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Pääkirjoitus 

Onnea TRS!
 
TRS:n syntysanat lausuttiin 20.5.1926 ja sa-
malla syntyi Suomen kolmas ratsastusseura. 
Edelle ehtivät vain ratsuväen Suomen 
Kenttäratsastusseura ja helsinkiläinen 
Ratsastusseura, jonka toiminta loppui jo 
vuosikymmeniä sitten. Seuramme täyttää 
siis tänä vuonna kunniakkaat 90 vuotta. 
Moni asia on kuluneiden vuosikymmenten 
aikana muuttunut. Yhteiskunnallinen ti-
lanne ja muutokset siinä ovat aina vaikutta-
neet myös ratsastusseuran toimintaan ja 
etenkin sen taloudelliseen tilanteeseen. 
Nykypäivän vinkkelistä katsottuna kolme 
merkittävintä saavutusta lienevät: Olemme 
kasvaneet Suomen suurimmaksi ratsastus-
seuraksi yli 1000 jäsenellä. Lisäksi seura 
omistaa ratsastusseuraksi poikkeuksellisen 
arvokkaan kiinteistön Tampereen Niiha-
massa. TRS on myös kasvattanut useita rat-
sastajia aivan maailman huipulle. Ratsas-
tusta seuraaville tuskin tarvitsee kertoa 
Anna-Julia Kontion ja Sanna Siltakorven 
menestyksestä viime vuosina. Olemme siis 
Suomen vanhin (edelleen toiminnassa oleva 
siviiliratsastusseura) ja suurin. Olkaamme 
ylpeitä seurastamme! 

Juhlavuosi näkyy niin seuran toimin-
nassa kuin NettiHokin sivuilla. Juhlavuoden 
päätapahtumat ovat toukokuun Tampere 
Dressage Festival, kesäkuun Tampere Sum-
mer Challenge GP-luokkineen ja marras-
kuun 90-vuotisjuhlat. Juhlapäivä on 12.11., 
mutta paikka on vielä avoin. Jotakin hienoa 
ja juhlavaa on toivottavasti luvassa. Juhla-
kilpailut, niin kuin seuran kaikki toiminta ja 
kilpailut, tarvitsevat tekijöitä. Jos olet in-
nostunut osallistumaan hyvässä seurassa 
kilpailujen tekemiseen, ole yhteydessä 
kilpailujaoston vetäjään Leena Virta-
Niemeen (lennuvirta@gmail.com). 

NettiHokin toimittajana jatkaa kol-
matta vuotta allekirjoittanut, joten lehden 

linjaan ei ole tiedossa suuria uudistuksia. 
Lehden keskiössä ovat edelleen TRS ja sen 
kaikki jäsenet. Joku voisi väittää, että kir-
joitamme aina samoista ihmisistä. Pitkälti 
näin onkin, koska kilpailevat ja menestyvät 
seuralaiset näkyvät ja kuuluvat. Myös omaa 
tuttavapiiriä on helppo hyödyntää. Kirjoi-
tamme mielellämme muistakin, jos joku 
vain vinkkaa heistä NettiHokin toimituk-
seen. Tai jos joku itse innostuu kirjoitta-
maan, otamme mielellämme artikkeleita 
vastaan. Toimituksen oikeana kätenä toimii 
Anu Leppilampi ja ideanikkarina Laura 

Arola. Lehden kuvituksesta vastaa pää-
asiassa Hanna Heinonen, joka kevät-
kokouksessa palkittiin tästä pyyteettömästä 
työstä Vuoden Ahkera -kunniakirjalla. Toki 
hyödynnämme muitakin TRS:n tapahtumia 
kuvaavia. 

1990-luvulla paperisessa TRS Ho-
kissa ilmestyi suosittu Mikon murinaa -
palsta, jota kynäili Matti Kuusi. Juhlavuo-
den kunniaksi elvytimme tämän palstan. 
Tällä kertaa palsta sai nimekseen Mikon 
murinaa special edition. Tässä lehdessä sel-
viää, miksi Mikko murisee, vaikka Matti 
kirjoittaa. Juhlavuoden kunniaksi halu-
amme esitellä myös seuralaisten suuria he-
vosia. Ensimmäisenä vuoron saa Bretti, 
joka teki hienon uran vuosituhannen mo-
lemmin puolin ja jätti myös kilparadoilla 
menestyneitä jälkeläisiä. Äänensä saa kuu-
luviin myös TRS:läisenä aloittanut ratames-
tari Aki Ylänne, joka on omalla alallaan ko-
honnut maailman huipulle ja päässyt suun-
nittelemaan ratoja mm. olympialaisiin. 

 
Lukuiloa NettiHokin parissa ja aurinkoista 
kevättä 

Jonna 
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Puheenjohtajan kevättervehdys 
 
Hei seuralaiset ja hyvää ja aurinkoista 
kevättä! 
 
Talvi on humahtanut vauhdilla ja välillä 
tuntuu, että ei perässä pysy. Seuralla on ol-
lut hyvä kausi takana. Talous on ollut sel-
keässä nousussa ja olemme saaneet tehtyä 
isoja korjauksia ja huoltotoimenpiteitä 
ratsastuskeskuksessa. Siitä olen erittäin iloi-
nen.  Kuntotarkastuksen yhteydessä ilmen-
neet puutteet ja akuutit korjaukset on nyt 
suurelta osin tehty.  Parannuksia on tullut 
paljon. Kilpailumaneesin palolinjat saatiin 
helmikuussa valmiiksi ja nyt on kaiken 
kaikkiaan kaikki palotarkastajan vaatimuk-
set täytetty. Sähkötöitä on tontilla tehty joka 
puolella. Yksi ehdoton parannus on valo-
katkaisijat kilpailumaneesissa joka ovella. 
Nyt ei tarvitse enää pimeässä tulla ulos ma-
neesista. 

Tämä vuosi on tapahtumien ja kisojen 
osaltakin ollut ja on aktiivinen. Takana on 
hyviä kisoja ja positiivista on taas kilpaili-
joiden runsaus. Viime 3-tason kisoissa oli  
huikeat 200 lähtöä. Hienoa. Takana on 
myös Hevosmessut tältä vuodelta. Run-
saasti meiltä oli taas talkoilijoita ja hom-
mathan sujuivat mallikkaasti, ja miksei 
olisi, kun on osaavat ja innokkaat tekijät 
ikään katsomatta tekemässä. Tänä vuonna 
keppihevosalue tuotti jonkin verran lisä-
työtä, mutta kiitos meidän nuorten, jotka 
jaksoivat hyvin hoitaa sitäkin osastoa. Tänä 

vuonna teimme jälleen yhteistyössä Kan-
gasalan ratsastuskoulun kanssa ohjelma-
areenan vaatimat työt. Yhteistyössä on voi-
maa. 

Nettisivut ovat osoittautuneet toimi-
viksi ja helppolukuisiksi. Nyt sieltä löytää 
helposti tapahtumat ja maneesivaraukset. 
Sivuilta voi myös bongata alueen muiden 
tallien valmennustapahtumia. Jäseniämme 
on laajalla alueella ja tänä vuonna olemme 
ylittäneet tuon maagisen 1000 jäsenen ra-
jan! 

Tulevia tapahtumia on GP-kisat 17.–
19.6. Muistutuksena talkoilijoille on lu-
vassa mm. Horse Show lippuja. Valmistelut 
ovat hyvässä vauhdissa. Kalenteriin kannat-
taa laittaa myös päivämäärä 12.11.2016. 
Silloin vietämme seuran 90-vuotisjuhlaa.  

Kaikkea hyvää teille kesän kynnyk-
sellä, pitäkää huolta itsestänne ja toisis-
tanne! Huolehtikaa nelijalkaisten ystä-
viemme hyvinvoinnista suurella sydämellä! 
 
”Kun  ratsastamme, saamme hetken lainata 
vapautta” 
– Helen Thompson 
”Hevosen ulkomuodossa on jotain, joka on 
hyväksi ihmisen sisikunnalle” 
– Sir Winston Churchill 
 

 Irmeli 
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TRS:n hallitus 2016 
 
Tämänvuotinen TRS:n hallitus esittäytyy. Edellisvuoden hallituksesta jäivät pois Sari 

Maunula, Heidi Salonen ja Anna-Kaisa Tiainen. Heidän tilalleen saatiin Leena Kinnu-

nen, Elli Vernikos ja Kirsi Rehn-Inkinen. Naisvallalla siis jatketaan. 
 
Irmeli Heliö, puheenjohtaja, talousasiat 

 

Tässä kohtaa on aiheellista kiittää luotta-
muksesta. Toinen kausi puheenjohtajana ja 
täytyy sanoa, että pesti on mielenkiintoinen 

ja haastava. En voi kiistää, etteikö 1000 jä-
senen seuran puheenjohtajuus ja talouden 
hoito joskus tunnu lähes päätyöltä. Vapaa-
ehtoisuus on seuratoiminnan a ja o. Ja on-
neksi meitä tärähtäneitä vielä löytyy. 

Olen siviiliammatiltani freelancer/ 
toimittaja/ohjaaja ja oikeastaan vapaa työ-
aikani on mahdollistanut seuran asioiden 
hoitamisen. Seuramme on erityinen muihin 
verrattuna, koska omistamme ratsastus-
keskuksen. 

Omaa hevosta ei tällä hetkellä ole, 
mutta olen innokas ratsastustunneilla kä-
vijä. Minulla on monta suosikkihevosta Nii-
hama Ridingin opetusmestareista, mutta sa-
notaan, että Penni, Fani ja Masi ovat vie-
neet sydämeni. Sappeen ratsutila on myös 
minulle läheinen ratsastuspaikka ja siellä 
hepat Hoonika ja Meppe ovat erityis-
rakkaat.

 
Leena Kinnunen, varapuheenjohtaja 
Hallituksen uudelle tulokkaalle annettiin 
heti varapuheenjohtajan hommat. Lisäksi 
Leena hoitaa seuravalmennuksia seuraval-
mennuskoordinaattorin ominaisuudessa.  

Leenan sydämen asiana ovat erityisesti 
nuorten mahdollisuudet harrastaa hevosten 
kanssa ja kehittyä ratsastajana.

 
Jonna Vilén, sihteeri 

 

Jatkoin toiselle hallituskaudelle eli menossa 
on kolmas vuoteni seuran hallituksessa ja 
kolmas vuoteni hallituksen sihteerinä. 

Muita vastuualueitani ovat tiedottaminen 
(nettisivut, fb, NettiHokki) ja seurajaosto 
yhdessä Lauran kanssa. Hoidan edelleen 
myös talkoopisteitä. 

Käytännössä vastaan kaikkeen maan 
ja taivaan väliltä. Jos en vastausta suoraan 
tiedä, niin sitten otetaan selvää. Teen epä-
säännöllistä vuorotyötä (pääasiassa iltoja ja 
öitä, myös viikonloppuisin), joten parhaiten 
minut saa kiinni sähköpostilla. Väittävät, 
että olen maailman huonoin vastaamaan pu-
helimeen. 

Hevostelua on takana liki 30 vuotta ja 
oma hevonenkin on ollut vuodesta 1999. 
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Tosin se on matkan varrella muutamaan 
kertaan vaihtunut, mutta välissä en ole ollut 
päivääkään hevoseton. Nykyinen hevoseni 
on 13-vuotias suomipoika Saran Ihmemies, 
jonka kanssa yhteistä taivalta on kuljettu 
reilu 9 vuotta. Satunnaisesti käymme koulu-
kilpailuissa, mutta pääasiassa harrastamme 

Wääksyssä kaikenlaista: koulua, pieniä es-
teitä, maastoilua. Hevosen voi toisen kuskin 
kanssa tavata myös este- ja kenttäkilpai-
luista. 

Iloista ja muistorikasta juhlavuotta 
kaikille TRS:n jäsenille! 
 
Kuva: Virpi Haikka.

 

Riitta Ala-Krekola 

 

Olen veteraani-ikää vauhdilla lähestyvä 
pohjalaisakka. Oikea nimeni on Riitta, 
mutta paremmin minut tunnetaan Rituna. 
Hevosten kanssa olen ollut enemmän ja vä-
hemmän tekemisissä lapsuudesta lähtien. 
Tampereelle muutin 1990 ja ensikosketus 
seurahommiin tuli Kissaniityn kansainväli-
sistä kisoista samana vuonna. 

Ensimmäinen terssiläinen, jonka tapa-
sin, on kunniapuheenjohtajamme Håkan 
Sandbacka – joskaan tuolloin en sitä vielä 
tiennyt. Vietin 80-luvun loppupuolella kesät 
Tampereella ja vuokrasin kaverini kanssa 
Epilän Nahkatehtaalta huoneen kangas-
puille, että voimme kutoa kesän.  Hokku 
vuokrasi meille vanhan ruokalan ja siellä 
me kesän paukuttelimme. 

Aloitin ratsastustunnit Tampereen 
ratsastuskeskuksessa hiihtolomalla 1997 ja 
sen jälkeen en ole tontilta juuri poistunut-
kaan. Toimin aktiivisesti kilpailujaostossa 

lähes 15 vuotta. Parhaimmillaan ja ”pahim-
millaan” Tuokilan Hannan kanssa tuli lähes 
asuttua Niihamassa. Välillä oli raskasta, 
mutta enimmäkseen hulvattoman hauskaa 
ja antoisaa. Vietin niin paljon aikaani Nii-
hamassa, että sieltä löytyi myös elämän-
kumppani Matti. 

Seuran historia kiinnostaa kovasti ja 
olen järjestänyt ja täydentänyt seuran arkis-
toa jo vuosia. Se on työ, joka ei koskaan 
tule valmiiksi – aina löytyy uutta ja kaikki 
jäsenistöltä löytyvä seuraa koskeva tieto on 
tervetullutta etenkin näin seuran 90-vuotis-
juhlavuotena. Palkitsemishistoria ja sääntö-
kokoelma ovat niin ikään arkistointiin kuu-
luva asia, jota olen myös hoitanut vuosia. 
Pokaalivastaavana toimin edelleen Leena 
Virta apunani.  

Hallitukseen minut on valittu kol-
masti ja nyt on siis menossa kuudes vuosi. 
Viime vuonna perustetun Veteraanijaoston 
vetovastuu ja kiinteistön kunnosta huolehti-
minen yhdessä Tomas Nymanin ja Irmeli 
Heliön kanssa ovat edellä mainittujen 
vastuualueiden lisäksi tehtäväni seurassa. 
Aktiivisen kilpailutoiminnan jouduin jättä-
mään ajanpuutteen, lisääntyneiden seuratöi-
den ja hyvin epäsäännöllisen ja aikaa vie-
vän työni vuoksi. Toimin tekstiiliopettajana 
kansalaisopistossa ja se on työ, joka on joka 
päivä ja viikonloppu ns. tuotava kotiin.  

Ratsastusmaailma ja Ratsastuskes-
kuksemme ovat muuttuneet kovasti näiden 
vuosien aikana. Keskuksen kehittämisessä 
on ollut merkittävä osuus myös ratsastus-
kouluyrittäjillä. Raha on tiukassa ja kiin-
teistön ylläpitäminen on vuosi vuodelta 
vaativampaa ja aikaa vievempää.  
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Hallituksessamme on hyvä meininki päällä. 
Uusi vuokralaisemme on ottanut mahtavan 
niskalenkin kiinteistön hoidosta ja ratsas-
tuskoulun pyörittämisestä.  

Ilman talkoolaisia emme kuitenkaan 
pärjää: heidän panoksensa on elintärkeä. 
Vaikka joskus tuntuu itse kustakin, että nyt 
riittää ja kaikki kaatuu päälle, niin totuus 
kuitenkin on, että seuratoiminta on antoisaa. 
Asiat valmistuvat yksi kerrallaan: lauta lau-
dalta, putki putkelta ja kilpailu kilpailulta 

rakennamme seuraamme. Ratsastuskeskuk-
sen pitkäaikainen työmyyrä Pentti, Putki-
Pena, Laine sanoi kerran osuvasti, kun vali-
timme, että ei ole rahaa tehdä sitä eikä tätä. 
Pentti totesi: ”Ei ole rahaa? Niin kauan kuin 
jaksan muistaa, seurassa on aina puhuttu, 
että ei ole rahaa. Katsokaa tätä paikkaa! 
Tässä tämä nyt kuitenkin on.” Niinpä, suku-
polvi sukupolvelta me tätä rakennamme ja 
pidämme yllä. Ollaan kaikki ylpeitä 
ratsastusseurastamme. Toivotan kaikille an-
toisaa juhlavuotta!

 
Laura Arola 

 

Olen Laura Arola, hallituksen kuopus, 
virkavuosiltaan vanhin jäsen. 

Hevoset ja ratsastus ovat kuuluneet 
elämääni pienestä pitäen. Tällä hetkellä har-
rastelen oman hevosen Jesperin 20 v kanssa 

Kangasalla, Suomatkan tilalla. Yhteistä 
matkaa kertyi 12 vuotta tänä vuonna. Käyn 
myös irtotunneilla Tyttelin opetuksessa Nii-
hamassa aina, kun on mahdollista. 

Tänä vuonna vastuualueisiin kuuluu 
kilpailukalusto Ellin kanssa ja seurajaosto 
Jonnan kanssa. 
Seuramatkoja on suunnitteilla Helsingin ja 
Tallinnan Horse Show’hun. Mukana olen 
myös 90-vuotisjuhlasuunntitelussa ja kah-
vion pienessä remontissa, sekä tietenkin ki-
soissa. 

Aurinkoista kevättä ja onnea kisakau-
teen kaikille terssiläisille!

 
Pia Banerjee-Rikkonen 
Olen toista kautta seuran hallituksessa. 
Ratsastustaustani on nuoruusvuosilta sekä 
ratsastuskoulusta että kahden oman hevosen 
kanssa. Nykyään keskityn hoitajan rooliin, 
poni asustelee Vahannassa, Ylöjärvellä. 

Koulutustaustani on kauppatieteellinen, 
työkokemusta on reilun parinkymmenen 
vuoden ajalta yrityselämästä.

 
Kirsi Rehn-Inkinen 
Kirsi, seurahommissa tutummin Kri, kertoo 
itsestään: ”vanha kuin taivas ja joskus 
vuonna nakki ja muusi harrastanut ratsas-
tusta. Osallistuu, kun muistaa ja ehtii, ellei 

nuku, ja kun osallistuu niin yleensä tornissa 
koneella =)”
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Anu Leppilampi 

 

Olen Anu Leppilampi ja aloitan toista vuot-
tani TRS:n hallituksessa. Vuoden jälkeen 
voin todeta, että hallitustyöskentely on hie-
man erilaista kuin edelliset hallituskoke-
mukseni ratsastuskoulun yhteydessä toimi-
van pienen seuran hallituksessa, jossa toi-
minta oli pelkästään oman tallin kilpailu- ja 
harrastustoimintaan liittyvää. Suomen suu-
rimman ratsastusseuran ja mittavan kiinteis-
töomaisuuden hoito tuo seuratyöhön ihan 
oman lisänsä.  
Kuluneen vuoden aikana olen yrittänyt an-
taa panostani niihin tilanteisiin, joihin koke-
neemmat eivät ole ehtineet. Tämän myötä 

pääsin tekemään elämäni ensimmäiset 2-
tason koulukisat kilpailujen johtajana. Olipa 
kokemus jo löytää kuusi sopivat oikeudet 
omaavaa koulutuomaria, joilla ei ollut omia 
valmennettavia, sukulaisia tms. kilpailijoi-
den joukossa, jotka asuvat sopivan matkan 
päässä ja ovat ylipäätään vapaana ko. 
viikonloppuna. Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
seuran jäseniin ja tarjotkaa talkooapua ki-
soihin, se on hauskaa ja opettavaista ja erit-
täin hyödyllistä. 

Vastaan myös ratsastuskeskuksen 
maneesitilojen sunnuntaivarauksista.  

Elämäni hevosten parissa alkoi Kau-
pin tallilla joskus 60–70-lukujen vaihteessa 
Lahtisen Ollin opissa. Vuosien saatossa 
olen hevostellut eri muodoissa: oman hevo-
sen ratsastajana, välillä etäältä ihaillen ja ki-
soja seuraten, pitkä jakso aktiivisena ratsas-
tuskouluratsastajana ja viimeisen vuoden 
oman toimen ohessa perheessä olevan 
ratsastuskoulun viikonlopputallityönteki-
jänä ja logistiikkavastaavana. Niinpä, kaik-
keen sitä ihminen heppaelämässään pää-
tyy!!

 
Elli Vernikos 

 

Hei! Olen Elli Vernikos ja ensimmäistä ker-
taa hallituksessa mukana. Aikaisempina 
vuosina olen talkoillut lähinnä estekisoissa 
ja tehnyt ratamestarin hommia 1- ja 2-tason 
kisoihin. Hallituksen asioista hoidan lä-
hinnä kisakalustoa ja kisoihin liittyviä asi-
oita. Olen myös mukana kisajaostossa par-
haani mukaan.  

Ratsastusta harrastelen tällä hetkellä 
melko vähän oman mielen virkistykseksi 
vain. 
Ratsastushistoriaani kuuluu kilpailuja ja 
valmentautumista poni-, juniori- ja myö-
hemmin suomenhevosratsastajana 1–3-
tason estekisoissa. 

Opiskelen tällä hetkellä graafista tuo-
tantoa. Yritän parhaani mukaan päivitellä 
esteiden ja muiden tuotteiden ulkonäköä ja 
tuoda uutta raikasta ilmettä Niihamaan ja 
Tampereen Ratsastusseuraan. 

Kotielämääni kuuluu perhe ja pari 
koiraa. Koirien kanssa puuhailen kaiken-
näköistä ja nyt viimeisenä villityksenä agi-
lity. Minkäs esteisiin hurahtanut nyt itsel-
leen voi  =)
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Mikon murinaa special edition 
 

 

Rupesin Seuran (TRS) sihteeriksi vuonna 
1990 jäätyäni täysin palvelleena eläkkeelle 
puolustusvoimain hommista. Seuralle oli 
vähän aikaisemmin hommattu uunituore 
Nokia pc merkiltään Mikro Mikko. Seu-
rassa ilmestyi TRS HOKKI -niminen kuusi 
kertaa vuodessa ilmestyvä paperilehti. Pää-
toimittajana toimi tomerasti silloisen 
puheenjohtaja, nykyisen kunniapj:n, Håkan 

Sandbackan vaimo Ursula. 
Kotvan katseltuani elämän menoa ja 

harjoiteltuani Mikon käyttöä päätin uskal-
tautua kysymään rouva päätoimittajalta, 
voisiko mitenkään olla mahdollista saada 
kirjoittaa lehdykkään muutama rivi käsitel-
len seuran toimintaan liittyviä asioita. Lupa 
heltisi. 

Jutu(i)lle piti sitten keksiä nimi. Seu-
raten tietokonetta kohtaan tuolloin tunte-
mastani rajattomasta uskosta johtuvasta 
luottamuksesta päätin, että minä en kirjoita, 
vaan se on Mikko. Silloin käytössä ollut 
matriisikirjoitin (vai mikä se oli) piti tulos-
taessaan mahtavaa, murinan kaltaista mete-
liä, joka piti ottaa mukaan nimeen. Syntyi 
otsikko: ”MIKON MURINAA”. Nimi kesti 
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta hamaan 
loppuun (muistaakseni = vuoden 1998 
loppupäähän). Tuo poikkeus: ”RENTUN 
RUTINAA” syntyi lehteen 2/96. Alussa se-
littelin, ettei siihen mitään tiettyä syytä ol-
lut. Tätäpä nykyisin hiukan epäilen, koska 
ykkösnumerosta puutuivat niin murinat, ru-
tinat kuin muutkin äännähdykset. Jotain kä-
nää oli jossakin ollut. Esim. vuoden 1995 
syyskokouksessa. 

 
&&&&&& 

Jutut, kolumnit, postaukset, mitä lienivät, 
käsittelivät aluksi seuran toimintaan liitty-
viä asioita.  Vähitellen aiheet levisivät liiton 
toimintaan ja ihan mihin tahansa. Vuonna 
1996 viimeiseksi pätkäksi tuli yksityiskoh-
tainen resepti purkkitomaattisopasta, lanttu-
laatikon ja joulusinapin kautta kaalilaatik-
koon.  Kaikissa paitsi räätikkäloorassa ja si-
napissa oli mukana runsaasti valkosipulia. 
Ihan kaikissa paitsi joulusillissä oli kermaa, 
siinä oli smetanaa. Joku piti, joku taas ei. 
Legenda Olli Lahtinen toi aina voimak-
kaasti eriävän mielipiteensä julki valkosipu-
lin käytöstä yleensä ja ruoassa erityisesti.  
 

&&&&&& 
 

Olin vuosina 1994–2002 liiton hallituksen 
jäsenenä. Joskus kävi niin, että Hokki il-
mestyi juuri ennen kokousta. Mikäli sattui, 
että siinä käsiteltiin liiton toimintaa maini-
ten myös jotakin hallituksen toilauksista, 
kokoukset aloitettiin työjärjestyksen muu-
toksella Murinoiden ruotimisesta. Parhaim-
millaan siihen saatiin kulumaan aikaa tunti, 
joskus ylikin. Hallituksen jäsenet olivat hy-
vin valmistautuneita. Eräänkin jäsenen Ho-
kin Murinoista miltei puolet oli merkattu 
punaisella ylivetokynällä. Voi noita aikoja 
ennen somea. Niitä tulee ikävä. Tuolloin 
kirjoittaja joutui usein vastaaman sepustuk-
sistaan kasvokkain usein kiukkuisenkin 
ryhmän kanssa. Hauskaa oli.  
 

&&&&&& 
 

Jostakin syystä HIPPOKSEN silloinen pää-
toimittaja tarjosi palstaa yli vuodeksi. Kir-
joittelun, jonka otsikko oli muistaakseni 
Tampereelta tarkasteltua, pääaiheeksi ko-
hosi kaksi asiaa: Ratsastuskeskuksen raken-
taminen keltaisine kompostoreineen ja ano-
pin auto. Pari sanaa autosta, joka oli Hon-
dan pikkufarmari. Jostakin syystä anoppi 
halusi ostaa auton. Kun itsellään ei ollut 
ajokorttia antoi sen tyttärensä, joka oli ja on 
edelleen nykyinen vaimoni, käyttöön. Usein 
ajelin sillä minäkin. Honda oli kekseliäs 
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keksimään erilaisia temppuja. Niiden kuvai-
lemisesta sai hyvää täytettä juttuun. Kansa 
oli vilpittömän tyytyväistä. Vahingonilohan 
on ainoa vilpitön sellainen. Lopulta loppui-
vat aiheet – anopin auto kulki sankasti sa-
vuttaen viimeiset kilometrinsä kotipihaan, 
josta se hinaten vietiin romuttamoon. Pihinä 
pariskuntana jätimme vaihtorenkaat kella-
riin, jotta voisimme myydä ne erikseen. 
Siellä nuo nelimutteriset ovat edelleen. Ei-
vät myymistä vaan poishakua varten. Siitä 
vain rohkeasti hakemaan, niin saadaan tä-
mäkin tarina päätökseen. 
 

&&&&&& 
 

Lopuksi nykypäivään. Seura täyttää tänä 
vuonna 90 vuotta. Kunnioitettava ikä. 
Viime vuoden puolelta alkaen ja edelleen 
jatkaen seuran urheilijat ovat menestyneet 
kilpailuissa erinomaisesti. Myös maine kil-
pailujen järjestäjänä on saatu palautettua, 
mistä osoituksena on esteratsastuksen GP-
osakilpailun myöntäminen kesäkuun puoli-
väliin. Nyt on yli 1000-päisellä jäsenistöllä 
ainutlaatuinen mahdollisuus päästä läheltä 
nauttimaan tilanteesta osallistumalla kilpai-
lujen monipuolisiin tehtäviin. 

Koska korkean ikäni vuoksi en voi 
muistaa kaikkien urheilijoiden saavutuksia, 
mainitsen heistä yhden, jonka kehitystä 
olen päässyt seuraamaan miltei siitä saakka, 
kun hän ensi kertaa nousi ponin selkään. 
Kehitys on ollut valtaisa. Tippa linssissä 
olen saanut nauttia viimeksi kuluneen vuo-
den aikana Juuli Kontion huikeita suori-
tuksia viiden tähden kv. estekilpailuissa, 
viimeksi Hong Kongissa. Näissä kilpai-
luissa hänen isosiskonsa Nyppy on toiminut 

huippuammattimaisena groomina. Yhteis-
työ kuulemma jatkuu tästä eteenpäinkin. 
Onnea ja menestystä. 

Minulla on ollut onni ja kunnia toimia 
yli 15 vuotta tuomarina, stewardina tai 
portinaukaisijana kymmenissä, ellei sa-
doissa kaiken tasoisissa kilpailuissa, joihin 
Juuli on osallistunut. Kertaakaan ei ole tar-
vinnut kohottaa kulmakarvaakaan moitteen 
merkiksi. Ei kertaakaan. Ainoa asia, jota 
olen palkintojenjaon yhteydessä virnistä-
mällä tai muulla tavoin tuonut julki, on ol-
lut viestittää hymyn merkitystä menestyk-
sen hetkellä. Nyt ei tarvitse enää moiseen 
puuttua. Juulin hymykin on kunnossa. Kii-
tos siitä. Kiitos myös seurauskollisuudesta. 

Olin stewardina Hevoset Messuilla. 
Viikonlopun kohokohta oli Juulin ja hänen 
isänsä Jorma Kontion palkitseminen Vuo-
den Kavionjälki -tunnustuksella. Onnittelut 
isälle ja tyttärelle sekä koko Team Konti-
olle. 
 
Tähän on hyvä lopettaa 4.3.2016 klo 0:51 
   
 M6 
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Niihama Ridingin kevään 2016 kurssit ja tapahtumat 
 
12.4. alkaen alkeiskurssi lapset tiistaisin klo 16–17  
12.4. alkaen alkeiskurssi aikuiset tiistaisin klo 17–18  
13.4. alkaen Poniagility-kurssi keskiviikkoisin klo 16–17  
14.4. alkaen Ponihoitokoulu (sis. ratsastusta ja ponien hoitoa) torstaisin klo 18–19 ja 19–20  
16.4. harjoituskoulukilpailut  
21.4 alkaen “Kohti kokoamista” -kurssi torstaisin klo 16–17  
23.4. Aikuisten perushoitomerkin kurssi klo 13–18 
25.4. alkaen “Kohti kesän kouluratoja” -kurssi maanantaisin klo 16–17  
25.4. alkaen Puomikoulua-kurssi junnuille maanantaisin klo 20–21  
30.4. Harjoitusestekilpailut 
3.5. alkaen Rataeste-kurssi toukokuussa tiistaisin klo 16–17 TASO ristikko - 50 cm  
5.5. Harjoitusestekilpailut 
7.5. Harjoituskoulukilpailut 
8.5. Äitienpäivänä äidit ratsaille -tapahtuma 
14.5. Avoimet Ovet -tapahtuma 
14.5. Harjoitusestekilpailut 14.5 
16.–17.5. Minimerkin hoitokurssi klo 17–20 
20.5. Harjoituskoulukilpailut 
23.–24.5. Lääkintämerkin hoitokurssi 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  
maiju.liehu@niihamariding.fi tai laura.nyman@niihamariding.fi 
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Horze KaamosCup 
 
TRS:n kilpailuvuosi 2016 aloitettiin kahdella 1-tason estekilpailulla. Tammikuussa kil-

pailtiin Horze KaamosCupin neljäs ja viimeinen osakilpailu. Helmikuussa oli vuorossa 

Horze KaamosCupin finaali ja tietenkin kaikille avoimia luokkia. 
 
Tammikuun KaamosCupin osakilpailua 
edelsi kireä pakkasjakso ja vielä kilpailuvii-
kolla oli sään suhteen epävarmaa, pääs-
täänkö kisaa hyppäämään. Sää kuitenkin 
lauhtui alle -15 asteen ja näin kilpailu pidet-
tiin. Liekö pakkasista johtunut, mutta tällä 
kertaa kilpailussa nähtiin vain kahdeksisen-
kymmentä suoritusta. Kun lähdöt vielä ja-
kautuivat kahdeksaan luokkaan, olivat luo-
kat tällä kertaa pieniä. Kerrankin kilpailu 
oli mahdollista aloittaa vasta klo 10 ja silti 
päivä riitti ongelmitta kilpailujen läpiviemi-
seen. Itse asiassa se loppui jo hyvissä ajoin 
iltapäivällä. Ratamestarina tällä kertaa toimi 
Minttu Ketonen, tuomariston puheenjohta-
jana Hanna Tuokila ja kilpailunjohtajana 
Leena Virta-Niemi. 

 
Helmikuun finaalissa voittajille oli jaossa 

loimet. JV. 

Helmikuu KaamosCup päästiinkin 
sitten kilpailemaan huomattavasti miellyttä-
vämmässä säässä, kun Tampereella piti 
vain pientä pakkasta. Tällä kertaa lähtöjäkin 
nähtiin jo lähes 120. Koska finaaliluokka 
käytiin taitoarvostelulla, oli ristikkoluokka 
jätetty pois ja joissakin luokissa käytettiin 
yhdistettyjä korkeuksia (50–60, 70–80 ja 
90–100 cm). Päivän suosituin luokka oli 
90–100 cm keräten 20 lähtöä. Ratamestarin 
pestin hoiti Laura Arola, tuomariston 

puheenjohtajana toimi Satu Kantola ja 
kilpailunjohtajana hääri Elli Vernikos. 

MiniCupin finaaliin oli kvaalautunut 
14 junioriratsastajaa, jotka olivat keränneet 
puhtailla suorituksilla pisteitä luokista risti-
kot – 80 cm. Finaalipaikaan vaadittiin tänä 
vuonna kolme pistettä. Eniten pisteitä oli 
kerännyt Heidi Heinonen Kihitytöllä 
(RvR), joka oli urakoinut jokaisessa osakil-
pailussa kaksi puhdasta rataa. Finaalissa 
ratsukot hyppäsivät sillä korkeudella, millä 
olivat sarjan aikana korkeimmillaan kerän-
neet pisteitä. Näin estekorkeus muuttui luo-
kan kuluessa 50–60 cm:stä 80 cm:iin. Fi-
naaliin kvaalautuneista 10 tuli kilpailemaan 
MiniCupin voitosta. Luokka käytiin taitoar-
vostelulla ja ratsukoiden suoritukset arvioi 
Sari Lundén. Taistelu voitosta oli tiukka ja 
sen vei 0,1 pisteen turvin Heidi Heinonen 
Kihitytöllä saaden tulokseksi 8,2 pistettä. 
Toiseksi sijoittui Remy Aerts Ramonalla 
(TRS) saaden 8,1 pistettä ja kolmanneksi 
Iina Rantanen Solomanilla (TRS) saaden 
8,0 pistettä. Kaikki kilpailivat finaalissa 
estekorkeudella 80 cm. Kolmikko palkittiin 
Horzen tuotepalkinnoilla ja voittaja tieten-
kin loimitettiin. 

 
MiniCupin voittaja Heidi Heinonen. 

Palkintoja jakamassa luokan tuomari Sari 

Lundén, TRS:n Jonna Vilén ja Horze 

Tampereen Satu Kantola. 
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KaamosCupin finaaliin oli kvaalautunut 12 
ratsukkoa, joista seitsemän saapui kilpaile-
maan 300 euron Horzen lahjakortista. 
KaamosCup on kaikille ratsastajille avoin ja 
käydään estekorkeudella 90–120 cm. Ratsu-
koiden finaalikorkeus määräytyy samalla 
perusteella kuin MiniCupissa. Kaamos-
Cupin voittoon ratsasti Jose Bernardes De-
light M:llä saaden 8,8 pistettä. Josen este-
korkeus oli 120 cm. Toiseksi sijoittui 
Emmi Saarikko Zamigolla saaden 8,6 pis-
tettä. Myös Emmin estekorkeus oli 120 cm. 
Kolmanneksi sijoittui metrin esteitä hypän-
nyt Aura Laurila saaden 8,3 pistettä. Voit-
taja loimitettiin ja kolme parasta palkittiin 
Horzen lahjakorteilla (300 – 200 – 100 e). 
Palkinnot oli jakamassa Horze Tampereen 
edustajana Satu Kantola. 

Kilpailupäivän aikana koettiin drama-
tiikkaa, vaikkakaan ei tällä kertaa kilpai-
luareenalla tai verryttelyssä. Jose Bernardes 
ja Hanna-Leena Terhonen olivat saapu-
massa hevosautollaan Niihamaan, kun pi-
hasta tullut henkilöauto päätti oikaista hei-
dän kaistansa kautta. Jäisellä tiellä tiukka 
jarrutus johtaa vääjäämättä siihen, että 

kulkupelistä häviää ohjaus. Näin Josen ja 
Hansun heppis päätyi nenälleen ojaan. Onni 
onnettomuudessa oli se, ettei vauhtia ollut 
paljon ja ojassa oli reilusti lunta pehmentä-
mässä törmäystä. Hevoset odottivat kiltisti 
heiniä syöden pelastajana toiminutta To-

mas Nymania, joka traktorillaan sai hep-
piksen takaisin tielle. Kaikki kolme kyy-
dissä ollutta hevosta tekivät kolarin jälkeen 
puhtaat suoritukset ja Delight M vei vielä 
KaamosCupin voiton. Myös ihmiset ja auto 
selvisivät vaurioitta. 

 
KaamosCupin voittajat Jose Bernandes ja 

Delight M. EP.

  
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Enna Pyylampi (EP), Jonna Vilén (JV). 
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3-tason estekilpailut 

Humu-Pekan Muistopalkinto 2016 
 

Maaliskuun puolivälissä siirryttiin 1-tasolta 3-tasolle, kun vuorossa olivat vuoden ensim-

mäiset isot kilpailut lajin ollessa edelleen esteratsastus. Päivän pääluokassa kilpailtiin 

Humu-Pekan Muistopalkinnosta 130 cm:n esteillä. Sitä ennen kilpailtiin neljässä luo-

kassa 90 cm:stä 120 cm:iin. Pitkän kilpailupäivän aikana nähtiin lähes 200 suoritusta. 
 
Etukäteen kilpailujärjestäjiä hieman jän-
nitti, miten kilpailuun tulee osallistujia, sillä 
samalle päivälle oli Ratsastuskeskus Ai-
noon myönnetty 3-tason estekilpailut. Alun 
perin myös Riders Inn havitteli 3-tason kil-
pailua samalle päivälle, mutta siirsi oman 
kilpailunsa parilla viikolla eteenpäin. Koska 
Ratsastuskeskus Aino on tänä vuonna aloit-
tanut kilpailujärjestäjä, oli etukäteen vaikea 
arvioida, miten uusi, hieno paikka vetää kil-
pailijoita. Molemmissa kilpailuissa kuiten-
kin oli ilmoittautuneita reilun 200 lähdön 
verran, joten molemmille oli sijansa. 

Kilpailua edeltävinä päivinä kevät oli 
hieman tehnyt tuloaan ja päivälämpötila oli 
plussan puolella auringonpaisteen kera. 
Kilpailupäivänä kevät kuitenkin otti taka-
pakkia ja ilma tuntui lämpimien päivien jäl-
keen todella viileältä. Pienessä pakkasessa 
oli kuitenkin se hyvä puoli, ettei Niihaman 
piha mennyt sohjomössöksi ja siellä pääsi 
liikkumaan vähän vaatimattomammallakin 
vetoautolla. 

 
Luokan 1 voittaja Jenni Kammonen ja 

kakkonen Sofia Vernikos. HH. 

Kilpailut aloitettiin klo 9 kolmella 2-
tason luokalla. Vaikka alle 120 cm:n luokat 
kilpaillaankin 2-tason luokkina, oli ratames-
tari Tomas Kiviranta rakentanut luokat 3-
tason kilpailuun sopiviksi. Radat olivat 

muhkeita ja niihin oli sisällytetty tavalli-
sesta poikkeavia teitä. Radoista kuitenkin 
pidettiin ja ne keräsivät ratsastajilta paljon 
kiitosta.  

Päivän ensimmäisenä luokkana hy-
pättiin 90 cm, joka kilpailtiin arvostelulla 
A.2.0. Luokan voittoa lähti tavoittelemaan 
37 ratsukkoa. Se voittoon kiisi Jenni Kam-

monen Rolexilla (VirRat) ennen huhtikuun 
oripäiville valmistautuvaa Lumi-Aaronia 
ratsastajanaan TRS:n Sofia Vernikos. Rat-
sukoiden eroksi saatiin vajaa puoli sekuntia. 
Kolmanneksi sijoittui TRS:n Iina Ranta-

nen ponillaan Soloman. Terssiläisistä kym-
menen sijoittuneen joukkoon mahtui vielä 
Essi Kaila Faustilla. Ratsukko sijoittui kuu-
denneksi. Kaikkiaan luokassa nähtiin 18 
nollarataa eli puolet lähtijöistä selvisi maa-
liin virheittä. 

 
Taru Päljänoja ja Best Choice Fly With 

Me. HH. 

Seuraavaksi vuorossa oli lähtijämää-
rältään päivän suurin luokka 100 cm, johon 
osallistui 53 ratsukkoa. Arvosteluna luo-
kassa oli kaksivaiheinen 367.1. Ratsukoista 
27 jatkoi toiseen vaiheeseen ja siinä nollan 
piti vielä 17 ratsukkoa. Luokan voittoon rat-
sasti Taru Päljänoja hevosellaan Best 
Choice Fly With Me (PRS). Toinen ja kol-
mas sija menivät TRS:n nuorille naisille, 
kun toiseksi sijoittui Fanny Kulkas Chili 
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Pepper FLK:lla ja kolmanneksi Nita Rais-

kio Balsalla. 14 sijoittuneen joukkoon 
TRS:läisistä ylsivät vielä Hanna Nikkilä 
Gazant ”SB”:llä (6.), Tiia Koskimies Wyra 
2:lla (7.), Mirella Luhtala Calmeella (9.) ja 
Laura Rantala Carmelolla (14.). 

 
Saara Mantere ja Lotte. HH. 

Luokka 110 cm keräsi lähes yhtä pal-
jon osallistujia kuin edellinen luokka, kun 
siinä suorituksia nähtiin 51. Myös tässä luo-
kassa arvosteluna oli 367.1. Toiseen vaihee-
seen jatkoi 29 ratsukkoa, jossa enää 11 rat-
sukkoa onnistui pitämään esteet kannatti-
millaan. Kaksi viimeistä sijoitusta jaettiin 
siten toisen vaiheen nopeimmille nelosille. 
Luokan voitti reilun kahden sekunnin turvin 
TRS:n Saara Mantere Lotella. Toiseksi si-
joittui Maiju Häkkinen Zanzibar III:lla 
(JSR) ja kolmanneksi TRS:n Peppi Lumio 
Bonaparte II:lla. TRS:läisistä sijoille ylsivät 
lisäksi Maria Kukkula – Olympia III (6.), 
Lotta Lampinen – Pierrefee van Darc (7.), 
Riikka Nenonen – Ricochet (8.) ja Maija 

Blom – Ubianca (10.). 

 
Sandra Lähde ja Bearella. HH. 

Luokassa 120 cm voitosta lähti kilpai-
lemaan 34 ratsukkoa. Luokan arvosteluna 

oli A.2.0. Nopeimman virheettömän suori-
tuksen teki Sandra Lähde Bearellalla 
(VARSA). Toiseksi sijoittui hevosta vaihta-
nut TRS:n Nita Raiskio, tällä kertaa hevo-
sella Cassius D. Kolmas sija meni Joni 

Koivusalolle hevosella Renessin (EPUR). 
Yhdeksän sijoittuneen joukkoon terssiläi-
sistä mahtuivat Karoliina Kovanen Charis-
tinalla (5.) ja Tommi Blom Paradise Prin-
cessillä (9.). Kaikkiaan 14 ratsukkoa suoriu-
tui radasta virheittä. 

 
Kullo Kender ja Humu-Pekan 

Muistopalkinto. EA. 

Päivän pääluokka alkoi reilu puoli 
tuntia arvioidusta myöhässä. Kilpailun-
johtaja Leena ”Lennu” Virta-Niemen ja 
tuomariston puheenjohtajan Ari Erikssonin 
ajatukset eivät aivan menneet yhteen, sillä 
viimeiset luokat tuomaroinut Eriksson jakoi 
lähtömerkkejä huomattavasti hitaammin 
kuin Lennu oli laskuissaan arvioinut. 
Vaikka kello oli jo yli 18, kun Humu-Pekan 
Muistopalkinnosta päästiin kilpailemaan, 
oli paikalla vielä mukavasti yleisöä. Päi-
vällä yleisöä olikin ollut todella paljon ja 
puffassa nähtiin harvinainen tilanne: pöytiin 
ei meinannut mahtua istumaan. Humu-
Pekan Muistopalkinnosta lähti kilpailemaan 
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22 ratsukkoa, kun luokkaan saatiin vielä 
kaksi jälki-ilmoittautunutta. Arvosteluna 
luokassa oli 367.1. Luokan voitosta käytiin 
kova taisto. Luokan puolivälissä startannut 
TRS:n naiskolmikko Sari Lundén – Nita 
Raisko – Marja Tetri-Rantanen piti 
kolmoisjohtoa, kunnes luokan neljänneksi 
viimeisenä startannut Joni Koivusalo Zor-
landollaan päihitti Sarin ja Lasdieman ajan 
22 sadasosalla. Joni ei kuitenkaan päässyt 
uusimaan toissavuotista Humu-Pekan 
Muistopalkinnon voittoaan, sillä viimeisenä 
lähtenyt ja päivän aikana kaikkiaan yhdek-
sän rataa urakoinut Kullo Kender (EST) 
San Antoniolla löi Jonin ajan puolella se-
kunnilla. Näin Humu-Pekan Muistopalkin-
toon tältä vuodelta kaiverretaan Kullo Ken-
derin nimi. Toiseksi sijoittui siis Joni 
Koivusalo Zorlandolla, kolmanneksi Sari 
Lundén Lasdiemalla, neljänneksi Nita Rais-
kio Cassius D:llä, viidenneksi Marja Tetri-
Rantanen Prospectilla ja kuudenneksi Joni 
Koivusalo Renessinillä. Kaikki sijoittuneet 
tekivät virheettömän suorituksen molem-
missa vaiheissa. 

 
Miehet ratojen takana: Immi Lätti ja Tomas 

Kiviranta. 

Pohjien hoidosta koko pitkän kisapäi-
vän vastasi SRL:n pohjaspesialisti Ismo 

”Immi” Lätti yhdessä Niihama Ridingin 
Tomas Nymanin kanssa. Kilpailuareena 
huollettiin kaikkien luokkien välissä ja li-
säksi pitkin luokkien (100 ja 110 cm) vä-
lissä oli lanaustauko. Näin pohja pysyi lois-
tavassa kunnossa kaikille kilpailijoille. Pää-
asiallinen verryttely tapahtui harjoitus-
maneesissa, minkä lisäksi kilpailumanee-
sissa oli kahdelle valmistautuvalle ratsu-
kolle yhden pystyesteen viimeistelyalue en-
nen radalle lähtöä.

 
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen (HH), Essi Ahonen (EA). 

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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3-tason koulukilpailut 

Winter Cup 2016 
 

Pääsiäissunnuntaina kouluratsastajat kokoontuivat Niihamaan 3-tason kilpailuihin, 

joissa ratsastettiin Winter Cup 2016 -luokat eri ikäryhmille sekä avoimia luokkia. 

Kilpailun yhdeksään luokkaan oli ilmoittautunut hieman reilu 100 ratsukkoa, mikä tiesi 

pitkää kilpailupäivää näin maneesikaudella. Niihaman suuret tilat kuitenkin 

mahdollistivat tällaisen lähtijämäärän kilpailemisen yhden päivän aikana. 
 

 
Pääsiäinen näkyi myös kansliassa. Rakeet 

tekivät kauppansa niin kilpailijoille kuin 

toimihenkilöillekin. 

Suuren lähtijämäärän vuoksi kilpailu alkoi 
jo klo 8.30. Kun edellisenä yönä oli vielä 
siirrytty kesäaikaan, tuntui aamu alkavan 
todella aikaisin. Kesäajan myötä myös ke-
vät oli saapunut Tampereelle. Jo aamusta 
lämpötila oli plussan puolella ja päivän ai-
kana lämpötila vain nousi auringon killittä-
essä taivaalla. Lämpö ilahdutti ainakin tuo-
mareita ja sihteereitä, sillä maneesissa pai-
kallaan istuminen on yllättävän kylmää 
puuhaa, vaikka olisi kuinka hyvin pukeutu-
nut. Miinuspuolena täytyy todeta, että ihana 
auringonpaiste sai Niihaman piha-alueen 
päivän aikana melkoiseksi kurakoksi, mutta 
kyllä siellä kulkemaan pääsi jäämättä mu-
taan kiinni. 

Aamu aloitettiin kilpailumaneesissa 
luokalla 1 ja harjoitusmaneesissa luokalla 2. 
Kun kaikki ohjelmat ratsastettiin pitkällä ra-
dalla, täytyi toinen rata tehdä harjoitus-
maneesiin tai päivä olisi loppunut kesken, 
ennen kuin kaikki ratsukot olisi saatu maa-
liin. Siispä yksi luokka ratsastettiin 
harjoitusmaneesissa ja verryttely oli toisen 
radan kanssa kilpailumaneesissa. 

Luokka 1 oli kilpailun toimihenki-
löille avoin 2-tason helppo A FEI:n 
CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009 ja 
siihen osallistui kolme ratsukkoa. Luokan 
voittoon ratsasti Renja Aarnio Königs 
Kapris KS:llä (LR Team) tuloksella 62,717 
%. 

 
Renja Aarnio ja Königs Kapris KS. 

Harjoitusmaneesissa ratsastettiin päi-
vän suurin luokka helppo A:2. Luokka oli 
avoin enintään 30 ratsukolle, jotka eivät ole 
sijoittuneet 3-tasolla tai ylemmällä tasolla 
vaativassa B:ssä tai vaativammassa luo-
kassa. Kaikki halukkaat eivät luokkaan 
mahtuneet mukaan. Muutaman poisjäännin 
jälkeen luokan tuomarit Sanna Rassa-

Salakka (C) ja Jonna Aaltonen (H) saivat 
arvostella 27 suoritusta. Luokan voittajaksi 
ratsasti Lotta Sundberg Pin Rock’s Victo-
rialla (DC) prosentein 67,759 %. Toiseksi 
sijoittui Hanne-Mari Kiuttu Jalopenolla 
(TS Ratu, 66,121 %) ja kolmanneksi Petra 

Ulmonen Destination-R:llä (PARA, 65,172 
%). Seitsemän sijoittuneen joukossa oli pe-
räti neljä suomenhevosta, kun sijat 5–7 me-
nivät hevosille Aroha Kastanja, Jekkulan 
Lara ja Kiripassi. Luokan tuomareilla oli 
melkoisen eri näkemys ratsukoiden parem-
muudesta, sillä useammalla ratsukolla piste-
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eroa oli yli 5 % ja sijaluvuissa eroja oli sitä-
kin enemmän. Yhteispisteet kuitenkin rat-
kaisevat lopullisen järjestyksen. 

Samaan aikaan kilpailumaneesissa 
ehdittiin kilpailla kaikille avoin luokka vaa-
tiva B:1 ja aloittaa ensimmäinen Winter 
Cup 2016 -luokka, joka oli avoin poniratsu-
koille. Vaativaan B:hen oli ilmoittautunut 
18 ratsukkoa, mutta poisjääntien jälkeen 
siinä nähtiin 13 suoritusta. Luokan voittoon 
ratsasti Sara Maattola-Lindholm (DC) 
ratsullaan Sambaya. Ratsukon tulos oli 
65,694 %. Toiseksi sijoittui Kira Kanerva 
Sandoralla (HyvUra, 65,278 %) ja kolman-
neksi Kerttu Kouri Dona Prinzessillä (YR, 
63,681 %). Luokan viimeisen ruusukkeen 
nappasi Laura Harjula ratsullaan Fairy 
2913 (PARA, 63,542 %). 

 
Sara Maattola-Lindholm ja Sambaya. 

Winter Cup 2016 on kouluratsastajien 
kolmen osakilpailun hallisarja, jossa ikäryh-
mät kilpailevat omissa luokissaan. Ohjel-
mina käytetään FEI:n ikäluokkaohjelmia. 
Näin kouluratsastajallekin tarjotaan halli-
kaudella mahdollisuus kilpailla 3- ja 4-
tason kilpailuissa. Ensimmäinen osakilpailu 
ratsastettiin helmikuussa Primus-tallilla Es-
poossa ja viimeinen osakilpailu ratsastetaan 
huhtikuussa Hyvinkäällä, paitsi poniratsu-

koiden osalta Poni-Haassa Vantaalla. Win-
ter Cupin tulokset huomioidaan PM-
valinnoissa.  

Päivän ensimmäinen Winter Cup -
luokka oli siis poniratsukoille avoin Helppo 
A FEI Ponien joukkueohjelma 2012, jossa 
voittoa lähti tavoittelemaan 17 ratsukkoa. 
Luokan voittoon ratsasti Amudha Huttu-

nen Pin Rock’s Hannibalilla (KuoR) pro-
sentein 66,709 %. Toiseksi sijoittui Lilli-

Roosa Mehtäjärvi Charlie Brown II (SRS, 
65,769 %) ja kolmanneksi Jenni Silventoi-

nen Hazelberg’s Macho (KOR, 65,513 
%). 

 
Amudha Huttunen ja Pin Rock’s Hannibal. 

Lapsiratsastajille avoimeen Winter 
Cup -luokkaan oli ilmoittautunut vain 
kolme ratsukkoa ja kaksi ratsastajaa, kun 
Tinja Ekroth kilpaili kahdella hevosella. 
Luokan voittoon ratsasti kuitenkin Aino 

Hirvonen hevosellaan D (UHU, 65,778 %). 
Kilpailu voitosta oli tiukka, sillä Tinja Ek-
roth hävisi hevosellaan Whenever Klint 
vain 0,5 pistettä voittajalle. Lapsiratsasta-
jien ohjelmana oli Helppo A FEI Lasten 
joukkueohjelma 2016. 

 
Aino Hirvonen ja D. 
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Winter Cup -luokkien välissä ratsas-
tettiin kilpailuharjoituksena vapaavalintai-
nen FEI:n kür-luokka, johon oli ilmoittautu-
nut kolme ratsukkoa, mutta vain yksi start-
tasi. Martha Lehtonen Hadrian II:lla (HR) 
oli ainoa, joka käytti tilaisuuden harjoitella 
kür-ohjelmaansa kilpailuolosuhteissa. Tu-
lokseksi ratsukolle kirjattiin 65,063 %. 

 
Martha Lehtonen ja Hadrian II. 

Loppu päivä kuluikin Winter Cup -
luokkien merkeissä. Junioreilla ohjelmana 
oli Vaativa B FEI Junioreiden joukkue-
ohjelma 2009. Luokkaan osallistui 9 ratsuk-
koa. Luokan tuomaristo Tiina Karkkolai-

nen (C), Nina Soilammi (H) ja Anne-Mari 

Pekonen (M) oli yksimielinen luokan voit-
tajasta, sillä kaikki näkivät ykkösenä Kiia 

Kuosan Die Weltillä (HyvUra). Ratsukon 
tulos oli 68,108 %. Toiseksi sijoittui Da-

niela Therman Sara Enshöj’llä (HURA, 
67,162 %) ja kolmanneksi Annastiina Koi-

vusalo Fera Mareélla (Ri-Ra, 64,730 %). 

Nuorilla ohjelmana oli Prix St 
Georges FEI Nuorten ratsastajien 
joukkueohjelma 2009. Luokkaan osallistui 
10 ratsukkoa, joista voittoon ratsasti Su-

sanna Therman Dragonheartilla (HURA). 
Ratsukon tulos oli 67,325 %. Toiseksi si-
joittui Ella Paloheimo Wolle Wolkenstei-
nilla (HyvUra, 65,965 %) ja kolmanneksi 
Rosanna Melametsä Hyopsilla (TN, 
64,956 %). Kilpailu kolmannesta sijasta oli 
tiukka, sillä TRS:n Karoliina Vuojolainen 
Suriano N.R.:llä hävisi sen vain 0,5 pis-
teellä. 

Päivän päätteeksi kuusi senioriratsuk-
koa kilpaili paremmuudestaan ohjelmassa 
Intermediate II 2009/2014. Luokan 
tuomarikolmikko Tiina Karkkolainen (C) – 
Osmo Metsälä (H) – Anne-Mari Pekonen 
(M) olivat yksimielisiä luokan voittajasta ja 
kakkosesta. Luokan voittoon ratsasti Anna 

von Wendt hevosellaan Denzel (BJÖRK) 
tuloksella 69,737 % ja toiseksi sijoittui Mia 

von Schantz hevosellaan Zalzatime (LOR) 
tuloksella 67,368 %. Katsojien osalta 
kilpailupäivä oli melko hiljainen, mutta 
ilahduttavaa oli, että vielä viimeisen luokan 
aikana maneesissa oli muutaman kymme-
nen hengen yleisö. Ainakin Anna von 
Wendtin kannattajat olivat löytäneet pai-
kalle, sillä ”Hyvä Anna” -kannustushuudot 
kuuluivat tuomaritorniin asti. 

Kilpailunjohtajana toimi Anni Kallio 
ja tuomariston puheenjohtajana Nina Soi-

lammi.
 

 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen, kuva kansliasta Jonna Vilén. 
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TRS:n kevätkokous 2016 

 
Maaliskuun viimeisenä iltana hieman reilu 20 TRS:n jäsentä kokoontui Niihaman ison 

maneesin kahvioon seuran sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Kokouksessa käytiin 

läpi TRS:n toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä palkittiin edellisen 

vuoden parhaat seuralaiset. TRS sai myös kaksi uutta kunniajäsentä Anne ja Juha 

Raskin. 
 

 
Lauran suklaaunelma, nam! 

Juhlavuoden kunniaksi kokous aloitettiin 
Laura Arolan loihtimilla täytekakuilla. 
Suklaaunelmat tekivätkin hyvin kauppansa. 
Kokous oli siis hyvä alkaa suu makeana. 
TRS:n puheenjohtaja Irmeli Heliö avasi 
kokouksen hieman klo 18:n jälkeen. Tut-
tuun tapaan kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin TRS:n kunniapuheenjohtaja Håkan 
”Håkku” Sandbacka, joka kiitti luotta-
muksesta, mutta toivoi samalla, että tehtävä 
siirtyisi vähitellen seuran nuoremmille jäse-
nille. Vakisihteeri Leena Virta-Niemi oli 
tällä kertaa estynyt sihteerin tehtäviin ja pit-
kän pähkäilyn jälkeen sihteeriksi saatiin 
Antero Salja.  

Kun kokouksen muodollisuudet, lail-
lisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan 
hyväksyminen, olivat saatu hoidettua, pää-
sivät Irmeli ja Riitta Ala-Krekola esittele-
mään TRS:n toimintakertomusta vuodelta 
2015. Toimintakertomuksesta keskustelua 
herätti lähinnä seuravalmennettavien määrä, 
jota valmennuskoordinaattori ja TRS:n 
varapuheenjohtaja Leena Kinnunen avasi. 
Este- ja kouluratsastuksessa seuravalmen-
nettavia on nelisenkymmentä ja kenttärat-
sastuksessa alle kymmenen. Vikellyksessä 
seuravalmennettavia käy parisenkymmentä. 

Talent-ryhmäläisten määrää Leena ei äkki-
seltään osannut arvioida, mutta kertoi seu-
raan tänä vuonna liittyneen uusia jäseniä 
nimenomaan meidän Talent-ohjelman 
vuoksi. Jäsenmäärästä Irmelillä oli iloisia 
uutisia, sillä TRS:n jäsenmäärä ylitti kulu-
van vuoden tammikuussa maagisen 1000 
jäsenen rajan. Tosin täytyy muistaa, että ti-
lanne vielä elää, kun nähdään, miten tämän 
vuoden jäsenmaksut maksetaan. Koko ke-
vään on seuraan kuitenkin tullut uusia jäse-
niä tasaiseen tahtiin. Muuta kommentoita-
vaa toimintakertomuksesta ei tullut ja sen 
hyväksyttiin lisäyksittä. Toimintakertomus 
on luettavissa seuran nettisivuilla. 

 
TRS:n uudet kunniajäsenet Juha ja Anne 

Rask. 

Tilinpäätös vuodelta 2015 herätti hie-
man enemmän keskustelua, lähinnä pieniä 
kysymyksiä mm. seuran saatavista (1720,04 
e, edellisen vuokralaisen vuokrarästi), to-
teutuneiden kilpailumaksujen pienuudesta 
vs. budjetoidut kilpailumaksut (budjetti 
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tehty yläkanttiin, Teivon yhden päivän pe-
ruminen näkyy) ja kiinteistön kulujen huo-
mattava noususta (tehty paljon remontteja 
ja korjauksia). Suuria tunteita luvut eivät 
kuitenkaan saanut aikaan ja tilinpäätös hy-
väksyttiin vastalauseitta. Kun toiminnantar-
kastajilla Pekka Pusalla ja Risto Tetrillä ei 
ollut huomautettavaa hallituksen toimin-
nasta, myönnettiin sille vastuuvapaus. 
Matti Kanto äityi kehumaan hallituksen 
naisia hyvästä asioiden hoidosta. Matti 
myös sanoi hallituksen tehneen hyvää työtä, 
mihin mielipiteeseen myös muu kokousväki 
yhtyi.  

 
Vuoden 2015 paras junioriesteratsastaja 

Joona Mansikkaoja. 

Seuraavaksi käsiteltiin hallituksen 
esitys sen palkkioista vuodelle 2016. Halli-
tus oli syyskokouksessa esittänyt hallituk-
sen kokouksessa läsnäoloon perustuvaa ra-
hallista korvausta. Tätä syyskokous ei kui-
tenkaan hyväksynyt, koska se koettiin epä-
tasa-arvoiseksi. Joku voi olla ahkera työ-
myyrä käymättä kokouksissa ja joku voi is-
tua kyllä kokouksissa, mutta muuten ei tee 
mitään. Näin ollen syyskokous pyysi tar-
kennettua esitystä kevätkokoukseen. Halli-
tus päätti luopua rahakorvauksen esityk-
sestä ja esitti palattavaksi vanhaan talkoo-
pistesysteemiin. Tässä kohtaa syntyi paljon 
keskustelua. Suurin huoli tuntui olevan, 
ettei hallitus käytä systeemiä väärin ja jaa 

itselleen etuja, joita muut jäsenet eivät voi 
saada. Hallitus vakuutti, ettei näin ole, eikä 
koskaan tule olemaankaan. Pitkän keskuste-
lun jälkeen Håkku suositteli esityksen hy-
väksymistä ja se hyväksyttiin. 

 
Vuoden 2015 paras ponikouluratsastaja 

Oosaa Sivén. 

Viimein päästiin palkitsemaan vuo-
den 2015 parhaita. Ensin kuitenkin TRS:n 
uusiksi kunniajäseniksi veteraanijaoston eh-
dotuksesta kutsuttiin Anne ja Juha Rask, 
jotka tämän päivän TRS:läisille saattavat 
olla vieraita, mutta vanha polvi innostui 
muistelemaan, mitä kaikkea pariskunta on 
ansiokkaasti tehnyt Ollin Tallilla ja Kissa-
niityn kilpailuissa. Vuoden parhaista pai-
kalle oli päässyt vain muutama. Oman pal-
kintonsa kävivät pokkaamassa Joona 

Mansikkaoja (esteratsastus, juniorit), Oosa 

Sivén (kouluratsastus, ponit) ja Tomas Ny-

man (Talkoopalkinto). Muista palkittavista 
mainittakoon saman päivän syntymäpäivä-
sankari Ninja Rorarius, joka sai kolman-
nen kiinnityksen Ollin Orhiin (kouluratsas-
tus, seniorit) ja näin ollen sai kultaisen he-
vosen pysyvästi itselleen. Vuoden ahkeran 
kunniakirja annettiin Hanna Heinoselle, 
joka on ansiokkaasti kuvittanut NettiHokkia 
ja antanut hienoja kuviaan muihinkin seu-
ran julkaisuihin maksutta. 

Ilmoitusasiana Irmeli kertoi, että 90-
vuotisjuhlat pidetään 12.11. Paikka on vielä 
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avoin. Ensin on vastaanotto Raatihuoneella 
ja sen jälkeen siirrytään iltajuhlaan. Paikan 
valinnassa ratkaisee tietysti raha, sillä tilai-
suuteen myytävien illalliskorttien hinta ha-
lutaan pitää sellaisena, ettei se olisi kenelle-
kään este juhlaan osallistumiselle. 

Kokous oli varsin tehokas, sillä 
esityslista asioineen saatiin käytyä läpi 1,5 
tunnissa. Ilta-auringon vielä paistaessa 
kokousväki valui pikku hiljaa Niihamasta 
pois vatsat täynnä kakkua. 

 
 

Ninja Rorarius ei päässyt kevätkokoukseen 

hakemaan Ollin Orhia omakseen, mutta 

todistettavasti kultainen ori löysi Ninjalle.

 
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Jonna Vilén, Ninja Rorariuksen kuva Jani Järvinen. 
 
 
 

  

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 
14.8. 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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         Vuoden parhaat 2015 

 

 

Esteratsastaja/Ponit   Hilla Lahdensuu 

Esteratsastaja/Juniorit  Joona Mansikkaoja 

Esteratsastaja/Nuoret Nita Raiskio 

Esteratsastaja/Seniorit Anna-Julia Kontio 

Kenttäratsastaja           Sanna Siltakorpi 

Suomenhevosratsastaja Marja Tetri-Rantanen 

Kouluratsastaja/Ponit Oosa Sivén 

Ollin Orhi   Ninja Rorarius 

Riitan Ruuna  Karoliina Vuojolainen 

Matti Kannon palkinto        Karoliina Vuojolainen  

Talkoopalkinto  Tomas Nyman   

 

Vuoden Ahkera Hanna Heinonen 
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TRS:läisiä suuria hevosia 

Tyttelin Bretti – pieni, pullea poni, joka pesi kaikki päästessään 

aikaradoille 
 

Juhlavuoden kunniaksi esittelemme NettiHokissa TRS:läisten suuria hevosia. Ensim-

mäisenä vuoron saa Marja ”Tytteli” Tetri-Rantasen kanssa kansallisilla esteradoilla hie-

non uran tehnyt tamma Bretti, joka 4-vuotiaana (1997) saapui viimeisillään kantavana 

Virosta Suomeen. Tammasta, joka ei karsinassa tai verryttelyssä näyttänyt miltään, 

kehkeytyi melkoinen aikaluokkien spesialisti. Taivaslaitumille tämä suuri hevonen siir-

tyi maaliskuussa 2011.

 

”Joskus vuosituhannen vaihteessa Rantasen 
Paula soitti, että hänellä on 5-vuotias varso-
nut tamma, joka osaa hypätä. Tule kokeile-
maan. Kun pääsin Aitoniemeen, vastassa oli 
pieni, pullea poni, joka ei suorastaan näyttä-
nyt estetykiltä. Kun menin selkään, ajatte-
lin, että hyvänen aika, pitäisikö tämän osata 
hypätä. Sileällä se ei suorastaan ensi kokei-
lulla sykähdyttänyt.  Mutta kun laitettiin 
este, ensimmäisen jälkeen ajattelin, että pi-
tää vielä kokeilla, että osaako sittenkin ja 
toisen ja kolmannen jälkeen totesin, että tää 
muuten osaa hypätä.” Näin muistelee Tyt-
teli ensikohtaamistaan tammansa Bretin 
kanssa. 

Minkälainen hevonen Bretti oli luon-
teeltaan, kyselin Tytteliltä. ”Bretti oli 
tamma. Sitä ei saanut yllättää, vaan se tar-
vitsi tutun ihmisen ja rauhalliset, vakiintu-
neet toimintatavat. Muuten se oli jopa vä-
hän laiska, mutta syttyi, kun pääsi esteille. 

Se oli hevonen, joka todella rakasti hyppää-
mistä. ”, kertoilee Tytteli. 

Bretistä kehkeytyi varsinainen aika-
luokkien ja uusintojen mestari. 130-tasolla 
se pesi monet kansallisen tason nimet men-
nen tullen. Karsinassa tai verryttelyssä näh-
tynä se ei varsinaisesti tehnyt vaikutusta, 
mutta kun lähdettiin esteradalle, Bretti oli 
omassa elementissään. ”Kerrankin kisoissa 
Sanna Backlund oli kaksoisjohdossa ja vii-
meinen uusintaan lähtijä olimme me. Sanna 
seurasi huolestuneena meidän lähtiessä ra-
dalle ja niinhän siinä kävi, että veimme voi-
ton Sannan nenän edestä”, muistelee Tyt-
teli. 

Vuonna 2003 se voitti 11 kertaa 130-
tasolla ja yhden 140-luokan. ”130-radoille 
asti Bretti oli lyömätön, mutta sitä isom-
missa luokissa rakenne ja laukan laatu al-
koivat asettaa rajoituksia. Kolme täyttä 
kautta ehdimme kisata sen kanssa, kunnes 
tamma siirtyi tekemään varsoja.”, kertoo 
Tytteli. 

”Ostimme sen Moision Maijan 
kanssa jossain vaiheessa itsellemme ja lo-
pulta lunastin Bretiin kokonaan meille. 
Bretti teki meille kolme varsaa, joista 2008 
syntynyt Prospect on minulla edelleen ja 
sillä on hypätty toistaiseksi 130–140-luok-
kia. Emältään Prospect on perinyt varovai-
suutta ja herkkyyttä ja ehkä isältään Poly-
finolta järkevyyttä. Siitä tullee isompien 
luokkien hevonen, mutta se ei ole äitinsä 
kaltainen aikaspesialisti. Muuten se varsa, 
jonka Bretti sai 4-vuotiaana, meni Leinosen 

Annen kanssa vaativaa koulua, joten Bre-
tistä oli moneksi.”, kertoo Tytteli Bretin 
jälkeläisistä. (Toimituksen huomautus: 
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Bretin tyttärentytär on myös kilpaillut 120-
luokkissa.)

 

 
 
 
Teksti: Anu Leppilampi. Kuva: Marja Tetri-Rantasen 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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Ratamestarin näkökulma: Aki Ylänne 
 
Aki Ylänne on Suomen kokeneimpia ratamestareita. Meitä kiinnosti kuulla, millainen 

on ratamestarin rooli estekisojen kulussa. 
 
Miten alkoi urasi ratamestarina ja mitkä 

ovat olleet mieleen painuvimmat tehtä-

vät? 
Ratamestarin ura alkoi virallisesti 

1975 Laukossa ja taisi olla vaatimattomasti 
SM-kisoina – tosin olin hakenut ulkomailta 
oppia jo sitä ennen. Merkittävin työni rata-
mestarina oli 1998 Maailman cup -finaali 
Helsingissä. Eri tehtävät MM-kisoissa ja 
olympialaisissa 1998 Soulista alkaen ovat 
tietysti iso osa uraa. Samoin radat USA:ssa 
ja Kanadassa olivat mieleenpainuvia, kun 
kyseessä on eri kilpailujärjestelmä ja alkuun 
eri mittayksikötkin (tuumat, jalat jne.) 
  
Missä vaiheessa aloitat radan suunnitte-

lun? 
Aloitan suunnittelutyön hyvissä 

ajoissa ennen kisaa, usein jopa muutama 
kuukausi ennen kisoja teen alustavat versiot 
ja jätän suunnitelman ”hautumaan”. Suun-
nitelma käydään läpi sitten kisaa edeltävällä 
viikolla ja siinä vaiheessa saatan tehdä ehkä 
joitain korjauksia tai muutoksia. Toki itse 
kisan aikana joutuu joskus suunnittelemaan 
kaiken alusta uusiksi esim. sääolojen 
vuoksi, joka voi vaikuttaa kentän käytettä-
vyyteen. Ratamestarin pitää olla valmis 
muutoksiin koko ajan. 
 Millaisia asioita odotat kisajärjestäjältä?  

Tarvitsen tarkat tiedot kentästä: mitat, 
tasaisuus, mahdolliset rajoittavat tekijät, 
sisääntulo, verryttelyalue. Luonnollisesti 
tarvitaan luettelo estekalustosta ja sopimuk-
set mahdollisten mainosesteiden käytöstä. 
Kisajärjestäjän on pystyttävä hommaamaan 
riittävä henkilökunta ratojen rakentamiseen 
ja muutoksiin. Ratamestarilla on hyvä olla 
yksi osaava apulainen ja oikea käsi, jotta it-
sellekin jää ”taukoja”. 

Kentän huolto pitää olla osaavissa kä-
sissä, esteiden puhtaita ja kokonaisuuden 
kruunaa hyvä koristelu. Hyvä ja tarkka 
aikataulutus on ehdoton edellytys päivän 

onnistumiseen: tiedot tauoista ja muista ra-
tojen suunnitteluun vaikuttavista asioista, 
esim. väliaikaohjelma joka tarvitsee tilaa ja 
vaati esteiden osittaista purkamista pitää 
olla tiedossa. Tällaisten elementtien suun-
nittelu vaatii kokemusta, jotta niihin osa-
taan varata sopiva aika. 
  
Kuinka suuri ero on 2-tason kisojen ja 

ison KV-kisan tekemisessä ratamestarin 

näkökulmasta? 
Alemman tason kisoissa riittää, kun 

huomioi ratsukoiden tason ja kilpailun suju-
vuuden. KV-kisoissa tulee mukaan tarkat 
aikataulut, mainosasiat, televisiointi, haas-
tattelut jne. Itse radan suunnittelu tapahtuu 
silti aina urheilijoiden tason mukaan. 
Toimenkuva laajenee mitä isompi kisa on 
kyseessä, mutta vastuu hyvistä radoista on 
kaikilla tasoilla. 
  
Mitä asioista pitäisi huomioida 1-, 2- ja 

3-tason radoissa, jotta ne ovat onnistu-

neita? 
Osallistujien taso ja ko. kohderyh-

mälle sopivat radat. Hyvä maailman cup -
rata ei sovellu lainkaan alemman tason kil-
pailuun. Kaikille ratsukoille tulee taata 
mahdollisuus onnistuneeseen suoritukseen 
ja sen kautta urakehitykseen kilpailun tason 
mukaan. 
  
Mikä on vaikeinta hyvän radan suunnit-

telussa? 
Löytää oikea taso kullekin kohderyh-

mälle. Jokaisen onnistuneen radan jälkeen 
on aloitettava aina uudelleen ”nollasta”. Jo-
kainen rata on tärkeä, jotta ratsukot voivat 
kehittyä. Helppo ja vaikea rata on yksinker-
taista suunnitella – oikean tason määrittely 
on haastavinta. 
  
Saatko paljon palautetta kilpailijoilta? 

Jonkin verran tulee palautetta. Aina 
on kuitenkin muistettava, että ratsastajien 
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palaute tulee heidän omasta näkökulmas-
taan. Miten rata sopii juuri hänen hevosel-

leen. Siksi ratamestarin tulee kuunnella rat-
sastajia, mutta tehdä kuitenkin päätökset it-
senäisesti. 

 
Aki Ylännettä haastatteli Anu Leppilampi. 
 
 

Aki Ylänne info: 
– Aloitin hevosten parissa noin 10-vuo-
tiaana, harrastuksen jälkeen ”ammatti-
laiseksi ” Laukon kartanoon, sitten 
Eriksnäsiin ratsastuksenopettajaksi ja 
sen jälkeen perustin oman yrityksen 
Riihimäelle.  
– Ensimmäinen ratsastusseurani oli 
TRS. 
– Itse olen kilpaillut SM-tasolla ja pari 
pientä KV-kisaa. 
– 1995 liittoon töihin koulutus- ja 
valmennuspäälliköksi, nykyään SRL:n 
urheilujohtaja. 
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Päiväni talkoolaisena 
 
Mitä kaikkea talkoolainen ehtiikään tehdä yhden kilpailupäivän aikana? Kokeilin tätä 

maaliskuun lopun koulukisoissa. 
 
Vanha tallikaveri väittää, että olen aina 
TRS:n kansliassa. Pidän väitettä vahvasti 
liioiteltuna, enkä siellä tässäkään kilpailussa 
juuri istunut, vaikka päiväni sieltä aloitin. 
Kello soi aamulla seitsemältä – tai oikeas-
taan kuudelta, koska hemmetin kellojen 
vekslailu kesäaikaan oli vienyt tunnin yö-
unesta. Onneksi aamu oli aurinkoinen, joten 
silmät sai jotenkin auki. Niihamaan saavuin 
ennen kasia. Koska puffantäti ei ollut vielä 
tullut, hoiti kanslisti Lennu kansliaa ja puf-
faa. Hyppäsin siis saman tien paikkaamaan 
Lennua kansliaan. Edeltävät päivät olivat 
olleet melkoista huisketta, joten en ollut eh-
tinyt kunnolla tutustua kilpailukutsuun ja 
kilpailijatiedotteeseen ja se kostautui. Tun-
tui, etten osannut vastata yhteenkään kansli-
assa esitettyyn kysymykseen, vaan koko 
ajan sain huudella Lennulta tai kilpailun-
johtaja Annilta apuja. Ystävällisyydellä 
näistäkin tilanteista selviää suuremmin 
kompuroimatta ja pääasiahan on, että ky-
sytty asia lopulta selviää. 

Samalla yritin kertailla helppo A:2 -
ohjelmaa, jota olin menossa kirjoittamaan 
luokan päätuomarille Sannalle. Ohjelma on 
toki tuttu, mutta aina kannattaa kerrata, mi-
ten ne kirjoitettavat kohdat jakautuvatkaan. 
Helpottaa kummasti sihteerin työtä. Joskus 
on joutunut jopa tuomaria huomauttamaan 
väärinratsastuksesta – puhumattakaan siitä, 
että toiset tuomarit käskevät ne huomauttaa. 
Sihteerin siis kannattaa todella osata oh-
jelma, jota on menossa kirjoittamaan. 

Luokka ratsastettiin harjoitusmanee-
sissa, joten ennen ysiä valuimme pikku hil-
jaa sinne. Samalla ehdin vaihtaa kuulumisia 
luokan toisen sihteerin kanssa. Tuli siis so-
siaalinen elämäkin hoidettua samalla. Kai-
naloon mukaan napattiin kasa fleecevilttejä 
ja satulahuopia, koska tiedossa oli lähes 
kolme tuntia istumista lämmittämättömässä 
maneesissa. Vaikka lämpötila ulkona on 
kuinka plussanpuolella ja aurinko paistaa, 
on paikallaan istuminen yllättävän viileää. 

Hieman vilpakka meinasikin tulla, vaikka 
vaatetukseni oli lähes sama kuin talven 
paukkupakkasilla ulkona liikkuessa. Kirjoi-
tusurakka alkoi klo 9.00 ja kesti melkein 
puoleenpäivään. Luokkaan oli laskettu 15 
minuutin tauko, paitsi että olimme myö-
hässä aikataulusta ja tauko kutistui muuta-
man minuutin vessakäyntiin. Paljon tuli 
nähtyä erilaisia ratsukoita ja kuultua tuoma-
rin kommentit ratsukoiden suorituksista. 
Erittäin opettavaista omien kouluratojen 
ratsastukseen. Luokan jälkeen jäin vielä sii-
voamaan lannat pois pikku maneesista.  

Ruokatauon jälkeen siirryin tornin 
puolelle apukäsiksi kaikkeen mahdolliseen. 
Istuin taas hetken aikaa kansliassa, juoksin 
erinäisiä pikku asioita, kopioin arvostelu-
pöytäkirjoja ja kävin laittamassa poniluo-
kan sijoittuneille ruusukkeet verryttely-
alueella ennen varsinaista palkintojenjakoa. 
Koska en ollut ehtinyt yhtään seurata poni-
luokkaan, ei minulla ollut harmainta aavis-
tusta, kuka on kuka, mutta kiltisti ihanat 
ponitytöt kertoivat nimensä tai ainakin si-
joituksensa. Ruusukkeet löysivät oikeat 
omistajansa. Miten onnistuinkaan aloitta-
maan ruusukkeiden jakamisen viimeisestä 
sijoittuneesta ja lopettamaan voittajaan? 
Onneksi kukaan ei vaikuttanut siltä, että 
olisi tästä loukkaantunut. Paluumatkalla tor-
niin pysähdyin Hannan koiran pitäjäksi, 
jotta Hanna pääsi kuvaamaan palkintojen-
jakoa. Ohikulkijat yrittivät kovasti kysellä 
koirasta kaikenlaista, mutta enhän minä 
osannut (taaskaan) vastata. 

Jossain välissä päädyin vastaamaan 
kanslian puhelimeen. Eräs kilpailija oli 
huomannut matkalla, että hevosen rokotus-
todistus oli jäänyt kotiin, eikä sitä ehdittäisi 
enää hakea. Ratsu oli kuulemma kilpaillut 
siellä ja täällä ja nyt kysymys kuuluikin, 
saako se startata, vaikka rokotukset eivät 
näykään kipassa. Tällaiseen lupaan ei 
toimivaltuuteni riittänyt, joten ei kun etsi-
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mään kilpailun puheenjohtajatuomaria Ni-
naa. Koska kilpailijaa oli turha roikottaa 
langanpäässä etsintäoperaation ajan, lupasin 
soittaa hetken päästä takasin. Ninalta lupa 
irtosi, kunhan kilpailija esittää kansliassa 
kuvan, josta selviää rokotukset ja myös se, 
kenen rokotuksista on kyse. Helpoiten tä-
män saa esitettyä videona ja hienon videon 
saimmekin myöhemmin nähtäväksi. On-
neksi unohdus ei pilannut ko. kilpailijan ki-
saa. 

Loppupäivä kuluikin tornissa pisteitä 
laskien. Tietokonenörttimme Kri passitet-
tiin kotiin, kun lentsua pukkasi pahasti 
päälle. En nopeudessa yltänyt lähellekään 
Krin tasoa, mutta kyllä ne pisteet laskettua 
tuli. Melkoista tarkkuutta vaativaa puuhaa. 
Samalla hieman katsoin kuuluttajana toimi-
neen Irkun perään. Kätensä loukannut pee-
jiimme meinasi ajoittain kadottaa kohdan, 
missä mennään. Tornissa keskittyminen 

herpaantuu yllättävän äkkiä, jos jää seuraa-
maan jotain muuta. Yhteispelillä kuitenkin 
kuulutukset saatiin kohdilleen. Palkintojen-
jaoissa toimin musiikkivastaavana Irkun 
hoitaessa kuulutukset. Kri oli jättänyt tarvit-
tavat musiikit Firefoxin välilehdille ja ker-
tonut, mistä kohdin aletaan, joten selvisin 
tästäkin tehtävästä. 

Viimeisen luokan loputtua siivoilin 
vielä tornia ja kansliaa, jotta kilpailunjohta-
jakin pääsisi joskus kotiin. Kun Niihama oli 
saatu järjestykseen, palautin vielä kotimat-
kalla Irkun kotiin. Näin oli taas vierähtänyt 
reilu 12 tuntia hyvässä seurassa. Monen-
moista puuhaa ehdin päivän aikana tehdä ja 
monta puuhaa jäi kokonaan koskematta 
(mm. puffa). Läheskään kaikkia puuhiani 
en osannut etukäteen, eikä kaikkeen voi 
koskaan valmistautuakaan etukäteen, koska 
koskaan ei tiedä, mitä kilpailupäivä tuo 
eteen. Aina on kuitenkin joku tietää ja ky-
symällä selviää eteenpäin.

  
 
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. 
 
Tänä vuonna kisakalenteriin ilmestyi uusi 
kilpailujärjestäjä, kun Ratsastuskeskus Aino 
Järvenpäässä aloitti kilpailujärjestäjänä. 
Ahkerasti Ainossa onkin kilpailu, 1–2 ker-
taa kuukaudessa 1–3-tasoilla. Ensimmäiset 
3-tason kilpailut järjestettiin heti tammi-
kuun lopulla. Valtteri Reilin teki Esteban 
S:llä puhtaan radan nuorten hevosten 110 
cm:n luokassa ja sijoittui samalla hevosella 
avoimessa 120 cm:ssä toiseksi Nita Rais-

kion ja Cassius D:n jälkeen. Nitan Cassius 
D oli vedossa, sillä 120 cm voiton lisäksi 
ratsukko saavutti toisen sijan 130 cm:n luo-
kassa. Joona Mansikkaoja otti 120 cm:ssä 
kaksi sijoitusta ollen Ballackilla viides ja 
Kragbech’s Celicalla seitsemäs. 

 
Valtteri Reilin ja Esteban S Ainossa. Kuva: 

Hanna Heinonen. 

 
Kolmen viikon tauon jälkeen Ainossa kisat-
tiin jälleen 3-tasolla. Sari Lundén ja Las-
diema voittivat 120 cm luokan ja olivat toi-
sia 130 cm:n luokassa. Marja Tetri-

Rantanen Prospectilla oli 120 cm:ssä kym-
menes ja Joona Mansikkaoja Cliolla 
neljästoista. Toisena päivänä Joona sijoittui 
Ballackilla 120 cm:ssä toiseksi. 

 
Joona Mansikkaoja ja Clio Ainossa. Kuva 

Hanna Heinonen. 

 
Viikko Ainon jälkeen oli vuorossa vuoden 
ensimmäinen Ypäjän kilpailu TeHon Ypäjä 
Arctic Show. Siellä Valtteri Reilin voitti 
Esteban S:llä nuorten hevosten 110 cm luo-
kan (arv. 367.1 A2/A2) ja Sari Lundén 
Lasdiemalla 130 cm luokan. Joona 

Mansikkaoja nappasi kaksi sijoitusta ollen 
Ballackilla toinen 120 cm:ssä ja Kragbech’s 
Celicalla kolmas 130 cm:ssä. 
 
Talven kilpailukausi on ollut poikkeukselli-
sen vilkas, sillä jo viikko Ypäjän jälkeen oli 
vuorossa Hyvinkäällä Riders Innin 3-tason 
kilpailut. Siellä Valtteri Reilinille kirjattiin 
puhdas rata Scchwarzeneggerilla nuorten 
hevosten 110 cm:n luokassa ja toinen sija 
Esteban S:llä avoimessa 120 cm:n luokassa. 

 
Valtteri Reilin ja Schwarzenegger Ainossa. 

Kuva Hanna Heinonen. 

 
Maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna 
järjestettiin Helsingissä Horse Fair -messut, 
jonka yhteydessä hypättiin CSI*-kilpailut. 
TRS:n naiskaksikolle Sari Lundén ja 
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Marja Tetri-Rantanen kirjattiin kaksi si-
joitusta naiseen. Sari ja Lasdiema olivat 125 
cm:n luokassa neljänsiä ja 130 cm:n luo-
kassa toisia. Tytteli ja Prospect saavuttivat 
samoissa luokissa sijat kahdeksan ja 11. 

 
Tytteli ja Prospect Ainossa. Kuva Hanna 

Heinonen. 

 
TRS:n 3-tason kisojen kanssa samaan ai-
kaan kilpailtiin Ainossa kaksi päivää. Lau-
antaina Valtteri Reilin ja Esteban S olivat 
120 cm:n luokassa kuudensia. Sari Lundén 
ja Lasdiema puolestaan ylsivät toiselle si-
jalle 130 cm:n luokassa. Sunnuntaina 
TRS:läisistä Ainossa kilpaili ainoastaan 
Joona Mansikkaoja, mutta jäi tällä kertaa 
ilman sijoituksia. 
 
Ypäjä Winter Show kilpailtiin maaliskuun 
toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Nita 

Raiskio otti 120 cm:n luokassa kaksi sijoi-
tusta ollen Cassius D:llä kuudes ja Alegria 
III:lla 13. Junioreille avoimessa 120 cm:n 
luokassa Anna Kankaansivu ja Up To 
Date sijoittuivat kuudensiksi. 125 cm:n luo-
kassa oli Joona Mansikkaoja Ballackilla 
kolmas ja Karoliina Kovanen Picachalla 
kahdeksas. 
 
Pääsiäisenä esteratsastettiin Riders Innissä 
ja Äänekoskella Polleparkissa. TRS:läiset 
olivat suunnanneet Hyvinkäälle. Valtteri 

Reilinille kirjattiin kaksi sijoitusta. Nuorten 
hevosten 110 cm:n luokassa Scchwarzeneg-
gerilla tuli puhdas suoritus ja lauantain 130 
cm:n luokassa Esteban S:llä voitto. 120 
cm:n luokassa Karoliina Kovanen oli Cha-
ristinalla kolmas. Sunnuntain 130 cm:n luo-
kassa Tommi Blom oli Paradise Princes-
sillä neljäs. 

Anna-Julia Kontio jatkaa hienoja esityksiä 
maailman suurimmilla esteradoilla. Menes-
tystä, voittoja ja sijoituksia viiden tähden 
kilpailuista, on tullut niin Hong Kongista 
kuin Pariisista vain muutamia kilpailuja 
mainitaksemme. Maaliskuun lopussa päivi-
tetyllä FEI:n rankinglistalla Juuli nousi si-
jalle 100 parhaana suomalaisena esteratsas-
tajana. 
 
NettiHokki onnittelee kaikkia menetyneitä 
ja toivottaa jokaiselle kilpailevalle TRS:n 
jäsenelle antoisaa kilpailukautta! 
 
Mira Rantasen kilpuri on vaihtunut 
Camejasta Cal Sédaniin ja ratsukko on jo 
startannut 110 ja 120 cm:n luokissa.  Vielä 
ei ole menestystä tullut, mutta tietäen Miran 
ahkeruuden valmentautua on sitäkin 
varmasti luvassa. 

 
Mira ja Cal Sédan Ainossa. Kuva Hanna 

Heinonen. 

 
Vihdoin tammikuun loppupuolella julkais-
tiin TRS:n uudet nettisivut. Rakennettiinhan 
niitä kuin Iisakin kirkkoa, mutta lopputulos 
on hyvä ja selkeä. Sivuston rakennetta 
yksinkertaistettiin huomattavasti ja paljon 
juttuja siirtyi arkiston puolelle. Myös kaikki 
Niihaman maneesivaraukset siirtyivät sa-
maan kalenteriin ja löytyvät sivuilta. Muis-
tathan varata ratsastusvuorosi ma–la 
laura.nyman@niihamariding.fi (viim. ed. 
päivänä) ja sunnuntaille 
anu.leppilampi@gmail.com (viim. pe-iltana 
klo 21). 
 
Tampereen ympäristön talleilla järjestetään 
paljon valmennuksia ja tapahtumia. Myös 
ne on mahdollista saada TRS:n nettisivujen 



 31 

tapahtumakalenteriin. Laita asiasta tietoa 
jonnavilen@gmail.com. Lempäälän 

Ratsastuskeskuksessa valmentaa huhti-
kuussa Nina Fagerström (ke 13.4.) ja 
Hanno Ellerman (26.–27.4.). Rataharjoitus 
ulkokentällä pidetään ke 4.5. Kaikista em. 
lisätiedot Tytteliltä p. 0400 894 186. Piia 
Pantsu valmentaa Suomatkan tilalla 
Kangasalla 10.–11.5. Tiedustelut Pauliina 
Hukkanen 045 3222 394. 

TRS:n viettäessä 90-vuotisjuhlavuottaan 
viettää Tampereen Ratsastuskeskus 20-
vuotisjuhlavuottaan. Ensimmäinen hevo-
nen, Jarnoloitten Allert, muutti Niihaman 
talliin karkauspäivänä 29.2.1996. 
 
Niihamasta kuuluu iloisia perheuutisia. 
Laura ja Tomas Nyman saivat potran pojan 
18.3. Onnittelut perheenlisäyksestä!
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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, ammattivalmentaja p. 040 5433 543, www.hhtraining.fi 
• 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.  
 
 


