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Pääkirjoitus 

Mikä kesä, siis mikä?

Kalenteri väittää, että ollaan tukevasti 
heinäkuun puolella, mutta tekisi todella 
mieli kysyä, että mikä kesä. Kevyttoppis on 
ollut oiva vaate moneen ”kesä”päivään ja 
villasukkien talvisäilöstä on ollut turha haa-
veilla. Kylmyyden lisäksi esteri on muista-
nut avata hanojaan lähes päivittäin, joten 
voi vain ihmetellä, että mikä se kesä oli-
kaan. Kylmä alkukesä on tuonut myös 
hevosmaailmaan lieveilmiöitä. Klinikoilla 
on ollut normaalia enemmän kaviokuume-
tapauksia. Niiden arvellaan johtuvan ruo-
hon korkeasta sokeripitoisuudesta, mikä 
taas johtuu kylmyyden aiheuttamasta huo-
nosta kasvusta. Laiduntavien hevosten 
kanssa kannattaa siis olla tarkkana. Viime 
viikolla onneksi muutama aurinkoinen päi-
vä helli suomalaisia ja ainakin Pirkanmaalla 
monet pääsivät heinäpellolle keräämään en-
si talven heinät talteen.  

Kesää kuitenkin eletään ja sen muka-
na myös kilpailukautta. Kisatuloksia lukies-
sa on ollut mukava huomata, kuinka ratsu-
kot ovat kehittyneet talven aikana ja myös 
uusia nimiä noussut esiin.  

Kouluratsastajista Karoliina Vuojo-

lainen jatkaa Suriano N.R.:llä siitä, mihin 
viime kaudella jäi ja on tehnyt tasaista tu-
losta junnuluokissa. Mitaleitakin Karoliina 
on saanut jo kaksi, kun hän uusi junnujen 
SM-pronssin toukokuussa Maarianhami-
nassa ja PM-kilpailuissa kesäkuussa Tans-
kassa junnujen joukkue sai pronssia. Ninja 

Rorarius puolestaan on nostanut talven ai-
kana itse kouluttamansa, 8-vuotiaan Hally 
Berryn inter I -tasolle. Uutena nimenä 
TRS:n kouluratsastaja kaartiin on liittynyt 
Essi Antila, joka kokeneella Jaybee App-
renticellä on tehnyt hienon debyytin 3-
tasolle. Kouluratsastuksen joukkue-SM:iin 
voitaneen siis odottaa TRS:ltä hyvää jouk-
kuetta. 

Estepuolella vanhat nimet, etunenässä 
Valtteri Reilin ja Sari Lundén, jatkavat 
menestyksekkäästi kotimaan isojen luok-
kien hyppäämistä. Ilahduttavaa on ollut 
huomata, että nuoret hevoset ovat tehneet 

tasaista tulosta kilpailusta toiseen. Mm. Ce-

cilia Gundesby, Joona Mansikkaoja, 
Veera Tanila ja Hassan Iber ovat ratsas-
taneet ruusukkeita nuorten hevosten luokis-
ta kilpailu kilpailun perään. Toivottavasti 
ratsukoiden yhteistyö jatkuu noususuuntai-
sena ja menestystä on luvassa myös tulevi-
na vuosina. 

Kotimaan kenttäratsastuksessa TRS:n 
värejä pitää korkealla nuori Renja Aarnio, 
joka aloitti kenttäratsastusuransa vasta vii-
me vuonna. Tänä keväänä Renja aloitti 
kauden kahdella helpon luokan voitolla. 
Nuorten SM-kisat eivät vielä tänä vuonna 
olleet Renjalle ajankohtaiset, sillä nuoret 
kilpailevat tasolla vaativa B. 

Unohtaa ei toki sovi kaikkia niitä, 
jotka kilpailevat 1- ja/tai 2-tasolla tai vain 
harrastavat omaksi ilokseen. Jokainen suo-
rittaa omalla tasollaan ja kaikkia ei edes 
kilpaileminen kiinnosta. Hevoset ja ratsas-
tus tuovat iloa elämään, vaikka niitä harras-
taisi ilman minkäänlaisia tavoitteita. Taval-
liselle hevosharrastajalle monipuolista te-
kemistä tarjoaa Tampereen Ratsastuskes-
kuksessa kesäkuun alussa aloittanut Nii-
hama Riding Oy. NettiHokki kävi tutustu-
massa, mitä kaikkea siellä voikaan tehdä. 
Kesä on myös hyvää aikaa elämysmatkail-
la. TRS:n hallitus kävi nauttimassa yhdestä 
tällaisesta elämyksestä Yyterin rantamaas-
tossa. Rouva Fortunakin oli rantamaastolle 
suosiollinen ja saimme nauttia yhdestä tä-
män kesän harvoista hellepäivistä. Ratsasta-
jien kasteleminen jäi ainoastaan meriveden 
tehtäväksi. 
 
Kaikesta huolimatta hyvää kesää ja lukuiloa 
NettiHokin parissa toivottavat 
 

Heidi ja Jonna
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Estekilpailuviikonloppu 18.–19.4.  
 
Huhtikuinen viikonloppu oli pyhitetty esteratsastukselle, kun Niihamassa hypättiin 

lauantaina 2-tason ja sunnuntaina 3-tason kilpailut. Lauantaina lähtijöitä riitti, mutta 

sunnuntaina ei, vaikka silloin ohjelmassa olivat nuorten ja senioreiden hallimestaruudet. 

 

Kilpailuviikonloppu aloitettiin perjantai-
iltana rakentamalla lauantain rata ratames-
tari Johanna ”Johku” Mikkolan johdolla. 
Johku halusi valmistella ratsukoita pian al-
kavaan ulkokauteen ja käytti hyväkseen 
Niihaman ison maneesin tilan tekemällä 
ulkokenttämäiset radat. Johkun selkeiden 
ohjeiden ansiosta pienellä porukalla ei mon-
taa tuntia kulunut radan ja muiden tilojen 
saattamisessa kilpailukuntoon. Yömyöhään 
ei siis tarvinnut huhkia, vaikka rakentamaan 
päästiin vasta ratsastuskoulutuntien jälkeen. 

Lauantaina kilpailtiin 2-tasolla. Kil-
pailun viiteen luokkaan oli ilmoittautunut 
ratsukoita 166 lähdön verran, mutta pois-
jääntien jälkeen lauantaina nähtiin yhteensä 
154 suoritusta. Ratsastuskoulun tunnit pi-
dettiin samaan aikaan pienessä maneesissa, 
joten kilpailijoiden käytössä oli osa kenttää 
sileän verryttelyä varten ja ison maneesin 
pääty esteverryttelyä varten. Ilma onneksi 
suosi ja kenttä oli erittäin hyvässä kunnossa 
verryttelemiseen. Vaikka esteverryttelyssä 
sai olla vain kahdeksan ratsukkoa kerral-
laan, meinasi se ajoittain olla hieman ahdas. 

Tositoimiin ryhdyttiin lauantai-
aamuna kello 9. Silloin starttasi luokka 1 80 
cm, joka oli avoin poni- ja junioriratsukoille 
sekä nuorille hevosille (4–7-vuotiaat). Täs-
sä luokassa joillakin ratsastajilla oli ongel-
mia ilmoittautumisen kanssa. Kun vuoden 
alusta siirryttiin uuteen kilpailujärjestel-
mään, 2-tason kilpailussa hypättävä 80 
cm:n luokka on myös 2-tason luokka, jol-
loin ratsastajalta vaaditaan D-lupa (entinen 
aluelupa). Aikaisemminhan aluekilpailujen 
yhteydessä ratsastettu 80 cm:n luokka oli 
seuraluokka, jolloin ratsastajalle riitti seura-
lisenssi. Kaikki eivät olleet vielä tätä sisäis-
täneet ja kilpailunjohtaja Leena Virta-

Niemi joutuikin vastailemaan kilpailijoiden 
kysymyksiin, kun nämä eivät päässeet 
ilmoittautumaan kisaan. Luokassa 1 arvos-
teluna oli A.0.0 eli puhtaat radat palkittiin 

heti radalta poistuessa punavalkoisella ruu-
sukkeella. Luokassa starttasi 25 ratsukkoa 
ja heistä puolet onnistui tekemään puhtaan 
suorituksen. TRS:läisistä radalta punaval-
koisen ruusukkeen kera poistuivat Sanna 

Andersson – Vendetta R, Rosa Kalliainen 
– Prinsessa II ja Erika Kähönen – Larson. 

 
Erika Kähönen ja Larson. 

Kaikille avoin luokka 2 90 cm hypät-
tiin kaksivaiheisella arvostelulla 367.1. 
Luokan voittoa lähti tavoittelemaan 34 rat-
sukkoa, joista toiseen vaiheeseen pääsi 23. 
Luokan voitti Sanni Rauhala – Vendetta R 
(KARA), toiseksi sijoittui Aada Jousi – 
Nora Jane (TAMPA) ja kolmanneksi Silja 

Pitkänen – Capitolo (Ri-Ra). Terssiläisistä 
luokassa ruusukkeen nappasi Peppi Lumio 
hevosellaan Bonaparte II sijoittuen viiden-
neksi. Luokassa sijoittui yhteensä yhdeksän 
ratsukkoa ja kaikki sijoittuneet pitivät nol-
lan myös toisessa vaiheessa. 
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Peppi Lumio ja Bonaparte II. 

Päivän suosituin luokka oli luokka 
3 100 cm, joka käytiin aikaratsastusluokka-
na arvostelulla A.2.0. Siinä lähtöjä nähtiin 
yhteensä 44. Lähes puolet ratsukoista sel-
vitti 10 esteen radan virheittä. Nopeimmin 
radan kiersi oman seuran Mikko Aartio 
ratsullaan LRK Poncorde. Toiseksi sijoittui 
Jasmine Dear – Wicher (HUSR) ja kol-
manneksi Anna Majala – Quito (RvR). 
Mikon lisäksi TRS:läisistä ruusukkeen ar-
voisen suorituksen tekivät Karoliina Ko-

vanen Murron Innolla (10.) ja Roosa Ont-

tonen Cetina M:llä (11.). 

 
Mikko Aartio ja LRK Poncorde. 

Kahdessa viimeisessä luokassa oli 
poikkeuksellisesti kolmoissarja, mistä oli 
ilmoitettu jo kilpailukutsussa. Kolmoissar-
jan sisällyttäminen 2-tason kilpailujen 
luokkiin 110 ja 120 cm sai ratsastajilta pal-

jon kiitosta. Yleensähän sitä pääsee kilpai-
luissa hyppäämään vasta isoissa luokissa. 
Luokassa 4 110 cm arvosteluna oli jälleen 
kaksivaiheinen 367.1. Siinä voitosta lähti 
kilpailemaan 33 ratsukkoa, joista lähes puo-
let eli 15 ratsukkoa selvitti tiensä toiseen 
vaiheeseen. Sijoitukseen vaadittiin vielä 
nollarata toisesta vaiheesta. Luokan voitti 
Annika Voho – Peppermint Z (ORK). 
Toiseksi sijoittui Kia Hyttinen – Aircare 
(TUUR) ja kolmanneksi Emilia Ikola – 
Jolly-Dokus (KARA). Luokan TRS-
menestyksestä vastasi päivän toisella ruu-
sukkeellaan Roosa Onttonen Cetina M:llä 
ollen seitsemäs. Kolmoissarja ei koitunut 
luokassa kenenkään kohtaloksi, vaan kaikki 
sinne asti päässeet selvittivät myös sen, 
vaikka jotkut saivatkin sillä yhden tai use-
amman pudotuksen. 

 
Roosa Onttonen ja Cetina M. 

Päivän viimeisenä luokkana kilpail-
tiin luokka 120 cm aikaratsastusluokkana 
arvostelulla A.2.0. Tässäkään luokassa 
kolmoissarja ei aiheuttanut ongelmia kuin 
pudotuksien muodossa. 18 ratsukosta kah-
deksan suoritti radan virhepisteittä. No-
peimmin 11 esteestä ja 13 hypystä selvisi 
TRS:n oma poika Valtteri Reilin Welfe de 
la Viellä. Muita TRS:läisiä ei viiden sijoit-
tuneen joukkoon mahtunutkaan. Toiseksi 
luokassa sijoittui Amanda Palsbo – Inspec-
ta Gammon (TAMPA) ja kolmanneksi edel-
lisen luokan voittaja Annika Voho Pepper-
mint Z:lla. 
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Annika Voho ja Peppermint Z. 

Reilun puolentoista sadan ratsukon 
hypyttäminen vei työpäivän verran, joten 
kilpailut saatiin päätökseen ennen klo 17. 
Talkoolaisin silmin se on varsin mukava 
kilpailupäivän pituus, sillä kilpailujen jäl-
keen aikaa menee vielä paikkojen kuntoon 
laittamiseen ja seuraavan päivän radan ra-
kentamiseen. Mukavasti sujui taas homma 
pieneltä, mutta erittäin tehokkaammalta po-
rukalta, ja Niihama oli valmiina ottamaan 
vastaan sunnuntain kilpailijat jo ennen illan 
pimenemistä.  

Sunnuntaina talkoolaisten oli saavut-
tava pelipaikalle viimeistään kello 8, sillä 
itse kilpailu aloitettiin kello 9. Syystä tai 
toisesta sunnuntain 3-tason kilpailu ei ke-
rännyt lähtijöitä. Ilmoittautumisajan um-
peutuessa heitä oli noin 70. Vaikka ilmoit-
tautumisaikaa jatkettiin muutamalla päiväl-
lä, ei kilpailijoita juuri saatu lisää. Poisjään-
tien jälkeen sunnuntaina nähtiin tasan 70 
suoritusta. Vähäisen lähtijämäärän vuoksi 
kilpailu olisikin todennäköisesti peruttu, 
ellei sen ohjelmassa olisi ollut nuorten ja 
senioreiden hallimestaruudet. Jos lauantaina 
Niihamassa riitti vilinää ja vilskettä, oli 
siellä sunnuntaina melkoisen hiljaista. Sun-
nuntai oli myös kuvaajien osalta hiljaista, 
eikä NettiHokki onnistunut bongaamaan 
kuvia edes tuoreista suomenmestareista. 

Päivän kaksi ensimmäistä luokkaa 
olivat avoimia nuorille hevosille (5–7-
vuotiaat). Ensin kilpailtiin 110 cm:n esteillä 
arvostelulla A.0.0.  Luokan yhdeksästä rat-
sukosta neljä onnistui tekemään puhtaan 
suorituksen. Heidän joukossaan TRS.läisitä 
oli Sonja-Maria Vehka-Aho hevosellaan 
Pearl’s King. Toisessa, 120 cm:n tasolla 
hypätyssä nuorten hevosten luokassa, ratsu-

kot laitettiin paremmuusjärjestykseen ar-
vostelulla 367.1 (A1/A1). Näin ollen kaikki 
molemmissa vaiheissa puhtaan suorituksen 
tehneet jakoivat ykkössijan. He olivat Kris-

tiina Teerimaa – Claudius (AURA), Jenna 

Eeronheimo – Dante (ORK) ja Joni 

Koivusalo Dannette V(EPUR). 
Luokka 2 oli jaettu kahteen osaan 2a 

ja 2b. Nuoret hevoset kilpailivat luokassa 
2a ja 2b oli avoin luokassa 3 kilpaileville 
ratsukoille eli 130 cm:n hyppääjille tarjot-
tiin 120 cm verryttelyluokaksi. Luokassa 
arvosteluna oli puhtaat radat palkitaan 
A.0.0, eikä luokassa ollut mukana yhtään 
terssiläistä. Suurin osa luokan seitsemästä 
ratsukosta verrytteli nuorten hallimestaruut-
ta varten. 

Myös luokka 3 oli jaettu kahteen 
osaan. Luokka 3a 135 cm oli avoin kaikille 
ja siihen osallistui viisi ratsukkoa. Luokan 
voitti Joni Koivusalo Dannette V:llä ja 
toiseksi sijoittui TRS:n Tommi Blom Para-
dise  Princessillä. Joni selviytyi radasta vir-
heittä, mutta Tommille kirjattiin yksi pudo-
tus radan viimeiseltä esteeltä. 

Luokka 3b oli toinen päivän pää-
luokista. Siinä kilpailtiin nuorten hallimes-
taruudesta estekorkeudella 135 cm. Vähäi-
sen lähtijämäärän vuoksi kilpailut olivat jo-
pa aikataulustaan edellä, mutta tuomariston 
puheenjohtaja Matti Karkkolainen halusi, 
että mestaruusluokat käydään ilmoitetun 
aikataulun mukaisesti. Nuoret siis joutuivat 
jonkin aikaa odottelemaan, ennen kuin pää-
sivät tositoimiin. Nuorten hallimestaruudes-
ta kilpaili yhdeksän ratsukkoa, mutta vain 
seitsemän ratsastajaa, sillä Joni Koivusalo 
urakoi luokassa kolmella hevosella.  Arvos-
teluna luokassa oli AM5 ja toiselle kierrok-
selle voitosta kamppailemaan tiensä selvit-
tivät Okko Pöllänen ja Jenna Eeronhei-

mo. Heistä ensimmäisenä ratsasti Okko, jo-
ka sai hevosellaan Dermalogica Pure Power 
yhden pudotuksen. Näin ollen Jennalle olisi 
voittoon riittänyt puhdas suoritus kolmella 
aikavirheellä. Jenna ja Still-Hof Merbau 
onnistuivatkin pitämään puomit kannatti-
millaan, mutta Jenna ratsasti sen verran 
varman päälle ja otti pitkät tiet, että aika-
virheitä kertyi neljä, kun uusinnassa jokai-
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selta alkavalta sekunnilta saa yhden virhe-
pisteen. Okon ajan ollessa parempi nuorten 
hallimestari vuonna 2015 on siis Okko Pöl-
länen. Hopeaa sai Jenna Eeronheimo. 
Pronssi meni Joni Koivusalolle hevosella 
Ramoon. Jonin kohtaloksi koitui kahdella 
hevosella (Ramoon ja Zorlando) pudotus 
ensimmäisen kierroksen viimeisellä esteel-
lä. Kolmannella hevosella (Renessin) vir-
hepistesaldo olikin sitten jo isompi. 

Luokassa 4 seniorit pääsivät kilpaile-
maan omasta hallimestaruudestaan. Luok-
kaan oli ilmoittautunut neljä ratsukkoa, 
mutta heistä yksi joutui valitettavasti peru-
maan osallistumisensa. Näin ollen jokaisel-
le luokkaan osallistuvalle oli tiedossa mita-
li, jos he vain onnistuisivat tekemään hy-
väksytyn suorituksen. Ensimmäisenä radal-
le lähtivät TRS:n Valtteri Reilin ja Welfe de 
la Vie, joille kirjattiin kaksi pudotusta. Seu-
raavana vuorossa oli luokan ainoa ei-
terssiläinen Tomas Kiviranta (SRC) hevo-
sellaan Nelido. Heidän tuloksekseen kirjat-
tiin yksi pudotus ja yksi aikavirhe. Viimei-
senä rataa lähti kiertämään TRS:n Sari 

Lundén Lasdiemallaan. Heidän kohtalok-
seen koitui huono hetki alkuradalla, kun es-
teet 3, 4 ja 5 putosivat. Koska kaikille kir-
jattiin eri määrä virhepisteitä, ei uusintaa 
tarvittu. Senioreiden hallimestariksi 2015 
ratsasti siis Tomas Kiviranta. Hopeaa sai 
Valtteri Reilin ja pronssia Sari Lundén. 

Kilpailujen päätteeksi kilpailtiin kai-
kille avoimet 120 ja 130 cm. Näistä 120 cm 
oli päivän ainoa luokka, jossa lähtöjä näh-
tiin yli kymmenen.   Luokkaan lähteneestä 
17 ratsukosta ensimmäisen vaiheen virheit-
tä selvitti kuusi ratsukkoa. Toisessa vai-
heessa nollan piti enää kolme ratsukkoa, jo-

ten sijoituksen sai vielä yhdellä pudotuksel-
la toisesta vaiheesta. Luokan voitti Emmi 

Hallikainen – Cateleen DH Z (ÄSeRa). 
Toiseksi sijoittui jo lauantaina ruusukkeita 
napsinut Annika Voho Peppermint Z:lla ja 
kolmanneksi TRS:n Roosa Onttonen Ka-
risma II:lla. TRS:läisistä sijoituksen sai 
myös Karoliina Kovanen Picachalla ollen 
viides. 

 
Valtteri ja Welfe de la Vie lauantaina Nii-

hamassa. 

Päivän viimeinen luokka käytiin kou-
lutusluokkana 130 cm:n esteillä ja siinä 
kaikki puhtaan radan tehneet palkittiin. 
Luokan yhdeksästä ratsukosta neljä onnistui 
pitämään nollan. Heidän joukossaan ei ollut 
TRS:n edustajia, sillä luokan ainoa terssi-
läinen Heini Puomila Chalifaksella sai pu-
dotuksen ensimmäisellä esteellä. Päivän 
aikataulu oli sen verran väljä, että viimei-
nen ratsukko saatiin maaliin noin puoli nel-
jältä. Sen jälkeen ahkerat talkoolaiset lait-
toivat vielä paikat kuntoon, ennen kuin 
kahden päivän kisaurakka oli kokonaan ohi. 
TRS kiittää kaikkia kilpailuviikonloppuun 
osallistuneita!

 
 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen.
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Koulukipailut 24.5. 
 

Kevään toiset koulukilpailut käytiin 1- ja 2-tasolla toukokuun lopussa. Päivän aikana 

luokkia ratsastettiin neljä helposta C:stä vaativaan B:hen. Ohjelmassa oli myös Hämeen 

alueen Powercupin karsinta. Suorituksia nähtiin kahdella radalla yhteensä 120. 

 

Kun toukokuun koulukilpailuja alettiin 
suunnitella, oli vielä muistissa edelliske-
vään megakisat (3 radalla lähes 200 lähtöä). 
Tällä kertaa kilpailu päätettiin pitää kahdel-
la radalla ja rajata lähtöjen määrää, jotta 
päivä sujuisi jouhevasti ja talkoolaiset riit-
täisivät. Kun ratsastettavia ohjelmia valit-
tiin, oli ajatuksena, että toisella radalla kil-
pailtaisiin lyhyen radan ohjelmat ja toisella 
pitkän. Tämä ei kuitenkaan istunut tuoma-
reiden aikatauluihin ja niinpä vähäväkinen 
talkoojoukko rakensi lauantai-iltana kaksi 
pitkää koulurataa Niihaman kentälle.  

Vaikka kevät on antanut odottaa itse-
ään, suosi sää kilpailupäivää. Kovin läm-
mintä ei ajankohdasta huolimatta ollut, 
mutta aurinko paistoi, eikä vettä saatu kuin 
kentän sadettimista.  

 
Tytti Koro ja Renso. 

Kilpailut aloitettiin sunnuntai-aamuna 
molemmilla radoilla lyhyen radan ohjelmil-
la helppo C:1 ja K.N. Special. Luokka 1 
helppo C oli kaikille avoin, mutta osallistu-
jamäärä oli rajattu 40:een. Rajaus tosin 
osoittautui tarpeettomaksi, sillä luokkaan 
ilmoittautui vain 14 ratsukkoa. Luokan 
voittoon ratsasti TRS:n Tytti Koro hevo-
sellaan Renso (64,750 %). Toiseksi sijoittui 
Martta Lahnalampi – V.K. Nina (64,125 
%, TORPAN) ja kolmanneksi Sanni Ran-

tala – Gambita-S (63,750 %, TAVA). Luo-
kan viimeinen ruusuke eli neljäs sija meni 
Kaarin Joutsiniemelle ja Dranadalle 

(61,625 %, KARA). Ruusukkeiden lisäksi 
sijoittuneet palkittiin esinepalkinnoilla. 

Samaan aikaan toisella radalla alkanut 
K.N. Special oli avoin ratsukoille, jotka ei-
vät ole sijoittuneet alue- tai kansallisella ta-
solla helpossa A:ssa tai vaatimassa luokas-
sa. Myös sen osallistujamäärä oli rajattu 
40:een, eivätkä aivan kaikki halukkaat mah-
tuneet mukaan. Kun luokkaan tuli muutama 
poisjäänti, saivat luokan tuomarit Sirpa 

Ruojärvi ja Piia Ahtee-Koponen arvostel-
la 37 suoritusta. Luokan voittoon ratsasti 
Essi Salminen Goldencoast Harlemilla 
(63,700 %, K-HR). Toiseksi sijoittui voitta-
jan kanssa samalla tuloksella, mutta voitta-
jaa huonommilla yleisvaikutelmapisteillä 
Anna-Mari Majankulma Voiveikolla 
(VARSA). Kolmannen sijan luokan nappasi 
Oona Lähteenmaa – Jade III 99 RP 
(63,400 %, AR). TRS:läisistä luokassa 10 
sijoittuneen joukkoon mahtui Susanna 

Lumio – Deep Sea Pearl 2064 (62,400 %) 
ollen sijalla 10. Tuomareiden näkemys rat-
sukon suorituksesta erosi melkoisesti toisis-
taan, sillä C-tuomari Ruojärvi näki sen luo-
kan voittajana ja M-tuomari Ahtee-
Koponen vasta sijalla 24. Pisteissä eroa ei 
kuitenkaan ollut kuin 10 pistettä. Muuten-
kin luokassa tuomareilla oli melkoisia sija-
eroja ratsukoiden kesken, mutta pisteissä 
erot pysyivät pieninä. 

 
Netta Mankinen ja Sir Vihtory. 
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Helpon C:n jälkeen radalla 2 ratsastettiin 
Hämeen alueen Powercupin karsinta, jossa 
myös ohjelmana oli K.N. Special. Alun 
perin tässä kilpailussa oli tarkoitus ratsastaa 
TRS:n, Kangasalan Ratsastajien ja 
Lempäälän Ratsastajien yhteinen Powercu-
pin seurakarsinta, mutta Hämeen alue oli 
antanut Powercupin esteiden aluekarsinnan 
Tallitiimille 14.5., joten sitä ennen seura-
karsintojen tuli olla pidetty sekä esteissä et-
tä koulussa. Powercupin aikataulut seura- ja 
aluekarsintojen osalta olivat hieman sekavat 
ja saavuttaneet kilpailijat ilmeisesti huonos-
ti, sillä aluekarsintoihin ei ollut tunkua ja 
luokka kilpailtiin vain kahdeksan ratsukon 
kesken. Luokan voittoon ratsasti Netta 

Mankinen ponillaan Sir Vihtory (63,200 
%, TRS) ja luokan toisen ruusukkeen vei 
Netta Pekkinen ponillaan Braveheart II 
(61,700 %, KARA). 

 
Antonia Stadigh ja Wolkenfee. 

Powercupin karsinnan jälkeen rata 2 
muuttui pitkäksi radaksi ja sillä starttasi 
helppo A FEI World Dressage Challenge - 
Test B. Luokka oli avoin ratsukoille, jotka 
eivät ole sijoittuneet vaativassa B:ssä tai 
vaatimavammalla tasolla. Myös tämä oli 
luokka oli rajattu max. 40 ratsukolle ja luo-
kassa muutama innokas kilpailija jäi ulko-
puolelle. Lopulta luokassa starttasi 41 rat-
sukkoa, sillä yksi helppoon B:hen ilmoit-
tautunut oli sijoittunut helpossa A:ssa 
ilmoittautumisajan jälkeen, eikä siten voi-
nut startata siinä luokassa. Sen sijaan hänen 
sai osallistua helppoon A:han. Luokan voit-
toon ratsasti Antonia Stadigh hevosellaan 

Wolkenfee 2267 (66,400 %, PRIMUS). 
Luokan tuomarit Katja Törrönen ja Sari 

Vekka olivat harvinaisen yksimielisiä tästä 
suorituksesta, sillä ratsukko sai molemmilta 
tuomareilta täsmälleen samat pisteet ja oli 
molempien tuomareiden mielestä voittaja. 
Toiseksi sijoittui Krista Mutanen – Sibbo 
(64,300 %, ImRa) ja kolmanneksi Riikka 

Wester – Maysun (63,500 %, SRC). 11 si-
joittuneen joukkoon TRS:läisistä mahtui 
Suvi Auvinen – Citrino V ottaen viimeisen 
jaossa olleen ruusukkeen tuloksella 61,400 
%. Luokan palkintojenjako oli melko hil-
jainen, sillä luokka kesti puolilta päivin lä-
hes klo 18 asti ja moni sijoittunut oli saanut 
tuomaristolta luvan poistua paikalta ennen 
palkintojenjakoa. 

Kun radan 1 helppo B oli saatu pää-
tökseen, oli aika muuttaa tämäkin rata pit-
käksi. Vuorossa oli vaativa B FEI Juniorei-
den esiohjelma, joka oli avoin kaikille. Täs-
sä luokassa voitosta lähti kilpailemaan 20 
ratsukkoa. Luokan C-tuomarina istui päivän 
tuomariston puheenjohtaja Minna Leppä-

nen, joka tiukalla silmällä vahti ratsujen 
liikkumista. Valitettavasti kolme luokan 
ratsukoista ei täyttänyt vaatimuksia, vaan 
heidän suorituksensa hylättiin epäpuhtaina. 
Luokan voitti Riina Vihanto – Orchidee 
(65,515 %, PARA). Toiseksi sijoittui Lau-

ra Puronen – Mw Avalanche (64,485 %, 
DC) ja kolmanneksi Emilia Marttila – 
Mister Stringer (63,162 %, LOR). 

Tällä kertaa kilpailun johdossa nähtiin 
uutta verta, kun haasteeseen oli tarttunut 
Anu Leppilampi. Aikaisempaa kokemusta 
kilpailunjohtajan pestistä Anulla on Leppä-
vaaran vuosiltaan, mutta aikaa edellisestä 
kilpailurupeamasta on kulunut useita vuo-
sia. Tämä ei kuitenkaan pelottanut reipasta 
Anua, joka tarttui rohkeasti haasteeseen. 
Tehokkaasti Anu veikin kilpailut läpi pie-
nen, mutta sitäkin laadukkaamman talkoo-
joukon voimin. Kiitos kaikille kilpailuun 
osallistuneille!

  
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Mirella Ruotsalainen. 
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Estekilpailut 28.6. 
 
Kesäkuun viimeisen viikonlopun kaksipäiväiset 3-tason koulukilpailut vaihtuivat yksi-

päiväisiksi 1-tason estekilpailuiksi. Kisapäivän aikana luokkia ratsastettiin seitsemän ja 

suorituksia niissä nähtiin yhteensä lähes 131. 

 

Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna oli 
tarkoitus järjestää jokavuotinen Tampere 
Dressage Festival, jonka ohjelmassa olisi 
ollut mm. LähiTapiola Small Tour -
osakilpailu, mutta jo alkukeväästä oli sel-
vää, että tuomareita tuona viikonloppuna on 
mahdoton saada. Kaikki riittävät oikeudet 
omaavat tuomarit olivat samaan aikaan PM-
kilpailuissa Tanskassa. Tampere Dressage 
Festival joutui näin ollen viettämään väli-
vuoden. 

Koska kyseiselle viikonlopulle oli 
kilpailut suunniteltu, ei TRS:n porukka 
osannut levätä laakereillaan, joten koulu-
ratsastuksen sijaan Niihamassa kilpailtiin 1-
tason esteratsastuskilpailuissa. Kisapäivänä 
sää suosi ja aurinko paistoi jopa niin, että 
rata-ja verryttelyhenkilökunnan piti käydä 
lisäilemässä aurinkorasvaa päivän aikana. 

Kisapäivä aloitettiin klo 9 luokalla 1 
50–60 cm, jossa viisi Laaksolan Ratsastus-
seuran edustajaa ottivat mittaa toisistaan. 
Koska luokassa arvosteluna oli A.0.0, neljä 
heistä päätyi jaetulle ykköstilalle viidennen 
suorituksen päättyessä harmilliseen erimie-
lisyyteen ponin kanssa ja ratsastajan suis-
tumiseen satulasta. Myös luokka 2 70 cm 
hypättiin arvostelulla A.0.0. Siinä 16 ratsu-
kosta 13 onnistui tekemään puhtaan suori-
tuksen. Heidän joukossaan terssiläisitä oli-
vat Rauha Muurimäki – Miks-Wonder, 
Iina Rantanen – Oscar III, Aura Muuri-

mäki – Nooitgedacht, Saara Lehtonen – 
Dana H, Sofia Vernikos – Lumi Aaroni, 
Virpi Mankinen – Pennymore, Maija 

Rahkonen – Donna Graafika ja Anu Aho-

kas – Shuttergirl VG Z. 
Luokissa 3 ja 4 ratsukot laitettiin 

paremmuusjärjestykseen kaksivaiheisella 
arvostelulla 367.1. Luokassa 3 80 cm kolme 
ensimmäistä sijaa meni Laaksolan Ratsat-
sastusseuran edustajille. Luokan voitti Kar-

la Rantanen – Zentaro, toiseksi sijoittui 
Paula Puura – Samaara ja kolmanneksi Ii-

da Tuomi – Frodo III. TRS:läisistä luokas-
sa sijoituksen ottivat Iina Rantanen – Oscar 
III (4.), Anniina Ketola – Riennon Tähti 
5.), Fanny Kulkas – Diamelus FLK (7.) ja 
Saara Lehtonen – Dana H (8.). Luokan 32 
lähtijästä tasan puolet tekivät puhtaan suori-
tuksen molemmissa vaiheissa.  

Päivän suosituin luokka oli luokka 4 
90 cm, jossa lähtöjä nähtiin 37. Sen voitti 
Ilona Vänni – Awers (TT). Toiseksi sijoit-
tui Sara Tiusanen – Miss Milow (TRS) ja 
kolmanneksi Milja Seppälä – Lazzaroni 
(KARA). Luokan TRS-ruusukkeista huolen 
pitivät Karoliina Kovanen – Kanteletar 
(4.), Siiri Lahtinen – Hugo the Boss (5.), 
Rosa Kalliainen – Les Parize (8.), Sini 

Katajamäki – Surra-Murra-Donna (9.) ja 
Tiia Koskimies – Wyra 2 (10.). Tässä luo-
kassa lienee ollut edellisluokkaa haasta-
vampi rata, sillä vain 11 ratsukkoa onnistui 
tekemään tuplamollan ja toiseen vaiheeseen 
tiensä selvitti lähtijöistä vain puolet. 

Kahdessa seuraavassa luokassa arvos-
teluna käytettiin aikaratsastusarvostelua 
A.2.0. Luokkaan 5 100 cm voitosta lähti 
kilpailemaan 24 ratsukkoa, joista seitsemän 
onnistui tekemään puhtaan suorituksen. 
Nopeimmasta nollasta vastasi TRS:n Peppi 

Lumio Bonaparte II:lla. Toiseksi sijoittui 
Matilda Rentto – Boyne Ashanti (RSK) ja 
kolmanneksi hevosta vaihtanut Fanny 

Kulkas Justine FLK:lla. Kuuden sijoittu-
neen joukkoon TRS:läisistä mahtui vielä 
Rosa Kalliainen Les Parizella (5.) ja Karo-
liina Kovanen Tuskan Toivolla (6.). 

Luokassa 6 110 cm lähtöjä nähtiin 10 
ja virhepisteettömiä suorituksia neljä. Luo-
kan sijoitukset menivät Maria Kukkulalle 
ja Olympia III:lle (TRS), Riikka Nenoselle 
ja Captain’s Capadelle (TRS) sekä Minni 

Takalalle ja C-Incathalle (LRS).  
Jos päivän ensimmäinen luokka oli 

laaksolalaisten keskinäinen mittelö, niin 
päivän viimeinen luokka käytiin seitsemän 
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terssiläisen kesken. Luokassa 7 120 cm ar-
vosteluna oli C, jossa virhepisteet muute-
taan ajaksi. Luokan voittoon ratsasti yhdes-
tä pudotuksesta huolimatta Karoliina Kova-
nen – Charistina ja toiseksi sijoittui Maria 
Kukkula – Olympia III. 

Kauniin ilman lisäksi yleisö pääsi 
nauttimaan lukuisista hyvistä suorituksista. 
Ratamestari Minttu Ketonen oli rakentanut 
oivat radat. Tehtävää radoilla oli riittävästi, 
mutta ne eivät kuitenkaan olleet liian vaike-
at. Myös tuomaritornissa puheenjohtaja-

tuomarina häärinyt Sari Maunula iloitsi 
ratsukoiden hienoista suorituksista. Koko-
naisuuden sujumisesta kilpailunjohtajana 
toimi jälleen kerran Leena Virta-Niemi. 
Päivän aikataulu piti hyvin paikkansa ja 
loppupään luokat päästiin aloittamaan jopa 
hieman etuajassa. Radan rakennus lauantai-
na sekä purku sunnuntaina sujuivat mallik-
kaasti. Kiitos siitä toimihenkilöporukalle. 
Kiitos myös kaikille muille kilpailuun osal-
listuneille.

 
 

Teksti: Jonna Vilén ja Leena Virta-Niemi. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Haluaisitko muistaa elämäsi hevosta muistolaatalla? 

 

Nyt se on mahdollista! 
 

Tampereen Ratsastuskeskuksen rakentamiseen on aikanaan kerätty varoja 
muistolaatoilla, joita löytyy tallin seiniltä ja karsinoiden ovista. Nyt kun keskusta on 
parannettu hurjasti lainarahalla, kaipaa seura apuasi, jotta lainat eivät kasva liikaa. 
Muistolaatat sijoitetaan tällä kertaa ison maneesiin kaikkien siellä liikkuvien iloksi. 

 
Hinnasto: 

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

 
Tilaukset Irmeliltä, irmeli.helio(a)gmail.com tai puhelimella 0400 788 908. 
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TRS Hevoset 2015 -messuilla 
 
Hevoset 2015 -messut pidettiin 11.–12.4. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. 

Messuilla TRS:n talkooryhmä oli jälleen tärkeissä tehtävissä ja vikeltäjät loistivat 

omassa näytöksessään. 

 

 
TRS:n vikeltäjät esiintyivät messuilla. 

Hevosalan suosio näkyi taas kerran Tampe-
reella, kun huhtikuussa Suomen suurimmil-
le hevosalan messuille kokoontui yli 14 000 
kävijää. Tampereen Ratsastusseura on pe-
rinteisesti mukana sekä messujen suunnitte-
lussa että toteutuksessa tärkeän talkoolais-
joukon voimin. 

Tällä kertaa TRS:n talkooporukassa 
oli mukana hieman yli 20 ahkeraa tekijää. 
TRS:n talkoolaisia työskenteli:   

- Seuran omalla messustandillä, jossa 
neuvottiin ja opastettiin ratsastusseuraan 
liittyvissä asioissa, mutta ennen kaikkea 
askarreltiin unelmien heppoja Essi Kai-
lan johdolla – Essin askartelupiste oli 
todella suosittu. 

- Hevosten karsina-alueen ja kulun val-
vonnassa. 

- Areenalla, jossa messujen aikana tapah-
tui paljon: mm. rotuesittelyitä, valjak-
koajoa, esteratsastuskisaluokkia, koulu-
ratsastus- ja kenttäratsastusklinikat ja 
vaikka mitä. Talkoolaiset laittoivat ra-
dan aina seuraavaa esitystä varten kun-

toon kovalla kiireellä. Areenalla oli 
vauhtia ja välillä jännittäviäkin tilantei-
ta, se on varsinainen aitiopaikka ahke-
ran työnteon lisäksi seurata messujen 
värikkäitä tapahtumia. 

Tampereen Ratsastusseuraa edusti 
tyylikkäästi myös vikeltäjien joukkue, joilla 
oli oma vikellysnäytös A-hallin areenalla. 
Vikellysnäytös toteutettiin TRS:n ja 
Equillance Center Oy:n yhteistyönä. Vikel-
täjillä oli myös messujen ajan harjoitushep-
pa omalla osastolla, jossa messuvieraat pää-
sivät kokeilemaan vikeltäjien harjoituksia.  

Messuilla oli erinomainen tunnelma 
ja talkoolaiset pistivät parastaan. Välillä oli 
kova kiire ja hauskoja tilanteita sattui. Mm. 
messujen päättyessä mietittiin pää kuuma-
na, miten ihmeessä saamme vikeltäjien pel-
tihevosen takaisin Niihamaan. Se ei mahdu 
kenenkään autoon, tarvitaan heppatraileri. 
Onneksi TRS:n hallituksen jäsenen Lauran 
oma hevonen oli kengitysnäytöksessä mu-
kana, joten lainattiin Lauran autoa, lastattiin 
peltihevonen traileriin (meni ihan kiltisti) ja 
ajettiin se näytöksen aikana kotiin Niiha-
maan.  

Hevoset-messuista on muotoutunut 
Horse show’n ohella tärkeä vuosittainen 
hevosihmisten tapahtuma, jota myös näyt-
teilleasettajat kiittelevät kovasti. Täällä vie-
raiden on helppo sekä seurata monipuolisia 
tapahtumia että tutustua osastoihin, kuun-
nella kiinnostavia luentoja ja tehdä ostok-
sia. Hevoset-messujen yksi väriläiskä tänä 
vuonna oli keppihevosten Suomen mesta-
ruuskisat. Oli hauska nähdä, miten iso ja 
innostunut tapahtuma sekin oli. 

TRS on myös ensi vuonna mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa tätä ta-
pahtumaa 2.–3.4.2016 Tampereen Messu- 
ja Urheilukeskuksessa. Laittakaa päivämää-
rät ylös ja tervetuloa ahkeraan talkooporuk-
kaan.  
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Teksti: Anu Leppilampi. Kuvat: Hanna Heinonen. 
 
 

 
 
TRS:n värejä nähtiin messuilla myös Elmo Jankarin ja Sanna Siltakorven kenttäratsastus-
klinikassa. Kuvassa Elmo antaa ohjeita, kun TRS:ää edustava Sanna hyppää 5-vuotiaalla 
Chapel Princessillä. Ennen klinikkaa Sanna oli ratsastanut hevosella kerran viime vuonna ja 
kerran klinikkaa edeltävänä päivänä. 
 

 
 
Näytösten lisäksi messujen ohjelmassa oli lauantaina esteratsastusluokat poneille ja junioreille 
sekä sunnuntaina kaikille avoimet luokat 130 ja 140 cm.  TRS:n Sari Lundén urakoi sunnun-
tain molemmat luokat hevosellaan Lasdiema. 130 cm:n luokan ratsukko voitti virhepisteettö-
mällä suorituksella ja 140 cm:n luokassa sijoitus oli kolmas (ensimmäinen ei-sijoittunut) yh-
dellä pudotuksella.
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Tampereen Ratsastuskeskuksen uusi vuokralainen 

Niihama Riding Oy 
 
Tampereen Ratsastuskeskuksen uutena yrittäjänä kesäkuun alussa aloitti Niihama 

Riding Oy, jonka takaa löytyvät kolmekymppiset yrittäjät Laura Toivanen ja Tomas 

Nyman. NettiHokki pistäytyi juhannusviikolla Niihamassa tutkimassa, mitä kaikkea 

Niihama Riding hevosharrastajille tarjoaa. 

 
Laura Toivanen ja Tomas Nyman muuttivat 
Tampereelle Porista, jossa Laura pyöritti 
Yyterin ratsastuskoulua ja Tomas toimi 
Lauran apukäsinä päätoimensa ohella. 
Tampereelle pariskunnan toi halua laajentaa 
yritystoimintaansa niin, että se työllistää 
heidät molemmat. Outokummusta kotoisin 
oleva Laura on harrastanut hevosia pienestä 
pitäen. Tomas taas on ajautunut hevosmaa-
ilmaan Lauran mukana. Laura on valmistu-
nut Kiuruvedeltä 2003 hevosenhoitajaksi ja 
ratsastuksenohjaajaksi. Tänä keväänä hän 
suoritti tallimestarin erikoisammattitutkin-
non. Hevosalalla hän on työskennellyt rat-
sujen, ravureiden sekä islanninhevosten pa-
rissa. Vuosien varrella Laura on ehtinyt 
työskennellä myös kaupan alalla esimies-
asemassa. Ratsastajana Laura on harrastaja-
koulutuuppari, joka on kisannut omalla he-
vosellaan Realist ”Rellu” helppoa A:ta. 
Tarkoitus on päästä vielä eteenpäin, mutta 
tänä keväänä uusi yritys on vienyt Lauran 
ajan niin, ettei hän juuri ole hevosenselkään 
ehtinyt ja vaativan radat saavat odottaa ensi 
vuoteen. Jatkossa Laura haaveilee myös 
vievänsä opetushevosia kouluradoille. 

Tomas puolestaan on työskennellyt 
Suomen armeijan palveluksessa eri paikka-
kunnilla. Koulutukseltaan hän on sotatietei-
den kandidaatti ja tällä hetkellä vuoden vir-
kavapaalla sotatieteiden maisterin opinnois-
ta. Vuoden päästä katsotaan uudelleen, jat-
kaako Tomas opintojaan vai viekö yrittä-
jyys mukanaan. Tomaksella ei ole hevos-
alankoulutusta, mutta poissuljettua ei ole, 
etteikö hän vielä suorittaisi jonkin hevos-
alan perustutkinnon. Omassa yrityksessään 
Lauralla ja Tomaksella on selkeä työnjako. 
Laura vastaa tallin päivittäisestä pyörittämi-
sestä ja Tomas yleisestä organisoinnista, 
kiinteistönhuollosta ja ATK-ratkaisuista. 

 

 
Laura ja Rellu Niihamassa. 

Lauran ja Tomaksen lisäksi Niihama 
Riding Oy tulee työllistämään 5–7 henkeä, 
jotka kaikki ovat hevosalan ammattilaisia 
eli kaikilla on jokin hevosalan ammattitut-
kinto, kolmella heistä erikoisammattitutkin-
to. Laura ja tallimestarina syyskuun alussa 
aloittava Melody ”Mellu” Reuter ovat 
suorittaneet tallimestarin erikoisammatti-
tutkinnon ja ratsastuksenopettajana syys-
kaudella aloittavalta Marja ”Tytteli” 

Tetri-Rantaselta löytyy ratsastuksenopet-
tajan erikoisammattitutkinto (master). 
Ratsastustunneista vastaa pääopettajana 
Niihamasta vanhastaan tuttu ratsastuksen-
opettaja Maiju Liehu, joka tekee kaikille 
tunneille yleissuunnitelman. Jokainen opet-
taja tekee vielä omalle ryhmälleen ryhmä-
kohtaisen suunnitelman. Esimerkiksi yleis-
tunnin yleissuunnitelma voi olla viisi kertaa 
koulua, kerran puomeja ja kavaletteja sekä 
kerran esteitä, jonka jälkeen kierto alkaa 
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taas alusta. Kesän tunnit Maijun kanssa pi-
tää myös Niihaman tontilta vanhastaan tuttu 
ratsastuksenohjaaja Heidi Salonen. Syksyl-
lä opettajakaartiin liittyvät vielä ratsastuk-
senopettaja Heidi Kivi ja oppisopimuksella 
ratsastuksenohjaajaksi opiskeleva Annuk-

ka Nyberg. Kun Lauralla ja Melodylla on 
myös ratsastuksenohjaajan pätevyys, löytyy 
sairaustapauksissa tunneille pätevät tuuraa-
jat omasta takaa. 

Ratsastustunteja on tarjolla alkeis-
kursseista valmennusryhmiin. Yleistunneil-
la pääsee tekemään niin koulua kuin esteitä. 
Niiden lisäksi tarjolla on koulu- tai estepai-
notteisia tunteja sekä puhtaasti koulu- ja 
estetunteja. Esteryhmäläisten tulee ratsastaa 
myös toinen viikkotunti, jotta hevosen hal-
lintaa tulee harjoiteltua myös ilman esteitä. 
Aikaisempaa ratsastuskokemusta omaaville 
miehille löytyy oma ryhmä maanantai-
illoista Tyttelin vetämänä. Ratsastustunnit 
pidetään joko neljän tai kuuden hengen 
ryhmissä. Neljän hengen pienryhmässä py-
ritään siihen, että jokaisella ratsastajalla on 
tietty hevonen, jolla hän pääsääntöisesti 
menee. Kuuden hengen ryhmissä opettajille 
saa esittää hevostoiveita, joita mahdolli-
suuksien mukaan toteutetaan. Ratsastustun-
neille käyttöön tulee no shout -järjestelmä, 
jossa jokainen ratsastaja saa oman korvana-
pin, jonka kautta opetus kuuluu. Syksyllä 
opettajien ei enää tarvitse huutaa kilpaa vie-
rekkäisillä urilla ja oppilaiden arvailla, mi-
tähän se minun opettaja sanoikaan. Kulu-
valla kesäkaudella tunnit pidetään yhdellä 
uralla. Syksyllä tunnit tulevat olemaan 
ajankohdasta riippuen kahdella tai kolmella 
uralla yhtä aikaa. Osa ryhmistä on jo täyn-
nä, mutta moneen on vielä tilaa. Jos mielis-
säsi siintää uuden harrastuksen aloittami-
nen, etkä ole ennen ratsastanut, myös 
alkeiskursseilla on vielä tilaa. 

Ratsastuskurssit varataan kaudeksi 
kerrallaan. Meneillään oleva kesäkausi kes-
tää heinäkuun loppuun ja syyskausi alkaa 
elokuun alussa kestäen joulukuun loppuun. 
Esteen sattuessa tunti tulee perua kaksi vuo-
rokautta ennen sen alkua, jolloin rästitunnin 
voi ratsastaa tunnilla, jossa on tilaa. Äkilli-
sissä esteissä (alle kaksi vuorokautta) tun-

nin voi myydä Niihama Ridingin kotisivuil-
la olevassa tuntipörssissä tai omalle paikalle 
voi lähettää sijaisratsastajan. Jos ratsastus-
koululla on varapaikalla tunnille ratsastaja, 
saa estynyt asiakas tunnistaan rästin. Rästit 
tulee ratsastaa kuluvan kauden aikana. Jos 
tunnit ovat täynnä, tarvittaessa järjestetään 
erikseen tunteja rästimiseen. Näin ratsasta-
jille halutaan varmistaa laadukkaat palvelut 
ympäri vuoden. Ratsastustunteja koskevissa 
kyselyissä palvelee Maiju maanantaisin klo 
14–15 puhelimitse tai sähköpostilla 
maiju.liehu@niihamariding.fi. Maiju lukee 
ja vastaa sähköpostiinsa päivittäin. Kesän 
aikana ratsastustunnin peruutukset voi hoi-
taa sähköpostilla tai sopien opettajan kanssa 
paikan päällä. Syksyllä käyttöön on tulossa 
nettipohjainen ratkaisu, jossa voi kätevästi 
vaihtaa ratsastustunteja, joille ei pääse, tai 
vaikkapa varata paikan jollekin järjestettä-
välle kurssille. Sovellus oli tarkoitus ottaa 
käyttöön heti, mutta muutaman teknisen 
epäkohdan vuoksi sovellusta ei ole vielä 
saatu sellaiseen muotoon, joka parhaiten 
palvisi asiakkaita, joten sen kehittämiseen 
menee vielä tovi. Samaan sovellukseen tu-
lee myös kaikki Niihaman tilavaraukset. 
Toistaiseksi tilavarauksista vastaa Laura ja 
asian voi hoitaa laittamalla Lauralle sähkö-
postia laura.toivanen@niihamariding.fi. 

 
Irmeli Heliö ja opetushevonen Magic Trick 

”Masi” kesäkuun harjoituskoulukisoissa, 

joissa ratsukko sijoittui helpossa C:ssä 

kolmanneksi. Taustalla numeroita 

miettimässä tuomari Susanna Pulla. 

Ratsastustuntien lisäksi Niihama Ri-
ding tarjoaa erilaisia lyhytkursseja. Kesällä 
järjestetään kaksi Hanna Heiskasen koulu-
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ratsastuskurssia, joista ensimmäinen oli niin 
suosittu, että toiselle päätettiin ottaa yksi 
ryhmä ensimmäistä enemmän. Hannan 
kursseilla ratsastetaan kolmen hengen pien-
ryhmissä ja kurssi on mahdollista päättää 
harjoituskoulukilpailuihin, joissa Hanna 
auttaa verryttelyssä. Junnut puolestaan pää-
sevät kolmeksi päiväksi Maijun kanssa kou-
lu- ja estetehoilemaan. Ratsastuksenohjaa-
jan papereiden lisäksi fysioterapeutin kou-
lutuksen omaava Heidi taas pitää heinä-
kuussa kaksi istunta ja kehonhuoltokurssia, 
jotka molemmat ovat jo täynnä. Myös hoi-
tomerkkejä pääsee kesäkursseilla suoritta-
maan. Syksyllä luvassa on viikonloppu-
kursseja. Joitakin valmiiksi räätälöityjä ko-
konaisuuksia on jo mietitty, mutta mahdol-
lista on myös koota oma ryhmä, jolle kurssi 
räätälöidään ryhmäläisten toiveiden mu-
kaan. Niihaman pihassa oleva omakotitalo 
tulee kurssilaisten käyttöön, joten kauem-
paa tulevillekin on yöpymismahdollisuus. 
Ensi kesänä suunnitelmissa on järjestää 
Niihamassa myös kesäleirejä. Lisäksi jo tu-
levalla syyskaudella aloitetaan hevoskerho, 
joka kokoontuu lauantaisin. Hevoskerhon 
tarkoituksena on tarjota toimintaa eritasoi-
sille hevosharrastajille. 

 
Tallikissat Nappi ja Neppari. 

Tulevana syksynä aloittaa myös kisa-
tiimi, johon on haku käynnissä nyt ja kestää 
heinäkuun viimeiseen päivään. Kisatiimi on 
pääsääntöisesti tarkoitettu kilpailemisesta 
kiinnostuneille lapsille ja nuorille, mutta 
mahdollisesti aikuisetkin saavat oman ryh-
mänsä. Kisatiimiin päästäkseen ratsastus-
taidoissa ei vaadita lähtötasoa, vaan ratsas-
tajan asenne ja oppimishalu ratkaisevat. 

Kisatiimiläisten tulee ratsastaa vähintään 
kaksi viikkotuntia. Jokaiselle tiimiläiselle 
tehdään ratsukkokohtainen suunnitelma, jo-
ta toteuttavat sekä Niihama Ridingin opetta-
jat että ulkopuoliset valmentajat. Ratsastus-
tuntien lisäksi kisatiimiläiset osallistuvat 
oheisliikuntaan, esim. pelaavat keskenään 
joukkuepelejä, ja teorialuennoille. Kisatii-
missä harrastaminen on siis kokonaisvaltai-
sempaa kuin pelkkä ratsastaminen. Kisatii-
miläiset pääsevät kilpailemaan oman tallin 
kilpailujen lisäksi myös kotitallin ulkopuo-
lelle. Suunnitelmissa on esimerkiksi tunti-
ratsastajien mestaruudet 2016. Kustannus-
ten pitämiseksi hallinnassa kisatiimiläisille 
on suunniteltu omaa varainhankintaa esim. 
pitämällä puffettia. Kaikille kisatiimiin ha-
keneille pidetään aloitusinfo elokuussa. 

Oman tallin kisoihin opetushevosilla 
pääsevät osallistumaan myös muut kuin 
kisatiimiläiset. Ensimmäiset harjoituskilpai-
lut pidettiinkin jo heti kesäkuun toisella vii-
kolla Hannan koulukurssin päätteeksi ja 
seuraavat ovat heinäkuun puolivälissä 15.7. 
toisen Hannan kurssin päätteeksi. Jatkossa 
harjoituskilpailuja tullaan pitämään noin 
kerran kuukaudessa sekä este- että koulu-
ratsastuksessa. Ensimmäiset estekilpailut 
ovat vuorossa elokuussa. Harjoituskilpailu-
jen luokat suunnitellaan niin, että aiemmin 
kilpailemattomille on tarjolla riittävän 
helppo luokka, josta aloittaa kilpailu-ura. 
Esimerkiksi kesän koulukilpailuissa on hel-
poimpana luokkana Kouluratsastuksen tai-
tokisa 2012, jossa kaikki osallistuneet pal-
kitaan. Harjoituskilpailuihin ovat tervetul-
leita myös ulkopuoliset ratsukot. Kutsut 
löytyvät Niihama Ridingin kotisivuilta. 

Kesän aikana ratsastustunteja tekee 
yhteensä 11 hevosta ja ponia, mutta syksyn 
tullen määrä nousee noin 30:een. Pikku po-
neja on ainoastaan kaksi ja muut ovat isoja 
poneja tai hevosilla. Tasoltaan opetushevo-
set ovat helposta B:stä vaativaan B:hen, 
joukossa myös entisiä isojen luokkien me-
nijöitä. Ratsastettavuudeltaan opetushevoset 
ovat laidasta laitaan: on laiskempaa ja on 
reippaampaa. Tarkoituksena on, että oppi-
laat oppivat ratsastamaan erilaisilla hevosil-
la. Opetushevoset on hankittu ratsastuskou-
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luista ja yksityisiltä. Yksityisiltä hankitut 
hevoset ovat tulleet Niihamaan Yyterin 
kautta, joten kaikista tiedetään, miten ne 
toimivat tunneilla. Maijun tehtävänä on rat-
sastaa läpi kaikki hevoset viikoittain, jotta 
ne pysyvät kunnossa ja hyvin toimivina 
tunneilla. 

Yksityishevosille Niihama Riding tar-
joaa laadukkaat täysihoitopalvelut. Yksityi-
sille paikkoja tulee olemaan 15–20 ja tällä 
hetkellä paikat ovat täynnä. Yksityisille tar-
jotaan loistavien treenitilojen lisäksi ruokin-
ta viisi kertaa päivässä ja kokopäivätarhaus  

 
Yksityishevosia uusissa ja vanhoissa 

tarhoissa juhannusviikolla. 

joko yksin tai kaverin kanssa. Vanhojen 
putkitarhojen lisäksi Laura ja Tomas ovat 
rakentaneet sähkölankatarhoja, jotta tarhati-
laa on riittävästi. Ensimmäiset heinät hevo-
sille tarjotaan klo 6 aamulla ja yöheinät ne 
saavat klo 22:n aikoihin. Väkirehut on 
mahdollista jakaa kaikille viidelle ruokin-
nalle. Tallivuokraan perusrehuina kuuluvat 
esikuivattu säilöheinä, kaura, kivennäinen, 
seosmelassi ja merisuola. Heinän syöttö-
määrää ei ole rajoitettu, joten hevoset saa-
vat varmasti riittävästi korsirehua. 

Niihama Riding Oy:n avajaisia viete-
tään TRS:n estekisaviikonlopun yhteydessä 
elokuun alussa. Avajaistapahtuma on lauan-
taina 1.8. klo 10–14. Ohjelmaa ei ole vielä 
lyöty lukkoon. Ensin täytyy kartoittaa, mitä 
tiloja kisaajilta jää käyttöön. Jotain kivaa on 
varmasti tiedossa. Niihama Riding Oy toi-
vottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan 
toimintaa paikan päälle niin virallisiin ava-
jaisiin kuin muulloinkin! 

Lisätietoja ratsastustunneista ja -
kursseista sekä täysihoitopalveluista löydät: 
www.niihamariding.fi.

 
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Jonna Vilén, Niihama Riding Oy. 
 
 

 
 
 

Niihama Ridingin syksyn 2015 tapahtumia: 
 
La 1.8. klo 10–14 avajaiset 
La 8.8. klo 16 kisatiimi-info 
La 15.8. alkaen klo 16 harkkaestekisat 
To–pe 20.–21.8. klo 17–20 perushoitomerkki  
La 5.9. alkaen klo 16 harjoituskoulukisat klo 16 alkaen 
Su 6.9. klo 12–14 SRL:n Nouse Ratsaille avoimet ovet, yhteistyössä TRS:n kanssa 
La–su 12.–13.9. Hoito 1 merkkisuoritus 
La–su 26.–27.9. Minimerkin hoitokurssi 
La–su 17.–18.10. Hoito 2 merkkisuoritus 
La 24.10. aikuisille suunnattu perushoitomerkin hoitokurssi 
La 31.10. alkaen klo 10 harjoitusestekisat  
La 14.11. alkaen klo 16 harjoituskoulukisat  
La 28.11. alkaen klo 16 alkaen harjoitusestekisat 
La 19.12. alkaen klo 16 alkaen Pikkujouluharjoituskisat oppilaille ja yksäreille 
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MAINOSTA NETTIHOKISSA TAI TRS:N NETTISIVUILLA 

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

Seuran nettisivut: 

• 50 e/kk 
• 250 e/ 6 kk 
• 400 e/v 
• Koko: 50–240x240 px (k x l) 

 
Ota yhteyttä: hokkitrs@gmail.com tai Irmeli Heliö, irmeli,helio@gmail.com, p. 0400 
788 908. 
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Ollin Pässi 

Rantamaasto Yyterissä 
 
Ollin Pässi on Olli Lahtisen aikoinaan lahjoittama kiertopalkinto. TRS:n hallitus valit-

see vuosittain keskuudestaan Pässille hoitajan, jonka tehtävänä on järjestää hallituksen 

yhteinen virkistysretki. Tänä vuonna allekirjoittanut sai kunnian toimia Pässin hoitaja-

na ja vei hallituksen Yyterin hiekkarannoille ratsastamaan heinäkuun ensimmäisenä 

viikonloppuna. 

 

Olli Lahtinen lahjoitti Ollin Pässin vuonna 
1990 hallituksen jäsenten keskuudessa kier-
täväksi palkinnoksi. Hoitaja Pässille vali-
taan hallituksen keskuudesta vuoden en-
simmäisessä kokouksessa joko suljetulla 
lippu- tai huutoäänestyksellä. Myös vapaa-
ehtoisuus tai korteista katsominen on mah-
dollista. Ollin laatimien sääntöjen mukaan 
Pässin hoitajan tuli hankkia kauden aikana 
1000 markkaa hallituksen virkistystoimin-
taan. Ellei näin tehnyt, joutui eroamaan hal-
lituksesta. Sääntö ei juurikaan houkutellut 
Pässille hoitajia. Ollin laatimien sääntöjen 
mukaan niitä sai muuttaa ainoastaan halli-
tuksen yksimielisellä päätöksellä ja näin 
tehtiinkin vuonna 2010. Nykyisten sääntö-
jen mukaan Pässin hoitajan tulee järjestää 
ennen syyskokousta hallituksen yhteinen 
virkistäytymistapahtuma, opintoretki tai 
muu vastaava yhteinen tapahtuma. Jos teh-
tävää ei täytä, on Pässin hoitajan syytä il-
moittaa erostaan syyskokouksessa ja joutuu 
hän kustantamaan hallituksen vuoden vii-
meisen kokouksen ruokailun kulut. 

Allekirjoittanut on aina haaveillut 
laukoista pitkin merenrantaa. Kun ystäväni 
kävi viime vuonna Yyterissä ja kehui ranta-
maastoa, oli itsekin pakko tarttua toimeen ja 
lähteä katsastamaan Yyterin rannat. Mu-
kaan päätti lähteä muukin hallitusporukka, 
joten tämän vuoden Ollin Pässin hoitami-
nen oli enemmän kuin helppoa. Kaikille 
yhdeksälle hallituksenjäsenelle sopivaa päi-
vää oli mahdoton löytää, mutta minun li-
säkseni matkaa lähtivät Irmeli Heliö, Sari 

Maunula, Riitta Ala-Krekola ja Laura 

Arola, siis yli puolet hallituksesta. 
Rantamaasto oli varattu jo hyvissä 

ajoin keväällä. Kesäkuu meni jännittäessä, 
kasteleeko meidät meren lisäksi Esteri, 
mutta parempaa ilmaa emme olisi voineet 

saada. Aurinko möllötti pilvettömältä tai-
vaalta ja lämpötila hipoi hellelukemia. 
Matkaan lähdettiin aamupäivällä Tampe-
reelta ja kiitos Lauran auton ilmastoinnin 
vajaan parin tunnin matka sujui mukavasti 
mistäpä muusta kuin hevosista ja seuran 
toiminnasta turistessa. Perillä Yyterissä 
olimme jopa hieman etuajassa, joten ker-
kesimme hetken tutustumaan Yyterin Rat-
sastuskeskuksen idylliseen miljööseen. He-
vosten jako sujui yhteistuumin. Sari pääsi 
pitkästä aikaa poniratsastajaksi ja sai alleen 
Astan. Ritu valitsi Fanin ja minä Blondin. 
Irkulle ja Lauralle jäivät suomenhevoset 
Penni ja Tytsy.  

 
Matkan alkutaipaleelta. 

Yyterin rantamaasto kestää noin kaksi 
tuntia ja matkaa kertyy noin 12 kilometriä. 
Merelle kuljetaan pitempää reittiä, jotta rat-
sastajat ehtivät tutustua ratsuihinsa, ennen 
mereen menemistä. Reitti kulki upeissa 
kangasmaastoissa osin hiekkateitä ja osin 
hiekkapohjaisia polkuja pitkin. Suurimmak-
si osaksi matkaa tehtiin kävellen, mutta 
mukaan mahtui myös ravi- ja laukkapätkiä. 
Vajaan tunnin ratsastuksen jälkeen viimein 
saavuttiin retken odotetuimpaan osioon eli 
merenrannalle. Läheskään kaikki meistä ei-
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vät olleet koskaan käyneet Yyterissä, joten 
jo pelkät hiekkarannat olivat mieletön ko-
kemus. Rannassa ensin otettiin laukkapätkät 
hiekkaa pitkin ja sen jälkeen mentiin veteen 
polskimaan. Myös vedessä saimme ravata 
ja laukata. Sen jälkeen ratsastajat olivatkin 
läpimärkiä alushousuja myöten, mutta se oli 
todella sen arvoista ja kesähän kuivaa, min-
kä kastelee. Tallille päin lähdettäessä rat-
sastajien naamat loistivat kilpaa auringon 
kanssa. 

 
TRS:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

Kotimatka ei sujunut täysin kommel-
luksitta. Melkein heti hiekkapolulle päästy-
ämme Blondi päätti, että tässä on hyvä koh-
ta piehtaroida. Selkään tuntui ja näytti, kun 
hevonen olisi laskenut päätään pyyhkäis-
täkseen paarman nenästä, kun se olikin jo 
polvillaan ja saman tien kyljellään. Onneksi 
refleksit vielä toimivat, joten ei muuta kuin 
hevosenselästä äkkiä pois ja nykimään he-
vonen takaisin jaloilleen. Blondin petty-
mykseksi ratsastaja oli sitä nopeampi ja 
piehtarointi jäi haaveeksi. Loppumatka me-
nikin sitten naureskella Blondin kostolle. 

Tallille paluun jälkeen kaikki olivat 
enemmän kuin tyytyväisiä retkeen ja kuu-
luipa joukosta kommentteja ”Paras Ollin 
Pässi ikinä!”. Kaikki olivat tyytyväisiä rat-
suihinsa, jotka olivat todella toimivia ja 
kilttejä. Voimme lämpimästi suositella 
rantamaastoa kaikille. Elämysmatkoja voi 
tehdä myös kotimaassa. Koska nykyaikana 
kamera kulkee kätevästi puhelimessa mu-
kana, saimme retkestämme muistoksi ison 
kasan kuvia kiitos maaston vetäjän Liisa 

Henrikssonin.
 

 
Laura ja Penni, Ritu ja Fani, Jonna ja Blondi, Sari ja Asta, Irkku ja Tytsy. 

 
 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Liisa Henriksson, Jonna Vilén. 
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Pilates osana ratsastajan kehonhallintaa 
 
Kevään aikana Niihamassa on päässyt harjoittamaan kehonhallintaa pilateksen mer-

keissä.  Keväällä pilatesryhmä kokoontui maanantaisin Ilona Siitosen johdolla. Myös tu-

levalla syyskaudella pilatesta on tarjolla ison maneesin kahviossa maanantaisin klo 

19.15. Syksyllä vetäjänä todennäköisesti toimii Heidi Salonen. 

 
Ratsastus on ihmisen ja hevosen välistä 
yhteistyötä sekä fyysisellä että psyykkisellä 
tasolla. Hyvän fyysisen ja motorisen kun-
non lisäksi ratsastus vaatii ratsastajalta hy-
vää tasapainoa ja hevosen lajinomaisen 
käyttäytymisen ymmärtämistä. Ratsastajan 
on otettava huomioon oman käyttäytymi-
sensä, toimintatapojensa, liikkeidensä sekä 
ympäristön vaikutukset hevosen käyttäyty-
miseen ja oppimiseen. Hevonen oppii jat-
kuvasti ihmisen läsnä ollessa ja käyttäytyy 
tilanteiden ja oppimistasonsa mukaisesti. 

Jotta ratsastaja pystyy mukautumaan 
hevosen liikkeisiin ja käyttämään apuja 
mahdollisimman tehokkaasti, tulee ratsasta-
jan hallita ja tuntea oma kehonsa. Valitetta-
van usein ratsastajien on haastavaa lisätä 
aikatauluunsa riittävästi oheisliikuntaa, joka 
tukee ratsastusta ja samalla edesauttaa 
ratsastustaitojen kehittymistä. Tällöin tuli-
sikin keskittää oheisharjoittelu niihin lajei-
hin, joista on maksimaalinen hyöty. Eräs 
tällainen laji on pilates, jonka jo ilahdutta-
van moni ratsastaja on sisällyttänyt aikatau-
luunsa. 

Ratsastuksessa tärkein elementti on 
ratsastajan keskikeho ja sen hallinta. Rat-
sastaja ohjaa hevosta kaikkiin suuntiin ensi-
sijaisesti keskikehon painopisteen säätelyn 
avulla. Tämä vaatii hyvää keskivartalon ja 
lantion asennon hallintaa. Tällöin puhutaan 
istunnasta. Oikea istunta ja apujen käyttö 
edistävät hevosen ja ratsastajan tuki- ja 
liikuntaelimistön terveyttä sekä lisäävät 

ratsastussuorituksen turvallisuutta. Oikean 
istunnan perustana on hyvä tasapaino, ryhti 
sekä kehon lihastasapaino sekä -symmetria. 

Pilates-menetelmä on saksalais-
amerikkalaisen Joseph Pilateksen 1900-
luvun alussa kehittämä kehonhallintatek-
niikka, joka vahvistaa keskivartalon syviä 
lihaksia, syventää hengitystä ja opettaa liik-
kumaan fysiologisesti oikein. Menetelmä 
perustuu perinteisiin itämaisiin liikunta-
muotoihin kuten joogaan ja kiinalaisiin me-
netelmiin. Pilateksen menetelmä poikkeaa 
kuitenkin itämaisista vaikutteistaan, ja siitä 
puuttuu pitkälti joogaan liittyvä filosofia. 
Pilates on myös sovellettu länsimaisille 
vartalotyypeille.  

Pilates tukee ratsastusta monella ta-
paa. Se vahvistaa keskivartalon syviä lihak-
sia ja kehittää keskivartalon hallintaa. 
Pilatesharjoittelun avulla pyritään myös li-
säämään liikkuvuutta ns. kehon ongelma-
alueilla. Tärkeimpänä mainittakoon kuiten-
kin kehontuntemuksen lisääntyminen, mikä 
edesauttaa oman ratsastusistunnan tiedos-
tamisessa ja korjaamisessa.  

Pilatesharjoittelu sopii kaiken ikäisille 
sekä kokoisille ja erilaisen harjoittelutaus-
tan omaaville. Pilateksessa liikkeitä voidaan 
varioida kaikille sopiviksi, joten sen puoles-
ta harjoittelu sopii myös erilaisista tuki- ja 
liikuntaelinongelmista kärsiville. Usein 
tunnin viikoittainen ohjattu pilatesharjoitte-
lu riittää tukemaan lajinomaista harjoittelua.

  
 
Teksti: Heidi Salonen. 
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Talkoolaisia aina tarvitaan 
 
Monien urheiluseurojen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, niin myös TRS:n. Ilman 

tekijöitä seura ei toimi, eikä voi järjestää tapahtumia. Mitä enemmän tekijöitä on, sitä 

enemmän on tapahtumia ja vähemmän tekemistä per nenä. 

 

Tampereen Ratsastusseuran toiminta perus-
tuu vapaaehtoistyöhön. Ainoastaan rahas-
tonhoitajalle ja jäsensihteerille maksetaan 
pieni kuukausittainen korvaus. Kaikki muu 
tehdään talkootyönä oman päätyön ohella. 

Seuran toimintaa ohjaa hallitus. Kun 
yhdeksän ihmistä päättää lähes tuhannen 
ihmisen asioista, eivät rahkeet riitä tarjoa-
maan jokaiselle jäsenelle jotakin. Hallitus 
ottaakin ilomielin vastaa jäsenistön ideoita 
siitä, mitä tapahtumia, luentoja yms. pitäisi 
järjestää. Jos jollakin on intoa itse järjestää 
yhteistä toimintaa, ottakaa rohkeasti yhteyt-
tä hallitukseen. TRS tarjoaa mielellään tilo-
ja käyttöön, kunhan tilaisuus on kaikille 
seuran jäsenille avoin. Marraskuussa 
(26.11.) on jälleen syyskokouksen aika ja 
osa hallituksenjäsenistä on erovuorossa. 
Kannattaa jo miettiä, olisiko juuri sinulla 
kiinnostusta tulla hallitukseen viemään 
TRS:ää eteenpäin. Hallitus kaipaa aina uut-
ta verta ja uusia ideoita seuran toiminnan 
kehittämiseksi. Hallituspaikka tarjoaa hy-
vän paikan nähdä kulissien taakse, mistä 
kaikesta seuran toiminnan pyörittämisessä 
onkaan kyse. Jos hallitusvastuu tuntuu liian 
suurelta, voi eri jaostoissa toimia myös hal-
lituksen ulkopuoliset henkilöt. Kaikki ideat 
ja ehdotukset uusista hallituksenjäsenistä 
voi lähettää seuran puheenjohtajalle Irmeli 
Heliölle irmeli.helio@gmail.com. 

Tärkein tapa hankkia varoja seuran 
toimintaa on kilpailujen järjestäminen. Il-
man varoja seuran on mahdotonta tarjota 
jäsenistölleen etuja. TRS:llä on ratsastus-
seuraksi poikkeuksellisen suuri omaisuus 
Niihaman kiinteistön muodossa. Niihama-
kin on aikoinaan talkoovoimin rakennettu. 
Niihaman tilojen vuokraamisesta saatavat 

tulot kattavat seuran kiinteät menot (mm. 
kiinteistöhoitokulut, vakuutukset, lainat), 
mutta kaikki muu raha on tienattava muual-
ta. TRS onkin ahkera kilpailujenjärjestäjä 
ympäri vuoden. Samalla se tarjoaa jäsenil-
leen oivat puitteet harjoitella eritasoisissa 
kilpailuissa. Kilpailuissa on tarve monenlai-
sille toimihenkilöille. Aikaisempaa koke-
musta ei tarvitse olla ja ketään ei varmasti 
laiteta liian vaikean tehtävän eteen. Jokai-
seen tehtävään saa perehdytyksen, eikä pai-
kalla tarvitse olla koko päivää. Pienikin 
hetki voi olla muille korvaamattoman suuri 
apua. Pieni varoituksen sana. Kilpailutoi-
minta saattaa viedä mukanaan. Jos näin 
käy, on mahdollista suorittaa toimihenkilö-
lisenssejä (mm. steward, este- ja koulutuo-
mari). Seura maksaa jäsentensä lisenssikou-
lutukset. Jos kilpailutoiminta kiinnostaa tal-
koolaisena, ota rohkeasti yhteyttä kilpailu-
jaoston vetäjään Leena Virta-Niemeen 
lennuvirta@gmail.com. 

Tämäkin lehti syntyy vapaaehtoistyö-
nä, toista vuotta Heidin ja Jonnan vetämä-
nä. Kaksien aivojen ideoimana juttujen ai-
heet pysyvät toimittajiensa kokemusmaail-
massa. Juttuideoita siis kipeästi kaivataan. 
Lisäksi tekstit kaipaavat vaihtelua, joten jos 
pidät kirjoittamisesta, niin tarjoa rohkeasti 
omaa juttuasi lehteen. Myös kuvia Tampe-
reen alueen tapahtumista ja TRS:n jäsenten 
hevosteluista otetaan kiitollisuudella vas-
taan ja julkaistaan lehdessä. Kaikki ideat 
NettiHokkiin ovat tervetulleita 
hokkitrs@gmail.com. 

Vaivanpalkaksi talkoolaisille on lu-
vassa ainakin hyvää mieltä ja seuraa sekä 
talkoopisteitä, joita voi hyödyntää seuran 
toiminnassa. Tervetuloa rohkeasti mukaan!

 
 

Teksti: Jonna Vilén. 
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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. 
 
Ex-TRS:läinen Ville Kulkkaan luotsaama 
Riders Inn järjesti avajaiskilpailunsa Hy-
vinkäällä huhtikuun alussa. Näissä kilpai-
luissa Joona Mansikkaoja ja Kragbech’s 
Cecilia ottivat kaksi ruusuketta tehden 
nuorten hevosten 110 cm:n luokassa puh-
taan radan ja sijoittuen avoimessa 120 cm:n 
luokassa yhdeksänneksi. Myös Valtteri 

Reilinin ja Welfe de la Vien mukaan lähti 
kaksi ruusuketta. Ratsukko sijoittui 130 
cm:n luokassa kuudenneksi ja 140 cm:n 
GP-luokassa kolmanneksi. Cecilia Gun-

dersby ja Esteban S sijoittuivat 120 cm:n 
luokassa kymmenenneksi. 

Cecilia ja Esteban S Hyvinkäällä. 

 
TRS yritti järjestää toukokuun alussa 
Markku Saastamoisen luennon hevosen 
ruokinnasta, mutta valitettavasti kiinnostus 
oli sen verran vähäistä, että luento joudut-
tiin perumaan. Ajankohta lienee ollut huo-
no. Yritämme järjestää luennon talvikaudel-
la uudelleen. 
 
Tuusulassa hypättiin toukokuun alussa 
Animagi Junioricupin osakilpailu 115 cm, 
jossa Lotta Suomi ja Zellena sijoittuivat 
seitsemänsiksi. 
 
Myös Riders Inn avasi ulkokauden heti 
toukokuun alussa järjestämällä kaksipäiväi-

set kilpailut. Joona Mansikkaoja voitti 
Ballackilla lauantaina 120 cm ja sunnuntai-
na 130 cm luokan. Nuorten hevosten 120 
cm:n luokassa Joona sijoittui Kragbech’s 
Cecilialla puhtaalla radalla jaetulle ensim-
mäiselle sijalle. Tommi Blom omalla kas-
vatillaan Maracass ja Cecilia Gundersby 
Estebam S:llä tekivät nolla radan nuorten 
hevosten 110 cm:n luokassa. 
 

Sari Lundén jatkaa menestystään Lasdie-
malla. Ratsukko voitti Hevoset 2015 -
messujen yhteydessä järjestetyn 130 cm 
luokan. Kotikisoissa Niihamassa Sarin kau-
laan pujotettiin hallimestaruuspronssi. Ypä-
jällä toukokuun alussa ratsukon sijoitus130 
cm:n luokassa oli 11. Perinteisessä, mutta 
tänä vuonna lähtijämäärältään hyvin pie-
nessä Finnderbyssä 135 cm AM5 ratsukko 
oli toinen toiselle kierrokselle päässeistä. 
Toisella kierroksella puomin pudotessa Sari 
keskeytti. Ratsukolla ei ollut enää voittoon 
mahdollisuuksia, kun Mikael Wahlman oli 
jo tehnyt nollan. Finnderbyn toinen sija siis 
Sarille ja Lasdiemalle. Muissa Finnderbyssä 
ratsastetuissa luokissa ratsukko sijoittui 
kolmanneksi (130 cm) ja kuudenneksi (125 
cm). 
 

Renja Aarnion ja Kapris KS:n kenttäkausi 
alkoi upeasti kahdella helpon luokan voitol-
la toukokuun alussa Ypäjällä ja puolivälissä 
Niinisalossa. 

 
Renja ja Königs Kapris Niinisalon 

estekokeessa. 
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Toukokuun toisena viikonloppuna kilpail-
tiin esteillä Ypäjällä. Cecilia Gundersby ja 
Esteban S jatkoivat puhtaiden suoritusten 
sarjaa nuorten hevosten luokassa 110 cm ja 
6-vuotiaiden Racing Trophyn osakilpailussa 
120 cm. Joona Mansikkaoja sijoittui tällä 
kertaa Solbackas Colinolla 13. sijalle 120 
cm:n luokassa. Valtteri Reilin puolestaan 
sai Welfe de la Viellä sijoitukset 130 cm:n 
luokassta (sijoitus 4.) sekä LähiTapiola GP 
osakilpailussa 140 + 145 cm (sijoitus toi-
nen). Seilinpoika suomenhevoscupin osa-
kilpailussa 100 cm Karoliina Kovanen ja 
Murron Into sijoittuivat kolmanneksi. 
 
Turun Maljan yhteydessä ratsastetuissa 
nuorten hevosten luokista TRS:läisille tuli 
menestystä. Marja Tetri-Rantanen ja 
Clitschko tekivät puhtaan radan 110 cm:n 
luokassa ja sijoittuivat 6-vuotiaiden Racing 
Trophy osakilpailussa 120 cm yhdellä pu-
dotuksella jaetulle toiselle sijalle. Samassa 
luokassa jaetulle toiselle sijalle sijoittui 
myös Cecilia Gundersby ja Esteban S. 
Hassan Iber ja Tay Malaysia puolestaan 
voittivat 5-vuotiaiden Racing Trophy osa-
kilpailun 110/120 cm. Veera Tanila ja Lu-
ca’s suoriutuivat nuorten hevosten 110 
cm:n radasta virheittä. 

 
Tytteli ja Clitschko Korpikylässä. 

 

Meri-Maaria Pöysti ja Uniek Utopia sijoit-
tuivat avoimessa vaativassa B:ssä kolman-
neksi Jyväskylän Killerillä toukokuun puo-
livälissä pidetyissä kilpailuissa. Ratsukon 
prosentit junioreiden henkilökohtaisessa oh-
jelmassa olivat 61,974 %. 
 
Juniorikouluratsastaja Karoliina Vuojolai-

nen ja ratsunsa Suriano N.R. ovat menesty-

neet hienosti pitkin kevättä. Ypäjällä huhti-
kuun puolivälissä pidetyissä kilpailuissa 
ratsukko teki tasaista tulosta Animagi Dres-
sage Future Cupin junioriluokissa, kun se 
sijoittui kolme kertaa kolmanneksi. Ju-
nioreiden joukkueohjelmassa tulos oli 
65,721 %, junioreiden henkilökohtaisessa 
ohjelmassa 64,737 % ja junioreiden kürissä 
68,125 %. Toukokuun lopussa ratsukko 
osallistui kouluratsastuksen SM-kilpailuihin 
Maarianhaminassa, josta kotiin tuomisina 
oli viime vuoden tapaan pronssimitali. 
Finnderbyn yhteydessä ratsastetuissa kan-
sainvälisissä koululuokissa ratsukko sijoit-
tui junioreiden joukkueohjelmassa kolman-
neksi prosentein 67,613 %. 
 
Toukokuun loppupuolella Jyväskylän Kille-
rillä kisattiin vaihteeksi esteratsastuksessa. 
Animagi Ponicupin osakilpailussa 100 cm 
Hilla Lahdensuu Cuffesgrange Silverillä 
sijoittui toiseksi. 
 
Kesäkuun alussa Kangasalla Hassan Iber 
ratsasti puhtaan radan Tay Malaysialla 5-
vuotiaiden Racing Trophyn osakilpailussa. 
Emmi Saarikko puolestaan sijoittui Za-
migolla toiseksi 130 cm:n luokassa. 
Finnderbyn yhteydessä ratsastetuissa este-
luokissa Nita Raiskio ja Cassius D sijoit-
tuivat luokassa 125 cm kymmenenneksi. 
Mirella Luhtala ja Calmee sijoittuivt 115 
cm:n luokassa neljänneksi. 

 
Hassan ja Tay Malaysia Kangasalla. 

 
Finnderbyn kansainvälisissä koululuokissa 
Ninja Rorarius ja Hally Berry sijoittuivat 
Pyhässä Yrjössä (Prix St Georges) kolman-
neksi prosentein 67,368 %. Kyseessä oli 8-
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vuotiaan Hally Berryn toinen Prix St 
Georges -rata. 
 
Kesäkuun puolivälissä Ypäjän kisaviikolla 
Oosa Sivén ja Caramba nappasivat Poni-
derbyn yhteistuloksissa toisen sijan. Ratsu-
kon osakilpailu tulokset olivat kahdeksas 
(62,159 %) ja toinen (65,800 %). Ponider-
byssä kilpaillaan tasolla helppo B. Juniori-
derbyn 1. osakilpailussa Meri-Maari Pöys-

ti otti sijoituksen Uniek Utopialla ollen 
seitsemäs (63,793 %). Junioriderby kilpail-
laan tasolla helppo A. 
 
Essi Antila debytoi Ypäjän kisaviikolla 3-
tasolla ja varsin mallikkaasti debytoikin. 
Lauantaina Essi ja Jaybee Apprentice sijoit-
tuivat kuudenneksi vaativassa B:ssä (63,250 
%) ja sunnuntaina viidenneksi vaativassa 
A:ssa (62,269 %). 
 
Estepuolen senioriderbyssä (120 cm) Lotta 
Lampinen ja Kleopatra KS nappasivat yh-
dellä pudotuksella kolmannen sijan. 
 
Kisaviikon kanssa samaan aikaan Riders 
Inn järjesti Hyvinkäällä yksipäiväiset 3-
tason kisat, jossa luokkia oli nuorille hevo-
sille ja kaikille avoimet 125 ja 135 cm. 
Tommi Blom sijoittui Paradise Princessillä 
neljänneksi 135 cm:n luokassa.  

 
Tommi ja Paradise Princess Hyvinkäällä. 

 
Salossa kilpailtiin 4-tason estekisoissa 
kesäkuun lopussa. Torstain 120 cm:n luo-
kassa Valtteri Reilin ja Welfe de la Vie si-
joittuivat kolmanneksi. 130 cm:n koulutus-
luokassa Heini Puomila ja Chalifas tekivät 
puhtaan suorituksen. Perjantain nuorten he-
vosten luokassa 110 cm Veera Tanila ja 

Luca’s saivat puhtaan radan. Nita Raiskio 
ja Cassius D sijoittuivat viidenneksi 130 
cm:n luokassa. Toisen ruusukkeen Nita rat-
sasti lauantaina LähiTapiola Future Chal-
lenge -osakilpailussa (140 cm AM5), jossa 
hän sai yhden pudotuksen, mutta se riitti 
neljänteen sijaan. Lauantaina 7-vuotiaiden 
Racing Trophy -osakilpailussa (130 cm) 
Joona Mansikkaoja ja Kragbech’s Celica 
tekivät puhtaan radan. Sunnuntaina Cecilia 

Gundersby ja Esteban S sijoittuivat kuu-
denneksi 6-vuotiaiden Racing Trophy -
osakilpailussa (120/130 cm). 
 
Perinteinen Savonlinna Opera Games rat-
sastettiin kolmipäiväisenä heinäkuun en-
simmäisenä viikonloppuna. Perjantain 
avajaisluokassa 120 cm Joona Mansikka-

oja otti kaksi sijoitusta ollen Kragbech’s 
Celicalla yhdeksäs ja Ballackilla kymme-
nes. Lauantaina 7-vuotiaiden Racing 
Trophy -osakilpailussa (130 cm) Joona ja 
Kragbech’s Celica sekä Tytteli Tetri-

Rantanen ja Prospect saivat yhden pudo-
tuksen, mikä oikeutti jaettuun kolmanteen 
sijaan. 6-vuotiaiden Racing Trophy -
osakilpailussa puolestaan Veera Tanila ja 
Luca’s sekä Cecilia Gundersby ja Esteban 
S olivat puhtaalla suorituksella jaetulla en-
simmäisellä sijalla. Sunnuntain Racing 
Trophy -osakilpailussa (120 cm/130 cm) 
Cecilia ja Esteban S sijoittuivat toiseksi. 5–
6-vuotiaille avoimessa 110 cm:n luokassa 
puolestaan Hassan Iber Tay Malaysialla 
teki puhtaan radan. Racing Trophy -
osakilpailussa (110/120 cm) ratsukko sijoit-
tui puhtaalla suorituksella jaetulle ensim-
mäiselle sijalle. Luokassa XXIII Opera 
Games 140 cm AM5 Valtteri Reilin Welfe 
de la Viellä oli nopein yhden pudotuksen 
saanut ja sillä tuloksella ratsukko nappasi 
luokan viimeisen ruusukkeen ollen kahdek-
sas. Myös LähiTapiola GP:ssä 145+150 cm 
ratsukko vei viimeisen jaossa olleen ruu-
sukkeen ollen kymmenes. 
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Joona ja Ballack Ypäjän toukokuun 

kisoissa. 

 
Ratsastusseura Tavastia järjesti yksipäiväi-
set 3-tason koulukisat Parvelassa Kangasal-
la heinäkuun alussa. Luokassa helppo A 
CCI** -kenttäkilpailuohjelma terssiläiset 
nappasivat kaksi sijoitusta. Satu Syvänen 
ja Rinus V.D. Bokkefarm sijoittuivat kol-
manneksi (63,696 %) ja Oosa Sivén ja Ca-
ramba neljänneksi (63,043 %). Kilpailussa 
ratsastettiin myös nuorille hevosille avoin 
2-tason helppo B -luokka, jossa Anne Lei-

nonen ja Säämies olivat neljänsiä (63,229 
%). 
 
NettiHokki onnittelee kaikkia tasapuolisesti 
menestyksestä ja toivottaa menestystä myös 
jatkossa! Kaikki kuvat Hanna Heinonen, 
jolle jälleen kerran kuuluu iso kiitos Netti-
Hokin kuvittamisesta. 
 

Kangasalan talleilla puhaltaa muutosten 
tuulet. Wääksyn yksityistallia pitänyt Su-

sanna ”Mata” Kankaansivu lopetti 
Wääksyssä kesäkuun lopussa ja Wääksyn 
otti hoitoonsa sen omistaja Sonja Leski-

nen. Pienen loman jälkeen Mata siirtyy 
tallimestarina hoitamaan Suomatkan tilaa. 
Yhden Suomatkan talleista hoitoonsa ottaa 
Pauliina Hukkanen. Suomatkan ratsastus-
koulu lopettaa Kangasalla ja siirtää toimin-
tansa Pirkkalaan lokakuun alusta. 
 
TRS järjestää yhteistyössä Valkeakosken 
Ratsastusseuran kanssa matkan Tallinna 
Horse Show’hun 2.–4.10. Matka on ensi-
sijaisesti tarkoitettu TRS:n kilpailuissa tal-
koilleille. Matkalle on vielä muutama paik-
ka vapaana ja niitä voi tiedustella Laura 
Arolalta ljarola@gmail.com. 
 
TRS viettää ensi vuonna juhlavuotta, kun 
seura täyttää 90 vuotta. Juhlavuoden ohjel-
maa suunnitellaan jo. Jos sinulla on ideoita, 
miten juhlia seuraamme, ja haluat mukaan 
juhlatoimikuntaan, ilmianna itse Irkulle 
irmeli.helio(a)gmail.com. 
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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.  
 
 


