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NettiHokki on Tampereen Ratsastusseura Ry:n – Tammerfors Ridklubb rf:n sähköinen 
jäsenlehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa:  
– nro 1 maalis-huhtikuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim. 15.3. 
– nro 2 kesä-heinäkuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim.15.6. 
– nro 3 syys-lokakuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim. 15.9. 
– nro 4 joulun alla, aineiston jättöpäivä viim. 1.12. 
Lehteen haluttu aineisto toimitetaan: 
– tekstit: sähköpostiviestinä, Word-dokumenttina tai seuran nettisivujen kautta lomakkeella 
– kuvat: JPEG-tiedostona (ei liitettynä Word-tiedostoon). Huolehdithan, että kuvaajalta on 
lupa kuvan julkaisemiseen. Emme julkaise vesileimallisia kuvia. 
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TRS hallitus 2015: 
Puheenjohtaja  Irmeli Heliö p. 0400 788 908 irmeli.helio@gmail.com 
Varapuheenjohtaja  Sari Maunula p. 050 357 2006 sari.maunula@pp1.inet.fi 
Sihteeri  Jonna Vilén p. 0500 549 476 jonnavilen@gmail.com 
Jäsensihteeri  Heidi Salonen p. 050 400 3886 salonen.heidi@gmail.com 
Muut jäsenet Pia Banerjee-Rikkonen p. 040 582 4942 (iltaisin) 
 pia.banerjeerikkonen@gmail.com 
 Anna-Kaisa Tiainen p. 050 330 5228 akvuorinen@gmail.com 
 Laura Arola p. 050 563 8336 ljarola@gmail.com 
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Pääkirjoitus 

Valoa kohti 
 
Syksy on ollut sateinen, valitettavasti vain 
vesisateinen. Tuntuu, että sama pimeys jat-
kuu aamusta iltaan ja illasta aamuun, eikä 
valoa todellakaan näy koskaan. Marraskuun 
lopun kisojen aikaan lunta oli sentään joku-
sen päivän maassa ja talvi kävi hetkellisesti 
myös Tampereella. Ikävä kyllä valkoisen 
joulun suhteen sääennustus näyttää huo-
nolta. Onneksi talvipäivänseisaukseen ei ole 
kuin jokunen hassu päivä ja siitä lähdetään 
taas kulkemaan kohti valoa. 

Valon lisääntyminen tarkoittaa sa-
malla vuoden vaihtumista ja TRS:n uuden 
hallituksen toimikauden alkamista. Kolmas-
osa hallituksesta vaihtuu, kun syyskokouk-
sessa Sari Maunula, Heidi Salonen ja 
Anna-Kaisa Tiainen jättäytyivät pois 
hallitustyöskentelystä. Heidän tilalleen hal-
lituksen uusiksi vahvistuksiksi saatiin 
Leena Kinnunen, Kirsi Rehn-Inkinen ja 
Elli Vernikos. Tervemenoa vanhoille ja 
tervetuloa uusille! Lisäksi tämä tietää sitä, 
että käsillä on Heidin viimeinen Netti-
Hokki. Kiitos kuluneista kahdesta vuodesta! 
Ensi vuonna Jonnan aisapariksi NettiHokin 
toimitukseen saadaan toivottavasti joku in-
nokas kynäilijä, jotta saadaan jatkettua leh-
den tekoa toivottavasti entistä laajemmalla 
rintamalla. Ilman tekijöitä ei tämäkään lehti 
synny. 

Ensi vuoteen valoa tuo myös TRS:n 
ysikymppiset. Seuramme kunniakasta tai-
valta juhlistetaan toukokuun kouluratsastus-
kilpailuissa ja kesäkuun esteratsastuksen 
GP-kisoissa. Loppu vuodelle on suunnit-
teilla 90-vuotisjuhlat, siis ihan oikeat ilta-
juhlat juhlapukuineen. Juhlavuosi tulee nä-
kymään myös NettiHokin sivuilla ja seuran 
muussa toiminnassa.  

Vuoden viimeisen NettiHokin pää-
osassa ovat itseoikeutetusti tämän vuoden 
TRS-mitalistit. NettiHokin toimitus on ollut 
piikkinä mitalistien sähköpostissa ja pyytä-
nyt mitalisteja esittelemään itsensä sanoin 

ja kuvin. Iso kiitos kaikille esittelyn lähettä-
neille! Näitä on aina ilo lukea. NettiHokin 
toimitukselle tapahtui asian tiimoilta ka-
mala moka, kun westernmitalisteilta havah-
duttiin pyytämään esittelyt viime tipassa, 
eikä annetulla aikataululla jutut onnistuneet. 
Nöyrimmät pahoittelut westernmitalisteille! 
Ette te ole yhtään vähäisempiä kuin muut-
kaan TRS-mitalistit. Muutakin luettavaa 
lehden sivuilta toki löytyy. Erityisesti kan-
nattaa lukea ajatuksella jäsensihteerin 
muistilista vuodenvaihteelle. Tulee sitten 
lupa-asiat sun muut hoidettua ajoissa kun-
toon. Muistattehan, ettei lupia anota paria 
päivää ennen ensimmäisiä kisoja. Sillä 
aikataululla asia ei yksinkertaisesti hoidu. 
Niihaman ratsastusalojen käyttö on asia, 
josta tulee paljon kyselyitä. Omassa artik-
kelissaan Heidi yrittää avata tätä mysteeriä 
ja antaa konkreettisia toimintaohjeita. Netti-
Hokki sai myös ulkomaanterveisiä Sveit-
sistä Anna-Juulia Kontiolta ja tämäkin 
juttu löytyy lehden sivuilta. 

Hyvää joulua ja menestystä vuodelle 2016 
toivottaa 

Heidi ja Jonna sekä TRS hallitus
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Puheenjohtajan joulutervehdys 
 
Hyvää joulua ja menestyksellistä ja onnel-
lista uutta vuotta 2016! 

Kulunut vuosi on ollut muutosten ai-
kaa ja vuosi on mennyt vauhdilla. Miten se 
onkin niin, että iän myötä tuo aikakin kuluu 
nopeammin. Kesäkuussa uudet yrittäjät 
aloittivat keskuksessa ja tehokkaasti toi-
minta alkoikin Niihama Riding Oy:n saa-
dessa  ratsastuskoulun käyntiin heti kesä-
kuun toisella viikolla. On ollut ilahduttavaa 
nähdä, kuinka ammattitaitoisesti homma on 
lähtenyt pyörimään! Tästä on hyvä jatkaa 
tuleville vuosille.  

Seuralla on ollut paljon kiinteistöön 
liittyviä huolto- ja korjaustoimia vaihdok-
sen yhteydessä. Mutta kiitos Tomaksen lä-
hes 24/7 panostuksesta olemme monessa 
asiassa voiton puolella. Määräaikaistarkas-
tus toi nimittäin aikamoisen to do -listan – 
akuuttejakin. Kuten mm. sähkötyöt talliin ja 
maneeseihin, valaistusten päivittämiset. 
Paljon on muutakin, sellaisia, joita viran-
omaiset vaativat. Nyt tähän heti vuoden-
vaihteeseen sijoittuu palolinjojen laittami-
nen kilpailumaneesiin. Siitä johtuen tammi-
kuussa päiväaikaan arkisin klo 7–15 siellä 
on nosturivekotin ja miehet töissä. Työn pi-
täisi olla valmis helmikuun alkuun men-
nessä.   

Osittain koen huonoa omaatuntoa 
siitä, että varsinainen seuratoiminta on tänä 
vuonna jäänyt liian vähälle huomiolle. 
Voimavarat on nyt vienyt kiinteistön eli 
TRS:n omaisuuden huolto- ja kunnossapito-
työt. Mutta ensi vuonna sitten panostamme-

kin oikein kunnolla: on meidän 90-vuotis-
juhlavuosi ja sen kunniaksi meillä on GP-
kisat 17.–19.6. ja sitä ennen 4-tason koulu-
kisat toukokuussa. Varinaiset juhlat pi-
dämme hienosti loppuvuodesta. Juhla-
asioista tulee tietoa alkuvuodesta.  

Haluan tässä kiittää kaikkia meidän 
innokkaita ja motivoituneita talkoolaisia. Il-
man teitä ei olisi kisoja eikä tapahtumia – 
iso kiitos! Kaikki se työ on arvokasta ja 
mikä ammattitaitoinen porukka meillä on-
kaan ensi vuoden GP-koitokseen! Kevään 
aikana voidaan harjoitella 1- ja 3-tason ki-
soissa eri tehtävissä ja hioa osaamistamme 
itse kukin. Itse koin erittäin opettavaisena 
ratamestarin tehtävät pitkän tauon jälkeen 
KaamosCupin pikkujoulukilpailussa. Tun-
nustan kyllä, että meni vähän stressin puo-
lelle, mutta positiivisesti, vähän niinkuin 
jännitti. Ensi vuodelle on suunnitteilla taas 
Tallinna Horse Show -matka ja GP-
talkoilijat kannattaa laittaa korvan taakse: 
luvassa on Helsinki Horse Show’ta. 

Ensi vuodelle on kaikilla meillä omia 
odotuksia, pidetään tavoitteistamme kiinni 
ja pidetään myös huolta itsestämme ja toi-
sistamme unohtamatta hevosystäviemme. 
Niitä rakkaita samettiturpiamme, jotka mei-
dät höperöt saavat tekemään vapaaehtoi-
sesti asioita, joista vain me osaamme naut-
tia! Eihän meitä tarvitse ymmärtää – me 
vain tiedämme, mikä on tärkeää! 

Kiitos teille kaikille menneestä vuo-
desta ja nyt rauhaisaa ja rentouttavaa joulun 
aikaa!

 

 Irmeli 
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Jäsensihteeri tiedottaa 

Vuodenvaihteen muistilista TRS:n jäsenille 
 
JÄSENYYS JA LASKUT 

• Ensimmäiset jäsenlaskut lähtevät liitosta maanantaina 4.1.2016. 
• Laskut lähtevät automaattisesti kaikille vuonna 2015 jäsenmaksun maksaneille (mikäli 

et ole erikseen ilmoittanut seuralle, että haluat päättää jäsenyyden). 
• Mikäli olet vaihtamassa seuraa vuodenvaihteessa, tarkista, että laskussa lukee oikea 

seura. 
• Jos seura on merkitty laskuun väärin, jätä lasku maksamatta, ota yhteys uuden seuran 

jäsensihteeriin ja varmista, että jäsenyytesi on merkitty rekisteriin. 
• Ole yhteydessä seurasi jäsensihteeriin, mikäli laskussa on väärä jäsenlaji ja summa. 

 
KILPAILULUVAT 

• Vuoden 2015 kilpailuluvalla voi kilpailla 15.2.2016 asti, sama koskee hevosten 
vuosimaksuja. 

• Seuraa vaihtavien tulee maksaa uuden seuran kilpailulupa heti vuoden alussa, jotta 
edustettava seura näkyy kilpailuissa oikein. 

• Vuoden 2016 kilpailulupa tulee näkyä rekisterissä maksettuna 2.2.2016, jos haluaa 
merkinnän jäsenkorttiin. Kortti lähetetään Hippos-lehden 2/2016 mukana 
alkuvuodesta jäsenmaksunsa maksaneille. Jos maksat jäsenmaksusi vasta 
myöhemmin, kortti tulee parin viikon sisällä maksusta. 

• Myös 1-tason kilpailuihin otetaan ilmoittautumisia vastaan Kipan kautta. 
Ilmoittautumista varten tarvitset maksuttoman E-kilpailuluvan. Tämän luvan voit 
tehdä jäsenmaksun maksettuasi osoitteessa https://lisenssi.sportti.fi/ 

• Jos E-kilpailuluvan teko ei onnistu, varmista seurasi jäsensihteeriltä, että 
henkilötunnuksesi löytyy jäsenrekisteristä. 

• Kilpailulupa on vuosikohtainen eli se täytyy tehdä joka vuosi uudestaan. 
• Huolehdi, että sinulla on suoritettuna sääntökoulutus ja -koe vuonna 2015 tai 2016. 

 
KILPAILULUPIEN HINNASTO VUONNA 2016 

• Kansainvälinen A-lupa 300 € (este, kenttä, koulu)  
• Kansainvälinen B-lupa 210 € (muut lajit)  
• Kilpailukohtainen kansallinen/kansainvälinen C-lupa 50 €  
• Kansallinen A-lupa 150 €  
• Kansallinen B-lupa 60 € 
• D-lupa 30 € 
• E-lupa 0 € 
• Hevosen vuosimaksu 40 € (maksua ei tarvitse maksaa 1-tason kilpailuissa, mutta 

hevosen täytyy löytyä KIPAsta) 
 
VAPAAEHTOINEN RATSASTAJAN LISÄVAKUUTUS 

• Jäsenten on mahdollista ottaa jäsenetuvakuutusta laajempi vakuutusturva 12 euron 
lisämaksusta. Lisävakuutuslasku lähetetään automaattisesti jäsenkorttien mukana 
kaikille jäsenille. Lisävakuutus on vapaaehtoinen! 

• Vuonna 2015 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa 
maaliskuun 2016 loppuun asti edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelle 2016 on maksettu 
eräpäivään mennessä. Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus 
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Tarvittaessa otathan yhteyttä TRS:n jäsensihteeriin ensisijaisesti sähköpostitse: Heidi 
Salonen, salonen.heidi@gmail.com.  
 
Terveisin jäsensihteeri Heidi Salonen 
 
Kuvassa Heidin tuleva työtoveri Salli 8 vee 
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3-tason estekilpailut 11.10. 
 
Hallikausi polkaistiin käyntiin Tampereen Ratsastuskeskuksessa Niihamassa Tampe-
reen Ratsastusseuran järjestämillä 3-tason esteratsastuskilpailuilla sunnuntaina 11.10. 
Kilpailupäivän aikana nähtiin noin 150 lähtöä poni- ja junioriratsukoiden 90 cm:n luo-
kasta aina avoimelle 130-tasolle.  Kilpailun johtajana toimi Anni Kallio, tuomariston 
puheenjohtajana Irmeli Heliö ja ratamestarina Pertti Pauli. 
 
Kilpailupäivä valkeni sumuisena ja viileä-
nä: teidenkin pinnat olivat aamulla jäässä 
monin paikoin ja usea kisapaikalle saapuva 
kertoi joutuneensa ajamaan erityisen varo-
vasti. Verryttelyn reunalla huoltojoukkojen 
yksi kuuma puheenaihe olikin se, että talvi-
renkaat on näköjään vaihdettava jo tässä 
vaiheessa syksyä. Onneksi sää lämpeni 
kisapäivän mittaan ja saimme nauttia kau-
niista auringonpaisteesta! Maittavasta puf-
fetista herkullisine lounaineen vastasi tällä-
kin kertaa Juhlakeskus Mancester.  

Päivän ensimmäinen luokka oli 90 cm 
avoin poni- ja junioriratsukoille. Kaksi pa-
rasta ratsukkoa, Tallitiimin Lotta Lamberg 
– Rockfield Honesty sekä Tampereen 
Ratsastusseuran Essi Kaila – Faust tekivät 
nopeat ja puhtaat tuplanollasuoritukset. 
Kolmanneksi sijoittuneet Nokian Ratsasta-
jien Janina Airikainen ja Suxxes saivat 
toisessa vaiheessa yhden pudotuksen ja siitä 
neljä virhepistettä.  

Luokka 2a oli estekorkeudeltaan 100 
cm ja avoin ensimmäisen luokan tavoin 
poni- ja junioriratsukoille. Tässä luokassa 
kolme sijoittunutta ratsukkoa lunastivat 
ruusukkeensa puhtailla suorituksilla mo-
lemmista vaiheista. Voittoon kiisi Ruove-
den Ratsastajien Venla Laitinen ponillaan 
Moskiito, kun sinisen ruusukkeen nappasi-
vat Ratsastusseura Kannustinta edustavat 
Matilda Rentto ja Boyne Ashanti ja val-
koisen ruusukkeen saivat Tampereen 
Ratsastusseuran Lotta Suomi ja Zellena.  

Luokka 2b, 100 cm arvostelulla 
A.2.0., oli avoin kaikille. Luokan voittoon 
ratsasti Ratsastusseura Varsan Petra Matti-
la pienellä ja vikkelällä hevosellaan 
Zdzsilaw. Puhdas suoritus ja aika ylivoi-
maisesti nopein 48,59. Loput sijoitukset 
menivät Virtain Ratsastajien Jenni Kam-
moselle (3. sija hevosella Rolex ajassa 

51,66 ja 6. sija hevosella La Alcarida ajassa 
55,46) sekä Tampereen Ratsastusseuran 
omille edustajille: Fanny Kulkas ja Chili 
Pepper FLK olivat sijalla kaksi ajalla 51,14, 
Karoliina Kovanen ja Smiling Nikita sijal-
la neljä ajalla 51,90 ja Marja “Tytteli” 
Tetri-Rantanen Niisun Nestorilla sijalla 
viisi ajalla 55,16. Luokassa saatiin näin 
hallikauden alkuun mukavasti 16 puhdasta 
rataa, kun lähtijöitä oli 21. 

Luokan 3 estekorkeus oli 110 cm ja 
arvostelu niin ikään A.2.0. 39 lähtijän jou-
kosta 28 selvitti radan virhepisteittä. 
Luokkavoiton vei Tampereen Ratsastus-
seuran oma Mandi Kirjavainen ratsullaan 
Amancer. Voittoaika oli 51,19. Koko kärki-
kolmikko oli saman sekunnin sisällä, sillä 
toiseksi tulleen Kia Hyttisen ja Aircaren 
(Tuusulan Ratsastajat) aika oli 51,64 ja 
kolmanneksi sijoittuneen Petra Mattilan ja 
Guineveren (Ratsastusseura Varsa) 51,84). 
Ikaalisten Ratsastusseuran Melika Mäki-
nen ja Canberra olivat neljänsiä (52,70). Si-
jat viisi ja kuusi menivät edellisessäkin luo-
kassa sijoittuneille ratsukoille Jenni Kam-
monen – La Alcarida (52,74) ja Fanny Kul-
kas – Chili Pepper FLK (53,47).  

 
Mandi Kirjavainen ja Amancer hienosti 

avoimen 110-luokan voittoon! 

 



 8 

Seuraavaksi esteet nostettiin 120 cm kor-
keuteen luokassa neljä. 31 lähtijästä 12 sel-
vitti tiensä toiseen vaiheeseen, jossa kuusi 
parasta tekivät virheettömät suoritukset. 
Luokkavoitto lähti naapurikuntaan, kun 
Kangasalan Ratsastajien Anna Kankaan-
sivu siirtyi luokkajohtoon luokan alkupuo-
lella ja piti johtonsa loppuun asti (0–0, 
23.62). Annika Voho ja Peppermint Z 
(Ratsastusseura Ork ry) ottivat kakkostilan 
ajalla 24,20 Jenni Kammosen ja LRK Evita 
van het Muggebosin ollessa hiuksenhienosti 
kolmansia ajalla 24,50 ja Tampereen 
Ratsastusseuran Sari Lundénin ja Lasdie-
man vieläkin tiukemmin neljänsiä ajalla 
24,60.  

 
Sari Lundén ja Lasdiema. 

Päivän pääluokka käytiin 130 cm ta-
solla. Arvosteluna käytettiin arvostelua C 
eli aikaratsastusta. Jokaisesta estevirheestä 
eli puomin pudotuksesta lisättiin ratsukon 
suoritusaikaan neljä (4) sekuntia ja nopein 
voitti. Luokassa saatiin jännittää voittoa 
ihan loppuun asti, sillä toiseksi viimeisenä 
startannut Janna Jensen – Cool Pleasure 
VB teki nopean virheettömän radan ajassa 
52,28 pudottaen Sari Lundénin ja Lasdie-

man (54,01) sijalle kaksi. Viimeisenä radal-
le lähti tuossa vaiheessa toisella ratsullaan 
Cadanz (57,14) kolmantena ollut Ypäjän 
Ratsastajien Jukka Rantanen hevosella 
Carlos Santana. Vauhdikas puhdas rata 
ajassa 52,25 toi Rantaselle luokkavoiton 
kolmen sadasosasekunnin erolla. Luokassa 
viidenneksi sijoittuivat Annika Voho ja 
Peppermint Z. 

 
Pääluokan 130 cm voittajaratsukko Jukka 

Rantanen & Carlos Santana Säästöpankki-

esteellä. 

Kilpailupäivän päättivät 5–7-
vuotiaiden nuorten hevosten luokat kor-
keuksilla 110 ja 120 cm. Kaikki puhtaat ra-
dat palkittiin radalta poistuessa punavalkoi-
silla voittajaruusukkeilla. 110-tasolla 13 
lähtijästä puhtaasti radan suoritti viisi 
ratsukkoa ja 120-tasolla yksi kolmesta.  

Lämpimät kiitokset kaikille mukana 
olleille hyvin sujuneesta kilpailupäivästä!

 
 
Teksti: Anni Kallio. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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3-tason estekilpailut 22.11. 
 

Marraskuun lopussa olivat vuorossa vuoden viimeiset 3-tason kilpailut, kun Niihamassa 
kilpailtiin esteratsastuksessa Tampereen Palkinnosta. Päivän aikana kilpailtiin myös 
seitsemässä muussa luokassa. Kilpailut osoittautuivat niin suosituksi, että ilmoittautumi-
sia niihin saatiin 220, mikä tiesi kilpailujärjestäjille pitkää päivää. Jonkin verran pois-
jääntejä tuli, joten päivän aikana nähtiin kaikkiaan 191 suoritusta. 
 
Tällä kertaa ratamestariksi oli pyydetty ja 
saatu Mikael ”Mikko” Forstén. Mikon te-
kemät radat lienee suuri syy sille, miksi niin 
moni halusi tällä kertaa kilpailla Tampe-
reella. Mikäs olikaan kilpaillessa, sillä radat 
olivat reilut, vaikka niissä oli tekemistä, ja 
ne vaikeutuivat sopivasti estekorkeuden 
noustessa. Kilpailijoiden keskuudessa radat 
keräsivätkin runsaasti kiitosta. Vaikka Nii-
haman pohjia hoidetaan joka päivä, tällä 
kertaa pohjien hoitoon panostettiin ennen 
kisoja ja niiden aikana erityisen paljon. 
Lokakuun 3-tason estekisojen tapaan Ismo 
”Immi” Lätti ja Niihama Ridingin Tomas 
Nyman huolsivat yhdessä pohjaa koko päi-
vän aina luokkien välissä ja myös pitkien 
luokkien keskellä. Kun vielä pääasiallinen 
verryttely oli harjoitusmaneesissa ja kilpai-
lumaneesissa vain pieni valmistautumisalue 
kahdelle valmistautuvalle ratsukolle, olivat 
puitteet suorituksille mitä erinomaisimmat. 

 
“Team Pohja” eli Immi ja Tomas pohtivat 

syntyjä syviä lokakuun kisoissa. 

Yli 200 lähtöä tiesi sitä, että päivän 
ensimmäinen luokka oli aloitettava klo 
8.30. Se oli kaikille avoin 90 cm arvostelul-
la 367.1. Luokkaan lähti 18 ratsukkoa, jois-
ta peräti 16 ratsasti ensimmäisen vaiheen 
virheittä ja jatkoi toiseen vaiheeseen. Luo-
kan voiton vei Elena Tyynelä Shamrock 

Ladyllä (LRS). Toiseksi tullut Sami Silta-
korpi Chakiralla (NR) hävisi Elenalle vain 
vajaan kymmenyksen. Kolmanneksi sijoit-
tunut Milja Kyrömäki Twins Unitedilla 
(VARSA) jäi Samista jo yli sekunnin. Luo-
kan TRS-ruusukkeesta vastasi Tiia Koski-
mies Wyra 2:lla sijoittuen viidenneksi.  

Seuraavassa luokassa estekorkeus 
nousi metriin ja se ratsastettiin arvostelulla 
A.2.0. Luokkaan osallistui 32 ratsukkoa ja 
sen voitti TRS:n Peppi Lumio Bonaparte 
II:lla. Toiseksi sijoittui Matilda Rentto 
Boyne Ashantilla (RSK) ja kolmanneksi 
TRS:n Nita Raiskio Balsalla. Muita 
TRS:läisiä ei kahdeksan sijoittuneen jouk-
koon mahtunutkaan. Tässäkin luokassa näh-
tiin reilusti nollia, kun 14 ratsukkoa pääsi 
maaliin virheittä. Heidän lisäkseen estevir-
heittä, mutta aikavirheitä saaden maaliin 
selvisi viisi ratsukkoa. 

Luokka kolme oli Hevoskuntoutus 
Ekohepo sponsoroima Prix de Ekohepo, 
jossa kilpailtiin 110 cm:n esteillä ja arvoste-
lulla A.2.0. Luokan voitosta lähti kilpaile-
maan 39 ratsukkoa. Tässä luokassa TRS:lle 
saatiin kaksoisvoitto, kun sen voittoon rat-
sasti Jose Bernardes Bret Dragonderilla ja 
toiseksi sijoittui Peppi Lumio Bonaparte 
II:lla. Eroa Josen ja Pepin väliin jäi yli kak-
si sekuntia. Kolmanneksi luokassa sijoittui 
Lotta Uotila Dallisto’s Unolla (JSR). Ters-
siläisistä luokassa sijoituksen ottivat vielä 
Heidi Heikkilä Cobratolla ollen kuudes ja 
Maria Kukkula Olympia III:lla ollen yh-
deksäs. Myös tässä luokassa saatiin paljon 
nollia, kun 19 ratsukkoa piti nollan maaliin 
asti. Heidän lisäkseen pelkillä aikavirheillä 
selvisi yhdeksän ratsukkoa. Aika moni ei 
siis saanut pidettyä riittävää tempoa radalla, 
mikä kuitenkin on iso osa esteratsastusta. 
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Jose Bernardes ja Bret Dragonder  

Luokka neljä 120 cm oli päivän suosi-
tuin luokka 45 lähdöllään. Luokassa arvos-
teluna oli C eli estevirheet muutetaan ajaksi 
ja lisätään lopulliseen aikaan, joka puoles-
taan ratkaisee sijoitukset. Luokan voitti 
edellisessä luokassa kolmanneksi sijoittunut 
Lotta Uotila Dallisto’s Unolla (JSR). 
Toiseksi sijoittui Rosa Mäkelä Talan J.w.b 
(HämR) ja kolmanneksi Kullo Kender 
LRK Striga (EST). Kaikki luokan 12 sijoit-
tunutta kiersivät radat estevirheittä. 
TRS:läisille ei tässä luokassa ruusukkeita 
liiennyt, kun paras TRS-ratsukko Maria 
Kukkula – Olympia III löytyi sijalta 22. 

Jos luokassa 120 cm:ä ei saatu TRS-
menestystä, niin seuraavassa luokassa 130 
cm:ä saatiin päivän kolmas TRS-voittaja, 
kun 31 ratsukon luokan voitti Sari Lundén 
Lasdiemalla. Arvostelulla 367.1 hypätyn 
luokan toisen vaiheen Sari selvitti melkein 
neljä sekuntia nopeammin kuin toiseksi si-
joittunut Kullo Kender LRK Acerilla 
(EST). Kolmanneksi luokassa sijoittui Pet-
ra Huru Strangerilla (POR), joka puoles-
taan hävisi Kullolle nelisen kymmenystä. 
TRS:läisistä luokassa ruusukkeen otti myös 
Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen Prospec-
tilla sijoittuen kuudenneksi. Kaikki luokan 
kahdeksan sijoittunutta tekivät nollan mo-
lemmissa vaiheissa. 

 

Päivän pääluokkana ratsastettiin 
Tampereen Palkinto 140 cm:n esteillä. Täl-
le tasolle ratsukoita ilmoittautui vain kah-
deksan, joista kolme oli oman seuran edus-
tajia. Luokka ratsastettiin arvostelulla 
367.1. Sen voittoon ratsasti ainoana mo-
lemmat vaiheet puhtaasti selvittänyt Noora 
Forstén Lord Lohengrinilla (HR). Luokan 
toisen ruusukkeen nappasi Rosa Mäkelä 
Virgin Expressillä (HämR) saaden yhden 
pudotuksen toisessa vaiheessa. TRS:n Tyt-
teli Tetri-Rantanen teki hienon suorituksen 
omalla kasvatillaan, entisen kilpurinsa Bre-
tin varsalla Prospectilla. 7-vuotias Pro de-
bytoi 140-tasolla hienosti tuloksella 0–8, 
joka tällä kertaa riitti kolmanteen sijaan. 

 
Lotta Uotila ja Dallisto’s Uno 

Päivän päätteeksi nuoret hevoset (5–
7-vuotiaat) pääsivät kilpailemaan omissa 
110 ja 120 cm:n luokissaan. Molemmat 
luokat ratsastettiin arvostelulla A.0.0 eli 
puhtaat radat palkittiin ruusukkeilla. Luo-
kassa 110 cm:ä 12 ratsukosta seitsemän 
selvitti radan nollilla. Heidän joukossaan ei 
ollut TRS.n edustajia. Luokan 120 cm:ä 
kuudesta ratsukosta puolet eli kolme selvitti 
oman ratansa virheittä. Tässäkään luokassa 
ei terssiläisille jaettu ruusukkeita. Viimei-
nen ratsukko saatiin maaliin klo 19:n jäl-
keen eli reilusti työpäivän mitta kertyi tälle 
kisapäivälle 
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Omalta osaltaan kilpailun onnistumi-
sesta vastasi Juhlakeskus Manchester, joka 
Laura Arolan johdolla tarjoili puffassa jos 
jonkinlaisia herkkuja. Mansun valikoimista 
löytyi kaikille varmasti jotakin mieleistä. 
Tuomariston puheenjohtajana hääri Irmeli 
Heliö ja koko kilpailun koossa pysymisestä 

vastasi jälleen kerran Leena Virta-Niemi 
toimien kilpailun johtajana. Ilman ahkeria 
talkoolaisia ei tässäkään pitkästä päivästä 
olisi selvitty. Iso kiitos siis kaikille, jotka 
osaltaan mahdollistivat kilpailun läpi vie-
misen.

 

 
Tampereen Palkinnon voittajat 2015 Noora Forstén ja Lord Lohengrin 

 
 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen.  
 

 

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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Horze KaamosCup 2015–16 
 
Vuosittainen drive in -kilpailujen sarja Horze MiniCup ja Horze KaamosCup on tänä 
syksynä polkaistu käyntiin kolmen osakilpailun voimin. Kevätpuolella järjestetään vielä 
yksi osakilpailu ja finaali. Horze KaamosCupin tarkoitus on kannustaa kehittämään 
omaa osaamista, hevosmiestaitoja, siistiä ratsastusta ja tutustumaan kilpailusääntöihin. 
Jokaisessa osakilpailussa on tarjolla luokkia ristikoista 120 cm:iin asti, joten Kaamos-
Cup tarjoaa oivan mahdollisuuden hankkia kilpailukokemusta tai pitää kilpailurutiinia 
yllä Niihaman loistavissa puitteissa. 
 
Lokakuun KaamosCupin 1. osakilpailu oli 
vaarassa peruuntua, koska sille ei meinan-
nut löytyä vetäjää eli kilpailunjohtajaa. Iso 
käsi Marja ”Tytteli” Tetri-Rantaselle, 
joka otti homman hoitaakseen ja näin kil-
pailu saatiin pidettyä. Tyttelin mukana ki-
saa tekemään tuli myös monia sellaisia, 
joita ei aikaisemmin ole talkoolistoilla nä-
kynyt. Hienoa saada uutta verta niin kil-
pailun johtoon kuin muihinkin tehtäviin. 
Tuomariston puheenjohtajana toimi tällä 
kertaa stewardin tontilta paremmin tuttu 
Satu Kantola. Kilpailu käytiin sunnuntaina 
18.10. ja päivän aikana nähtiin 125 starttia. 
Suosituin luokka 29 lähdöllään oli 80 cm. 
Kaikissa luokissa nähtiin mukava määrä 
puhtaita suorituksia, joten ratamestari Elli 
Vernikos oli onnistunut tehtävässään.  

Marraskuun KaamosCupin 2. osakil-
pailu käytiin kuun alussa 8.11. Tällä kertaa 
kilpailun johtotehtävissä hääri tutut naamat. 
Kilpailunjohtajana toimi Leena Virta-
Niemi, tuomariston puheenjohtajana Sari 
Maunula ja ratamestarina Taina Rampa. 
Päivän aikana nähtiin huimat 172 suori-
tusta. Tällä kertaa suosituin luokka 36 läh-
döllään oli poikkeuksellisesti 90 cm, kun 
lähestulkoon aina suosituin luokka 80 cm 
keräsi vain 23 lähtöä. Tosin osa kasikympin 
hyppääjistä osallistui kisan spesiaaliluok-
kaan 80 cm taitoarvostelulla, joka oli avoin 
kilpailun toimihenkilöille. Taitotuomarina 
Laura Leppäkorpi sai arvosteltavakseen 
seitsemän ratsukon suorituksen. Taidok-
kaimmin radasta suoriutui Jonna Saukko 
Citrino V:llä (GwR) saaden tuloksen 7,4 
pistettä. Toiseksi sijoittui Karoliina Ainos-
vuo Samaaralla (LRS) pistein 7,2. Suuresta 
lähtijämäärästä huolimatta ihan yöhön asti 
ei kisajärjästäjien sentään tarvinnut paikalla 

olla, sillä kilpailut päättyivät iltakuuden ai-
koihin. Tosin sen jälkeen oli ohjelmassa 
vielä radan purku ja muiden paikkojen 
kuntoon laitto.  

 
Pinja Pohjosmäki ja Lilla Myy IV. 

Joulukuun KaamosCupin 3. osakil-
pailu eli perinteiset pikkujouludraivarit pi-
dettiin 13.12. Kaksoisroolissa eli kilpailun 
johtajana ja tuomariston puheenjohtajana 
toimi tällä kertaa Sari Maunula. Ratames-
tarina nähtiin tuomaritornista ja puheen-
johtajan nuijan varresta paremmin tuttu Ir-
meli Heliö. Irkun taustatukena ja ratojen 
tarkistajana toimi konkari Risto Tetri. 
Irkku on kyllä aikanaan käynyt ratamestari-
koulutuksen, mutta viimeinen harjoittelu 
tuli suoritettua vasta nyt. Omien sanojensa 
mukaan hän myös toimii mieluummin 
tuomaritehtävissä. Tällä kertaa hänet oli 
kuitenkin saatu houkuteltua (pakotettua) 
piirustuspuuhiin. Päivän aikana nähtiin lä-
hes yhtä paljon suorituksia kuin marraskuun 
draivareissa (yht. 167 lähtöä) ja lukuisia 
teemanmukaisesti pukeutuneita jouluratsu-
koita. Jälleen päivän suosituin luokka oli 80 
cm 33 lähdöllään. Irkku onnistui ratojen 
suunnittelussa, sillä kilpailussa saatiin run-
saasti nollaratoja. Tosin kaikissa luokissa 
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nähtiin myös hylkäyksiä, joten kaikille ra-
dat eivät olleet yksinkertaiset. Horze-
KaamosCupissa kiinnitetään huomiota 
myös käyttäytymiseen kilpailualueella. Jo-
kaisen osakilpailun päätteeksi kilpailun jär-
jestäjätiimi palkitsee kaikkien kilpailijoiden 
ja kilpailijoiden tukijoukkojen keskuudesta 
yhden kunniamaininnan ansainneen henki-
lön, perheen tai porukan Kiitos Kukkasella. 
Näin joulun alla Kiitos Kukkanen annettiin 
poni-isä Kari Kivistölle. Valintaperusteina 
olivat aina avulias ja kohtelias käytös niin 
toimihenkilöitä kuin muita kisoissa olevia 
kohtaan. 

 
Eevastiina Paakkala ja Symphatil Quinna. 

TRS:n syyskokouksessa toivottiin 
KaamosCupin tapaista sarjaa myös koulu-
ratsastukseen. Idea on hyvä ja se luvattiin 

laittaa korvan taakse. Tällä hetkellä ongel-
mana on se, ettei toimihenkilöitä eli talkoo-
laisia ole tekemään nykyistä enempää ki-
soja. Ehkäpä kouluratsastajat kokoavat 
oman poppoon, joka innostuisi pyörittä-
mään tällaista kouluratsastuksen Kaamos-
Cupia. Yksin ei koko asiaa toki tarvitsisi or-
ganisoida, vaan kisajaostolta on aina saata-
vissa tukea ja apua. 

 
Jonna Saukko ja Citrino V.

 
 

 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Mirella Ruotsalainen. 
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TRS:n syyskokous 2015 
 
Vuosikalenterissa TRS:n syyskokous sijoittuu marraskuun viimeiselle torstaille, joka 
tänä vuonna sattui päivämäärälle 26.11. Paikalle oli saapunut kolmisenkymmentä 
yhdistyksen jäsentä. Kokouksen ohjelmassa oli sääntömääräisten asioiden lisäksi TRS-
mitalistien palkitseminen. 
 
Aikatauluongelmien vuoksi TRS:n puheen-
johtaja Irmeli ”Irkku” Heliö saapui pai-
kalle hieman myöhässä, joten ennen ko-
kouksen varsinaista avausta oli hyvää aikaa 
nauttia Laura Arolan tarjoamat pullakah-
vit. Kun Irkku akateemisen vartin myöhässä 
ehti avaamaan kokouksen, valittiin sille en-
sin toimihenkilöt. Vanhan ja hyväksi havai-
tun tavan mukaan puheenjohtajan nuija an-
nettiin TRS:n kunniapuheenjohtaja Häkan 
”Hokku” Sandbackalle ja sihteerin tehtä-
vät Leena ”Lennu” Virta-Niemelle. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matit 
Kanto ja Kuusi. Ääntenlaskijat päätettiin 
valita tarvittaessa, eikä sellaisille tänäkään 
vuonna ollut tarvetta. Toimihenkilövalinto-
jen jälkeen kokous todettiin laillisesti koolle 
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväk-
syttiin kokouksen työjärjestys. 

 
Anna Väisänen, kouluratsastuksen 

minimestari 

Ensimmäinen päätettävä asia olivat 
ensi vuoden jäsenmaksut. Koska SRL ei tu-
levana vuonna korota jäsenmaksujaan, säi-
lyvät TRS:nkin jäsenmaksut ennallaan. 
Vuonna 2016 senioreiden jäsenmaksu on 67 
e, junioreiden 55 e, senioriperhejäsenten 37 

e, junioriperhejäsenten 30 e, yhteisöjäsen-
ten 200 e ja kannattajajäsenten 30 e. Uusilta 
jäseniltä peritään 2 euron liittymismaksu. 

Toisena päätettävänä asiana olivat 
hallituksenjäsenten ja tilintarkastajien palk-
kiot. Tähän asti hallituksen palkkiona on ol-
lut seuran maksama jäsenmaksu ja talkoo-
pisteet istutuista kokouksista. Nyt hallitus 
esitti muutosta vanhaan käytäntöön, koska 
ajan myötä hallituksen työmäärä on lisään-
tynyt melkoisesti. Hallituksen esitystä 
kokouspalkkioista (puheenjohtaja ja sihteeri 
80 e/kokous ja hallituksenjäsenet 50 
e/kokous, kokouspalkkion saadakseen tulee 
olla läsnä koko kokouksen ajan) syysko-
kous ei kuitenkaan hyväksynyt, vaan se 
pyysi hallitukselta asiasta tarkennettua esi-
tystä kevätkokoukseen. Asiaan palataan siis 
keväällä. Tilintarkastajien palkkiot päätet-
tiin maksaa laskun mukaan. 

 
Susanna Lumio, kouluratsastuksen 

sennumestari 

Seuraavaksi käsiteltiin toimintasuun-
nitelma ja talousarvio vuodelle 2016. 
Toimintasuunnitelma käytiin läpi huolelli-
sesti ja kokousväki esitti siihen joitakin hy-
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viä tarkennuksia. Myös talousarvion koh-
dalla kokousväeltä saatiin kallisarvoisia 
huomioita. Budjetista oli unohtunut mm. 
TRS:n 90-vuotisjuhlat, jotka on suunniteltu 
järjestettäväksi jonakin heinäkuun viikon-
loppuna. Osa juhlan kuluista on mietitty ka-
tettavaksi illalliskorteilla. Lisäysten jälkeen 
sekä toimintasuunnitelma että talousarvio 
hyväksyttiin. 

 
Iloiset ystävykset Jenni Kinnunen ja Essi 

Kaila ja neljä TRS-mitalia. 

Viimeisenä päätettävänä asiana olivat 
toimihenkilöiden valinta ensi vuodelle. Tä-
män vuoden ansiokkaasti luotsannut Irkku 
oli ilmoittanut olevansa käytettävissä 
puheenjohtajan pestiin myös ensi vuodelle 
ja hallitus esittikin Irkkua toiselle puheen-
johtajakaudelle. Tämä myös yksimielisesti 
hyväksyttiin. Erovuoroisten hallituksen-
jäsenten tilalle hallitus esitti jatkokaudelle 
Jonna Viléniä ja Laura Arolaa sekä muiden 
erovuoroisten tilalle Leena Kinnusta ja El-

li Vernikosta. Kaikki edellä mainitut valit-
tiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Anna-
Kaisa Tiainen oli ilmoittanut eroavansa 
kesken hallituskautensa aikatauluongelmien 
vuoksi ja hänen tilalleen vuodeksi valittiin 
Kirsi Rehn-Inkinen. Toiminnantarkasta-
jiksi valittiin Jaakko Rönkkö ja Henry 
Kampman Revisium Oy:stä. Heidän vara-
miehikseen valittiin Matit Kanto ja Kuusi. 

Kokouksen lopuksi oli aika palkita 
syksyn TRS-mestaruuksissa menestyneet 
ratsastajat. Palkintopöytä suorastaan notkui 
pokaaleista ja mitaleista niiden odottaessa 
ottajiaan. Vielä kerran onnittelut kaikille 
mitalisteille! Jos joku ei päässyt paikalle 
hakemaan mitaliaan, sen saa Niihamasta 
esim. TRS:n kilpailujen yhteydessä. 

 

M6:ta lainatakseni sopu säilyi ko-
kouksen loppuun asti ja kokouksen teho 
sihteeri sai pöytäkirjan saman tien Mateille 
tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Näin 
oli tämänvuotinen syyskokous saatettu kir-
joihin ja kansiin arkiston kätköihin, vaan 
toivottavasti ei kokonaan unohduksiin.

  
 
 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Laura Arola. 
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TRS-mitalistit 2015 esittäytyy 
 
TRS:n estemestaruudet ratkottiin elokuussa ja koulumestaruudet syyskuussa. TRS:n 
westernmestaruudet puolestaan ratsastettiin lokakuussa. Jaossa oli kaikkiaan 48 mitalia 
ja uusia mitalisteja saatiin hieman tätä vähemmän, sillä muutama onnistui rohmua-
maan kaksi tai kolme mitalia. Nyt on mitalistien aika esitellä itsensä ja ratsunsa aivan 
omin sanoin. Lämmin kiitos kaikille esittelyn lähettäneille! 
 
Triplamitalistit 
 

Eeva Välikoski ja Edna 
Kultaa kaksoismestaruudessa 
Kultaa kouluratsastuksen aikuismestaruudessa 
Pronssia esteratsastuksen aikuismestaruudessa 

 

Olen Eeva Välikoski Tampereelta, tätirat-
sastajaksikin minua kai nykyisellään voi jo 
kutsua. Aloitin lapsena ratsastuksen alkeis-
leirillä Ruovedellä, joten myöhemmin oli-
kin helppoa aloittaa myös vakitunnit Nii-
hamassa RRT:n asiakkaana uuden tallin 
valmistuttua lapsuudenkotini lähelle. Har-
rastus jatkui opiskeluaikoihin saakka, jol-
loin ratsastukseen tuli useamman vuoden 

tauko. Tauon aikana polte päästä tallille 
kuitenkin vain kasvoi, jonka seurauksena 
aloitin ratsastusharrastuksen uudestaan noin 
seitsemän vuoden tauon jälkeen. Ensin rat-
sastuskoulussa, sitten mukaan tuli vuokra-
hevonen, ja lopulta myös oman hevosen 
muodossa. Ensimmäisen oman hevoseni 
Ednan (eli loogisesti lempinimeltään Kir-
pun) kanssa yhteistä taivalta meillä on nyt 
takana 3,5 vuotta. Siihen on valitettavasti 
mahtunut mukaan sekä omia että hevosen 
loukkaantumisia, joten kovin paljoa emme 
vielä ole kisaradoille päässeet. Tänä kesänä 
vihdoinkin ehjän treenikauden päätteeksi 
pääsimme muutaman kerran kisaradoille 
asti, ja tulokset olivatkin varsin mukavia: 
Seuran aikuisestemestaruuspronssi, aikuis-
koulumestaruus sekä kaksoismestaruus. Nyt 
on myös kvaalit kasassa kenttäkisojen 
harrasteluokan starttia varten, joka olisikin 
sitten seuraava tavoite ensi kesälle! 
 
Kuva: Enna Pyylampi
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Essi Kaila ja Faust 
Hopeaa esteratsastuksen taitomestaruudessa 
Hopeaa kouluratsastuksen juniorimestaruudessa 
Pronssia kaksoismestaruudessa 

 

Olen Essi, lukion kolmannen vuoden opis-
kelija Tampereelta. Ratsastusta olen harras-
tanut kymmenisen vuotta, ja nykyään mi-
nuun voi törmätä sekä Niihamassa että uu-
della Harmoniatallilla. Ratsastuskoulutun-
neilla käyn yhteensä kolme kertaa viikossa, 
mutta tallilla kuluu kyllä useita tunteja päi-
vittäin. Viime aikoina olen saanut ratsastaa 
lähes niin paljon, kuin olen ehtinyt, ja eri-
laisten hevosten liikutus onkin ollut hyvin 
opettavaista. Näistä ratsuista tärkein opetta-
ja on ehdottomasti ollut hoitohevonen Part-
si. 

Faust on 14-vuotias ruuna, joka toimii 
Harmoniatallin opetusratsuna. Se on todel-
linen kultakimpale, nimittäin voimme hyvin 
käydä edellisenä päivänä kisoissa hyppää-
mässä, ja seuraavana päivänä se taas toimii 
luotettavana terapiaratsuna. Faustin kanssa 
treenattiin ahkerasti kesällä 2014, mutta 
yhteistyössämme oli lähes vuoden tauko, 
kunnes taas viime kesänä otettiin tavoit-
teeksi ratsastuskouluoppilaiden mestaruu-
det. Vaikka kyseiset kilpailut eivät täysin 
nappiin menneetkään, pääsimme kilpaile-
maan kesän ja syksyn aikana paljon 90 ja 
100 cm:n sekä helppo B -tasolla. Faustin 
kanssa olemme treenailleet nyt yleensä 1–2 
kertaa viikossa ja ensi kaudella tavoitteina 
olisi päästä kilpailemaan enemmän 100 cm 
luokkia ja helppoa A:ta. Peräti kolme mita-
lia seuramestaruuksissa oli meille iloinen 
yllätys ja mukava päätös minun juniorivuo-
silleni. 

 
Kuva: Hanna Heinonen. 

 

 

Tuplamitalistit 
 

Anniina Ketola ja Riennon Tähti 
Kultaa esteratsastuksen suomenhevosmestaruudessa 
Kultaa esteratsastuksen aikuismestaruudessa 
 

 

Riennon Tähti on vuonna 2002 syntynyt 
III-palkittu R-ktk tamma. Tutut tuntevat 

ajoittain haasteellisen luonteen omaavan 
tamman lempinimeltään Antero. Valmen-
taudumme ja kilpailemme niin koulu- este-, 
kuin kenttäratsastuksessa. Tavoitteenamme 
on ensi kaudella kehittyä eteenpäin ratsuk-
kona sekä päästä kilpailemaan kenttäratsas-
tuksessa. Mukavaa treenitalvea kaikille 
TRS.läisille! 
 
Kuva: Anniina Gullans.
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Laura-Linnea Nyblom 
Kultaa esteratsastuksen minimestaruudessa ponilla Haverstein's Rosanna 
Hopeaa kouluratsastuksen minimestaruudessa ponilla Dagestan 
 

 
Laura-Linnea ja Haverstein’s Rosanna. 

Olen Laura-Linnea Nyblom, 11-vuotias 
poniratsastaja Nokialta, käyn Nokialla 
koulua Koskenmäen ala-asteen 6. luokalla.  

Olen ratsastanut 6 vuotta. Aloitin 
ponitunneilla käymisen Tottijärvellä ja 
vuonna 2012 siirryimme harjoittelemaan 
Viitaniemen Ratsutilalle Milja Luostarisen 
tunneille.    

Meillä on nyt perheessä 2 ponia: 
vuonna 2013 meille tullut 7-vuotias iso 
risteytysponi Dagestan, ”Dage” ja tänä ke-
sänä Hollannista hankkimamme kilpaponi, 
11-vuotias New Forest -tamma Haverstein’s 
Rosanna, ”Ginna”.  Ginna on erittäin 
kokenut ja varrma poni ja hypännyt luokkia 
aina 130 cm asti. Dage on vielä kokemat-
tomampi ja epävarmempi kisoissa, vaikka 

hyppääkin kotona ihan kivasti. Sisareni 
Ellen ratsastaa myös ja ratsastamme mo-
lemmat vielä molemmilla poneillamme ris-
tiin säännöllisesti, jotta saamme harjoitusta 
näistä kahdesta aika erilaisesta ponista.  

Kotitallivalmennuksien lisäksi olen 
mukana TRS:n Talent-ohjelmassa, este-
puolella käyn Marja Tetri-Rantasen val-
mennuksissa nyt toista kautta ja aloitin tänä 
syksynä myös kouluratsastuspuolella, käyn 
Hanna Heiskasen valmennuksissa kerran 
kuussa.  
Tämä kesä oli kohdallani ensimmäinen oi-
kea kilpailukausi, ja olen kilpaillut aina 80 
cm luokkiin asti. Kesän kohokohta oli 
Minimestaruusvoittoni Ginnalla Niiha-
massa. Minimestaruus-hopeasija koulurat-
sastuksessa Dagella suorastaan yllätti minut 
positiivisesti, harjoittelua on hyvä jatkaa 
tästä nyt. Ensi kaudella tavoittelen var-
muutta ja menestystä 80 cm ja sitä isompiin 
luokkiin. 

 
Laura-Linnea ja Dagestan
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Minimestarit 
Esteratsastus 
I Laura-Linnea Nyblom – Haverstein's 
Rosanna 
II Aino Raivio – Miss Milow 
III Sonja Lipponen – Picasso Skovly 

Kouluratsastus 
I Anna Väisänen – Atra 
II Laura-Linnea Nyblom – Dagestan 
III Nelli Pekkarinen – Munsboro Go West

 
Aino Raivio 

 

Nämä olivat minun ja Missyn ensimmäiset 
kisat. Tämä 50–60 cm:n luokka oli oikein 

hyvä aloitus meille, koska olin jo muuta-
man 50–60 cm luokan kerinnyt startata toi-
sella ponilla. Missy on siis 18-vuotias sak-
salainen ratsuponi ja se on nyt ollut muuta-
man kuukauden puoliylläpidossa minulla. 
Missy on luonteltaan kiltti ja ratsastetta-
vuudeltaan miellyttävä. Varsinkin esteillä 
Missy loistaa, se rakstaa sitä hommaa. Sillä 
riittää kapasiteettia yli metrin esteille, joten 
sen takia se luokka oli Missylle ihan helppo 
juttu, mutta oman osaamattomuuteni takia 
suuremmat luokat saivat jäädä Missyn 
unelmiin. 

Olin ja olen vieläkin todella tyytyväi-
nen meidän rataan. Kun kuulin, että sijoi-
tuimme toisiksi, olin niin onnellinen! Lop-
pu päivän kiittelin ponia taputuksin ja her-
kuin, niin hieno se poni on! 

Tavoitteena meillä on ensi vuodelle 
päästä starttaamaan 1- ja 2-tason luokkia 
80–90 cm:n korkeudella.

 
Anna Väisänen 

 

Olen 11-vuotias tyttö Kangasalta ja tämä oli 
viimeinen vuosi, kun sain kisata minimesta-
ruudesta. Olen ratsastanut nyt 3 ja puoli 
vuotta, ensin Herttualan Ratsastuskoululla, 
sitten Horsefortella ja nyt Niihama Ridin-
gissä. Atra, eli ”Asta” on Niihama Ridingin 
16-vuotias opetusponi. Asta on todella kiltti 
ja ystävällinen poni, mutta sitä täytyy kui-
tenkin ratsastaa aika paljon eteen. Kilpai-
luissa Asta oli kuitenkin yllättävän reipas, 
myös radalla, ja innostui jopa esittelemään 
laukkaa ravilisäyksen sijaan ;)  Asta on ro-
dultaan Eestinponi. Isot kiitokset Niihama 
Ridingille sekä Maiju Liehulle, ratsastuk-
senopettajalleni, jotka antoivat minulle 
mahdollisuuden kilpailla ja ponin käyttöön!
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Ponimestarit 
Esteratsastus 
I Aura Muurimäki – Miks-Wonder 
II Neea Rantanen – Peasant Liquor 
 

Kouluratsastus 
I Oosa Sivén – Caramba 90 RP 
II Netta Mankinen – Sir Vihtory 
II Emilia Selkee – Paradox Dazzler 

 
Aura Muurimäki 

 

Minä ratsastin TRS seuramestaruuksissa 
siskoni ponilla, koska oma ponini oli sairas-
lomalla. Miks- Wonder eli Mikki on 16-
vuotias risteytysponi. Mikillä on jo pitkä 
kilpaura takanaan, mutta vieläkin se puksut-
taa eteenpäin. Itse olen harrastanut ratsas-
tusta jo todella kauan. Esteratsastusta olen 
kuitenkin säännöllisesti kilpaillut vasta noin 
kaksi vuotta. Oman ponini nimi on Nooit-
gedach eli Sulo. Kisaan yleensä Sulolla. 
Meillä kotona on oma talli, ja minulla on 
monenlaisia erityyppisiä hevosia, joilla 
mennä. 

 
Neea Rantanen 

 

Olen Neea Rantanen 11 v. Olen ratsastanut 
2-vuotiaasta lähtien. Ensimmäinen oma 
poni Oscar III tuli meille, kun olin 7-
vuotias. Kilpailin 8-vuotiaana Oscarilla ris-
tikko – 70 cm.  Minun ja Peasant Liquorin 
eli Epun yhteinen tie alkoi tänä keväänä. 
Olen kisannut Epulla 50–90 cm luokissa, 
rusettejakin on tullut. Nykyinen poni Eppu 
on osaava ja mukava poni. Kuulun TRS:n 
Talent-ryhmään.

 
Oosa Sivén 

 

Moikka! Nimeni on Oosa Sivén ja olen 15-
vuotias kouluratsastajatyttö Tampereelta. 

Olen ratsastanut viisi vuotta ja 2013 vuo-
desta saakka olen omistanut maailman 
ihanimman ponin, Caran. Cara on varsinai-
nen drama queen, mutta se on vain hyvä 
puoli ponissa ☺ 

Viime kausi on mennyt erittäin hyvin 
ja olemme ponin kanssa saavuttaneet useita 
tavoitteita, joista olen ylpeä ja kiitollinen. 
Vuoden kohokohtia olivat mm. SM-kisa-
reissu Maarianhaminaan ja tietenkin alue- 
ja seuramestaruus.  Odotan jo innoissani 
ensi kautta ja kisaradoille palaamista!
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Netta Mankinen 

 

Heippa! Olen 14-vuotias tyttö Tampereelta. 
Ensimmäinen oma ponini ja tämän hetkinen 
kisaponini on 21-vuotias welshruuna Sir 
Vihtory, tutummin Vikke. Vikke on todel-
lakin oman painonsa verta kultaa ja se vei-
kin koko perheen sydämet ensi näkemältä, 
pieni, valkoinen satuponi. Helppo poni 

Vikke ei kuitenkaan ole, vaan vaatii pitkälti 
ratsastajan täyden panostuksen, mutta antaa 
myös paljon virheitä anteeksi. Viken sain 2 
vuotta sitten ja silloin oma kiinnostukseni 
oli painottunut esteisiin, kuitenkin ponille 
ikää tullessa alettiin miettimään siirtymistä 
kouluratsastuksen puolelle ja tämä kausi 
jäikin meidän viimeiseksi hyppykaudeksi. 
Hyppäämässä ehdittiin käymään aina seura-
kilpailuista horse show'hun saakka. Mei-
dän kotivalmentajana toimii Hanna Heiska-
nen, joka on ollutkin aivan korvaamaton 
apu ja tuki meidän matkan varrella! ☺ Ypä-
jällä meitä valmentaa Anu Korppoo. Ensi 
kaudelle tavoitteita ovat mm. Poni 
SM, Hallimestaruudet ja Aluemestaruudet. 
Unohtamatta kuitenkaan ponin kanssa 
hauskanpitoa ja rentoutumista treenien ja 
kisojen välissä! 

 
Emilia Selkee 

 

Olen Emilia Selkee, 15-vuotias tyttö Noki-
alta. Ratsastustunnit aloitin 6-vuotiaana Vi-
holan ratsastuskoululla, mutta jo sitä ennen 
olin hevosen tai ponin selässä istunut aina 
kun mahdollista. Nykyinen ylläpitoponini ja 
kisakumppanini on Paradox Dazzler alias 
Topi, jonka kanssa yhteistä taivalta on nyt 
reilu neljä vuotta. Topin kanssa aloitimme 
käymällä tunneilla Ruoveden Ratsutallilla, 
ja sen jälkeen on jatkettu Ida Toiviaisen 
valmennuksessa kotitallilta käsin. Käymme 
toista vuotta myös Hanna Heiskasen pitä-
missä TRS:n seurakouluvalmennuksissa. 
Ensi vuosi (2016) on viimeinen ponivuote-
ni, joten toivon että saisimme vihdoin kisata 
ilman sairastamisia tai muita suurempia 
takapakkeja. Aiemmat kisakaudet ovat ol-
leet rikkonaisia, joten mestaruuspronssi oli 
iloinen yllätys, ja se tsemppaa minua vii-
meisen ponivuoden radoille ☺ 

 
 
  



 22 

Juniorimestarit 
Esteratsastus 
I Meri Voitila – Mr Bond 
II Aura Laurila Aura – Tess 
III Peppi Lumio – Bonaparte III 
 
 
 
 

Kouluratsastus 
I Ulla Uusitalo – RIP's Debut de la Vie 42 
NF 
II Oona Liukkonen – Rosorna 
II Essi Kaila – Faust (ylimääräinen 
hopeamitali pistevirheen vuoksi) 
III Elviira Laakkonen –Chavvy Emperor 
Zeus

 

Meri Voitila 

Meri ja Mr Bond päivä ennen TRS-

mestaruuksia 2015 

Mr Bond on 2006 vuonna syntynyt 
puoliverinen, joka ostettiin suoraan 
Mallatin ratsutilalta meille 2-vuotiaana. 
Bondi on hyväluonteinen hevonen, jolla on 
helppo ja kiva ratsastaa. Se on taitava 
hyppääjä, eikä se kyttäile turhia asioita. 
Olemme paljon yhdessä valmentautuneet ja 
kilpailleet jo monta vuotta.

Aura Laurila 

 

Olen 18-vuotias lukiolainen ja hevoseni 
Tess on 15-vuotias konkariestehevonen, jo-
ka tuli minulle tänä kesänä. Tessi tietää, mi-
tä kisoihin ollaan tultu tekemään ja koke-
neena hevosena opettaa minulle paljon. Se 
on luotettava ja viisas tamma, joka ei ota 
helposti nokkiinsa ja sen kanssa on kiva 
harrastaa lajia kuin lajia. Tessin kanssa kil-
pailemme este- ja kenttäratsastuksessa. 
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Peppi Lumio 

 
 

Moikka! Olen Peppi Lumio, Sastamalasta. 
Olen 16-vuotias ja siirryin tänä kautena kil-
pailemaan uudella hevosellani Bonaparte 
II:lla. Bonaparte II, eli Bate, on 9-vuotias 
KWPN-ruuna, joka ruli minulle 2014 mar-
raskuussa. Alku oli Baten kanssa vaikeaa, 
mutta ahkeralla puurtamisella aloimme ede-
tä kesällä nopeasti. Nousimme alle vuodes-
sa 80 cm:n tasosta 110 cm:n tasolle. Toivot-
tavasti kehittyminen jatkuu, ja pääsemme 
etenemään yhdessä! 
 
Kuva: Hanna Heinonen.

 

Elviira Laakkonen 

 

Reilu kolme vuotta sitten odotin kotimme 
lähellä olevan tallin pihassa malttamatto-
mana ensimmäisen oman ponini saapumis-
ta. Kun auto saapui pihaan, trailerista ulos 
asteli Welsh Part Bred ruuna Chavvy Em-
peror Zeus eli tutummin Seppo. Ensimmäi-
set viikot ja kuukaudet menivät toisiimme 

tutustumiseen ja pelisääntöjen opettelemi-
seen, mutta ihanan valmentajamme Riina 
Majan valvovan silmän alla aloimme päästä 
eteenpäin hyvää vauhtia. Nykyään siis olen 
17-vuotias kaksoistutkintoa suorittava lik-
ka, jonka sydämen Seppo vei ja näin minus-
ta taisi tulla ikuinen ponityttö. Seppo on 
myös 17-vuotias ja asustelee nyt kotipihas-
samme pikkusiskoni shetlanninponin kans-
sa. Käymme seuravalmennuksissa niin kou-
lussa kuin esteissäkin sekä kierrämme seu-
rakilpailuissa. Tällä hetkellä olemme 
kilpailleet kouluratsastuksessa helpon A:n 
ohjelmia ja esteissä 70–80 cm. Olemme Se-
pon kanssa rentoja tyyppejä ja tykkäämme 
myös maastoilusta ja ihan vaan hömpötte-
lystä sekä maasta käsin touhuamisesta. 
Meillä ei ole mitään sen kummempaa täh-
täimessä kuin, että saisimme jatkaa samalla 
hyvällä meiningillä eteenpäin yhdessä.
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Nuorten mestarit 

Esteratsastus 
I Saara Mantere – Lotte 
II Mirella Luhtala – Karoga 
III Maria Kukkula – Olympia III 

Kouluratsastus yhdistetty senioreiden 
kanssa 
 

 
Saara Mantere 

 

Moi! Olen 18-vuotias esteratsastaja Tampe-
reelta. Aloitin ratsastuksen noin kymmenen 
vuotta sitten. Nykyisen kisahevoseni Loten 
sain syksyllä 2013, kun ponivuoteni lop-
puivat ja ponini Laku myytiin. Lotte on ol-
lut minulla siis nyt noin 2 vuotta. Lotte yrit-
tää aina miellyttää ratsastajaansa, vaikka 
aina sillä ratsastus ei ole ihan helpoimmasta 
päästä. Viihdyn sen kanssa kuitenkin tosi 
hyvin, mikä on minulle ehdottomasti tär-
keintä. 

    Kaudella 2015 pääsimme mukaan 
junioreiden A-maajoukkueen kehitysren-
kaaseen, ja näistä valmennuksista oli meille 

paljon hyötyä, kun saimme valmentautua 
koko talven Henrik Ehrnroothin tiukan sil-
män alla. Kausi keskeytyi kuitenkin huhti-
kuussa, koska päätimme antaa leikata Loten 
jalasta irtopalan pois. Kiitos Teivon Hevos-
klinikan, leikkaus meni hyvin ja samoin 
toipuminen, ja toimenpiteestä oli selkeästi 
hyötyä.  

TRS:n seuranmestaruudet 2015 olivat 
meille ensimmäiset kisat Loten sairasloman 
jälkeen, enkä todellakaan lähtenyt hake-
maan voittoa vaan helppoa ja mukavaa uut-
ta aloitusta kisakaudelle. Mutta mikäs sen 
mukavampaa kuin nuortenmestaruuden 
voittaminen kaupan päälle! Nyt jatkamme 
kotiharjoituksia estevalmentajani Tytteli 
Tetri-Rantasen ja kouluvalmentajani Heidi 
Elomaan kanssa ja ensi kaudella jatkamme 
kisailua ilman liian suuria paineita. Katso-
taan mitä kausi tuo tullessaan! 

 
Kuva: Hanna Heinonen.
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Mirella Luhtala 

 

Olen 18-vuotias tyttö Tampereelta ja olen 
harrastanut ratsastusta n. 11 vuotta. Tällä 
hetkellä kilpailen kansallisia 120 cm luok-
kia omalla tammallani sekä pienempiä 
luokkia sisareni 14-vuotiaalla tammalla 

Kagora ”Stella”, joka voitti hopeaa TRS.n 
nuorten mestaruudessa. Stella tuli meille 
vasta toukokuun alussa, jolloin aloin sitä sa-
tunnaisesti ratsastamaan pääasiassa vain es-
teillä. Sen ajateltiin tulevan harrastehe-
voseksi, jolla välillä hyppään mielen virkis-
tykseksi, mutta se yllättikin meidät positii-
visesti hyppylahjoillaan. Nuoruusvuosinaan 
se on startannut nuorten hevosten luokkia, 
mutta ollut sen jälkeen hyvin vähällä hyp-
päämisellä. Tampereen seuranmestaruudet 
olivat Stellan toiset kilpailut kanssani ja 
lähdimme hakemaan hevoselle kilpailuista 
kokemusta. Se on luonnostaan melko nopea 
ja tekee radalla kaikkensa, vaikka voimat 
alkaisivat loppua. Kilpailutilanteet jännittä-
vät sitä vielä ajoittain aika paljon, mutta jo-
kainen kilpailu on askel eteenpäin. Meitä 
valmentavat esteillä luottovalmentajani Ka-
ri Nevala sekä koulussa Anita Vuorinen. 
 
Kuva: Hanna Heinonen.

 
Seniorimestarit 
Esteratsastus 
I Heidi Heikkilä – Cobrato 
II Hanna Nikkilä – Gazant SB 
III Jose Bernardes – Delight M 
 

Kouluratsastus (yhdistetty nuorten ja 
senioreiden mestaruus) 
I Susanna Lumio – Deep Sea Pearl 2064 
II Renja Aarnio – Königs Kapris KS 
III Suvi Auvinen – Citrino V 

 
Hanna Nikkilä 

 

Minun nimeni on Hanna Nikkilä ja saimme 
hevoseni Gazantin kanssa seniorien este-
mestaruus hopeaa tänä vuonna. Olen 22-
vuotias ja ratsastanut ihan pienestä saakka. 
Meillä on kotona aina ollut hevosia. Ja on 
edelleen. 

Gazant eli Kassu on ollut minulla nyt 
kaksi ja puoli vuotta. Hän on vuonna 2006 
syntynyt BWP-ruuna. Rehti, herttainen ja 
kiltti, mutta ajoittain hyvinkin herkkä niin 
ratsastaessa kuin hoitaessakin. Välillä hie-
man mukavuudenhaluinen, joten työnte-
koon saa hiukan motivoida. 

Kassu on opettanut minulle paljon ja 
opettaa edelleen. Välillä, jos teen itse vir-
heen esteellä, palaute tulee heti esteen jäl-
keen, useimmiten rynnimmällä. Riippuen 
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Kassun päivästä, yhtenä päivä saatan saada 
paljonkin anteeksi. Toisena päivänä pieni 
horjahdus riittää virheeksi. 

Olemme säännöllisesti käyneet 
Tommi Blomin estevalmennuksissa joka 
toinen viikko ja saaneet niistä paljon oppia. 
Lisäksi kävimme viime vuonna myös seu-
ran kouluvalmennuksissa. Viihdymme mo-

lemmat hyvin myös metsäpoluilla ja pelloil-
la, jonne suuntaammekin, kun kelit sen sil-
loin tällöin sallivat. 

Kokonaisuudessaan kulunut kausi on 
meidän osalta mennyt todella hyvin, toivot-
tavasti sama meininki jatkuu myös ensi 
kaudelle. Onnea ja menestystä kaikille he-
vosten ystäville!

 
Susanna Lumio 

 
Monet vanhat Terssiläiset tuntevat minut 
Susuna. Olen ollut pitkään TRS:n jäsen ja 
toiminut aiemmin aktiivisena terssiläisenä 
niin hallituksen jäsenenä, jäsensihteerinä ja 
valmennus- ja koulutusjaoston puheenjohta-
jana. Kilpailu-urani on ollut pitkä, kilpailin 
hurjina nuoruusvuosina SM-kenttää, esteitä 
sekä koulua suomenhevosellani Mallilla. 
Sen jälkeen seuraava nuori hevonen oli 
Symphatil Belladonna, joka ostettiin meille 
2-vuotiaana. Bellan kanssa kilpailtiin se-
nioreissa ja nuorten hevosten luokissa kan-
sallisella tasolla koulua. Nykyään luottohe-
vosenani on Deep Sea Pearl (Essi), joka os-
tettiin meille vuonna 2002 ja niin ikään 2-
vuotiaana. Siitä lähtien olemme saaneet 
nauttia tästä mahtavasta yksilöstä ja per-
soonasta.  

Essi on voittanut vuonna 2005 laatu-
arvostelun ollen paras kouluhevonen ja tä-
män lisäksi se kantakirjattiin sama vuonna 
1 palkinnolla Riitta Berglundin ratsastama-
na. Essin kanssa reenattiin ja koulutustasoa 
nostettiin tähtäimellä nuorten hevosten luo-
kat. Essin nuoruusvuosina kehitystä ja kil-
pailemista haittasivat satulaongelmat, joi-
den vuoksi emme päässeet kilpailemaan. 
Myöhemmin itselleni tuli ajankohtaiseksi 
oman perheen perustaminen, jolloin teimme 
päätöksen, että myös Essi saa tehdä maail-
maan muutaman varsan.  

Tällä välillä ja ennen sekä jälkeen... 
olen jatkuvasti ollut tekemisissä nuorten 
hevosten tai remonttihevosten kanssa. Nuo-
rista hevosista mainittakoon Iida Siilin 
Wäiski, jonka totutin satulaan sekä selkään, 
opetin perusasiat ja siitä eteenpäin raken-
nettiin vähitellen hevosta yhdessä Iidan 
kanssa. Nostin ratsukon kansalliselle HeA–
VaB tasolle ja lisäksi opetin maasta mm. 
piaffin ja passagen alkeet. 

Essillä on neljä upeaa varsaa, joista 3 
on omia kasvatteja isäni Markku Äijön 
kanssa, Hot Temptation, Roschelle ja 
Zabaione. Näistä Hot Temptation on jo 
päässyt esiintymään kilpakentille. Se oli 
toiseksi paras kouluhevonen vuoden 2014 
laatuarvostelussa ja tänä vuonna se sijoittui 
toiseksi 5-vuotisderbyssä saaden upeita 
keskiarvoja. Zabaionesta meillä on varsaop-
tio. Näiden lisäksi Essi on mummo: nuo-
rimman jälkeläisen Bubble Pearl (kasv. 
Anne Niemi) varsa Lodestro on esiintynyt 
myös menestyksekkäästi kilpakentillä. 
Vaikka Essi ei olekaan vielä päässyt kovin 
paljoa esiintymään radoilla, on se myös pe-
riyttäjänä omaa luokkaansa.  
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Essistä kerrottakoon vielä sen verran, 
että se on ¾ sisko jalostusorille Duendecillo 
P, joka kilpailee Jeanna Högbergin kanssa. 
He olivat HIHSissä tänä vuonna ja kilpaile-
vat mahtavin tuloksin kansainvälisillä ken-
tillä. 

Kilpailin Essillä vuonna 2011 kansal-
lisella tasolla HeA-luokkia. Tuolloin Essi 
oli tiineenä, joten sen vuoksi kausi oli lyhyt. 
Essi palasi reeniin pari vuotta sitten ja 
olemme vähitellen palanneet takaisin ra-
doille. Tämä vuosi on ollut meille oikein 
mahtava ja se on ylittänyt kaikki odotukset. 
Ensimmäisestä kansallisesta radasta saim-
me sijoituksen. Saimme osallistua joukkue-
SM:iin ja teimme siellä ensimmäisen VaB-
radan, jota emme olleet edes harjoitelleet 
ratana. Siihen nähden voimme olla debyyt-
tiin todella tyytyväisiä. Sen jälkeen olimme 
mukana Hämeen alueen joukkuemestaruuk-
sissa, joista kotio tuotiin pronssia. Vuosi 

huipentui TRS mestaruuksiin, jota vielä 
pohdin lähdenkö vai en. Joka tapauksessa 
lähdin ja vaikka itse en ollut suoritukseen 
tyytyväinen, oli tulos hyvä (ihan normaalia 
minulle, koskaan en ole tyytyväinen ra-
taan…).  

Essin bravuureita ovat lisäykset ja 
kokoamiset sekä ylipäätänsä liikkumisen 
helppous. Se nauttii töistä ja on oikea työ-
myyrä vaikkakin välillä kuumenee ja tulis-
tuu hyvin nopeasti. 

Tulevaisuuden suunnitelmat ovat 
avoimet. Etenemme päivä kerrallaan ja nau-
timme jokaisesta reenistä.  

Haluan vielä toivottaa kaikille terssi-
läisille mukavaa joulun odotusta ja tsemp-
piä reenaaville sekä kisailijoille ensi kau-
delle!  

 
Moikataan ja vaihdetaan kuulumisia ☺ 
Susu

 
Suvi Auvinen 

 

Tällä kaudella pääsimme Siirin kanssa ki-
saamaan suunnitelmien mukaisesti 3- ja 2-
tasolla. Hevonen on kehittynyt hienosti ja 
siitä suurin kiitos kuuluu valmentajilleni 
Anu Hänniselle ja Tiina Karkkolaiselle. 
Anun kanssa yhteistyötä on takana jo toista 
vuotta ja Tiinan tarkan silmän alla on aloi-
tettu tämän vuoden alusta.  

Kausi on ollut melkoista vuoristorataa 
suoritusten osalta, paljon hyviä tuloksia ja 

hienoja ohjelmia, mutta joukossa on pari 
sellaista, joissa ei päästy alkua pidemmälle. 
Siiri on jakanut tuomareiden mielipiteitä tä-
nä vuonna, mutta pääosin palaute on ollut 
positiivista ja se kertoo, että olemme teh-
neet asioita oikein. 

Kisakausi huipentui Vaasassa kilpail-
tuihin kouluratsastuksen joukkue-SM kisoi-
hin, jossa saimme tehtyä siistin, ehjän suo-
rituksen ja tuloksena oli kovassa seurassa 
hieman yli 60 %. Olimme myös tänäkin 
vuonna mukana TRS:n joukkueessa Hä-
meen seurajoukkuemestaruuksissa, josta 
saimme pronssimitalin ja samalla värillä 
jatkettiin seuran seniorimestaruudessa.  

Siiri on kilpaillut koko kauden myös 
aktiivisesti esteradoilla ystäväni kanssa. 
Hyppääminen on hyvää vastapainoa koulu-
treeneille ja tällä kaudella Siiri on saanut 2-
tason esteillä ensimmäisen sijoituksensa. Ei 
taida olla yllätys, että kouluratsun vahvuus 
on taitoarvosteluluokissa. 

Talven aikana on suunnitelmissa jat-
kaa harjoituksia kohti ensi kautta. 

 
Kuva: Jonna Saukko.
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Aikuismestarit 

Esteratsastus 
I Anniina Ketola – Riennon Tähti 
II Hanna-Mari Räsänen – Juwentus 
III Eeva Välikoski – Edna 
 

Kouluratsastus 
I Eeva Välikoski – Edna 
II Johanna Peltola – Palttalan Reska 
III Jenni Brusila-Salovuori – Kropa 

Johanna Peltola 

 

Moro, mää oon Palttalan Reska! Kaverit 
sanoo mua yleensä Reskaks, mut oikeestaan 
ihan mikä tahansa nimi käy varsinkin, jos 
siitä saa jonkun porkkanan tai leivän, mut 
ihan sokerikin kyl käy. Mulla tais täs tänä 
vuanna tulla 11 vuatta täyteen tän taivaan 
alla. Ja siis Teiskostahan mää oon kotosin 
ja siälä mä ny viäläkin majailen, vähän eri 
tianoolla, mutta kuitenki (muut hotelliasukit 
tiäs sanoo, et jotain Kolunkylää se kai o). Et 
emmää ny kovin pitkälle oo ehtiny. Mut 
toisaalta mihinkäs tästä pitäs lähtee, jos o 
hyvä palvelu? Ja hei pitänee ny sanoo nois-
ta sukujuuristaki, et toi Vekselihä o mun 
isänisä. Aika komee kaveri, etten sanois. 
Kai se on multa periny jotain...vai kuis päin 
se ny meni...? No ei takerruta pikkujuttui-
hin! 

Niin ohan mulla ihan kivoja noita 
kaksjalkasiakin elämässä; Kike (Kirsi 
Linnanen-Haapakoski) ja Johanna (Peltola). 
Ja oha niitä ny muitaki ollu, mut noi mua 
ny nykyään käy viihdyttämässä. Toi Kike-
hän mulle kaikki hyvät aamu- ja iltavelliai-
neet sun muut elämän eliksiirit hankkii ja 
sit tiätty tyylikkäät uudet popot ja takit sun 
muut, mitä ny suamenhevone voi elämäs-
sään tarvita. Omistajaks ne taitaa Kikee sa-
noo. Sit toi toinen, siis toi joka tos kuvassa-
kin ny killuu mun seläs, on "vuakraaja", 

niinku ne sanoo. Onne molemmat aikamoi-
sia lääppijöitä kyl. Mut kyllä mun kantti 
kestää! En mä mikään pehmo oo, vaikka ne 
luulee. Mut täytyy sanoo, et on ne aika tai-
tavia rapsuttajia niitten räpylöittensä kans.  

Nojoo, tosta  Johannasta vissiin piti 
jotain sanoo... Se oli kai ny joku tippa-inssi 
vai-mikä-se-nyt-oli ja se on tainnu käyrä 
palvelemassa mua jonku nelisen vuatta ny. 
Pääasiassa me ollaan iha keskenään oltu 
rauhassa ja tehty jos jonkinmoisia kiemu-
roita. Joskus kyl tuntuu et noi tyypit ei tie-
dä, et pitäskö ny kävellä vai ravata vai lau-
kata ja si sitä seilataan edestakasi eri askel-
lajeissa. Joskus aina välillä tulee si joku 
tyyppi kentän laidalle rikkoon meidän rau-
haa ja "valmentaa", niinku ne sanoo. Huh, 
si joutuu kyl tekeen jo oikeesti töitä, eikä 
voi lorvailla. Vaikkemmää ny muutenkaan 
lorvaile, yleensä. Kyllä mää tossa oon tiätty 
parina vuanna yrittänyt töitä vältellä ja 
säästellä itteeni, niinku suamenhevosen ny 
kuuluis. Jotain kavioluumurtumaa ja sen 
sellasta piäntä yrittänyt välillä kehitellä. 
Muttei se oo ollu kauheen kannattava plää-
ni, ainakaan toi murtuma, ku ei ne si antanu 
mun harrastaa edes omia urheiluliikkeitä ja 
hirveen rauhassa piti olla jajajaja... Ja sit 
voivotellaan, kun on kunto laskenu ja kuu-
lemma mahaakin tullut (mää en kyä ym-
märrä mitä ne sillä tarkottaa). Mut yllättä-
vän sinnikkäästi ne, siis toi Kike ja Johan-
na, on yrittänyt saada mua takas ruatuun, 
viime keväänä ne alotti taas rauhassa ja täs-
sä sitä ny ollaan; tommosen sinisen härpäk-
keen sain kyydittemällä likkaa kauniisti. 
Niin ja Johannalle ton tollasen… kaulapai-
non, vai mikä toi ny si ois, vissiin joku 
hiano juttu kuitenki. Johanna oli vissin jo-
tenkin yllättyny, mut kyähän mä ny tiesin, 
et tollasen sais, jos vaan viittis ja joskus sitä 
vaan viittii. Ollaamme tollasia härpäkkeitä 
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saatu aiemminki, ehkä ne on ollu vähä pie-
nempii tai jotain, mut emmää ny oo varma 
oliks tää ny jotenki hiano juttu vai. Niin ne 
kaverit tallilla kyl sano, et ois ihan jeesp. 
Semmone punane loimi olis vissiin ollu viä 
parempi, mut hei tyttöjen väri! Emmää 
semmosta si halunnu. Saimmää sokeria ja 
kyl ne mua kehu, et oli toi ihan kiva päivä 
noin niinku mun miälestä, vaikkemmää tos-
ta härpäkkeestä tiäkkään.  

Niin ja täytyy ny lopuks sanoo, et 
ihan kivahan sitä taas on ollut töitäki tehä. 
Et nähään varmaan jossain tommosissa 
tanssiaisissa uurestaankin, jos sitä ny si jak-
saa viä vuaden päästäki innostuu ja viittiä. 
 
T: Reska 
 
P.S. Voisin ottaa, vaikka porkkanan 
palkkioks tästä tarinasta...hei...anyone..? 
Heinäkin kävis...

 
Jenni Brusila-Salovuori 

 

Päätin aikuisena toteuttaa lapsena olleen 
haaveen hevosharrastuksesta. Tammikuussa 
2016 olen ratsastanut viisi vuotta, täytän 26 
vuotta ja knabstrupinhevonen Kropa 16 
vuotta. Kropa on Puolasta kotoisin oleva 
tamma, joka on tuotu Ruotsista Suomeen 
2009. Kropan omistaa Päivi Jaakkonen. 
Kropan suku ja jälkeläiset ennen Suomeen 
tuloa eivät ole tiedossa, mutta Suomessa 
Kropalla on yksi tammavarsa. 

Nousin Kropan selkään ensimmäisen 
kerran lokakuussa 2012, olin silloin tunti-
ratsastaja kerran viikossa. Keväällä 2014 

aloin olla säännöllisesti kerran viikkoon 
Kropan selässä ja samaisen vuoden syksyllä 
aloin käydä tunneilla kaksi kertaa viikossa. 
Silloin menimme myös ensimmäisen kerran 
kouluratsastuskisoihin. Keväällä 2015 
käyntini tallilla vain lisääntyivät ja nykyään 
Kropa on minulla vuokralla. Yhdessä tou-
huamme kuutena tai viitenä päivänä viikos-
sa. Kouluratsastuskisoja meillä on tällä het-
kellä seuratasolla takana kymmenkunta, 
joista kahdeksissa olemme sijoittuneet. 
Voittojakin on tullut. Esteitä hyppäämme 
silloin tällöin omaksi iloksi, se on meistä 
molemmista hauskaa. 
Kropa on herkkä hevonen. Se tarvitsee va-
kaan käden ja toimii hyvin istunnalla. 
Luonteeltaan se on tammamainen, mutta on 
hyvä kaveri sitten, kun sen luottamuksen 
ansaitsee. Kropa tekee töitä mielellään, 
mutta osaa käyttää hyväkseen sen, jos rat-
sastaja on yhtään lepsu tai epävarma. Maas-
tossa tamma on varma ja sen kanssa voi 
mennä yksin sekä yhdessä. Kropa tulee 
yleensä hyvin toimeen lajitovereidensa 
kanssa. Joskus sillä on kausia, jolloin ruu-
nat ja orit ärsyttävät sitä suunnattomasti, 
onneksi tätä tapahtuu vain kotona. Kropa 
pitää kovasti myös koirista, kanoista, kis-
soista ja lampaista. 
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Suomenhevosmestarit 
Esteratsastus 
I Anniina Ketola – Riennon Tähti 
II Sari Lundén – Sorajouhi 
III Susanna Alanen – Iivana 
 

Kouluratsastus 
I Carita Ijäs – Vani 
II Virpi Lepola – Broby Melissa 
III Mari Sunell – Tittan Taavi 

Sari Lundén 

 

Sorajouhi (i. R.T. Kajaus) on 11-vuotias 
ruuna, jonka omistaa Laura Leppäkorpi. 
Laura kilpailee itse Sorajouhella koulu-, 
kenttä- ja esteratsastuksessa. Olimme kui-
tenkin sopineet, että osallistun Sorajouhen 
kanssa suomenhevosten estemestaruuksiin 
Ypäjällä ja hyppäsin sitä ennen valmistelu-
mielessä TRS-mestaruudet. Vaikka TRS-
mestaruus olikin minulle ja Sorajouhelle 
vuoden ensimmäinen yhteinen esterata, sai 
se heti hienosti hopeamitalin. Kuvassa 
Sorajouhi kaksi viikkoa myöhemmin Ypä-
jällä. 
 
Kuva: Tiia Tahvainen.

  
Susanna Alanen 

Moikka, olen Susanna Alanen ja olen 
aloittanut ratsastuksen noin 7 vuotta sitten 
Ruoveden Ratsutallin aikaan ratsastuskou-
lussa Niihamassa. Siellä jatkoin ratsastusta 
myös Horseforten aikaan. Vuosi sitten syk-
syllä kuitenkin löysin Iivanasta vuokra-
ilmoituksen ja aloin sitä vuokraamaan. Sa-
maan aikaan jatkoin kuitenkin Horsefortella 
ratsastusta. Kun Niihamassa vaihtui yrittäjä, 
lopetin ratsastuskoulussa ja siirryin val-
mentautumaan pelkästään Iivanan kanssa. 
Syksyn aikana se myös siirtyi meille yllä-
pitoon.  
 Iivana on siis 14-vuotias 
suomenhevosori, joka ei kuitenkaan siitä 

orimaisimmasta päästä ole. Kun aloin Iiva-
naa vuokraamaan, oli sillä ollut pari väli-
vuotta ratsun hommista. Ajan kanssa kui-
tenkin saatiin kuntoa ja lihaksia kasvamaan 
ja uskaltauduttiin kilpailemaankin. Ekoista 
kisoista, eli TRS-mestaruuksissa tulokset 
olivatkin odotettua parempia, ja voitettiin 
suomenhevosmestaruuspronssia. 
 Tulevaisuudessa meillä on Ii-
vanan kanssa tavoitteena päästä kilpaile-
maan esteitä 100 cm tasolla ja vahvistaa 
ihan perusratsastusta. Tämä toivottavasti 
ensi kaudella ja sitten katsellaan, minne 
siitä lähdetään jatkamaan!
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Virpi Lepola 

 

Olen Virpi Lepola, talliyrittäjä Orivedeltä. 
Pyöritän yhdessä äitini kanssa kotitilallani 
pientä ratsastuskoulua, Pajalan Ratsutilaa, 
jossa toimin opettajana. Ratsastuskoulun 
opetushevosten lisäksi minulla on yksi oma 
hevonen, suomenhevosori Hurran Toivo. 
Broby Melissa on äitini hevonen. Se on 10-
vuotias tamma, jonka isä on kelmiläinen 
Pirvetti ja emä mikkeriläinen Milleri.  

Äitini osti Melissan 1-vuotiaana 
Tammisaaresta suoraan kasvattajalta. Me-
lissa valittiin, koska se oli poikkeuksellisen 
iloinen, rohkea ja esiintymishaluinen varsa. 

Mennessämme katsomaan sitä, se pisti ma-
neesissa kunnon show’n pystyyn ja näytti 
meille kaikki kevätjuhlaliikkeensä. Tie-
simme heti, että siinä on meidän varsa.  

Olemme itse kouluttaneet Melissan ja 
minä toimin sen kisakuskina. Olemme saa-
vuttaneet vuosien varrella sijoituksia ja 
voittoja aluetasolta. Näitä seuramestaruus-
mitaleja taitaa olla plakkarissa meillä nyt 
kolme. Arkityönään Melissa toimii meidän 
ratsastuskoulussa opetushevosena ja se on-
kin erittäin tykätty siinä hommassa. Melissa 
on saanut myös kaksi varsaa, oriin Pajalan 
Elias (s. 2013, i. Knuutilan Veikko) ja 
tamman Pajalan Sofia (s. 2014, i. Hurran 
Toivo). Tämä olikin ensimmäinen kisakausi 
mammalomien jälkeen.  

Jos kaikki menee suunnitelmien mu-
kaan, tähtäämme tulevaisuudessa Melissan 
kanssa suomenhevosten kansallisiin luok-
kiin. Vielä on kuitenkin hiottava yhteistyö 
tasaisemmaksi ja treenattava mammalle li-
sää voimaa sekä malttia. Antoisaa treeni-
kautta kaikille! 

 
Mari Sunell 

 

Olen Topin tallin pitäjä Teiskosta. Olen pi-
tänyt yksityisratsutallia Teiskossa 12 vuotta 
ja ratsastus- ja hevostelutaustani on pitkä. 
Aloitin harrastuksen Kaupin tallilla joskus 
Lahtisen Ollin aikaan, olin silloin n. 7 v. 

Olen kouluratsastaja, ja aina ihaillut 
Lastun lekaa, ja kun n. 8 vuotta sitten näin 
myynti-ilmoituksen orivarsasta, jonka isä 
Leevi on, niin niinhän siinä sitten kävi, että 
Taavin ostin. Tittan Taavi on ollut siis mi-
nulla n. puolitoista vuotiaasta asti. Ison ko-
konsa (166 cm) ja hitaan kehittymisensä ta-
kia olemme edenneet rauhallisesti. Taavin 
emä on Tittariina ja emänisä Hermanni. 
Taavi on oikein kiltti heppa, se on todella 
helppo käsitellä, kaikki käy. Se on herkkä 
ratsastettava, kevyt ja eteenpäin pyrkivä, 
vaikka raskaan ulkomuotonsa takia, voi 
näyttää joltain ihan muulta ;) Vielä on pitkä 
matka kuljettavana, voimaa hankittava, 
mutta hiljaa hyvä tulee! 

Niin paljon näistä Leeviläisistä veija-
reista pidän, että ostin pari vuotta sitten toi-
senkin, eri emästä, saapa nähdä mitä siitä 
tulee ☺
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Taitomestarit 
I Nita Raiskio – Balsa 
II Essi Kaila – Faust 
II Jenni Kinnunen – Knoblauch 
 
Jenni Kinnunen

 

Olen Jenni, 16 v lukiolainen Pirkkalasta. 
Heppailun lisäksi soitan myös viulua, joka 
tosin jää harmittavan vähälle koulun ja rat-
sastuksen viemän ajan jälkeen. Olen ratsas-
tanut muistaakseni 8 vuotta, joista viimeiset 
pari olen viihtynyt Niihamassa. Ratsuna 
mulla toimii pienisuuri heppa Sipuli, joka 

on 10 v tamma. Aikaisemmin Sipuli oli 
ratsastuskoulun käytössä, ja ratsastin ja ki-
sailin sillä jo silloin parin vuoden ajan. 
Viime kesänä Sipulin ihana omistaja Suski 
antoi sen minulle ylläpitoon, ja nyt ollaan 
sitten menty näin.  

Sipuli rakastaa hyppäämistä, kun taas 
itse tykkään kovasti myös kouluratsastuk-
sesta, joten kisaillaan molemmissa lajeissa 
sen verran mitä hyvältä tuntuu. Tällä kau-
della ollaan kisattu koulua helppoa A:ta ja 
hypätty 90 cm, tosin varsin vaihtelevalla 
menestyksellä. Hyvälle päälle sattuessaan 
kaikki Sipulin kanssa sujuu kuin tanssi ja 
ratsastus on ihanaa, huonoina päivinä taas 
neiti ilmoittaa hyvin selvästi oman mielipi-
teensä asioista. Hauskaa (ja kuraista...) tal-
vea kaikille! ☺ 

 
 
 

  

Alustava kilpailukalenteri 2016: 
17.1. 1-taso este KaamosCupin 4. osakilpailu, drive in 
14.2. 1-taso este KaamosCupin finaali, drive in 
13.3. 3-taso este 90–130 cm Humu- Pekan muistopalkinto 
27.3. 3-taso koulu Winter Tour 
24.4. 1- ja 2-taso este PowerCupin karsinta ja avoimia luokkia 
24.4. 1-taso koulu vain PowerCupin karsinta 
28.–29.5. 3-taso koulu Dressage Festival 90-vuotisjuhlakilpailu, Tampereen Malja 
17.–19.6. 4-taso este Summer Challenge 90-vuotisjuhlakilpailu, GP, Tampereen 
palkinto 
7.8. 1- ja 2-taso este 1-tasolla 60–80 cm, 2-tasolla 90–120 cm 
28.8. 1-taso este TRS:n seuramestaruudet 
25.9. 1-taso koulu TRS:n seuramestaruudet 
16.10. 3-taso este Ponien hallimestaruus 
6.11. 1-taso este KaamosCupin 1. osakilpailu, drive in 
27.11. 3-taso este Junioreiden hallimestaruus 
11.12. 1-taso este KaamosCupin 2. osakilpailu, drive in 
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TRS:läisiä maailmalla: 

Anna-Juulia Kontio 
 
TRS:n kasvatti Anna-Juulia ”Juuli” Kontio ilmoitti jo pienenä tyttönä, että isona hänes-
tä tulee kilparatsastaja. Nyt nuorena naisena hän lunastaa antamaansa lupausta ja on 
menestynyt tänä vuonna erinomaisesti suuressa maailmassa. Heinäkuussa tuli uran en-
simmäinen GP-voitto Sveitsissä Asconassa Pacific des Essartsilla. Tästä saavutuksesta 
TRS muisti Juulia 500 euron stipendillä. NettiHokki sai Juulin terveiset sanoin ja kuvin. 
 

 
Voitto Picsou du Chenellä syyskuussa 

Giubiascossa. 

Ihan pienestä asti muistan sanoneeni, että 
unelma-ammattini olisi ammattiratsastaja. 
Silloin en vielä oikein edes tiennyt, mitä se 
tarkoittaa, mutta nyt tiedän ja voin sanoa, 
että elän unelmaani. 

 
Kaikki ei ole aina (yleensä) yhtä glamouria, 

myös sateella mennään. 

Tie maailman isoimmille radoille ja 
areenoille on ollut pitkä Ylöjärven metsistä, 
mutta olen alle 10-vuotiaasta asti tehnyt töi-
tä kohti unelmaani. Olen ollut onnekas, että 

perheeni on aina kannustanut minua. Mi-
nulle ei ole koskaan ostettu kalliita poneja 
tai hevosia, vaan minun on täytynyt pienes-
tä asti kouluttaa kokemattomat ja hanka-
lammat ponit ja hevoset kilparadoille.   

 
Poikaystäväni Martin on minulle 

korvaamaton apu kisoissa. 

Tällä hetkellä asun Sveitsissä (Zü-
richissä) ja minulla on käytössäni valmiita 
huippuhevosia sekä maailman parhaita nuo-
ria hevosia. Nuoret hevoset usein ehditään 
myydä, ennen kuin ne ehtivät GP-radoille. 
Tilanteet muuttuvat ja hevosia myydään, 
mutta tällä hetkellä minulla on parempi ti-
lanne kuin koskaan. Minulla on käytössäni 
kaksi 5* GP-hevosta sekä kolme tulevaa 
maailmanluokan 7-vuotiasta hevosta. Tässä 
tilanteessa muutama kuukausi sitten GP 
voittoni jälkeen pystyin toteamaan itselleni, 
että nyt elän unelmaani, tätä varten olen 
tehnyt koko elämäni töitä.  

Onnistumiset antavat voimaa ja vir-
heistä oppii.
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Toinen korvaamaton apu on siskoni Nyppy, 

hän pitää hevosista hyvää huolta kisoissa!

 
Teksti: Anna-Juulia Kontio. Kuvat: Anna-Juulia Kontion kotialbumi. 
 
 
 
 
 
 
 
 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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Mitä esteradalla tapahtuu kilpailun aikana? 
 
TRS järjesti marraskuun 3-tason kilpailujen yhteydessä lauantaina 21.11. Risto Tetrin 
koulutuksen siitä, mitä esteradalla tapahtuu kilpailun aikana. Koulutuksen jälkeen 
asian käytännön harjoittelu aloitettiin rakentamalla rata seuraavan päivän kilpailua 
varten yhdessä ratamestari Mikael Forsténin kanssa. Koulutus on tarkoitus pitää ke-
väällä uudelleen. 
 
Koulutus pidettiin Niihaman kahviossa lau-
antaina 21.11.2015 klo 16:00 alkaen. Kou-
luttajana toimi seuramme kunniajäsen ja en-
tinen kansallisen tason ratamestari Risto 
Tetri. 

Koulutukseen saapui paikalle kaksi 
junioria ja viisi aikuista. Alkuun kan-
noimme kahvion puolelle kuusi puomia ja 
tolppia sekä erilaisia kannattimia. Pysty-
timme näistä yhden pystyesteen ja yhden 
okserin. Näitä käytimme myöhemmin ha-
vainnoimaan koulutuksessa esille tulevia 
asioita sekä myös harjoitteluun. 

Alkuun teoriaosuudessa kävimme lä-
vitse, mitä säännöt sanovat radalla olemi-
sesta ja käyttäytymisestä. Risto oli hienosti 
koostanut nämä asiat lyhyeksi muutaman 
sivun materiaaliksi sen sijaan, että olisimme 
kahlanneet säännöstöä läpi (jossa ne ovat ri-
poteltuna eri puolille). 
 
Läpi käytiin seuraavia asioita: 
– radan rakennusta, ratamestari ohjaa työtä 
– esteiden mittaamista (korkeutta, pituutta, 
etäisyyttä) 
– estetyyppejä, johteita, lippuja, koristeluja 
– ratahenkilökunnan merkitystä kisalle, 
mitä ei saa tehdä radalla 

– ratahenkilökunnan tehtäviä (liputus, 
portti, puomien nostot, radan vaihto luok-
kien välissä) 
– ratahenkilökunnan pukeutuminen, ei räi-
keitä värejä vaatteissa 
 
Teoriaosuuden jälkeen päästiin harjoituk-
siin. Aluksi jokainen sai vuorollaan koota 
okserin takapuomin turvakannattimineen 
Riston aina välissä rikkoessa sen. Ei se niin 
kovin vaikeaa ollutkaan ☺ Sitten jakaudut-
tiin kahteen ryhmään, toinen ryhmä sai teh-
täväkseen tehdä 100 cm korkean pystyes-
teen ja toinen ryhmä 100 cm korkean okse-
rin (tasakorkean). Siinä sitten mittailtiin ja 
pohdittiin puomien suoruutta, mutta mo-
lemmat ryhmät onnistuivat tehtävässään 
hienosti. 

Tämän jälkeen siirryttiin kentälle ra-
kentamaan oikeaa rata sunnuntaista kisapäi-
vää varten. Kannettiin harjoittelussa mu-
kana olleet puomit ja tolpat valmiiksi ken-
tälle, jossa ratamestarin apulainen Mira 
Rantanen oli jo asetellut puomeja kentälle 
ratapiirustuksen mukaisesti. Tästä alkoi joh-
teiden ja muiden tarvikkeiden kantaminen 
ja esteiden kokoaminen.

 
 
Teksti: Leena Virta-Niemi. 
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Niihaman ratsastusalojen käyttö 
 
Näin maneesikaudella Tampereen Ratsastuskeskuksen maneeseissa riittää vilinää ja 
vilskettä, kun ratsastuskoulun tunnit pyörivät kolmella uralla, Niihaman yksityisille on 
varattuna oma uransa ja samaan aikaan saattaa vielä olla seura- tai muita valmennuk-
sia. Silti myös ulkopuolisilla on mahdollisuus päästä Niihamaan ratsastamaan. Nyt on-
kin hyvä muistutella Tampereen Ratsastuskeskuksen maneesien käytöstä! Kun kaikki 
muistavat toimia sääntöjen mukaan, on niiden käyttö sujuvaa. 
 
Ulkopuolisilla ratsukoilla on mahdollisuus 
vuokrata ratsastusuraa Tampereen 
Ratsastuskeskuksen kilpailumaneesin (ison 
maneesin) päädystä. Ratsastusuran koko on 
20×40 m ja kerrallaan siihen mahtuu maksi-
missaan kuusi ratsukkoa. Varaukset täyte-
tään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Niihama Riding Oy:n käytössä olevat loput 
ratsastusurat ovat ratsastuskoulun ja 
yksityisratsukoiden käytössä, eikä näitä ole 
mahdollisuutta varata ulkopuolisten ratsu-
koiden käyttöön ratsastustuntien aikaan. 

Koulurataharjoituksia varten 
harjoitusmaneesi (pieni maneesi) on käy-
tössä maanantaisin klo 15–16. Rataharjoi-
tuksia varten on myös mahdollisuus varata 
aika lauantaisin klo 15 jälkeen ja sunnuntai-
sin. Rataharjoituksen tulee olla avoin kai-
kille ratsukoille. Muussa tapauksessa tulee 

tehdä erillinen tilavaraus seuralta. Koko 
maneesia ei siis voi varata pelkästään 
omaan käyttöönsä ilman erillistä maksua! 

Esterataharjoituksia varten kilpailu-
maneesiin voi tehdä varauksen lauantaisin 
klo 15 jälkeen ja sunnuntaisin. Rataharjoi-
tuksen tulee olla avoin kaikille ratsukoille. 
Muussa tapauksessa tulee tehdä tilavaraus 
seuralta. 

Arjen ja lauantain käyttövuorot vara-
taan sähköpostilla 
laura.toivanen@niihamariding.fi  
Käyttövuorot sunnuntaisin varataan sähkö-
postilla anu.leppilampi@gmail.com ennen 
klo 21 perjantai-iltana. HUOM! Puhelinva-
rauksia ei voi tehdä. Myös käyttömaksusta 
vapautetut ratsastajat varaavat tilan.

 
Maneesinvaraussäännöt: 
• Seuran uralle on mahdollisuus tulla ratsastamaan ratsastustuntien aikaan ma–pe klo 15–21 

ja la klo 10–15 kilpailumaneesin päätyyn. Ratsastusuran koko on 20x40 m. Myös muuna 
aikana on mahdollisuus tulla ratsastamaan, edellyttää kuitenkin varauksen tekoa.  

• Ratsastusuralle mahtuu maksimissaan kuusi ratsukkoa ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  

• Maneesivaraukset ma–la sähköpostitse edelliseen päivään mennessä sähköpostitse 
laura.toivanen@niihamariding.fi. 

• Huolehdi maneesimaksut TRS:n tilille FI3145030010128415 viitteellä 3012134. Ota kuitti 
maksusta mukaan ja esitä se henkilökunnalle maneesissa.  

• Hinnat: TRS:ää edustavat ratsukot 10 €/ratsukko, sunnuntaisin ilmainen, muut 15 
€/ratsukko.  

• Varaamattomista ja ennakkoon maksamattomista käyttökerroista peritään käyttömaksujen 
lisäksi 30 €:n suuruinen sakko kultakin kerralta.  

• Jos joku muu kuin TRS tai Niihama Riding Oy järjestää valmennustapahtuman, maksaa 
valmentaja tilojen ja kaluston käytöstä TRS:lle valmentajamaksun 20 €/tunti. Poikkeukset 
valmentajamaksusta tulee sopia TRS:n hallituksen kanssa. Valmennusta varten on 
varattava koko ura omaan käyttöönsä, eikä tällöin ratsastusuralle oteta muiden ratsukoiden 
varauksia. 

• Jokainen käyttäjä on velvollinen siivoamaan kentältä, maneeseista ja kulkuväyliltä 
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hevosensa jätökset. Mikäli ne jätetään siivoamatta, poistuu käyttäjältä kentän ja maneesin 
käyttöoikeus ja häneltä peritään ylimääräinen 50 € siivousmaksu.  

• Pääsääntöisesti ura on tarkoitettu sileäntyöskentelyyn. Jos haluat hypätä yksittäisiä esteitä, 
tarvitsee tähän kysyä suostumus muilta samaa ratsastusuraa käyttäviltä.  

• Prime time aikaan (ma–pe klo 15–21 ja la klo 9–15) ei ole mahdollisuutta varata uraa 
yhdelle ratsukolle.  

 
Teksti ja kuva: Heidi Salonen. 
 

 
Maneesikaudella ison maneesin urat ovat ahkerassa käytössä.
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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. 
 
TRS Western järjesti Niihamassa 1-tason 
westernkilpailut Aleksis Kiven -päivänä 
10.10. Tarjolla olisi ollut myös 2-tason 
luokkia, mutta niihin ei saatu osallistujia. 
Kisassa ratkaistiin TRS:n lännenmestaruus 
ja mitalikolmikko oli Jaana Toivonen – 
Olli Karavirta – Sanni Vuorinen. Onnit-
telut lännenratsastusmestareille!  
 
Viikko ennen HIHS:a Ypäjällä kilpailtiin 
Horze Autumn Show’ssa, jossa oli viimei-
nen mahdollisuus lunastaa paikka HIHS:iin. 
Terssiläisistä ruusukkeen onnistuivat nap-
paamaan Roosa Onttonen Cetina M:llä. 
Ratsukko sijoitus oli 11. Pegasos hevos-
matkat juniorisarjan finaalissa 120 cm. Nita 
Raiskio ja Cassius D puolestaan sijoittuivat 
niin ikään sijalle 11 luokassa 130 cm. 
 
Helsinki International Horse Show ratsas-
tettiin Helsingin jäähallissa 22.–25.10. 
Terssiläisiä siellä nähtiin monella tasolla. 
Tiia Koskimies ja Wyra 2 sekä Netta 
Mankinen ja Sir Vihtory kilpailivat Ama-
teur Tourilla. Tiia onnistui nappaamaan si-
joituksen 90 cm:n luokassa ollen kuudes. 
Junior Tourilla kilpaili Roosa Onttonen ja 
Cetina M. Nordic U25 Tourilla kilpailivat 
Valtteri Reilin ja Welfe da la Vie sekä Ni-
ta Raiskio ja Cassius D. Valtteri sai sijoi-
tuksen 130 cm:n luokasta ollen kuudes. Na-
tional Tourilla kilpailivat Sari Lundén ja 
Lasdiema sekä Marja Tetri-Rantanen ja 
Prospect. Black Horse Nuoret hevoset 7 
vuotta -luokassa nähtiin Joona Mansikka-
oja ja Kragbech’s Celica. 

HIHS:n kirkkaimpina TRS-tähtinä 
loistivat Ninja Rorarius kouluratsastukses-
sa ja Anna-Juulia ”Juuli” Kontio esterat-
sastuksesta. Ninja sijoittui toiseksi LähiTa-
piola Small Tourin finaalissa, jossa ohjel-
mana oli Inter I Kür. Ninjan ja Hileen tulos 

oli 68,025 %. Juuli puolestaan nappasi mus-
talla oriillaan Pacific des Essarts kolmannen 
sijan 140 cm:n luokassa ja kaksi kakkos-
sijaa valkoisella ruunallaan Fardon 145 ja 
150 cm:n luokissa. Lauantain GP:n Juuli ja 
Pacific des Essarts selvittivät yhdellä pudo-
tuksella. Sunnuntain maailman cupin osa-
kilpailuun Juuli valitsi Fardonin, jolla tulos 
oli yksi pudotus ja yksi yliaikavirhe. 

 
Ninja ja Hile HIHS:ssä. Kuva Hanna 

Heinonen. 

 
Loka–marraskuun vaihteessa kilpailtiin 
Hyvinkään Rider Innissä esteratsastuksen 
merkeissä. Joona Mansikkaoja ja Ballack 
saivat sijoituksen 120 cm:n luokassa ollen 
neljänsiä. 
 
Samana viikonloppuna kilpailtiin Ypäjällä 
kouluratsastuksen hallimestaruuksista. Oh-
jelmassa oli myös muita luokkia. Kisatauol-
ta palanneet Karoliina ”Karo” Vuojolai-
nen ja Suriano N.R. olivat mainiossa vi-
reessä. Vaativa A -tasoisesta FEI Nuorten 
ratsastajien esiohjelmasta tuloksena oli 
66,667 % ja ensimmäinen sija. Nuorten 
hallimestaruudesta kilpailtiin niin ikään ta-
solla vaativa A ja ohjelmana oli FEI Nuor-
ten ratsastajien henkilökohtainen ohjelma. 
Tästä ratsukon tulos oli 64,825 % ja toinen 
sija. Karolle ja Sepolle siis nuorten halli-
mestaruus hopeaa! 
 
NettiHokki onnittelee Karoa mitalista ja 
kaikkia muita menestyksestä! 
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Lokakuun alussa TRS järjesti seuramatkan 
Tallinna Horse Show’hun yhteistyössä 
Valkeakosken Ratsastajien kanssa. Mat-
kalla mukana oli hieman vajaa parikym-
mentä terssiläistä. Matka sujui mukavasti, 
varsinkin kun siihen kuului Tallinnassa 
bussikuljetukset Saku-areenalle ja takaisin. 
Reissu tullaan tekemään ensi vuonna uudel-
leen. 

 
Iloisia terssiläisiä Tallinnassa. Kuva Laura 

Arola. 

 
Weteraanijaosto kokoontui 1.12. Ritu Ala-
Krekolan johdolla. TRS Weteraaneista pai-
kalla olivat: Håkan Sandbacka, Matti 
Kuusi, Matti Kanto, Ritva Estola-

Vähätalo, Arto Vähätalo, Kari Tuomi-
nen, Risto Tetri, Tarja Tetri, Pertti Pauli 
ja Juhani Kinnunen. Ensimmäisestä ko-
kouksesta keväällä porukka oli ilahdutta-
vasti kasvanut. Valitettavasti kaikki kutsu-
tut eivät päässeet mukaan tällä kertaa. We-
teraanien keskuudessa vallitsi innostunut 
tunnelma ja vilkas keskustelu. Seuran asioi-
ta pohdittiin, kantaa otettiin ja tottakai 
muisteltiin vanhoja aikoja antaumuksella. 
Seuraavan kerran Weteraanit kokoontuvat 
huhtikuussa. 
 
Ensi vuoden GP-kisojen suunnittelu aloitet-
tiin joulukuun alussa. Kisakokoukseen osal-
listui mukavasti niiden järjestämisestä kiin-
nostuneita henkilöitä. Seuraavan kerran GP-
kisojen tiimoilta kokoustetaan ke 20.1. 
Kaikki innokkaat mukaan! Kenenkään ei 
tarvitse pelätä joutuvansa liian haastavan 
tehtävän eteen, vaan kaikkiin tehtäviin kou-
lutetaan kevään mittaan. Tehdään yhdessä 
hienot 90-vuotisjuhlakisat ☺ 
 
Suosittu pilates jatkuu myös kevätkaudella 
maanantaisin ison maneesin kahviossa.
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NettiHokin palveluhakemisto 
 
Jos haluat yhteystietosi NettiHokin palveluhakemistoon tai sieltä pois, laita sähköpostia 
hokkitrs@gmail.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. 
 
 
Kehonhuoltoa ratsastajalle 
• Ilosi Pilates-paja, pilatesta ja fysioterapiaa, ajanvaraus p. 044 021 0041/ ilona@ilosi.fi, 

Liisantie 2, Kangasala. 
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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.  
 
 


