä aloitettiin 28 ratsu-
kon voimin kaikille avoimella 110 cm:n 
alueluokalla, joka oli ZinZinon sponso-
roima. ZinZino oli lahjoittanut luokan si-
joittuneille heidän omista kahvituotteistaan 
kootut palkintopussukat. Luokassa saatiin 
jälleen TRS:läinen voittaja, kun virheittä 
nopeimmin toisen vaiheen selvittivät Jose 
Bernandes ja Paulien Nld. Lahden Ratsasta-
jien Tipi Jäntti Marple J:llä hävisi voitta-
jalle n. 1,5 sekuntia. Kolmanneksi sijoittui 
Anders Teräs Velvetillä (JRC). Luokka-
sponsori ZinZino maistatti kahvejaan koko 
viikonlopun kilpailupaikalla, eikä heidän 
herkkukahveistaan edes tarvinnut maksaa 
mitään. 

 

 
Heidi ja Cocezzione 

Päivän toisessa luokassa olivat jälleen 
vuorossa nuoret hevoset, kun 4–5-vuotiaat 
hyppäsivät Noviisisarjan 11. osakilpailun 

100 cm:n esteillä. Arvosteluna luokassa oli 
A.1.0. 18 ratsukosta yksi ainoa suoritti ra-
dan virheittä. Näin luokan voittoon ratsasti 
Teemu Tuovinen Heironas (HA-71). Jae-
tulle toiselle sijalle sijoittui viisi ratsukkoa 
yhdellä pudotuksella. Heidän joukossaan oli 
mukana TRS:n Heidi Heikkilä Cocezzio-
nella. 

Seuraavaksi oli vuorossa amatöörisar-
jan 6. osakilpailu 120 cm:n esteillä. 22:sta 
luokkaan lähteneestä ratsukosta 10 pääsi 
toiseen vaiheeseen. Heistä puolet onnistui 
pitämään nollan myös toisessa vaiheessa. 
Luokan voitti Lotta Sinisalo Paramountilla 
(KAKE), toiseksi sijoittui Mikko Aartio 
Exel flightilla (TARI) ja kolmanneksi Hel-
mi Mattila Tünemény Collyllä (RKOPSE). 

Sunnuntainakin lähtijämäärältään 
suurin luokka oli kaikille avoin 120 cm:n 
aikaratsastusluokka (arv. A.2.0), johon 
starttasi 42 ratsukkoa. Heistä 11 suoritti ra-
dan virheittä. Tässä luokassa saatiin päivän 
toinen TRS:läinen voittaja, kun Heini 
Puomila Keepsakella pysäytti kellon omal-
le kymmenluvulleen. Toiseksi sijoittunut 
Miinaliisa Kaira Prime Ministerillä (TS 
Ratu) hävisi voittajalle reilut viisi sekuntia. 
Kolmanneksi ratsasti Susanna Granroth 
Belfagor Dei Folletilla (HARI). 

Heini Puomila ja Keepsake 

Myös päivän toiseksi viimeinen luok-
ka, kaikille avoin 130 cm, ratsastettiin aika-
ratsastusluokkana arvostelulla A.2.0. Siihen 
lähti 26 ratsukkoa. Heistä ainoastaan kolme 
selvisi radasta virheittä, joten neljä nopeinta 
nelosta saivat vielä ruusukkeen. Luokan 
voitti Sandra Lähde Bearellalla (KTR), 
toiseksi sijoittui Roosa Rajamäki Wish of 
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Palatinalla (TT) ja kolmanneksi Marjut 
Tuliniemi Uranolla (LRR). Heini Puomila 
oli vaihtanut ratsua ja tällä kertaa hänen al-
laan nähtiin Wallenger. Myös tässä luokas-
sa Heini kellotti nopeimman ajan, mutta yk-
si pudotus jätti heidät neljänneksi. Terssi-
läisistä lisäksi Tommi Blom Paradise Prin-
cessillä otti sijoituksen ollen seitsemäs. 

Päivän pääluokassa kilpailtiin Tampe-
reen Palkinnosta ja 600 euron ykköspalkin-
nosta 140 cm:n esteillä. Luokkaan oli il-
moittautunut 11 ratsukkoa, mutta poisjään-
tien jälkeen Tampereen Palkinnosta kilpaili 
kahdeksan ratsukkoa. Ainona ratsukkona 
kaksivaiheisen arvostelun molemmat vai-
heet suoritti puhtaasti Susanna Granroth 
Tandalla. Näin vuodelta 2014 Tampereen 
Palkintoon kaiverretaan Susannan nimi. 
Toinen sija meni toisen vaiheen yhdellä pu-
dotuksella Sandra Lähteelle Bearellalla. 

 

 
Susanna Granroth ja Tampereen Palkinto 

Jälleen kerran TRS suoriutui mainios-
ti pitkästä kisaviikonlopusta. Toisin kuin 
kouluratsastuksen SM-kilpailuissa tällä ker-
taa ilmojenhaltijakin oli kisajärjestäjälle  

Ratamestari ja ahkeria talkoolaisia 

suosiollinen. Kaikki kolme päivää päästiin 
kilpailemaan ihanassa auringonpaisteessa. 
Koska talkoolaisia ei koskaan ole liikaa, täl-
läkin kertaa kilpailu hoidettiin aika ajoin 
varsin pienellä porukalla. Kaikki olivat kui-
tenkin tehtäviensä tasalla ja homma toimi. 
Ratamestari Mika Kosken radat saivat kil-
pailijoilta kiitosta ja niitä pidettiin reiluina, 
vaikka joissain luokissa virheettömiä suori-
tuksia tuli vähän. Kentänpohja kesti hyvin 
perjantaista sunnuntaihin. Jotkut tosin kai-
paisivat sinne enemmän vettä. Kaikki vesi 
kuitenkin kentälle sadetettiin, minkä kaste-
lujärjestelmä ehti itseensä pumpata. Expo-
alueella varustehankintoja pääsi tekemään 
SW Horselta ja Parkanon Ratsutarvikkees-
ta. Sunnuntaina myös TRS:n yhteistyö-
kumppani AitoSäästöpankki oli paikalla 
oman standinsä kanssa.  

TRS ja kilpailujenjohtaja Anna-Kaisa 
Tiainen kiittävät kilpailijoita, talkoolaisia ja 
kaikkia muita paikalla olleita onnistuneesta 
ja mukavasta kisaviikonlopusta!

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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Kuvatunnelmia Knock Out -kisasta 

 
Raipe ite 

 

 
Team Tappara 

 

 
Susanna ja Rane 

 
Ainoa hymyilyttää 

 

 
Voittajapari Sari ja Riamu 

 

 
Yleisöllä oli kivaa ☺ 

 



 11 

Esteratsastuksen TRS-mestaruudet 2014 
 
Esteratsastuksen TRS-mestaruudet ratkottiin syyskuun ensimmäisenä sunnuntaina 7.9. 

Päivän aikana kilpailtiin neljässä seura- ja kolmessa alueluokassa. Vaikka seuraluok-

kien osallistumisoikeus oli rajattu, kertyi lähtöjä päivän aikana reilut 160. Tuoreita 

TRS-mestareita saatiin kahdeksan. 
 
Valmistautuminen sunnuntain TRS-
mestaruuksiin aloitettiin jo lauantaina, kun 
halukkaille tarjottiin mahdollisuus valmen-
tautua sunnuntain ratamestari Antti Jurva-
sen opissa. Vajaa 10 innokasta ratsukkoa 
kerääntyikin Niihamaan lauantai-
iltapäivällä ratkomaan eripituisia välejä 
eteenpäin ratsastaen. Antin valmennuksen 
jälkeen rakennettiin vielä sunnuntain kilpa-
rata. 

Sunnuntaina kilpailut oli tarkoitus 
aloittaa klo 9, mutta jälleen kerran lähtijöitä 
kertyi niin paljon, että päivä oli aloitettava 
klo 8.30. Siitä huolimatta viimeisen luokan 
arvioitu alkamisaika oli noin klo 17.50. 
Kunnon työpäivä siis. Reilun 160 ratsukon 
päivää useine palkintojenjakoineen ei muu-
tamassa tunnissa läpi viedä. Tuomariston 
puheenjohtajuuden hoiti jälleen kerran Ir-
meli Heliö. 

Kilpailut aloitettiin luokalla 50–60 
cm, joka oli avoin 12-vuotiaille ja sitä nuo-
remmille ratsastajille. Luokassa kilpailtiin 
samalla TRS:n minimestaruudesta. Kuuden 
ratsukon luokassa kaksoisvoittoon ratsasti 
Sofia Saarinen poneillaan Hazelberg’s 
Wayard ja Jedidjan Clemens ratsastaen mo-
lemmat vaiheet (arv. 367.1) puhtaasti. 
Minimestaruuskulta ripustettiin näin Sofian 
kaulaan. Hopeaa sai Erika Kähönen Lar-
sonilla ja pronssia Sonja Lipponen Picasso 
Skovlyllä. Kilpailun jälkeen selvisi, että So-
fia on kuluneella kaudella kilpailuissa edus-
tanut Lempäälän Ratasastusseuraa (LmR). 
Vaikka hän on myös TRS:n jäsen, ei hänel-
lä ole oikeutta osallistua TRS-
mestaruuksiin edustettuaan muuten kilpai-
luissa LmR:aa. Luokan rajaukseen mukaan 
hänellä oli osallistumisoikeus luokkaan, jo-
ten luokkasijoituksiin ei tullut muutoksia, 
mutta minimestaruusmitalit jouduttiin ja-
kamaan uudelleen. Myöskään hopeaa saa-
neella Erika Kähösellä ei ole oikeutta kil-

pailla minimestaruudesta, koska hän on kil-
paillut yli 70 cm:n luokassa. Erikakin toki 
sai pitää luokkasijoituksensa. Näin ollen 
minimestaruusmitalit jaettiin lopulta seu-
raavasti: kultaa Sonja Lipponen – Picasso 
Skovly, hopeaa Neea Rantanen – Oscar III 
ja pronssia Esteri Valkama – Picasso 
Skovly. 

Sonja ja Picasso Skovly 

Luokassa 2 ratkottiin TRS:n aikuis-, 
poni- ja suomenhevosmestaruudet. Se oli 
avoin myös kilpailun toimihenkilöille. Kil-
pailu käytiin kahdessa vaiheessa (arv. 
367.1) estekorkeudella 80 cm. Luokkaan 
lähti 22 ratsukkoa ja ponit keräsivät lähes 
kaikki sijoitukset. Kuuden sijoittuneen 
joukkoon mahtui vain yksi suomenhevos-
ratsukko. Kaikki sijoittuneet ratsastivat mo-
lemmat vaiheet puhtaasti. Luokan voitti 
Peppi Lumio Marotella, toiseksi sijoittui 
Ulla Uusitalo RIP’s Debut de la Viellä ja 
kolmanneksi Sara Tiusanen Miss Mi-
low’lla. Tämä kolmikko keräsi myös TRS:n 
ponimestaruusmitalit. Neljänneksi luokassa 
sijoittunut Anniina Ketola Riennon Täh-
dellä sai kaulaansa TRS:n suomenhevos-
mestaruuskultaa. Suomenhevosmestaruus-
hopea meni Ansu Lammille Pulmun Hur-
jalla ja -pronssi Riina Majalle Sulo Waltte-
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rilla. Luokan jälkeen suoritettiin vielä nel-
jäskin palkintojenjako, kun aikuismestaruu-
desta kilpailleet saivat mitalinsa. Anniina 
Ketola nousi tuplamestariksi voittaen myös 
TRS:n aikuismestaruuskultaa. Aikuismesta-
ruushopeaa sai Hanna-Kaisa Mäennenä 
West Carmelitalla ja -pronssia Arja Lauri-
la Störtebeckerillä. Aikuismestaruuden 
voittajalle Teatteri Siperia oli lahjoittanut 
96 euron arvoisen lahjakortin vapaavalin-
taiseen teatteriesitykseen. 

Tuplamestarit Anniina ja Riennon Tähti. 

Taustalla Ansu Lammi. 

Luokka 3 oli myös estekorkeudeltaan 
80 cm, mutta se käytiin taitoarvostelulla. 
Luokka oli avoin TRS:n kaksois- ja taito-
mestaruudesta kilpaileville. Taitotuomarei-
na 26 ratsukon suorituksia arvioi Paula 
Pullinen ja Susanna Raisamo. TRS:n 
vuoden 2014 taitomestariksi ratsasti Mandi 
Kirjavainen Amancerillä. Kilpailupäivänä 
taitomestaruushopea ripustettiin Aura Lau-
rilan kaulaan, mutta inhimillisen erheen 
vuoksi Auran pisteet oli laskettu väärin. 
Auralle iso kiitos rehellisyydestä! Hän tuli 
itse kertomaan, etteivät yhteenlasketut pis-
teet täsmää arvostelupöytäkirjassa olleisiin. 
Näin ollen taitomestaruushopea meni Rosa 
Kalliaiselle Prinsessa II:lla. Pronssille nou-
si jo ponimestaruuskultaa vieneet Peppi 
Lumio ja Marotte, jotka asian selvittyä oli-
vat jo ehtineet poistua kisapaikalta. Peppi 
saa kaiverretun mitalinsa TRS:n syysko-
kouksessa marraskuun lopussa. Kaksois-
mestaruuden kolmen kärki esteosuuden jäl-
keen oli Julia Behm – Escada VI, Linda 

Niinimäki – Riamu ja Joni Vahteri – 
Rocketeer. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mandi ja Amancer 

Luokassa 4 ratkottiin TRS:n juniori-
mestaruus estekorkeudella 90 cm ja ar-

vostelulla 367.1. Luokka oli avoin myös 
muiden seurojen junioreille. Luokan kol-
men kärki ja samalla TRS:n juniorimestarit 
olivat: kultaa Kia-Riikka Lähteenmäki – 
Alexsandra, hopeaa Rosa Kalliainen – Les 
Parize ja pronssia Maria Kukkula – 
Olympia III. TRS:n edustajista luokka-
sijoituksen otti myös Maija Rahkonen Pi-
rouettella ollen neljäs. 

Kiia-Riikka ja Alexsandra 
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Seuraluokkien jälkeen oli vuorossa 
kaikille avoimet alueluokat. Luokassa 100 
cm arvostelulla A.2.0 voittoa lähti ta-
voittelemaan 29 ratsukkoa. Kaikki sijoit-
tuneet onnistuivat ratsastamaan radan vir-
heittä. Luokkavoittoon ratsasti Emilia Se-
tälä Elfi II:lla (VARSA). Toiseksi sijoit-
tui Jenna Tavisalo Zahrylla (HämR) ja 
kolmanneksi Aino Hurri Carola III:lla 
(VARSA). TRS:n ratsukot jäivät tällä 
kertaa luokkasijoitusten ulkopuolelle. Pa-
ras TRS-ratsukko luokassa oli Anna-
Kaisa Tiainen – Arctic Landlord ollen 
ensimmäinen ei-sijoittunut (9.) häviten 
viimeisen sijoituksen vain muutamalla 
kymmenyksellä. 

Luokassa 110 cm kilpailtiin luokka-
voiton lisäksi TRS:n nuorten ja senioreiden 
mestaruudesta. Se oli samalla päivän suurin 
luokka 42 lähtijällään. Luokan voitti rat-
sukko Linda Metsämäki – Chessan (YR). 
Toiseksi sijoittui myös edellisessä luokassa 
toisena ollut Jenna Tavisalo Zahryllä ja 
kolmanneksi TRS:n oma ratsukko Emmi 
Saarikko – Zamigo. TRS:läisistä luokkasi-
joitukseen ylsivät myös Heidi Heikkilä – 
Cobrato (5.), Johanna Lipponen – Vertical 
(10.) ja Roosa Onttonen – Cetina M:llä 
(11.). Jälleen luokan jälkeen tarvittiin use-
ampi palkintojenjako, kun nuorten ja se-
nioreiden mitalistit saivat mitalit kaulaansa. 
Nuorten mestaruuden voitti viime vuoden 
tapaan Emmi Saarikko, hopeaa sai Johanna 
Lipponen ja pronssia Roosa Onttonen. Se-
nioreiden mestaruusmitalit jaettiin kolmi-
kolle Heidi Heikkilä, Hanna-Leena  

Emmi ja Zamigo 

 

Terhonen – Zilvester V ja Heini Puomila 
– Quickly KS. 

Heidi ja Cobrato 

Päivän viimeisessä luokassa luokka-
sponsori OPKK.FI:n lahjoittamasta loimes-
ta lähti kilpailemaan 21 ratsukkoa. Se käy-
tiin estekorkeudella 120 cm ja arvostelulla 
A.2.0. Loimitettavaksi pääsi TRS:n Anna 
Vilkin hevonen Umera. Toiseksi sijoittui 
Emilia Korpela Eldehnalla (POR) ja kol-
manneksi Tuija Rosenqvist Benjinillä 
(LmR). TRS:läisistä sijoituksen luokassa 
otti myös Valtteri Reilin Still-Hof RR La-
walla (6.). 

Kilpailupäivän aikana nähtiin run-
saasti hyviä suorituksia ja päästiin palkit-
semaan hienoja mitalisteja. Alkuviivytysten 
jälkeen aikataulu onnistuttiin kuromaan 
kiinni. Ratamestari Antti Jurvanen keräsi 
kiitosta niin kilpailijoilta kuin talkoolaisilta. 
Kilpailijat pitivät Antin ratoja erittäin on-
nistuneina ja sujuvina. Talkoolaiset puoles-
taan pitivät Antin selkeästä ohjeistuksesta, 
jolloin jokainen tiesi, mitä pitää tehdä, ja 
radat muuttuivat luokkien välissä ilman 
suuria ihmettelyitä. Kesällä kansalliset B-
ratamestarioikeudet saanut Antti kilpailee 
itse aktiivisesti kansallisella tasolla, joten 
kokemusta löytyy esteiden molemmin 
puolin. Ratamestarin tehtävään omistau-
tuneella miehellä kisassa mukana kulki-
vat niin ratapiirustukset (sekä mitoilla että 
ilman, kolmena kappaleena) kuin naulat 
ja vasarakin. Kilpailun yhteydessä järjes-
tettiin hevostarvikkeiden kirpputori, mut-
ta sen mainostaminen ilmeisesti jäi liian 

vähäiseksi, koska paikalle ilmaantui vain 
yksi myyjä. 
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TRS onnittelee vuoden 2014 TRS-
mitalisteja ja muita sijoittuneita sekä kiittää 
kaikkia paikalla olleita mukavasta kisapäi-
västä! Perinteiseen tapaan mitalistit saavat 
kaiverretut mitalinsa, jos jättivät sen kansli-
aan kaiverrusta varten, syyskokouksen yh-
teydessä marraskuun lopussa. Kultamitalis-
tit pääsevät lisäksi kuvaan mestaruuskierto-

palkintojen kanssa. Kiertopalkintojahan ei 
enää nykyisin saa vuodeksi itselleen, vaan 
ne säilytetään Niihamassa kaikkien ihailta-
vana. NettiHokki esittelee mestaruusmita-
listit vuoden viimeisessä numerossa, joten 
mitalistit voivat jo nyt valmistautua pieneen 
kirjoitustehtävään.

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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Kouluratsastuksen TRS-mestaruudet 2014 
 
Tämänvuotiset TRS:n koulumestaruudet kilpailtiin syyskuun viimeisenä sunnuntaina 

28.9. Kaikki mestaruudet ratkottiin seuraluokissa, jotka olivat avoimia ainoastaan TRS-

mestaruuksista kilpaileville ratsukoille. Päivän aikana ratsastettiin myös kaksi alueluok-

kaa, joiden lähtijämäärä oli rajattu max. 40 lähtöön/luokka. Uusia TRS-mestareita saa-

tiin päivän aikana kuusi. 

 

Lauantai-iltana pieni, mutta tehokas joukko 
kokoontui Niihamaan rakentamaan kaksi 
pitkää koulurataa. Ensin tyhjättiin kenttä es-
teistä sekä väliaidoista ja sen jälkeen pääs-
tiin kokoamaan kouluaitoja. Suorat kulmat 
löytyivät melko helposti, mutta muoviset 
kirjaintötteröt eivät millään meinanneet ir-
rota toisistaan. Lopulta nekin joutuivat luo-
pumaan toisistaan ja päätyivät paikoilleen. 

Sunnuntaina kilpailu aloitettiin en-
nakkotiedoista poiketen jo klo 8.30. Lähtö-
listat oli tehty reilun 130 lähdön mukaan, 
mikä tiesi, että kahdella radalla kilpailu kes-
täisi aamusta iltaan. Tällä kertaa poisjäänte-
jä oli poikkeuksellisen paljon. Mm. alue-
B:n yhdestä seitsemän ratsukon verryttely-
ryhmästä starttasi ainoastaan kaksi. Lukuis-
ten poisjääntien jälkeen lähtöjä päivän ai-
kana nähtiin reilu 100, mutta aikataulujahan 
ei koulukilpailuissa voi tiivistää ennalta il-
moitetusta. 

Päivän ensimmäinen luokka oli C-
merkin kouluohjelma minimestaruudesta 
kilpaileville. Se oli muutettu kilpailuharjoi-
tukseksi vähäisen osallistujamäärän vuoksi, 
eikä minimestaruusmitaleja luokassa jaettu. 
Kolme miniä kuitenkin pääsi harjoittele-
maan kilpailemista kouluaitojen sisällä. 
Luokan voitti ylivoimaisesti Veera Niemi 
Störtebeckerillä prosentein 68,056 %. 

Minien perään radalla 2 alkoi kaikille 
avoin alueluokka helppo B:0. Luokkaan oli 
ilmoittautunut 33 ratsukkoa, mutta vain 25 
starttasi. Luokan voitti selvällä erolla mui-
hin Lilli-Roosa Mehtäjärvi Charly Brown 
II:lla (SRS) tuloksella 69,200 %. Toiseksi 
sijoittunut Anne Määttänen Jaimilla 
(VESRA) jäi lähes viisi prosenttia voittajas-
ta Annen prosenttien ollessa 64,100 %. 
Kolmanneksi sijoittunut Anette Rämö Pen-
lanlas Black Jackillä (VESRA) hävisi toisen 
sijan ainoastaan puolella pisteellä Anetten 

prosenttien ollessa 64,000 %. TRS:läiset 
jäivät luokassa ilman sijoituksia, kun paras 
TRS:n edustaja Laura Santakivi – Renella 
Gold hävisi viimeisen rusetin puolella pis-
teellä ja oli ensimmäinen ei-sijoittunut. 

 
Mari ja Tittan Taavi 

Klo 9 alkoivat suoritukset myös ra-
dalla 1, kun helppo B -tasoinen Nuorten 
hevosten kenttäratsastusohjelma käynnistyi. 
Luokassa kilpailtiin TRS:n aikuis- ja 
kaksoismestaruudesta ja siinä nähtiin yh-
teensä 14 suoritusta. Luokkavoittoon ratsas-
ti Netta Mankinen Sir Vihtorylla prosen-
tein 67,708 %. Toiseksi sijoittui Linda Nii-
nimäki Riamulla (66,563 %), kolmanneksi 
Mari Sunell Tittan Taavilla (65,521 %) ja 
neljänneksi Sari-Anna Leppänen Still-Hof 
Auroralla (64,375 %). Aikuismestaruus-
mitalit menivät kolmikolle: kultaa Mari Su-
nell – Tittan Taavi, hopeaa Sari-Anna Lep-
pänen – Still-Hof Aurora ja pronssia Riina 
Maja – Amaretto. Kaksoismestaruusmitalit 
puolestaan menivät kolmikolle: kultaa Lin-
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da Niinimäki – Riamu, hopeaa Netta Man-
kinen – Sir Vihtory ja pronssia Julia 
Behm – Escada VI. Päivän ensimmäiset 
kuusi mitalistia oli näin saatu palkittua. 

 
Linda ja Riamu 

Aikuis- ja kaksoismestareiden jälkeen 
radalle 1 pääsivät seniorit mittelemään 
omista mitaleistaan. Ohjelmana heillä oli 
helppo A -tasoinen CCIP** kenttäkilpai-
luohjelma poneille. Sennumestaruudesta 
lähti kisaamaan 9 ratsukkoa, mikä oli kolme 
enemmän kuin viime vuonna. Saija Siuko 
Sandemose LK:lla uusi viimevuotisen mes-
taruutensa prosentein 64,762 %. Hopealle 
ratsasti Suvi Auvinen Citrino V:llä tulok-
sella 63,214 %. Viime vuoden hopeamita-
listi Heidi Salonen Claire v. Drienellä jätet-
tiin tällä kertaa pronssille tuloksella 63,095 
%. Hopea- ja pronssimitalista tosin käytiin 
tiukka taisto, sillä niiden välistä eroa ei ol-
lut kuin puoli pistettä. 

 
Saija ja Sandemose LK 

Klo 14 alkoi molemmilla radoilla 
omat luokkansa. Radalla 2 ponit ja suo-
menhevoset kilpailivat luokkasijoitusten li-
säksi omista seuramestaruukistaan ohjel-

massa helppo B:3. TRS-mestaruudesta kil-
paili 14 suomenhevosratsukkoa, mikä olikin 
suurin määrä kilpailijoita, mitä yksi TRS-
mestaruus keräsi. Luokassa nähtiin myös 
äiti ja poika, kun Satu Kantola starttasi sii-
nä Vinha-Liinulla (16 v) ja Kaija Heinijoki 
Hessin Lordilla (8 v). Luokan ja samalla 
TRS:n ponimestaruuden voitti Oona Liuk-
konen Edenwoods Cassiopeia Cashelillä 
prosentein 67,273 %. Näin Oona kirkasti 
viimevuotisen pronssinsa kullaksi. Toiseksi 
sijoittui Anne Leinonen vasta 5-vuotiaalla 
Säämiehellä prosentein 63,864 %. Tällä tu-
loksella Säämies loimitettiin suomenhevos-
ten koulumestariksi. Kolmanneksi luokassa 
sijoittui Carita Ijäs Rolella (63,523 %). 
Carita oli valinnut mestaruusratsukseen toi-
sen hevosensa Vanin, joten suokkien hopea 
annettiin luokassa neljänneksi sijoittuneelle 
Henna Kannistolle Virrukalla (62,614 %) 
ja pronssi Anniina Ketolalle Riennon Täh-
dellä (62,159 %). Ponien hopeaa sai Milla 
Karjalainen Orchard Miss Emmalla ja 
pronssia Oosa Sivén Caramballa. 

 
Oona ja Edenwoods Cassiopeia Cashel 

Viimeiseksi omista TRS-
mestaruusmitaleistaan pääsivät kilpaile-
maan juniorit, joilla ohjelmana oli helppo B 
-tasoinen FEI:n kenttäkilpailuohjelma po-
neille. Junioreita kisaan lähti kisaan vain 
kolme. Luokan ja TRS:n junnumestaruuden 
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voitti ylivoimaisesti Renja Aarnio Königs 
Kapris Ks:llä tuloksella 64,022 %. Viime-
vuotisten estemestaruusmitalien sarjaan 
Renja lisäsi näin mitalin myös kouluratsas-
tuksesta. Junnuhopea meni Jenni Kinnu-
selle Knoblauchilla tuloksella 54,130 %. 

 
Renja ja Königs Kapris KS 

Klo 14 alkoi radalla 1 päivän pisin 
luokka aluetason helppo A Kenttäkilpai-
luohjelma n:o 6, joka kesti melkein klo 
19 asti. Sen 40 paikkaa oli myyty lop-
puun jo viikkoa ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Tosin tilanne eli vielä jonkin 
verran sen jälkeen, mutta kolme halukasta 
ei lopulta päässyt luokkaan mukaan. Pois-
jääntien jälkeen luokassa nähtiin 34 starttia. 
Luokan voitti Noora Liipola Winnie The 
Poohilla (LR) prosentein 66,979 %. Oona 
Liukkonen ja Saija Siuko ottivat päivän toi-
set rusettinsa ollen tässä luokassa toinen ja 
kolmas. Oonan tulos oli 65,938 % ja Saijan 
65,625 %. TRS:läisistä sijoituksen otti 
myös Wilma Rönkä uudella kilpakumppa-
nillaan Al Capone IV ollen seitsemäs 

(63,646 %). Sijoittuneista täytyy mainita 
vielä koulukenttien uusi tulokas Antti Leh-
tilä, joka on myös TRS:n jäsen, vaikka 
edustaakin Team Nissalaa. Antti osallistui 
hienosti liikkuvalla Le Grand Charmeurilla 
elämänsä ensimmäisiin koulukilpailuihinsa 
ja sijoittui heti kuudenneksi tuloksella 
63,958 %. 

Edes kerran tällä kaudella sää suosi 
TRS:n koulukilpailuja, kun koko kisapäivä 
saatiin vietyä läpi ihanassa syysauringossa. 
Iltapäivällä elohopea kipusi jopa 17 astee-
seen. Kilpailun johtajaksi oli saatu uutta, 
vanhaa verta, kun sen johtotehtävissä hääri 
Kristiina ”Kikkiina” Kirveskoski. Hyvin 
pysyivät langat Kikkiinan käsissä ja kisa-
päivä sujui jouhevasti ja leppoisissa tun-
nelmissa. Kiitos kaikille kilpailuun tavalla 
tai toisella osallistuneille! Ulkokausi 2014 
on hyvä päättää näihin tunnelmiin. Seuraa-
vaksi kisataankin sitten jo hallissa. 

Anne ja Säämies 

NettiHokki onnittelee myös koulurat-
sastuksen TRS-mitalisteja ja varoittaa hei-
täkin pienestä kirjoitustehtävästä. TRS-
mitalistihan on perinteisesti Hokissa esitel-
ty. Mitalistit saavat kaiverretut mitalinsa 
TRS:n syyskokouksessa marraskuun lopus-
sa Niihamassa.

 
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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TRS-MESTARIT 2014 
 

ESTEMESTARIT 

 
MINIMESTARUUS 
1. Sonja Lipponen – Picasso Skovly 
2. Neea Rantanen – Oscar III 
3. Esteri Valkama – Picasso Skovly 
 
PONIMESTARUUS 
1. Peppi Lumio – Marotte 
2. Ulla Uusitalo – RIP’s Debut de la Vie 42 
NF 
3. Sara Tiusanen – Miss Milow 
 

SUOMENHEVOSMESTARUUS 
1. Anniina Ketola – Riennon Tähti 
2. Anna-Liisa Lammi – Pulmun Hurja 
3. Riina Maja – Sulo Waltter 
 
AIKUISMESTARUUS 
1. Anniina Ketola – Riennon Tähti 
2. Hanna-Kaisa Mäennenä – West 
Carmelita 
3. Arja Laurila – Störtebecker 
 
TAITOMESTARUUS 
1. Mandi Kirjavainen – Amancer 
2. Rosa Kalliainen – Prinsessa II 
3. Peppi Lumio – Marotte 
 
JUNIORIMESTARUUS 
1. Kia-Riikka Lähteenmäki – Alexsandra 
2. Rosa Kalliainen – Les Parize 
3. Maria Kukkula – Olympia III 
 
NUORTEN MESTARUUS 
1. Emmi Saarikko – Zamigo 
2. Johanna Lipponen – Vertical 
3. Roosa Onttonen – Cetina M 
 
SENIORIMESTARUUS 
1. Heidi Heikkilä – Cobrato 
2. Hanna-Leena Terhonen – Zilvester V 
3. Heini Puomila – Quickly KSTRS:n  

KOULUMESTARIT 

 
AIKUISMESTARUUS  

1. Mari Sunell – Tittan Taavi 
2. Sari-Anna Leppänen – Still-Hof Aurora 
3. Riina Maja – Amaretto 
  
PONIMESTARUUS  

1. Oona Liukkonen – Edenwoods 
Cassiopeia Cashel 
2. Milla Karjalainen – Orchard Miss Emma 
3. Oosa Sivén – Caramba 90 RP 
  
SUOMENHEVOSMESTARUUS 

1. Anne Leinonen – Säämies 
2. Henna Kannisto – Virrukka 
3. Anniina Ketola – Riennon Tähti 
 
JUNIORIMESTARUUS 

1. Renja Aarnio – Königs Kapris Ks 
2. Jenni Kinnunen – Knoblauch 
  
SENIORIMESTARUUS 

1. Saija Siuko – Sandemose LK 
2. Suvi Auvinen – Citrino V 
3. Heidi Salonen – Claire v. Driene 
  
KAKSOISMESTARUUS 

1. Linda Niinimäki – Riamu 
2. Netta Mankinen – Sir Vihtory 
3. Julia Behm – Escada VI 
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Ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskilpailut 2014 
 
Ratsastuskouluoppilaat kilpailivat omissa mestaruuskilpailuissaan Takkulassa elokuun 

ensimmäisenä viikonloppuna. Kilpailussa ponit, juniorit ja seniorit kilpailevat omissa 

luokissaan opetushevosilla sekä koulu- että esteratsastuksessa. Kouluratsastuksessa yli 

40-vuotiaat kilpailevat lisäksi omasta aikuismestaruudestaan. Kilpailussa TRS:aa edusti 

reipas joukko HorseForten oppilaita. NettiHokki pyysi Lahden kävijöitä kertomaan 

kisareissustaan ja kokemuksistaan. 

 

Tänä vuonna Ratsastuskouluoppilaiden 
mestaruuskilpailut järjestettiin 1.–3.8. Lah-
dessa, Takkulassa. Sinne suuntasi Horse-
fortea, ja samalla TRS:aa, edustamaan viisi 
ratsukkoa. Senioreissa koulua kisasivat 
Saara Hakanen ja Princeton II, ponien 
koulumestaruuteen osallistuivat Nea Jylhä 
ja Kononas. Junioreissa sekä esteitä että 
koulua kilpailivat Jenni Kinnunen ja Kno-
blauch sekä Essi Kaila ja Faust. Maija 
Rahkonen ponilla Pirouette lähti kilpaile-
maan ponien estemestaruudesta. 

Kolmipäiväinen kilpailu alkoi jo 
perjantai-aamuna, jolloin käytiin seniorei-
den ja ponien koulukarsinnat helppo B-
tasolla. Sekä Nea että Saara ratsastivat hie-
man alle 60 % tuloksen omissa luokissaan. 

Iltapäivällä oli vuorossa junioreiden 
koulukarsinta. Essin prosentit olivat n. 58 ja 
Jennin 66. Loppujen lopuksi joukkueesta 
ainoana finaaliin pääsi Jenni, joka nappasi 
myös karsinnasta viidennen sijan. 

Lauantai-aamuna ratsastettiin koulun 
finaaliluokat ja koko joukkue oli mukana 
kannustamassa. Jenni ratsasti helppo A-

tasoisen ohjelman prosentein 59,9 ja oli lo-
pulta 13./18. Iltapäivällä oli esteiden terve-
tuliaisluokka, joka ratsastettiin korkeudessa 
80 cm ja arvosteluna A.0.0. Jenni ja Maija 
ratsastivat puhtaat radat, mutta Essillä tuli 
yksi pudotus.  

Viikonloppu huipentui sunnuntai-
aamuna estemestaruuteen, jossa poneilla 
korkeutena oli 80 cm ja junioreilla 90 cm. 
Toisessa vaiheessa oli käytössä taitoarvos-
telu. Maijan suoritus valitettavasti hylättiin 
kuskin harmittavan mokan vuoksi ja Jennil-
lä tuli ensimmäisessä vaiheessa pudotus. 
Taitoarvosteluun asti pääsi Essi, mutta uu-
sinnan toiseksi viimeisellä esteellä putosi 
puomi. Loppujen lopuksi Essi oli tiukassa 
kilpailussa vasta 39./69. 

Vaikka suurta menestystä ei joukku-
eelle tullut, oli tänäkin vuonna kisamatka 
hieno kokemus. Ratsastajien ja hevosten li-
säksi mukana oli suuri taustajoukko. Koko 
porukka majoittui viikonlopun ajan Korpi-
kylän kartanon ratsastuskeskuksen tiloissa. 
Kiitos kaikille jotka mahdollistivat joukku-
eelle tämän reissun, ensi vuonna uudelleen!

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teksti: Essi Kaila ja 
Jenni Kinnunen
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Suomatkan tilalla kisataan koulua ja esteitä 
 
Kangasalla Suomatkan tilalla on aktiivista väkeä, joka on viime ja tänä vuonna järjes-

tänyt tilalla harjoitus- ja seurakilpailuja. Pyysimme suomatkalaisia kertomaan toimin-

nastaan NettiHokin lukijoille. 

 
Suomatkan tilalla Kangasalla toimii yksi-
tyistalli ja ratsastuskoulu. Tallin väki on ak-
tiivista porukkaa ja kisoja alettiin järjestää, 
kun useampi innokas ja kokenut kisajärjes-
täjä sai idean harjoituskisojen pitämisestä. 
Kaikki tilalla toimivat osallistuivat yhdessä 
kisojen järjestämiseen. Organisoinnissa 
ovat olleet mukana Suomatkan tallin yksi-
tyishevosten omistajat, Suomatkan ratsas-
tuskoulu ja Suomatkan tila. Hyvät puitteet 
ja yhteistyö ovat mahdollistaneet käytännön 
järjestelyt. Talkooporukka on koottu omalla 
fb-ryhmällä eli virtuaalisella tallinkäytäväl-
lä ja ratsastuskoulun ilmoitustaululla olleil-
la listoilla. Yhteistyötä olemme tehneet 
myös Tampereen Ratsastusseuran ja Kan-
gasalan Ratsastajien kanssa. 

Kaikki tuotot käytetään lyhentämät-
tömänä tilalla olevien ratsastuspuitteiden 
edelleen parantamiseen. Olemme hankki-
neet estekalustoa ja seuraavaksi ajatuksissa 
ovat peilit valmistuvaan maneesiin. 

Harjoituskisojen pitäminen aloitettiin 
vuonna 2013 kaksilla kisoilla. Tänä kesänä 
2014 pidettiin neljät kisat, joista kahdet 
viimeiset olivat Tampereen Ratsastusseuran 
alaisuudessa pidetyt. Seurakisoihin siirryt-
tiin monestakin syystä. Etuna on ratsastajil-
le kvaalimahdollisuudet ja järjestäjille 
kaikki virallisten kisojen mukanaan tuomat 
edut. Kisat on kutsuttu koolle ja tiedotus 
hoidettu Facebookin julkisilla tapahtumilla.  

Esteratsastuksen harjoituskilpailut pi-
dettiin helatorstaina 29.5.2014. Luokkia oli 
ristikoista 90 cm luokkaan. Kisa oli pieni 
(25 lähtöä) ja enimmäkseen Suomatkan ti-
lan omia ratsukoita. Määrää verotti osittain 
ajankohta, koska osa valmistautui viikonlo-
pun koulujen päätösjuhliin. Hyvin meni ja 
kaikilla oli mukavaa. Tapahtuman sivut 
https://www.facebook.com/events/1442744
042636895 

Kouluratsastuksen harjoituskilpailut 
6.7.2014 pidettiin aurinkoisessa säässä. 
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Luokkia oli raviohjelmasta HeA:han. Kil-
pailuihin oli rajoitettu osallistujamäärä 50, 
joka täyttyi varasijoja myöten. Kaikki il-
moittautuneet mahtuivat kuitenkin mukaan, 
koska tuli muutama peruutus ja saatiin 
varasijoilla olleet mukaan. Kisa sujui ja 
kaikki järjestelyt pelasivat erinomaisesti. 
Näimme paljon loistavia suorituksia. Nuo-
ria hevosia oli myös kouluttautumassa kisa-
radoille hyvällä menestyksellä. Tuomarin 
luvalla yksi ratsukko sai osallistua kilpailun 
ulkopuolisena ponin koulutusmielessä. Ta-
pahtuman sivut 
https://www.facebook.com/events/4378929
19686455 

 
Ensimmäiset seuratason esteratsas-

tuskilpailut olivat 24.8.2014. Seuratason 
kilpailut mahdollistivat ratsastajille kvaa-
lien hankkimisen aluetasoa tai esimerkiksi 
kenttäkisoja varten. Luokkia oli ristikoista 
80–90 cm luokkaan. Lisäksi mukaan otet-
tiin kilpailun ulkopuolisina kaksi metrin ra-
taa koulutusmielessä hyppäävää ratsukkoa. 
Nämä radat jäivät kuitenkin ratsastamatta 
kaatosateen ja raekuuron yllättäessä kilpai-
lun päätteeksi. Voittajille ja sijoittuneille 
jaettiin esinepalkinnot, jotka oli saatu pai-
kallisilta yrityksiltä aktiivisten tallilaisten 

ansiosta. Kisassa jaettiin myös tsemppiruu-
sukkeita muun muassa hyvästä veryttely-
käytöksestä. Tapahtuman sivut 
https://www.facebook.com/events/5421962
09218962 

Tampereen Ratsastusseuran koulurat-
sastuksen harjoituskilpailut pidettiin Suo-
menhevosen päivänä 6.9.2014. Päivän kun-
niaksi kaikki suomenhevosratsukot palkit-
tiin ruusukkeella ja ruusulla. Luokkia oli 
HeC, HeB ja HeA. Yksi kokematon ratsu 
sai tuomarin luvalla osallistua koulutusmie-
lessä kilpailun ulkopuolisena. Jälleen sää 
suosi kilpailupäivänä. Voittajat ja sijoittu-
neet saivat sponsoriemme lahjoittamia tava-
rapalkintoja. Luokassa HeA oli 2 osallistu-
jaa ja he saivat molemmat tsemppiruusuk-
keet. Tapahtuman sivut 
https://www.facebook.com/events/7184694
94857242 

Seuraavan kerran Suomatkassa kisa-
taan talvella uuden maneesin suojissa. Ma-
neesi valmistuu joulukuussa ja kisat pi-
dämme viimeistään tammikuussa. Tervetu-
loa Suomatkan tilalle niin kisoihin kuin tal-
lille ja ratsastuskouluunkin! 

 

 
 

Teksti: Sari Maunula. Kuvat: Taija Saastamoinen. 
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SUOMATKAN TALLI 

 
Tarjoamme täysihoitotallipaikkoja hintaan 500 €/kk maneesin valmistuttua 

joulukuussa 2014, sitä ennen tallipaikka 460 €/kk. 
 

*Vapaaheinä         *40 ha laitumia            *Laumoissa tarhaus mahdollisuus 
 

*Kokopäivä tarhaus       *Hyvät maastot           *Uusi maneesi 22x70 metriä 
 

*Kaksi kenttää                      *Isot karsinat               *Valoisa talli 
 

*Pelletti/Puru kuivitus  *Osaava henkilökunta      *Loistava talliporukka 
 

Ota yhteyttä ja tule tutustumaan: tallimestari Merja Kaunisaho  
p. 040 968 6633   
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TRS valmentaa 

Tuijan seurakenttävalmennukset 
 
Tämän vuoden lehdissä on jo ehditty esitellä TRS:n este- ja kouluvalmentajat. Tällä 

kertaa vuorossa on kenttävalmennettavia luotsaava Tuija Rosenqvist, joka on myös 

hallitseva kenttäratsastuksen senioreiden suomenmestari. 

 
TRS:n seurakenttävalmennus on tarkoitettu 
kaikille monipuolisesta harjoittelusta kiin-
nostuneille. Lähtötasona olisi hyvä olla 
esteratsastuksessa n. 70–80 cm ja koulurat-
sastuksessa heC–B. Kenttävalmennus sopii 
myös edistyneemmille ratsukoille, eikä ns. 
ylärajaa ole. Perusharjoittelusta hyötyvät 
kaikilla tasoilla olevat ratsukot. Kenttärat-
sastuksessa ratsastajan istunnalla ja tasapai-
nolla on suuri rooli ja niitä pyritäänkin eri-
tyisesti valmennuksissa kehittämään.  

Koska kenttäratsastuksessa ratsukon 
monipuolisuus korostuu, rakentuu valmen-
nusten runko hieman eri tavalla kuin esi-
merkiksi kouluratsastuksessa. Syyskaudella 
harjoitellaan enemmän perusratsastusta se-
kä tekniikka- ja voimaharjoittelua. Kenttä-
ratsastuksessa perusratsastuksen merkitys 
korostuu, sillä samojen hevosten tulee suo-

rittaa hyvin kouluratsastusliikkeistä, olla 
kuuliaisia, mutta rohkeita maastossa sekä 
hypätä tarkasti rataesteillä. Ratsukon väli-
nen luottamus on myös tärkeä ja järjestel-
mällisellä harjoittelulla sitäkin pystytään 
kehittämään. Kevättä kohti mentäessä siir-
rytään lajiharjoitteisiin kuten esteratojen ja 
maastoesteiden hyppäämiseen.  

Seuravalmennuksiin on sitouduttu kii-
tettävästi ja niitä on ollut kiva pitää. Val-
mennusten määrä on ollut sopiva ja harjoit-
teluolosuhteet ovat hienot! Jatkossa val-
mentajan ja ratsastajien yhteydenpitoa voisi 
vielä kehittää. Esimerkiksi kotiharjoittelun 
ja kilpailukalenterin suunnittelu ja mahdol-
listen ongelmien ratkaisu yhteisvoimin olisi 
mukava lisä. Kesäkaudella maastoestehar-
joittelun lisääminen olisi myös yksi asia, jo-
ta voisi kehittää. 

 

 
Tuija pitämässä TRS:n kenttävalmennusta Niihamassa kevättalvella 2014. 

 
Teksti: Heidi Salonen. Kuvat: Hanna Heinonen.
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Kouluratsastaja Piia Salminen  
 

TRS:n Piia Salminen nousi tänä vuonna nuorten kouluratsastajien maajoukkueeseen ja 

pääsi edustamaan Suomea sekä nuorten PM-kilpailuissa Norjassa että EM-kilpailuissa 

Italiassa. NettiHokki tutustui lähemmin Saksassa asuvaan, pian 19-vuotiaaseen Piiaan ja 

hänen taustoihinsa. Niin houkuttelevalta kuin haastattelumatka Saksaan olisikin kuu-

lostanut, tehtiin se sähköpostin välityksellä. 
 
Vaikka Salmisen perheellä ei ole lainkaan 
hevostaustaa, tahtoi Piia hevosen selkään jo 
3-vuotiaana ja aloitti ponitunneilla Tervaki-
ven Ratsutilalla. Ponituntien jälkeen harras-
tus jatkui ensin ryhmätunneilla ja sitten 
omalla vuokraponilla Moondelight Dahlial-
la, jonka Piia sai ollessaan 8-vuotias. Tam-
ma Moondelight Dahlia oli rodultaan A-
sektion welsh-poni. Ensimmäinen oma poni 
Piialle saapui vuotta myöhemmin. Lipizza-
risteytys, poniruuna Zagi hankittiin Tans-
kasta. Vauhdikkaan valkoisen ponin kanssa 
Piia pääsi kokemaan ensimmäiset koulu- ja 
estekilpailunsa. Ensimmäiset yhteiset kil-
pailut olivat Tampereen ratsastuskeskukses-
sa Niihamassa. Piia muistaa, että koulurata 
meni liian vauhdikkaasti ja hän päätti, ettei 
hänestä koskaan tule kouluratsastajaa. Vaan 
toisin kävi! Kouluratoja Piia ja Zagi kiersi-
vät tasolla helppo C–B. Esteitä ratsukko 
puolestaan hyppäsi tasolle 100 cm AM5 as-
ti. Piia osallistui Zagilla myös kenttäleirille. 
Jo parikymppinen Zagi on edelleen Salmi-
sen perheen omistuksessa ja nykyisin siitä 
huolta pitää poniratsastajaNetta Pietilä.  

Piia ja Casper Helsingin Young Riders 

Eventissä 2011. 

Kotimaan kilparadoilla Piia on nähty 
myös Zagin jälkeen hänelle hankitulla bel-
gialaisruuna Without A Trace D’Ici:llä 
”Casperilla” ja perheen friisiläisruuna Oeds 

V:llä. Casperin kanssa Piia kilpaili alue- ja 
kansallisella tasolla esteitä 120 cm:n luok-
kiin saakka. Oedsin kanssa puolestaan Piia 
kilpaili kouluratsastuksessa aluetasolla 
helppo B ja A -luokkia. Molempien hevos-
ten kanssa tuli jonkin verran menestystä ja 
sijoituksia. 

Peruskoulun jälkeen Piia meni luki-
oon, mutta se tuntui olevan kaukana siitä, 
mitä hän sillä kohtaa halusi elämältään. Sen 
jälkeen Piia oli hetken Ahlmannin ammat-
tiopistossa pienelänhoitajalinjalla, mutta 
keväällä 2012 tuntui, että jotain puuttui. 
Syntyi spontaani idea muuttaa Saksaan. 
Valmentajansa ja ystävänsä Antonio do 
Valen innoittamana Piia pakkasi laukkunsa 
ja lähti Saksaan elokuussa 2012. Mukaan 
lähtivät myös hevoset Casper ja Oeds. Äi-
dille reissussa luvattiin olla vain puoli vuot-
ta, mutta se on venynyt jo kahdeksi vuo-
deksi, eikä takaisintulosuunnitelmia ole. 
Maailma vei Piian mennessään. Saksassa 
tie vei Böckmann Pferde tallille Lastrupiin, 
jossa vierähti kaksi vuotta. Siellä Piia ensin 
valmentautui este- ja kouluratsastajana ja 
myöhemmin työskenteli Antoniolle koulu-
ratsastuspuolella. Lastrupista matka jatkui 
tämän vuoden syyskuussa Koschel Dressa-
gen tallille Hageniin. Siellä valmennuksesta 
vastaa legendaarinen Jürgen 
Koschel yhdessä poikansa Christoph 
Koschelin kanssa. Uusi valmennusyhteis-
työ Koschelien kanssa alkoi syyskuun lo-
pussa. 

Saksaan Piia lähti esteratsastajana. 
Aluksi hän ratsasti päivittäin kolmea este-
hevostaan Gilbert Böckmannin esteval-
mennuksessa ja kiersi syksyn 2012 Saksan 
kansallisia estekilpailuja. Esteratsastuksen 
ohella hän kuitenkin treenasi kouluratsas-
tusta Antonion kanssa omilla ja Antonion 
hevosilla. Kun taidot kouluratsastuksessa 
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karttuivat, Piia tunsi löytäneensä oman la-
jinsa. Ensimmäinen rakkaus kouluratsas-
tuksessa oli lusitano-ori Brawo, jonka kans-
sa Piia sai yhteistyön toimimaan ja pääsi 
harjoittelemaan kunnolla vaativa liikkeitä. 
Siinä kohtaa Piian mieleen tuli, että miksipä 
ei. Myös Antonio kannusti ja kysyi suo-
raan: ''Are you crazy, why do you want to 
do showjumping, when your talent is so-
mewhere else, in dressage!'' Siitä se kou-
luratsastusura lähti. Estehevoset lähtivät uu-
siin koteihin ja Piia jatkoi valmentautumista 
Antonion kanssa kouluratsastuksessa. 
Myöhemmin hän sai työpaikan Antoniolta, 
mikä toi lisäpontta alkavaan uraan. 

Piia ja Wild Soul CDI*** StadlPaurassa. 

Estekilpailujen lisäksi Piia on kilpail-
lut Saksassa kansallisissa ja kansainvälisis-
sä kouluratsastuskilpailuissa. Piian ensim-
mäiset kansainväliset kilpailut olivat Hol-
lannissa Zeeland Outdoors huhtikuussa 
2014. Siitä lähtien kansainvälisiä startteja 
on tähän mennessä kertynyt kymmenkunta. 
Huippukohtia ovat olleet Nations Cup Futu-
re Champions CDI*** Hagenissa tämän 
vuoden kesäkuussa sekä tämänvuotiset 
Pohjoismaiden mestaruuskilpailut Norjassa 
ja Euroopan mestaruuskilpailut Arezzossa, 
Italiassa. Paperilla Piian parhaimmat tulok-
set ovat olleet Junior Finalen voitto Anku-
missa marraskuussa 2013, joukkuepronssi 
nuorten ratsastajien PM-kisoissa sekä oma 
ennätys 68,395 % Euroopan mestaruuskil-
pailujen nuorten henkilökohtaisessa ohjel-
massa. Itse Piia kuitenkin pitää parhaimpa-
na tuloksenaan sitä, mikä fiilis sekä hevo-
sella että ratsastajalla on radalla. Tämä vuo-
si oli Piian ensimmäinen kausi nuorena rat-

sastajana. Maajoukkuepaikka oli laadittu 
hänen tämän vuoden tavoitteisiin, sillä hä-
net haluttiin suoraan nuorten maajoukkuee-
seen. Maajoukkuepaikka saavutettiinkin 
kovalla työllä, riittävillä tuloksilla ja taiste-
lutahdolla. 

Hevosia Saksassa Piialla on tällä het-
kellä kuusi. Niistä kaksi on vuotiaita orivar-
soja, joista toinen on tulevaisuuden toivo 
linjasta Temptation x Rubin Cortes. Muut 
hevoset ovat 8-vuotias hannoverruuna Wa-
lentino (White Star x Le Beau), 5-vuotias 
hannoverruuna Secret Lover (Stedinger x 
Lauries Crusador xx), 6-vuotias hannover-
tamma Lola (Londontime x Florestan I) se-
kä Piian ykköshevonen 12-vuotias hanno-
verilainen jalostusori Wild Soul (Welt-
meyer x Winterwald). Näistä kaksi, Lola ja 
Wild Soul, lähtivät Piian mukaan Kosche-
lille. Lola on superlahjakas suuriliikkeinen 
tamma, jonka kanssa suunnitelmissa on pa-
rin vuoden päästä kilpailla mm. Louidor 
Cupia, joka on nuorille, lahjakkaille hevo-
sille suunnattu arvokilpailu Inter II - ja 
Grand Prix -tasolla. Tällä hetkellä Lolan 
kanssa keskitytään yhä huolelliseen valmis-
teluun ja pohjatyöhön tulevaisuutta silmällä 
pitäen. Ykköshevonen Wild Soul teki tänä 
vuonna mielettömän kauden. Viimeisinä 
vuosina ennen Piialle tuloa ori oli keskitty-
nyt vain jalostusorin tehtäviin, eikä sitä ol-
lut lainkaan treenattu. Antonion valvovan 
silmän alla Wild Soul on tänä vuonna saatu 
nostettua GP-tasolle. Sen vahvuuksia ovat 
erinomainen piaffe ja piruetit. Ensi vuoden 
tavoitteena orin kanssa on nuorten ratsasta- 

 

Piia ja Wild Soul EM:ssä Italiassa 



 26 

jien luokat sekä Grand Prix. Piian tavoittee-
na onkin ensi vuonna jatkaa kansainvälisel-
lä tasolla ja päästä edustamaan Suomea ar-
vokilpailuihin. Tavoitteena on myös siirtyä 
pysyvästi GP-tasolle. Ammatinvalintakin 
on selvä: ammattilaisratsastajan ura. Jo ai-
kaisemmin syntynyt ajatus on näiden vuo-
sien kuluessa vain vahvistunut ja Antoniolle 
työskentelystä sai esimakua tulevasta 
ammattilaisurasta. 

NettiHokin lukijoille Piia lähettää seuraavat 
terveiset: Lainatakseni Spede Pasasta, ''Ei 
minulla ole toteutumattomia haaveita. Te-
keminen ja haaveileminen on minulle yksi 
ja sama asia. Jos joku asia alkaa kiinnostaa, 
niin ryhdyn toteuttamaan sitä.'' Haluan roh-
kaista kaikkia lähtemään maailmalle ja to-
teuttamaan unelmiaan. Kaikki on mahdol-
lista, kunhan uskoo itseensä ja on valmis 
tekemään töitä sen eteen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piia ja hänen ykköstykkinsä Wild Soul 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Piia Salmisen kotialbumi. 
 
 

 
 

 

 

 

 

MAINOSTA NETTIHOKISSA TAI TRS:N NETTISIVUILLA 
 

NettiHokki: 
• Koko sivu 60 e. Jos samassa numerossa kaksi tai useampia sivuja, hinta 50 e/sivu 
• 1/2 sivua 30 e 
• 1/4 sivua 15 e 
• 1/8 sivua 10 e 
• Vuosialennus 20 %, kun ilmoitus vuoden jokaisessa numerossa 

Seuran nettisivut: 

• 50 e/kk 
• 250 e/ 6 kk 
• 400 e/v 
• Koko: 50–240x240 px (k x l) 
 
Ota yhteyttä: hokkitrs@gmail.com tai Anna-Kaisa Tiainen, akvuorinen@gmail.com, p. 
050 330 5228       
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Kouluratsastaja Karoliina Vuojolainen 
 

Karoliina Vuojolainen menestyi jo ponillaan Theo Leo, mutta tänä vuonna menestystä 

on tullut aiempaa enemmän, kun kilpakumppaniksi on vaihtunut hevonen Suriano N.R. 

NettiHokki pyysi Karoa kertomaan itsestään. 

 

Olen Karoliina Vuojolainen, 17-vuotias 
kouluratsastaja. Ratsastuksen aloitin 5-
vuotiaana käymällä satunnaisesti Viholan 
ratsastuskoululla ratsastamassa shetlan-
ninponeilla Jöröllä ja Prinssillä. Vuonna 
2004 aloitin tunnit Vahannan ratsastus-
koulussa ja 7.5.2011 lähes jokaisen poni-
tytön unelma toteutui, kun sain ensimmäi-
sen oman ponin Theo Leon. ”Leo” oli 
tuolloin 9-vuotias, ratsastuskoulusta ostet-
tu pikkuponi, joka opetti minulle todella 
paljon ratsastuksesta ja hevosen omista-
misesta. Kovan työn tuloksena kehityim-
me yhdessä Leon kanssa seuratasolta kan-
salliselle FEI HeA -tasolle vajaassa kahdes-
sa vuodessa ja vuonna 2012–2013 olimme 
mukana myös ponien maajoukkuevalmen-
nettavissa. Ponivuosieni ollessa lopuillaan, 
aloimme etsiä Leolle uutta kotia ja minulle 
uutta juniorihevosta. 

Sopivan hevosen etsimisessä menikin 
yllättäen yli puoli vuotta. Helmikuussa 
2014 vanhempieni omistukseen siirtyi uusi 
hevosemme, Suriano N.R., ja kaksi viikkoa 
myöhemmin Leo muutti uudelle omistajal-
leen. Valmentajieni ansiosta olemme Suria-
non kanssa päässeet kehittymään nopeasti 
eteenpäin. Pääsimme heti tänä kautena mu-
kaan maajoukkuevalmennettaviin ja kilpai-
lemaan kansallisia junioreiden VaB-
luokkia. 

Kausi on mennyt paremmin kuin kukaan 
osasi odottaa. Finnderbyssä voitimme en-
simmäisen kansainvälisen luokan ja SM-
pronssimitali on tältä vuodelta meidän hal-
lussa. Kauden kruunasi paikka maajoukku-
eessa ja kesällä olimmekin edustamassa 
Suomea Norjan Kristiansandissa PM-
kilpailuissa ja Italian Arezzossa EM-
kilpailuissa. Matka kesti yhteensä neljä 
viikkoa. Oli hieno kokemus päästä näke-
mään muita eurooppalaisia ratsukoita ja 
päästä kilpailemaan heidän joukossaan. 
Matka oli kaikin puolin hieno kokemus ja 
synnytti kipinän päästä kilpailemaan uudel-
leen Euroopassa. Tällä hetkellä valmentau-
dun Sepon kanssa HIHS:issä pidettävän Fu-
ture Cupun finaaliin ja hallimestaruuksiin. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teksti: Karoliina Vuojolainen. Kuvat: Karoliina Vuojolaisen kotialbumi.
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Kilpailupaikalla käyttäytyminen 
 
Viime lehdessä Matti Kuusi alias M6 kirjoitti hyvien tapojen ja taitojen takaisin saami-

sesta. Tällä kertaa pyysimme Mattia jatkamaan siitä, mihin hän viimeksi jäi ja ilok-

semme hän jälleen vastasi pyyntöömme. 

 

Moro. Edelliseen Hokkiin kirjoittelin jon-
nekin kadonneiden hyvien tapojen ja taito-
jen takaisin saamisesta. Lopetin jutun lau-
seeseen: ”Kilpailupaikalla käyttäytymi-
nen on oma lukunsa, johon voimme palata 
myöhemmin, mikäli tarpeelliseksi katso-
taan. Joitakin pääperiaatteita käy ilmi paris-
ta kuvasta.” Kuvista selvisi kaksi asiaa: he-
vonen on kaikkein tärkein, ja kiitos on edel-
leen sangen käyttökelpoinen sana. Varsin-
kin hymyyn yhdistettynä. ☺ Ainakin lehden 
päätoimittaja oli jutun lukenut, koskapa lä-
hestyi sähköpostilla kehottaen palaamaan 
tässä lehdessä aiheeseen. 

Asiaan. Kilpailutoimintaa tasavallassa 
ohjailee Suomen Ratsastajainliito ry. Se on 
luonut kilpailujärjestelmän kaikille ratsas-
tuksen lajeille, laatinut säännöt ja myöntä-
nyt kilpailujen järjestämisoikeuden kaik-
kien liiton jäsenseurojen lisäksi eri ano-
muksesta myös muulle yhdistykselle, hen-
kilölle tai yhteisölle. Kilpailujen järjestämi-
nen ei minkään järjestäjän osalta olisi mah-
dollista ilman suurta vapaaehtoisten armei-
jaa, joka tekee pyyteettömästi, pääosin kah-
vi- ja ruokapalkalla, jättimäisen työmäärän 
kutakin kilpailua kohden. Luontaisetuna on 
useinkin kilpailevan osapuolen ja tausta-
joukkojen taholta tuleva kohtuuton arvoste-
lu. Teet niin tai näin, aina on kaikki väärin-
päin. (Luin tänään jaetusta tiedotteesta, että 
Helsingin UB Horse Show’ssa on 500 
vapaaehtoisen joukko.) 

Muistakaapa kilpailujen ”asiakkaat” 
tämä, ennen kuin seuraavan kerran haukutte 
portinaukaisijan pystyyn huonosta kentän 
pohjasta, mihin haukuttu ei suinkaan ole 
syyllinen. Turha on myöskään heti aikatau-
lun mukaisen alkamisajan jälkeen haukkua 
netissä valokuvaajia kuvien puutteesta.  
Törmäsin tänään (28.9.2014) Niihamassa 
TRS:n seura- ja aluetason koulukilpailuissa 
pariin kuvaajaan, joilta kuva syöksähti net-
tiin heti tultuaan otetuksi. Kilpailun alun 

myöhästyminen ei todellakaan ole kuvaa-
jien vika. 

En toki väitä, ettei kilpailuissa kos-
kaan ole mitään vikaa. Ihmisethän niitä te-
kevät. Silmitön, joskus jopa lain salliman 
desibelimäärän roimasti ylittävä, solvaami-
nen vain sattuu kohdistumaan täysin vää-
rään kohteeseen. Asiallinen, perusteltu kri-
tiikki pitää osoittaa suoraa kilpailun johta-
jalle, tuomariston puheenjohtajalle, rata-
mestarille, tallimestarille jne. Kansliakin 
noudattaa tpj:n ja sääntöjen määräyksiä, joi-
ta sen henkilöstö ei ole itse kilpailijoiden 
kiusaksi keksinyt. Kritiikkiä antaessa suu-
pieletkin voivat olla mieluummin ylös- kuin 
alaspäin. ☺ 

 
Muutama sana kisaetiketistä (vähintään 
hieman estepainotteisesti). 

Kilpailupaikka ja sinne tuleminen. 
Pyri etukäteen selvittämään seuraavan kisa-
paikan olosuhteet. Vaikka olisit ollut siellä 
jo ennenkin, on hyvä tarkistaa olisiko jokin 
oleellinen seikka muuttunut. Kipa kut-
suineen, tiedotteineen ja muine liitteineen 
on oiva lähde, samoin hyvä valmentaja ja 
luotettavat kokeneet kanssakilpailijat. Jos 
haluat nähdä alueen kartat ja ilmakuvat, 
voit poiketa osoitteessa 
http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat. Jos 
kilpailuareena on ruohopohjainen, selvitä 
hokkien käyttötarve ja -periaatteet. (val-
mentaja). 

Seuraa kilpailupaikalle tulessasi vii-
toitusta ja tottele liikenteenohjaajia. Suu-
pielet kannattaa katsoa ajoneuvon peilistä 
oikeaan asentoon. Jos oma tai kuljettajasi 
ajotaito ei ole aivan huippulaatua, apua voi 
pyytää liikenteenohjaajilta. 

Kun ajoneuvo on paikallaan, hevonen 
tarkistettu, otettu suitsittuna ulos, ja kilpai-
lunumero kiinnitetty mieluimmin päitsien 
molemmille puolille, kannattaa mennä 
kansliaan.  Siellä tarvittavat paperit ja to-
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distukset selviävät yleensä kilpailukutsusta 
(KIPA). Kannattaa muistaa, että hevosta 
koskevat asiakirjat pitää olla aina hevosta 
kuljetettaessa mukana ajoneuvossa, ettei 
matka katkea. Vaikka kansliassa ei olisi 
tarvetta paperien vuoksi käydä, on hyvä ta-
pa mennä ilmoittamaan, että on saapunut 
paikalle. Toki homman voi hoitaa känny-
källäkin, mutta jotenkin tuntuu kohteli-
aammalta, jos näyttää naamansa livenä. 
Kansliaan ei kannata mennä esittämään it-
seään ja hevosiaan koskevia erityistoiveita. 
Säännöt on tehty, jotta homma pysyisi 
hanskassa ja olosuhteet olisivat kaikille 
tasapuoliset. Niiden tarkoitus ei ole kilpaili-
joiden kiusaaminen. Omaisista puhumatta-
kaan. 

Jos kilpailuohjelmaan sisältyy hevos-
tarkastus, kannattaa siihen liittyvät asiat 
tarkistaa oman lajinsa kilpailusäännöistä, ja 
harjoitella ne valmentajan kanssa ennen 
kilpailuihin lähtöä. 

Mikäli hevonen yöpyy kilpailupai-
kalla olevissa talleissa, ei sen paikkaa saa 
säätää ilman tallimestarilta saatua lupaa. 
Muista, että tallialue on ratsusi koti, käyt-
täydy sen mukaisesti ja muista antaa hevo-
selle taukoja myös lepäämiseen ja syömi-
seen. Katso, että hevosesi on kotiutunut 
karsinaansa, ennen kuin jätät sen yksin pi-
demmäksi aikaa. 

Tutustu kilpailualueeseen ja sen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. Missä ovat 
käsihevosalue, verryttelyalue(et), vesi, lan-
tala, purut, areena, ilmoitustaulu, bufetti, ja 
sen antimet. Samalla voit vaihtaa muuta-
man sanan tapaamiesi toimihenkilöiden 
kanssa. Vähintään voit tervehtiä, hymyä 
unohtamatta. Selvitä myös esim. verryttely-
alueen ”vetokyky”. 

Esterataan tutustutaan kilpailuasus-
sa. Ratamestari ja vähintään yksi tuomareis-
ta, usein myös tpj, ovat ainakin osan aikaa 
radalla. Mikäli sinulla on rataa koskevia ky-
symyksiä tai huomautuksia, nykäise kohte-
liaasti hihasta, niin saat vastauksen välittö-
mästi, ilman nettikeskustelua! Oivallinen 
paikka ajatusten vaihtoon on aamupalan ai-
ka. Itse olen käynyt parhaat keskustelut 
Ypäjän ruokalassa aamuseitsemän aikoihin. 

Suunnittele verryttelyä varten aika-
taulu. Muista, että et ole ainoa alueella. 
Keskity kuitenkin omaan suoritukseesi, jätä 
muiden taitojen, ulkonäön, hevosen yms. 
arviointi muiden tehtäväksi. Potkuherkän 
hevosen häntään on syytä kiinnittää punai-
nen rusetti. Jos näet sellaisen jonkun toisen 
hevosella, kunnioita sitä riittävällä etäisyy-
dellä. Unohda kännykkä. 

Kun sinut kutsutaan suoritukseen ra-
dalle, tule reippaasti ja tervehdi tuomaria 
näkyvästi. Ison kentän vastakkaisessa kul-
massa tapahtuva vienoa nyökkäystä on vai-
kea havaita. Usein olen luullut sitä hevosen 
kuoppaan astumisen aiheuttamaksi huojah-
dukseksi. Radalta myös poistutaan suori-
tuksen jälkeen hidastelematta. Tyytyväi-
syyttä voi tietenkin näyttää, mutta ylenpalt-
tista brassailua on syytä välttää. Vähemmän 
onnistuneen suorituksen jälkeen ei pidä 
kohdistaa kiukkuaan hevoseen. Suurin syyl-
linen kun useimmiten istuu hevosen selässä. 
Viivyttelemättä ja rapsutellen pois kentältä. 

Mikäli olet tyytymätön tuomariston 
suorituksestasi tekemään päätökseen, sinul-
la on luokkaan osallistuneena kilpailijana 
oikeus tehdä tuomaristolle oikaisupyyntö 
(entinen vastalause/protesti).  Tuomariston 
puheenjohtajan velvollisuus on opastaa si-
nua, tai jos olet alaikäinen edustajaasi, 
oikaisupyynnön teossa. Jos tuomaristo on 
fiksu ja huomaa itse tehneensä virheen, se 
voi muuttaa tekemänsä päätöksen itsenäi-
sesti. Kannattaa siis mennä keskustelemaan. 
Arvostelulajeissa ei voi tehdä arvosteluun 
kohdistuvaa oikaisupyyntöä. Perusteluja 
kannattaa kysellä. Kohteliaasti. 
 

Päätössanat 
Kävi kilpailuissa miten tahansa, muista hoi-
taa hevonen, se on kaikkein tärkein. Lastaa 
hevonen suitset päässä. Muista rauhallinen, 
ennakoiva ajotapa. Hevosia kuljetettaessa ei 
näprätä kännyköiden kanssa. Kotitallille 
päästyä hoida vielä hevonen. Kun olet huo-
lehtinut kaikki asiasi oikaisupyyntöä myö-
den jo kilpailupaikalla, sinun ei tarvitse ko-
tiin lopulta päästyäsi enää osallistua hyö-
dyttömään kilpailujen sättimiseen netissä. 
Jos kuitenkin tunnet siihenkin tarvetta, älä 
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kirjoita mitään sellaista, mitä et haluaisi it-
sestäsi lukea. 

Menestystä kilpailuihin, M6 

 

Tässä pari kuvaa, jos sopii. Toi kuskin toiminta on tosi törkeetä. Alkuperäisestä fotosta näkyy 
selvästi, että kuskilla on nahat silmillä, eli väsy on iskenyt, mutta viestiä pukkaa, samoin vie-
ressä istuva. Kolmas kuvaa. Maantielle, peileihin tai hevososaston monitoriin ei katso kukaan. 

 

Kuva: FB. 

 

Suomalaisen esteratsastajan perusilme Ruilassa 

keväällä 2013. Kuva M6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

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 
viime vuosien aikana lainarahalla, kaipaa seura apuasi, jotta lainat eivät liikaa kasva. 
Muistolaatat sijoitetaan tällä kertaa ison maneesiin kaikkien siellä liikkuvien iloksi. 

 
Hinnasto: 

Iso muistolaatta (koko 21 x 12,5 cm) 100 e 
Pieni muistolaatta (koko 21 x 5 cm) 80 e 

 
Tilaukset Anna-Kaisalta, akvuorinen(a)gmail.com tai puhelimella 050 330 5228 
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Reportteri 
 
Reportteri kaipaa pieniä juttuja seuralaisten 
elämästä ja lähialueen tapahtumista. Jos si-
nulla on mielessäsi Reportteri-palstalle so-
piva juttu, lähetä se meille joko sähköpostil-
la tai seuran nettisivujen kautta. 
 
Ninja Rorarius ja Hally Berry tekivät vah-
van kauden vaativa B -tasolla. Ratsukko si-
joittui lähes jokaisessa startissaan. Heinä-
kuun alussa Kuopiossa tuli voitto sekä 7-
vuotiaiden Championsarjan osakilpailussa 
(68,472 %) että avoimessa VaB:10:ssä 
(65,987 %). Lappeenrannassa 18.–19.7. rat-
sukko sijoittui Championsarjan osakilpai-
lussa toiseksi (73,800 %) ja oli avoimessa 
vaativassa B:ssä kuudes (65,125 %). Nuor-
ten Hevosten Festivaaleilla Ypäjällä 6–7-
vuotiaille avoimessa VaB:0:ssa ratsukko si-
joittui toiseksi (67,500 %). Ratsukon kausi 
huipentui elokuun lopussa Harjussa kahteen 
kakkosijaan, jotka tulivat avoimesta vaati-
vasta B:stä (65,392 %) ja Supreme Horse 
Care 7-v. Championsarjan finaalista 
(72,300 %). 
 
Meri-Maaria Pöysti ja Uniek Utopia kier-
sivät kesällä Animagi Junioricupia, joka 
kilpailtiin helppo A -tasolla. Kuopion osa-
kilpailussa heinäkuun alussa ratsukko sijoit-
tui kolmanneksi tuloksella 64,702 %. Sarjan 
finaali ratsastettiin Mäntyharjulla 31.8. Fi-
naalissa ratsukko sijoittui seitsemänneksi 
prosentein 58,869 %. 
 
Veera Tanila ja Luca’s kiersivät Racing 
Trophy -sarjan 5-vuotiaiden osakilpailuja. 
Ratsukko sijoittui jaetulle ensimmäiselle si-
jalle Savonlinnan ja Lappeenrannan osakil-
pailuissa. Lappeenrannasta tuli kaksikin 
ykkössijaa. Kemiön osakilpailussa ratsukko 
sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle pudotet-
tuaan yhden puomin toisessa vaiheessa. Ra-
cing Trophy -sarjojen finaalit käytiin Laak-
solla 30.–31.8. Finaalin molemmissa osa-
kilpailuissa ratsukko teki virheettömän suo-
rituksen ja oli jaetulla ensimmäisellä sijalla. 
5-vuotiaiden kokonaistuloksissa ratsukko 
oli kolmas. Ratsukko jatkoi hallissa hyviä 

suorituksia. Ypäjällä syyskuun lopussa se 
hyppäsi ensin puhtaasti 5–7-vuotiaiden 110 
cm osakilpailun ja sijoittui 5-vuotiaiden 
hallimestaruuksissa (115/110 cm) kolman-
neksi toisen vaiheen yhdellä aikavirheellä. 
 
LähiTapiola Future Challenge -sarjan 3. 
osakilpailussa Savonlinnassa Heini Puomi-
la sijoittui Wallengerilla kolmanneksi. 
Luokan estekorkeus oli 140 cm. 
 
Valtteri Reilin ja Welfe de la Vie ovat 
napsineet sijoituksia pitkin kautta. Savon-
linnan OperaGameseissä ratsukko sijoittui 
140 cm:n luokassa neljänneksi. LähiTapiola 
GP:n 145 + 150 cm osakilpailuista sijoituk-
set tulivat Hangossa (5.), Lappeenrannassa 
(8.) ja sarjan finaalista Laaksolla (4.). Lap-
peenrannasta tuli lisäksi sijoitus 130 cm 
luokassa, kun ratsukko oli viides. GP-sarjan 
kokonaistuloksissa ratsukko oli kolmas. 
 
Myös Sari Lundén ja Lasdiema ovat kas-
vattaneet ruusukerivistöään pitkin kautta. 
Savonlinnan 130 cm:n luokassa ratsukko oli 
kolmas. Tuomarinkylän vastaavasta luokas-
ta tuli sija kaksi. Kangasalla ratsukko voitti 
luokan 120 cm ja oli luokassa 130 cm toi-
nen. Salon 125 cm:n luokasta tuli jälleen 
toinen sija ja Laaksolla 135 cm:n luokasta 
voitto. Ratsukon menestys jatkui siirryttäes-
sä halliin Ypäjällä syyskuussa, kun UB 
Horse Show’n karsintaluokasta 130 + 135 
cm tuli 9. sija. 
 
TRS:n ponitytöt osallistuivat kauden mit-
taan Animagi ponicupeihin. Lohjan pikku-
ponicupin osakilpailussa 100 cm Hilja 
Viertola ja Saskia olivat sijalla neljä. Viik-
koa myöhemmin Kokkolassa ponicupin 
osakilpailussa 110 cm ratsukko sijoittui vii-
denneksi. Samassa luokassa Kiia-Riikka 
Lähteenmäki Horsemosens Milanolla oli 
neljäs. 
 
Alina Pajula ja Casino III sijoittuivat 
toiseksi Lohjalla 6.7. luokassa 130 + 130 
cm. Kaksi viikkoa myöhemmin Kemiössä 
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ratsukko sijoittui kahdeksanneksi luokassa 
120 cm ja voitti luokan 130 cm. 
 
Kangasalla Parvelassa 6.7. käydyissä kou-
luratsastuskilpailuissa Karoliina Leponie-
mi sijoittui V.K. Ninalla helpossa A:ssa 
kuudenneksi prosentein 63,700 %. Luokka 
oli avoin kansallisessa VaB:ssä tai vaati-
vammalla tasolla sijoittumattomille ratsu-
koille. 
 
13.7. Turun Metsämäessä Heta Harju ja 
Gotika sijoittuivat seitsemänneksi luokassa 
120 cm AM5.  
 
Oona Liukkonen on ahkerasti kiertänyt 
koulukilpailuja poninsa Edenwoods Cas-
siopeia Cashelin kanssa. Useiden aluetason 
ruusukkeiden lisäksi ratsukko sai ruusuk-
keita Vaasan kansallisista kouluratsastus-
kilpailuista 13.7. Poneille, nuorille hevosille 
ja suomenhevosille avoimessa helppo B:0 -
luokassa ratsukko oli toinen (65,700 %). 
Kaikille avoimesta A-merkin kouluohjel-
masta puolestaan tuli sija neljä (60,926 %). 
 
Mira Rantanen ja Chick nappasivat toisen 
sijan 120 cm:n korkeudella hypätyssä 
KemiöDerbyssä. Lappeenrannan Hevos-
Hippaloissa elokuun toisena viikonloppuna 
ratsukko sijoittui kuudenneksi 120 cm:n 
luokassa. 
 
Nina Steiner ja Wallenberg Lemonade ot-
tivat Lapinlahdella 20.7. kauden toisen si-
joituksensa helpossa luokassa, kun ratsukko 
sijoittui viidenneksi. Samassa luokassa 
Renja Aarnio ja Königs Kapris KS sijoit-
tuivat seitsemänneksi ensimmäisessä kan-
sallisessa kenttästartissaan. Renjan ja Kap-
rin kausi huipentui junioreiden kenttäratsas-
tuksen SM-pronssiin Pudasjärvellä 14.9. 
 
Tällä kaudella Ninja Rorariuksen alla näh-
tiin Hally Berryn lisäksi Hanna Leskisen 
Henry II. Lappeenrannassa ratsukko sijoit-
tui kaikille avoimessa vaativassa B:ssä yh-
deksänneksi prosentein 62,905 %. Henryn 
kanssa Ninja pääsi myös ratsastamaan en-

simmäiset Prix St. Georges -luokkansa, ei-
vätkä sijoituksetkaan jääneet kauaksi. 
 
Heinäkuun lopussa Kangasalla Karoliina 
Kovanen sijoittui Charistinalla kuudennek-
si luokassa 120 cm. 
 
Ponien ja suomenhevosten esteratsastuksen 
SM-kilpailut järjestettiin Tuurissa elokuun 
puolivälissä. Sari Lundén ja Sorajouhi si-
joittuivat molemmissa suomenhevosten 
osakilpailussa viidenneksi. Osakilpailut 
käytiin estekorkeudella 110 cm AM5 ja 110 
+ 120 cm. Myös kokonaiskilpailussa ratsu-
kon tulos oli viides. Pienten ponien 1. ja 2. 
osakilpailussa Anniina Leponiemi ja Turf-
horst Royal Rose sijoittuivat neljänneksi. 
Toisessa osakilpailussa Hilja Viertola ja 
Saskia olivat toisella sijalla. Kokonaistulok-
sissa molempien poniratsukoiden suoritus 
valitettavasti keskeytyi hylkäämiseen 3. 
osakilpailussa. Pienten ponien osakilpailut 
kilpailtiin estekorkeudella 100 cm AM5, 
110 cm ja 110 + 115 cm. 
 
Loimihaan Loikissa 23.8. järjestetyissä 
suomenpienhevosten koulumestaruuskilpai-
luissa Oona Liukkonen ja Riamu saivat 
junioreiden hopeaa tuloksella 65,375 %. 
Kilpailu käytiin helppo C -tasolla. 

 
Oona ja Riamu radalla Niihamassa. Kuva 

Hanna Heinonen. 

 
Nuorten Hevosten Festivaaleilla Ypäjällä 
kilpailtiin Racing Noviisisarjan finaalit. 5-
vuotiaiden finaalissa Heidi Heikkilä sijoit-
tui neljänneksi omalla kasvatillaan 
Cocezzionella. 
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Anniina Leponiemi viimeisteli kuntoaan 
Laaksolla järjestettyihin GP-finaaleihin 
voittamalla Turfhorst Royal Rosella Salossa 
Staffanberg ponisarjan osakilpailun 110 cm. 
Kuntohuippu osui kohdilleen ja myös Laak-
solla Pikkuponi GP:n finaalissa 115 cm tuli 
voitto. Pikkuponien GP -sarjakilpailun 
kokonaistuloksissa ratsukko oli toinen. 
Ypäjällä syyskuun lopussa Staffanberg 
ponisarjan finaalissa 110 cm ratsukko oli 
kolmas. 

 
Anniina ja Turfhorst Royal Rose Laaksolla 

29.8. Kuva Kim Olin. 

 
31.8. Takkulassa ratsastetuissa Hämeen 
alueen seurajoukkueiden estemestaruuksis-
sa TRS:n joukkue nro 2 sai pronssia. Jouk-
kueessa ratsastivat Hilja Viertola – Golden 
Heart, Sallamaria Moilanen – Arkadia ja 
Annukka Nyberg – Kiddy Queen. Kilpailu 
ratsastettiin estekorkeudella 100 cm. 
 
Kouluratsastuksen aluemestaruuskilpailuis-
sa Takkulassa TRS:n ponitytöt ottivat kak-
soisvoiton. Ponimestaruuskullan vei Oona 
Liukkonen Edenwoods Cassiopeia Cashe-
lilla ja hopeaa sai Karoliina Leponiemi 
V.K. Ninalla. Ponimestaruus kilpailtiin 
helppo B -tasolla. 
 
Noora Ojanperän kasvattama ja Aulikki 
Laineen omistama ori Pörnä-Poika menes-
tyi 6-vuotiaiden suomenhevosten esteratsas-
tuksen kasvattajakilpailussa. Ensimmäisen 
osakilpailun Pörnä-Poika hyppäsi kuskinsa 
Tytteli Tetri-Rantasen kanssa puhtaasti, 
mutta toisessa osaskilpailussa putosi kaksi 
puomia. Kokonaistuloksella 8 vp ratsukko 
pääsi uusimaan sijoista 4–6. Uusintakier-

roksella putosi yksi puomi, mikä tiesi 
lopputuloksissa viidettä sijaa. 
 
5-vuotiaiden suomenhevosten laatuarvoste-
lussa TRS:n Anne Leinosen ori Säämies si-
joittui kokonaiskilpailussa kahdeksanneksi. 
Anne esitti itse hevosensa sekä este- että 
askellajikokeessa. 
 
Esteratsastuksen aluemestaruuskilpailuissa 
Hämeenkyrössä Heidi Heikkilä ja 
Cocezzione saivat tyylimestaruushopeaa. 
Karoliina Kovanen ja Murron Into puoles-
taan loimitettiin suomenhevosten aluemes-
tareiksi. Sekä nuorten että senioreiden mes-
taruusluokissa TRS:n ratsukot ottivat kak-
soisvoiton. Nuorten aluemestariksi ratsasti 
Emmi Saarikko Zamigolla ja hopean vei 
Riikka Nenonen Captain’s Capadella. Ka-
roliina Kovanen nousi tuplamestariksi, kun 
hän ratsasti myös senioreiden kultamitalis-
tiksi hevosellaan Picacha. Senioreiden 
aluemestaruushopea puolestaan pujotettiin 
Jose Bernandesin kaulaan. Ratsuna hänellä 
oli Little John Z. 

 
Karoliina ja Picacha aluemestaruuksissa. 

Kuva Hanna Heinonen. 

 
TRS:n koulujoukkue Suvi Auvinen – 
Citrino V, Saija Siuko – Sandemose LK, 
Oona Liukkonen Edenwoods Cassiopeia 
Cashel ja Liza Aura – Prizilla voitti hopeaa 
Hämeen alueen seurajoukkuemestaruukissa 
Vesilahdella 21.9. 
 
Ypäjällä syyskuun lopussa Tytteli Tetri-
Rantanen teki Prospectin kanssa puhtaan 
radan nuorten hevosten 120 cm:n luokassa. 
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NettiHokki onnittelee kaikkia menestykses-
tä! 
 
Senioriderbyn toisen sijansa ansiosta Ninja 
Rorarius ja Hally Berry pääsivät osallistu-
maan maajoukkuevalmentaja Emilie 
Faurien klinikkaan Taviksesta tähdeksi 
Helsingin Ruskeasuolla syyskuun ensim-
mäisenä viikonloppuna. Faurie piti paljon 
Hally Berrystä. Ninja sai ohjeeksi luottaa 
hevoseen, eikä auttaa sitä liikaa. Hevosen 
tuli reagoida apuihin välittömästi, jolloin si-
tä piti muistaa kehua. Siirtymisten jälkeen 
tuli ratsastaa heti eteenpäin. Ninja piti kli-
nikkaa erittäin onnistuneena. 
 
HorseForten työntekijät Elisa Leppilampi 
ja Iida Kalkku ovat saaneet opintonsa pää-
tökseen ja valmistuneet harrasteohjaajiksi. 
 

M6 alias Matti Kuusi on luvannut vastata 
ratsastajia askarruttaviin sääntökysymyk-
siin. Kysymyksiä voi lähettää nettisivujen 
kautta lomakkeella. Julkaisemme kysymyk-
set ja niiden vastaukset NettiHokissa. 
 
NettiHokki julkaisee vuoden viimeisessä 
numerossa TRS:n jäsenten joulutervehdyk-
siä. Lähetä joulutervehdyksesi (vapaamuo-
toinen, kuvalla tai ilman) 
hokkitrs@gmail.com viim. 1.12. 
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NettiHokin palveluhakemisto 
 
Jos haluat yhteystietosi NettiHokin palveluhakemistoon tai sieltä pois, laita sähköpostia 
hokkitrs@gmail.com.  
 
Blomert-hevostrailerit 

• Blomert-hevostrailerien maahantuonti yksinoikeudella Royal Graf Ky / Nelli Eräsalo, 
myös olkipellettien myynti p. 041 4400 293, info@royalgraf.com, www.royalgraf.com.  

 
Eläinlääkäriasemat ja eläinlääkärit 

• Yliopistollinen Eläinsairaala YES, Hevossairaala p. (09) 1915 7350, päivystys 0600 
97412 (nro maksullinen). Päivystys 24 h, neuvoja paikkakunnasta riippumatta, itse 
sairaalaan hoitoon otetaan lähetteellä. 

• Ypäjän hevossairaala Oy, Siittolanmäentie 6 A 1, 32100 Ypäjä p. 040 416 605 (ajanvaraus 
ja tiedustelut klo 8–15), fax (02) 767 3500. 

• Orimattilan Hevosklinikka Ravitie 12, 16300 Orimattila p. (03) 777 4107. 
• Tampereen hevosklinikka Teivon Ravikeskus, 33420 Tampere, p. (03) 344 1700 (ark. klo 

8–9), fax. (03) 344 1003. 
• Valkeakosken Eläinsairaala Profivet Oy Lempääläntie 525, 37860 Kärjenniemi p. 020 756 

9690, fax. (03) 585 1158 ajanvaraus arkisin klo 8–18. 
• Hyvinkään Hevossairaala Hyyppäräntie 41, 05800 Hyvinkää, p. 020 774 9610 (ark. klo 8–

16). Päivystys hätätapauksille 24 h p. 0600 18 281 (nro maksullinen). 
• Eläinlääkäri Johanna Bäckström p. (03) 5691 2160 (ark. 8–9.30) / 040 335 7422. 

Pieneläinvastaanotto: Sairaalantie 9, 31760 Urjala. 
• Eläinlääkäri Matti Piiroinen p. 040 335 7423. 
• Eläinlääkäri Olli Soininen p. (03) 373 8118 / 0500 634 935, fax. (03) 373 8662. 

Pieneläinvastaanotto: Kirkkolahdentie 3, 37470 Vesilahti. 
• Eläinlääkäri Jyrki haapasalmi p. 0400 811 918/ 050 523 6379. 
• Eläinlääkäri Jaana Romu p. 050 592 5648. 
• Eläinlääkäri Krista Jokela p. 045 326 2582. Hevospraktiikkaa, tallikäynnit Pirkkalasta. 
• Eläinlääkäri Kimmo Lampinen p. 0400 336 493, kimmo.lampinen@pirkkala.fi. Ylöjärven 

kunnaneläinlääkäri, hevospraktiikkaa Tampereen alueella. 
 

Henkistä valmennusta ratsastajille 

• Henkistä valmennusta ratsastajille, verkkokurssit, koulutukset ryhmille, yksilövalmennus 
Katri Syvärinen p. 050 355 4044, info@ridingflow.fi, www.ridingflow.fi. 

 
Hevosten koulutusta, hevosenkäsittelykursseja 

• Jaana Toivonen p. 040 750 1454. 
 
Hevosten lihashuoltoa, hierontaa, luontaishoitoja 

• Palvelupiste Positiivi / Elina Asumaniemi p. 0400 614 843. 
palvelupistepositiivi@kolumbus.fi, www.positiivi.suntuubi.com. 

• Hevoshieroja Jasmine ”Minni” Salonen p. 0400 687 220. 
• Eläinfysioterapeutti Anu Uusinarkaus p. 0400 635 551. 
• Hevoskuntoutus Ekohepo / Jyrki Pyykkö p. 040 321 9056. 
• Kranio-sakraalihoitaja Anne Nuottanen-Tuomela p. 040 5171 480. 
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Kehonhuoltoa ratsastajalle 

• Ilosi Pilates-paja, pilatesta ja fysioterapiaa, ajanvaraus p. 044 021 0041/ ilona@ilosi.fi, 
Liisantie 2, Kangasala. 

 
Kengittäjiä 

• Jussi Havanka p. 0400 233 218. 
• Harri Himanen p. 0400 234 424. 
• Petri Kinnarinen p. 050 544 8916. 
• Pasi Nikkanen p. 050 582 7278. 
• Taisto Rautio-Visuri p. 040 553 8931. 
• Ismo Saarinen p. 0400 707 050. 
 
Klippausta 

• Jasmine ”Minni” Salonen p. 0400 687 220. 
 
Kosmetiikkaa 

• Avon-kosmetiikkaa ja Forever Aloe Vera -luonnontuotteet Susanna Lumio p. 040 705 
7041, susulumio@gmail.com.  

 
Ratsastusvalmennusta, kouluratsastus 
• Hanna Heiskanen, valmentaja p. 040 5433 543 
• Terttu Sillantie, ammattivalmentaja p. 050 414 3554 
• Anu Uusinarkaus, ammattivalmentaja p. 0400 635 551 
 
Ratsastusvalmennusta, lännenratsastus 
• Jaana Toivonen p. 040 750 145 
 
Ratsastajan ja hevosen varusteita 

• Tampereen ratsutarvike, Tuomiokirkonkatu 40, 33100 Tampere p. 045 236 0212, 
info@ratsutarvike.fi, www.ratsutarvike.fi.  

• Ratsukellari, Rautatienkatu 10, 33100 Tampere, p. (03) 260 9980, www.ratsukellari.com.  
 
Rehut ja lisäravinnevalmisteet hevosille 

• Lisäaineettomat saksalaiset St Hippolyt -rehut luonnon raaka-aineista Tiina Utriainen p. 
040 700 8179, tiina.utriainen@kotiportti.fi, tmi-equilibrium.blogspot.com.  

 
Satulan toppausta, varusteiden korjausta 

• Anu Uusinarkaus, p. 0400 635 551. 
 
Taloushallinto- ja tilintarkastus 

• Näsitarkastus Oy, HTM-tilintarkastaja Satu Sullanmaa, Rautatienkatu 14 B 16, 33100 
Tampere, p. 040 505 7255, satu.sullanmaa@nasitarkastus.fi, www.nasitarkastus.fi.  

 

Talutusratsastusta ja yksityismaastoja 

• Heli Kauranen p. 040 743 0538, heli.kauranen@luukku.com, www.lomataival.fi.  
 
 


