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Pääkirjoitus 

Ihana kesä
 
On se niin ihanaa, kun on kesä. Valoa riit-
tää ja tuntuu, että vuorokaudessa on enem-
män tunteja kuin talvella. Ehdit tehdä niin 
paljon enemmän. Jo toukokuussa on kivaa 
täyttää kalenteri kaikilla mukavilla kesä-
tapahtumilla. Väärin. On ihanaa, kun on 
kesä, mutta vuorokaudessa on täsmälleen 
yhtä monta tuntia kuin talvella. Kun kalen-
terin on täyttänyt kilpailuilla, festareilla ja 
muilla kesätapahtumilla, tässä vaiheessa ke-
sää on selvää, ettet mitään muuta ehdikään 
tehdä. NettiHokkia tehdään talkootyönä 
kaiken muun ohella ja se onkin saanut kär-
siä täydestä kalenterista. Sille ei enää vuo-
rokausista ole löytynyt aikaa. Nyt vihdoin, 
melkein kuukauden aikataulusta myöhässä, 
kesän NettiHokki on tässä. Deadlinejakaan 
ei voi loputtomasti venyttää. Kun luulet ole-
vasi jo loppusuoralla, vastaan tulee aina on-
gelmia – varsinkin kun olet jo valmiiksi 
myöhässä (Murphyn laki). Tällä kertaa on-
gelmia aiheuttivat Heinosen Hannan kuvat, 
jotka eivät meinanneet millään suostua 
esiintymään lehden sivuilla riittävän suu-
rina. Muutaman tunnin pähkäilyn ja tuskai-
lun jälkeen onneksi keksin, miten ongelman 
voi kiertää. Lehden sivuilla pääsee jälleen 
nauttimaan Hannan hienoista otoksista, 
joita ilman artikkelit olisivat kovin tylsiä. 

Tässä vaiheessa kesää TRS:n 90-
vuotisjuhlakilpailut koulu- ja esteratsastuk-
sessa on jo pidetty. Molemmista löytyy leh-
den sivuilta omat juttunsa. Sään puolesta 
koulukilpailu Tampere Dressage Festival 
sujui erinomaisesti, mutta estekilpailua 
Tampere Summer Challengea sotki runsaat 
sateet. Kovalla työllä sateen aiheuttamista 
ongelmista selvittiin ja kilpailijoilta saatiin 

jopa kiitosta pohjista. Meidän kilpailut eivät 
ole ainoat, joita sade on kurittanut. Ainakin 
Kuopiossa ja Salossa luokkia on jouduttu 
perumaan rankkasateiden takia. Ihana kesä 
tuntuu nykypäivänä olevan muuta kuin 
auringonpaistetta ja hellettä. Ehkä jatkossa 
kesäkisatkin joudutaan pitämään manee-
sissa. 

Kisajuttujen lisäksi lehdestä löytyy 
M6:n mainio Mikon murinaa special edi-
tion, joka sekin tosin keskittyy sääoloihin. 
Lisäksi lehdessä kurkistetaan Niihama Ri-
dingin kuluneeseen vuoteen ja tutustutaan 
suomenhevosoriiden jalostusarvosteluun. 
Unohtaa ei sovi Leppilammen Anun mai-
niota kuvausta koulukisojen lähtölistojen 
synnystä. Sille on syynsä, etteivät lähtölistat 
ole netissä, kun kilpailuun ilmoittautuminen 
päättyy. Myös TRS:n vikeltäjistä on oma 
juttunsa. Ilahduttavaa oli, että vikeltäjien 
valmentaja Viivi Koivu lähestyi itse allekir-
joittanutta jutulla ja kuvilla. Reportteri-pals-
tallekin saatiin muutama ulkopuolinen jut-
tuvinkki. Kiitos niistä! Lehdestä saa moni-
puolisemman, kun sen tuottamiseen osallis-
tuu enemmän kuin yhdet aivot. 

Nautitaan kesästä vielä, kun se on. 
Vielä on aikaa – ja toivottavasti kelejä – 
ulkoilla niin hevosten kanssa kuin ilman. 
Toivotaan, että helteet vielä hellisivät ennen 
syksyn sateita. Paarmat tosin voisivat jo 
mennä talviunille. 

 
Lukuiloa NettiHokin parissa ja ihanaa kesää 

Jonna 
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Mikon murinaa special edition 
 
Ei mikään ole sen karmeampaa kuin tuijot-
taa tietokoneen ruudulla tyhjänä hehkuvaa 
vitivalkoista aanelosta. Kun sitten hirvittä-
vän pohdinnan tuloksena on saanut ajatuk-
sen päästä kiinni, ilmestyy ruudulle ilmoi-
tus uudesta päivityksestä. Viisas ja ahkera 
kirjoittaisi juttunsa ensin ja päivittäsi sen 
jälkeen. Tyhmä ja laiska huomaa mahdolli-
suuden olla kotvan miettimättä mitään ja 
aloittaa päivityksen. Siinä kun on hetken ol-
lut aivot tyhjäkäynnillä ovat viimeisetkin 
juttuun liittyvät ideat häipyneet. Mistäkö tä-
män tiedän. Kokemuksesta tietenkin, vie-
läpä ihan juuri saadusta. Koneessa sijait-
seva uunituore ohjelma ei tunnu yhtään hel-
pottavan luomisen tuskaa.  

Ajattelin koota pääosan sisällöstä 
vuoden 1996 murinoista. Tämä haave ka-
riutui siihen, että olin kirjoitellut melko 
suorasukaisia ajatuksia liiton toiminnasta, 
varsinkin hallituksen, jonka jäsenenä tuol-
loin olin. Niinpä aloitan positiivisesta uuti-
sesta. Se liippaa hyvin läheisesti seuraam-
me ja liittyy kilpailutoimintaan. Samalla 
uutinen liittyy pääaiheeseen: sään vaikutus 
kilpailujen läpivientiin esteratsastuksen 
vinkkelistä tarkasteltuna. Hypätäänpä sitten 
asiaan. (Jätän pari erinomaista jouluruoka-
reseptiä likemmäksi itse tapahtumaa.) 

****** 
Liitolla oli viime vuosituhannen viimeisen 
vuosikymmenen alkaessa käytössään Para-
doxpohjainen kilpailuohjelma, joka kyllä 
laski tulokset, mutta ei juuri muuta. Se oli 
ilmeisesti tehty mäkihypyn tulosohjelmaa 
mukaellen. Ohjelma tilttasi Tampereella kv. 
kilpailuissa ja korjatessa jostakin syvyyk-
sistä löytyi Veikko Kankkosen nimi. Seuran 
jäsen Mika Koistinen ryhtyi tosimielellä 
kehittämään kolmen olympialajin ohjelmaa, 
joka sai nimen pcTuomari. Vuonna 1996 
liiton hallitus osti ohjelman vapaasti myytä-
väksi ja levitettäväksi. Aluksi liitto myi 
koulu + este-versiota hintaan 500 markkaa. 
Kolmen lajin ohjelma maksoi 700 FIM. 
Kotvan päästä seurat saivat ohjelman il-
maiseksi. Mika kehitteli samana vuotena 
kv. matkaratsastusohjelman, jota käytettiin 

Ypäjällä suurella menestyksellä saman vuo-
den aikana. 

Systeemiä kehitettiin niin, että se kes-
kusteli sekä liiton että Hippoksen rekkarei-
den kanssa. Visiona oli myös, että hevosta 
etsiessään ostaja voi tsekata myytävien he-
vosten kilpailutuloksia voittoineen, kieltoi-
neen ja vesi- ym. ongelmineen. Vuosituhan-
nen alussa tuli KIPA ja siitä muutaman 
vuoden päästä pcTuomari vaihtui Equipeen. 
TRS oli mukana muutoksissa. 

****** 
Säähommia  

Ennen Niihamaan muuttoa seura järjesti 
1980–1990-lukujen taitteessa muutaman 
kansainvälisen estekilpailun Kaupin Kis-
saniityllä. Niissä vallitsi yleensä ottaen kel-
vollinen sää. Niinpä uskaltauduin kirjoitta-
maan kilpailijatiedotteeseen, että tervetuloa 
aina aurinkoiseen Tampereen kaupunkiin. 
Kuinka ollakaan, kilpailijoiden saapuessa 
vettä tuli kuin aisaa, ja joka paikka lainehti. 
Erään poniratsastajan isä sattui kävelemään 
minua, poloista show secretaria vastaan to-
deten osuvasti ja sangen kuuluvasti: 
”Juma_auta, Kuusi, sää puhut aina pelkkää 
pa__aa!” Vaan, kuinkas kävikään. Lähtö-
päivään mennessä aurinko oli kuivannut 
kaiken ja helotti täydellä terällä viimeisten 
perävalojen kadotessa mutkan taa.  

****** 
Ensimmäiset arvokisat Niihamassa olivat 
poniratsastajien esteratsastuksen SM-
kilpailut 1990-luvun jälkipuoliskolla. Toi-
min tuolloinkin kilpailusihteerinä. Muis-
taakseni toisen kilpailupäivän aamuyöstä 
heräsin karmeaan vesisateeseen. Saapues-
sani kisapaikalle kuuden korvilla noin puo-
let areenan pinnasta oli veden alla. Poni-isät 
seisoskelivat kodikkaasti lammen rannalla 
tekemättä sen kummempaa kuin saappaan-
kärjellä potkiskelivat pikku purosia sinne 
tänne. He odottivat kohteliaasti, että sain 
ruhoni ulos autosta ennen kuin kuuluvasti 
yhteen ääneen esittivät oleellisen kysymyk-
sen: ”No, Matti, mitäs meinaat tehdä?” 
Ilmoitin miettiväni. Se aiheutti vähintään 
hymyilyä. No kotvan tuumattuani pyysin 
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heitä kohteliaaseen sävyyn saapumaan pai-
kalle takaisin tilanteeseen sopivin välinein 
varustettuna. Hetken kuluttua paikalla aher-
sikin kelpo ryhmä taitavia ojankaivajia. Pa-
lokunta ilmoitti sinne soittaessani, että 
heiltä ei saa uppopumppuja moiseen hom-
maan, kun ne menisivät täyteen hiekkaa. 
No, sitten välähti. Matti Kulkas oli kärrän-
nyt muutaman kuormallisen vettä radalle 
ennen kisoja vallinneen kuivan kauden 
vuoksi. Muistaen, että hänellä on myös 
loka-auto, soitin hänelle ja kysyin avuksi. 
Matti oli kuitenkin ehtinyt kyytiä tyttärensä 
Hämeenkyröön, ja piti odotella palkintojen-
jakoon ennen takaisin lähtöä. No, muistaak-
seni kilpailut saatiin käyntiin noin pari tun-
tia aikataulusta jääneenä, mutta saatiin kui-
tenkin. 

****** 
Vuonna 1998 vuorossa olivat seniorien, 
nuorten ja junnujen SM:t. Olin vaihteeksi 
kilpailusihteeri, mutta vähän ennen kisoja 
sain pikkuaivoihin lyhyen tukoksen olles-
sani tuomarina Huittisissa. Pari päivää kului 
TAYS:ssa, jossa pää kuvattiin pöntössä 
maaten. Ulos tullessa kysäisin, että näkyikö 
aivoja. Ilmoittivat näkyneen. Tämä vain tie-
doksi epäilijöille. 

 

Vapauttivat sihteerin hommista ja seurasin 
kisat ”turistina”. Ilmat suosivat aina viimei-
sen päivän sennuluokkaan asti. Areenan 
pinta  oli veden peitossa, ja käynnissä oli 
juupas-eipäsleikki ratsastajien ja tuomaris-
ton kesken. Asiaa ei ratkaistu kansanäänes-
tyksellä. Tuomariston päätöksellä suoritet-
tiin mestaruusluokan radalla koeratsastus 
kahden vapaaehtoisen ratsastajan toimesta. 
Kumpikin totesi pohjan olevan ratsastuskel-

poinen. Niin sitten luokka hypättiin ja se-
niorien SM-kultamitali ripustettiin Pinja 

Immosen kaulaan.  
Loppu hyvin, kaikki hyvin. No, ei ai-

van. Paikkakunnan pääpäivälehden asiaa 
käsittelevä juttu julisti Pinjasta tulleen ”mu-
tamestari”. Vaikka olin kisasihteerin hom-
mista ”saikulla”, olin kuitenkin seuran tie-
dottaja. Niinpä veri kiersi kohisten aivoissa, 
kun kohonneen verenpaineen alaisena kir-
joitin säpon kyseisen lehden urheilutoimi-
tukseen. Kohteliain (!) sanakääntein ilmoi-
tin Pinjan voittaneen suomenmestaruuden. 
Toki erittäin vaativissa olosuhteissa. Parin 
vuoden ajan minua syytettiin seuran suhteit-
ten tuhoamisesta lehden kanssa. 
Vuoden 2006 SM-kisoissa (este) kenttää 
sitten kasteltiin. Ja siellä soitti Tampereen 
Kotkien Puhallinorkesteri. 

 

****** 
Kuukausi sitten seura järjesti 90 v juhlavuo-
den kunniaksi GP-sarjojen osakilpailun. Ja 
järjesti sen pitkästä arvokisatauosta huoli-
matta hyvin, jopa erinomaisesti. Olen ylpeä, 
että sain olla joukossa mukana. 

Sää oli vaihteeksi isossa roolissa kiso-
jen aikana. Vettä tuli vallan riittävästi, ei 
tarvinnut kastella. Sade olisi sinälläänkin 
hyvin riittänyt, mutta liiton estekomitea ha-
lusi heittää omat mausteensa soppaan, joka 
veden määrästä huolimatta oli ihan riittävän 
mausteinen. 
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Matti Kulkas oli taas päivän nimi. Tai 
oikeastaan Kulkkaan perheen kolme jä-
sentä. Poika Ville oli pyytänyt äitiään Tei-
jaa käymään lauantaiaamuna varhain katso-
massa Niihaman pohjan tilannetta. Seisos-
kelin kentän vesilätäkössä mietiskellen, oli-
siko Matilla vielä loka-autonsa tallella, kun 
kuulin Teijan äänen. Hän kuului puhuvan 
Matille tilanteesta, ja nämä kaksi sopivat, 
että Matti tulee poistamaan vettä, Teija läh-
tee jatkamaan eläinten ruokintaa. 

Siitä sitten homma jatkui kentän 
kuivaamisen osalta ihan jees. Keskustelu 
kohdistui mahdollisuuteen siirtää kisat 
ainakin osin maneesiin. Tätä hommaa sitten 
hämmensivät erilaiset huhut. Jotka olisi 
voitu kenties välttää muistamalla 
säännöissä oleva pykälä, jonka mukaan 
liittoa edustaa kilpailuissa TPJ, tuomariston 
puheenjohtaja. (= piste) Tämän asian 
vahvistivat kilpailujen jälkeisenä 
maanantaina puhelinsoittooni vastanneet 
liiton pääsihteeri Fred Sundwall ja rat-
sastuksen monitoimimies Tom Gordin.  

Lyhyesti ja yksinkertaisesti, kilpailut 
oli annettu TRS:n järjestettäväksi Tampe-
reen Ratsastuskeskuksessa alueita sen tar-
kemmin rajaamatta. Kaikki luokat olisi 

voitu ratsastaa isossa maneesissa, tai vaikka 
sen katolla, jos se olisi ollut ainoa kuiva 
paikka ja olosuhteiltaan muuten turvallinen.  

 

Ensi vuonna uudestaan 

M6 
 

 
 

  

Haluaisitko muistaa elämäsi hevosta muistolaatalla? 
 

Nyt se on mahdollista! 
 

Tampereen Ratsastuskeskuksen rakentamiseen on aikanaan kerätty varoja 
muistolaatoilla, joita löytyy tallin seiniltä ja karsinoiden ovista. Nyt kun keskusta on 
parannettu hurjasti 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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1- ja 2-tason estekilpailut 24.4. 
 
Kevään hallikausi saatettiin päätökseen huhtikuun viimeisenä sunnuntaina, kun vuo-

rossa olivat 2-tason estekilpailut sekä 1-tasolla Tampereen Ratsastusseuran, Kangasalan 

Ratsastajien ja Lempäälän Ratsastusseuran yhteiset Power Cupin seurakarsinnat. Päi-

vän aikana nähtiin hieman reilu 100 esterataa ja kymmenen koulurataa. 

 
Kevät oli tänä vuonna tullut ajoissa Tampe-
reelle ja alustavana ajatuksena oli, että huh-
tikuun lopun kilpailu olisi päästy jo pitä-
mään ulkokentällä. Kilpailuviikko oli kui-
tenkin sen verran sateinen, että kilpailu pää-
tettiin pitää sisällä. Sen verran hyvässä kun-
nossa ulkokenttä jo oli, että sileän verrytte-
lyn pääsi siellä tekemään. 

Kilpailu aloitettiin klo 9 kahdella 1-
tason luokalla, jotka molemmat olivat avoi-
mia Tampereen Ratsastusseuran, Kangas-
alan Ratsastajien ja Lempäälän Ratsastus-
seuran jäsenille. Luokassa 1 estekorkeus oli 
60–70 cm ja se käytiin arvostelulla A.0.0 eli 
puhtaat radat palkitaan. Luokkaan osallistui 
vain kolme ratsukkoa, joista kaksi, TRS:n 
Sofia Saarinen – Jedidjan Clemens 24W ja 
Linnea Kaveniemi – El Paso xx, onnistui-
vat tekemään puhtaan suorituksen. Luo-
kassa 2 estekorkeus oli 70/80/90 cm ja se 
oli samalla Power Cupin karsintaluokka. 
Arvosteluna luokassa oli kaksivaiheinen 
367.1 ja siihen osallistui 13 ratsukkoa. Luo-
kassa saatiin kaksi voittajaa, kun TRS:n 
Tiia Koskimies hevosellaan Wyra 2 ja So-
fia Saarinen ponillaan Jedidjan Clemens 
24W kellottivat toisessa vaiheessa täsmäl-
leen saman ajan. Myös kolmas ja neljäs sija 
menivät TRS:läisille. Kolmanneksi sijoittui 
Sonja Lipponen Balulla ja neljänneksi 
Remy Aerts Ramonalla. 

 
Tiia Koskimies ja Wyra 2. 

1-tason luokkien jälkeen alkoivat 
kilpailumaneesissa 2-tason luokat ja sa-
maan aikaan harjoitusmaneesissa ratsastet-
tiin Power Cupin kouluosuus, johon osallis-
tui kymmenen ratsukkoa. Luokan ohjel-
mana ratsastettiin helppo C:1 ja sen arvos-
teli Susanna Pulla. Luokan voittoon rat-
sasti Kangasalan Ratsastajien Netta Pekki-

nen ponillaan Braveheart II hienolla tulok-
sella 71,750 %. Myös toiseksi sijoittunut 
Tiia Koskimies Wyra 2:lla ratsasti yli 70 
%:n tuloksen (70,500 %). Jaetulle kolman-
nelle sijalle sijoittuivat tuloksella 68,000 % 
Kaisla Kivistö – Vanity Fairy Siobhan 230 
C (KARA) ja Julia Nikkanen – Fraenkel 
(LmR). TRS:n edustajista Power Cupin 
aluekarsintoihin pääsivät Tiia Koskimies – 
Wyra 2, Sofia Saarinen – Jedidjan Clemens 
24W, Sonja Lipponen – Balu, Pauliina Ta-

sala – Pikku Hurmuri ja Maija Rahkonen 
– Donna Graafika. Hämeen alueen aluekar-
sinnat käytiin toukokuun lopulla Ikaalisissa 
(koulu) ja kesäkuun alussa Lahdessa (es-
teet). 

Luokassa 3 esteet olivat 90 cm:n kor-
keudella. Päivän luokista se keräsi eniten 
osallistujia 39 lähdöllään. Arvosteluna luo-
kassa oli A.2.0. Luokan voittoon ratsasti 
TRS:n Saara Lehtonen ponillaan Dana H, 
joka oli melkein kaksi kymmenystä toiseksi 
sijoittunutta Rosamaria Haavistoa Fiesta 
III:lla nopeampi. Kolmanneksi sijoittunut 
Hanna-Leena Terhonen Bret Dragonde-
rilla puolestaan hävisi toisen sijan reilulla 
kymmenyksellä. Voitosta käytiin siis tiukka 
taisto ja kolmen kärki pysäytti kellon 
omalle sekuntiluvulleen. Muut terssiläiset 
jäivät luokassa sijojen ulkopuolelle. Kaikki 
kymmenen sijoittunutta palkittiin ruusuk-
keiden lisäksi esinepalkinnoin. 
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Saara Lehtonen ja Dana H. 

Luokassa 4 100 cm nähtiin 32 suori-
tusta. Arvosteluna siinä oli 367.1. Tässäkin 
luokassa saatiin TRS:läinen voittaja, kun 
Sara Tiusanen ratsullaan Lizings päihitti 
yhdellä sadasosalla Wilma Mäkelän ja Mi-
rotkan (GKR). Kolmanneksi sijoittunut Ira 

Wigrén Zindiellä (KARA) puolestaan hä-
visi toisen sijan kymmenyksellä. TRS:läi-
sistä luokassa kuudenneksi sijoittui Hanna 

Nikkilä Gazant ”SB”:llä, seitsemänneksi 
Emilia Kähönen Larsonilla ja kahdeksan-
neksi Veera Lehtonen Pick-Me-Upilla. 
Muut sijoittuneet tekivät tuplanollan, mutta 
Veera Lehtoselle kirjattiin toisesta vai-
heesta yksi kielto. 

Luokka 110 cm oli päivän ainoa 
luokka, jossa ei nähty TRS-voittajaa, eikä 
TRS:läisille kirjattu edes yhtään sijoitusta. 
Aikaluokan (arvostelu A.2.0) voittoa lähti 
tavoittelemaan 17 ratsukkoa. Luokan kol-
men kärki, Janika Airikainen – Chandra 
(NORA), Sari Simola – Bellona MG 
(SSRC) ja Kullo Kender – Chili Lilli 
(EST), pitivät kaikki puomit kannattimil-
laan. Neljäs sija meni yhdellä aikavirheellä 
Annu Virkkuselle Still-Hof RR Lawalla 

(GWR) ja viides sija luokan nopeimmalla 
ajalla, mutta yhdellä pudotuksella Ira 
Wigrénille Zindiellä. 

Päivän viimeisessä luokassa nähtiin 
vielä seitsemän suoritusta. Siinä estekor-
keus oli 120 cm ja arvostelu 367.1. Luokan 
voittoon ratsasti TRS:n Mikko Aartio Nel-
salla ja toiseksi sijoittui Susanna Syväri-

nen Rock Peyton Boltilla. Molemmat ratsu-
kot tekivät puhtaan suorituksen molem-
missa vaiheissa, mutta Mikko oli lähes 
kolme sekuntia Susannaa nopeampi. 

 
Mikko Aartio ja Nelsa kunniakierroksella. 

Kilpailun johtajana toimi jälleen ker-
ran Leena Virta-Niemi, jolle oli langennut 
myös päästewardin ja turvallisuuspäällikön 
tehtävät. Lennusta on moneksi. Tuomaris-
ton ylintä päätäntävaltaa tuomariston 
puheenjohtajana käytti Antero Salja. Radat 
oli piirtänyt Elli Vernikos. Kilpailupäivä 
sujui jouhevasti aikataulussa pysyen. Hie-
man reilulla sadalla lähdöllä siitä selvittiin 
alle työpäivän ja kilpailut loppuivat jo kello 
16:n maissa. Kiitos kaikille kilpailijoille, 
talkoolaisille ja muille kilpailuun osallistu-
neille.

 
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Essi Ahonen. 
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4-tason koulukilpailut 

Tampere Dressage Festival 28.–29.5. 
 

Viime vuonna Tampere Dressage Festival piti välivuoden, mutta tänä vuonna se oli jäl-

leen löytänyt paikkansa kilpailukalenterista. Se ratsastettiin kaksipäiväisenä 4-tasolla 

toukokuun viimeisenä viikonloppuna. Se oli myös TRS:n 90-vuotisjuhlakilpailu koulu-

ratsastuksessa. Ohjelma rakentui ponien, lapsiratsastajien, junioreiden ja nuorten rat-

sastajien PM-katsastusten ympärille, mutta mukana oli myös avoimia luokkia ja sun-

nuntaina kilpailun pääluokkana LähiTapiola Small Tourin osakilpailu. Kahden päivän 

aikana nähtiin vajaa 200 suoritusta. 

 
Tampere Dressage Festival meinasi jäädä 
esteratsastuksen GP-kilpailujen jalkoihin, 
mutta pienellä porukalla saatiin aikaiseksi 
hieno kilpailu. Anu Leppilampi puhuttiin 
melko helposti kilpailunjohtajaksi ja tuoma-
riston puheenjohtaja Minna Leppänen aut-
toi Englannista käsin kilpailujen valmiste-
luissa. Niihaman yleisilmettä oli kohennettu 
keväällä ja uudistuksista päästiin nautti-
maan jo Tamperen Dressage Festivalin ai-
kaan. Mm. kahvio oli saanut uudet värit ja 
pöydät. Myös kansliaa oli uudistettu. Kun 
vielä Hanna Tuokila urakoi kukkien 
kanssa myöhään lauantain vastaiseen yö-
hön, oli Niihama valmis aloittamaan TRS:n 
juhlakilpailut. 

Lauantaina ohjelmassa oli seitsemän 
luokkaa. Kutsussa luokkia oli kahdeksan, 
mutta yhtään lapsiratsastajaa ei ilmoittautu-
nut mittelemään PM-paikoista. Kilpailu 
aloitettiin jo klo 8.45 kilpailutoimihenki-
löille avoimella helppo A -luokalla. Luokka 
käytiin 2-tasolla ja ohjelmana siinä ratsas-
tettiin FEI:n CCI/CIC* A-kenttäkilpailu-
ohjelma. Ilahduttavaa oli, että kahdeksan 
kilpailijan joukossa oli muitakin kuin 
TRS:n edustajia. Luokan sijoitukset meni-
vät kuitenkin järjestävän seuran edustajille, 
kun luokan voittoon ratsasti Suvi Auvinen 
– Citrino V (64,348 %) ja toiseksi sijoittui 
Miia Ijäs – Taddeus Duwiana (63,587 %). 

Tuttuun tapaan kilpailut käytiin kah-
della radalla yhtä aikaa. Kun viimeinkin oli 
saatu hankittua toiset muoviaidat ja jokai-
nen koulukirjain oli saanut koristeeksi ku-
kan, oli kilpailualue erittäin tyylikkään nä-
köinen. Radalla 1 aloitettiin klo 9 poniratsu-
koiden PM-katsastusluokka. Ponit, juniorit 

ja nuoret ratsastivat katsastusluokat molem-
pina päivinä. Lauantaina ohjelmina olivat 
FEI:n ikäluokkien joukkueohjelmat ja sun-
nuntaina FEI:n ikäluokkien henkilökohtai-
set ohjelmat. Poniratsukot kilpailivat helppo 
A -tasolla. Luokkaan oli ilmoittautunut 15 
ratsukkoa. Sen voittoon ratsasti Lilli-Roosa 

Mehtäjärvi Charlie Brown II:lla prosentein 
65,812 %. Toiseksi sijoittunut Amudha 

Huttunen Pin Rock’s Hannibalilla hävisi 
voittajalle vain 1,5 pistettä (65,65,684 %). 
Kolmanneksi sijoittunut Jenni Silventoi-

nen Hazelberg’s Macholla puolestaan jäi 
toisesta sijasta vain 1 pisteen (65,598 %). 
Kolmen kärki oli siis hyvin tasainen ja voi-
tosta käytiin tiukka taisto. Viimeinen ruu-
suke meni Eveliina Haviselle Ronaldolla 
tuloksella 64,188 %. Eroa kolmanteen si-
jaan saatiin jo 6,5 pistettä. 

 
Lilli-Roosa Mehtäjärvi ja Charlie Brown II. 

Ponien kanssa samaan aikaan radalla 
2 ratsastettiin vaativa B FEI junioreiden 
esiohjelma, joka oli avoin ratsukoille, joilla 
oli vähintään 62 % tulos vähintään 3-tason 
helppo A -luokasta. Luokkaan oli ilmoittau-
tunut 12 ratsukkoa, mutta vain kahdeksan 
starttasi. Luokan voittoon ratsasti Elisabet 

Ehrnooth (HR) ratsullaan Don de Jeu 179. 
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Ratsukon tulokseksi kirjattiin 66,471 %. 
Luokan toisen ruusukkeen otti Sophia 

Backlund (Korsholms) ratsullaan Hilton 
III. Ratsukon tulos oli 66,029 %. 

 
Elisabeth Ehrnrooth ja Don de Jeu. 

Aamun luokkien jälkeen molemmilla 
radoilla aloitettiin yhtä aikaa seuraavat luo-
kat. Radalla 1 kilpailtiin nuorten PM-
katsastusluokka, joka oli samalla kaikille 
ratsukoille avoin. Luokka oli myös Prix de 
TRS 90 v -juhlaluokka. Prix St Georges -ta-
solla käytyyn luokkaan osallistui 22 ratsuk-
koa. Luokan ylivoimaiseen voittoon ratsasti 
Kikko Kalliokoski (HR) hevosellaan Kia-
han Rainwater. Ratsukon tulokseksi kirjat-
tiin 70,088 %. Toiseksi sijoittuneeseen 
Terhi Lehtimäkeen (DTT) Wilma II:lla 
eroa syntyi yli 30 pistettä Terhin ratsasta-
essa tuloksen 67,412 %. Kolmanneksi si-
joittuivat Anna Kärkkäinen ja Elves An-
gel (YR) tuloksella 66,886 %. Luokassa 
saatiin järjestävälle seuralle menestystä, 
kun Karoliina Vuojolainen ja Suriano 
N.R. sijoittuivat viidenneksi tuloksella 
65,219 %. Kikko ja Kiahan Rainwater sai-
vat juhlaluokan voitosta muistoksi TRS 90 
vuotta -loimen. 

 
Karoliina Vuojolainen ja Suriano N.R. 

 
Kikko Kalliokoski ja Kiahan Rainwater. 

Radalla 2 kilpailtiin Evidensia 
junioricup, jossa niin ikään nähtiin 22 suori-
tusta. Helppo A -tasoisen luokan ohjelmana 
oli FEI lasten joukkueohjelma 2016. Luo-
kan voittoon ratsasti Katariina Karjalai-

nen (SiRa) Fuzzydicella. Ratsukon tulos oli 
64,833 %. Toiseksi sijoittui Milla-Iida 

Laari Marthalla (SiRa, 64,444 %) ja kol-
manneksi Lotta Luomajärvi May Deve-
raux WS:llä (TT, 64,056 %). 

 
Katariina Karjalainen ja Fuzzydice. 

Päivän viimeisenä luokkana radalla 1 
kilpailtiin helppo A FEI lasten joukkueoh-
jelma, joka oli avoin 20:lle ensin ilmoittau-
tuneelle ja maksaneelle. Muutama ratsukko 
luokkaan olisi lisää mahtunut, sillä siihen il-
moittautuneita oli 17, joista 15 starttasi. 
Luokan voittoon ratsasti Eva Nurminen 
Hagels Safiralla (MAJORAN). Ratsukon 
tulos oli 65,167 %. Luokan muut kolme 
ruusuketta menivät suomenhevosratsu-
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koille. Toiseksi sijoittui Anna Petäjä Jek-
kulan Laralla (YR, 63,333 %) ja jaetulle 
kolmannelle sijalle Laura Kajanto Aroha 
Kastanjalla (K-HR, 63,167 %) sekä Mar-

jaana Ilola Knuutilan Hertalla (VARSA, 
63,167 %). 

Radalla 2 päivän viimeinen luokka oli 
junioreiden PM-katsastusluokka, joka kil-
pailtiin vaativa B -tasolla. Junioriratsukoita 
oli mukaan ilmoittautunut 13, mutta lopulta 
11 starttasi. Luokan voittoon ratsasti Kiia 

Kuosa kokeneella Die Weltillä (HyvUra). 
Ratsukko oli omalla prosenttiluvullaan tu-
loksella 65,450 %. Toiseksi sijoittui Da-

niela Therman Sara Enshöj’llä (HURA, 
64,279 %) ja kolmanneksi Jessica Joki-

ranta C’est la Viellä (NIKA, 63,829 %). 
Näin oli ensimmäinen kilpailupäivä saatu 
päätökseen. 

Myös sunnuntaina ohjelmassa oli seit-
semän luokkaa. Päivä aloitettiin radalla 1 
luokalla junioreiden katsastusluokalla. 
Edellispäivän tapaan luokassa nähtiin 11 
suoritusta. Sunnuntainakin junioreiden voit-
toon ratsasti Kiia Kuosa Die Weltillä. Tällä 
kertaa voitto oli lauantaita ylivoimaisempi, 
sillä eroa toiseksi tulleeseen kertyi lähes 40 
pistettä Kiian tuloksen ollessa 66,930 %. 
Toiseksi sijoittui Sinna Pohja Dorlella 
(LOR, 63,684 %). Jessica Jokiranta C’est la 
Viellä uusi lauantain kolmossijansa. Tässä 
luokassa ratsukon tulokseksi kirjattiin 
63,289 %. 

 
Lotta Luomajärvi ja May Deveraux WS. 

Radalla 2 sunnuntai aloitettiin 20:lle 
ensin ilmoittautuneelle ja maksaneelle avoi-
mella helppo A -luokalla. Luokkaan oli il-
moittautunut 19 ratsukkoa, joista 17 start-
tasi. Luokan voittoon ratsasti jo lauantaina 

ruusukkeen napannut Lotta Luomajärvi 
May Deveraux WS:llä. Ratsukon tulos oli 
65,234 %. Toiseksi sijoittunut Elina Kuru 
Silvolan Hemmingillä hävisi voittajalle 2 
pistettä saaden tuloksen 64,922 %. Kolman-
neksi sijoittui Maija Heikkinen Auringon 
Kajolla (KAURA, 63,438 %). 

Jälleen molemmilla radoilla aamun 
luokat kestivät yhtä pitkään ja molemmilla 
radoilla päästiin aloittamaan seuraavat luo-
kat lähes yhtä aikaa. Radalla 1 oli vuorossa 
LähiTapiola Small Tourin osakilpailu, jossa 
ohjelmana oli FEI Kür Intermediare I 2009. 
Luokkaan oli ilmoittautunut 21 ratsukkoa, 
joista 18 lähti kilpailemaan osakilpailuvoi-
tosta ja pisteistä LähiTapiola Small Tou-
rilla. Luokan voittoon ratsasti jo lauantaina 
yhden voiton napannut Kikko Kalliokoski 
ratsullaan Kiahan Rainwater. Ratsukon tu-
los küristä oli 73,542 %. Näin Kikon mu-
kaan Helsinkiin lähti toinen loimi. Toiseksi 
sijoittui Jasmin Sikström Amarant-V:llä 
(Korsholms, 73,125 %) ja kolmanneksi 
Eevamaria Porthan-Brodell Hot Mail 
K:lla (NIKA, 70,000 %).  

 
Kikko Kalliokoski ja Kiahan Rainwater. 

Samaan aikaan radalla 2 poniratsukot 
kilpailivat paremmuudestaan. Luokka oli 
sunnuntain Prix de TRS 90 v -juhlaluokka. 
Kärkikolmikko oli sama kuin lauantaina, 
mutta järjestys hieman eri. Sunnuntaina 
voittoon ratsasti Jenni Silventoinen Hazel-
berg’s Macholla (66,301 %), joka palkinto-
jenjaossa loimitettiin punaisella TRS-
loimella. Toiseksi sijoittunut Amudha Hut-
tunen Pin Rock’s Hannibalilla hävisi voitta-
jalle 1 pisteen saaden tulokseksi 66,220 %. 
Kolmanneksi sijoittunut Lilli-Roosa Mehtä-
järvi Charlie Brown II:lla puolestaan hävisi 
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toisen sijan 3,5 pisteellä saaden tulokseksi 
68,935 %. Ponien kärkikolmikko on siis hy-
vin tasainen tuloskunnoltaan ja myös toisi-
aan vastaan. Neljänneksi sijoittunut Emmi 
Heikkinen Dancer II:lla jäi 10 pisteen pää-
hän kolmannesta sijasta. Ratsukon tulos oli 
65,122 %. 

 
Jenni Silventoinen ja Hazelberg’s Macho. 

Radalla 2 ehti alkaa myös kaikille 
avoin vaativa A -luokka, ennen kuin radalla 
1 kür saatiin päätökseen. Luokassa ohjel-
mana ratsastettiin FEI nuorten ratsastajien 
esiohjelma. Luokkaan osallistui kaikki sii-
hen ilmoittautuneet 12 ratsukkoa, joista 
voittoon ratsasti Anu Sironen (YR) Santo-
yalla. Ratsukon tulokseksi kirjattiin 65,185 
%. Toiseksi sijoittui Johanna Riihijärvi 
Lloydilla (ABC, 64,167 %) ja kolmanneksi 
Hanna Valkama Laura Akadellalla (HR, 
62,454 %). 

Radan 1 kilpailujen viimeisenä luok-
kana ratsastettiin vaativa B -tasoinen FEI 
juniorireiden joukkueohjelma, joka oli 
avoin ratsukoille, joilla on vähintään 58 
%:n tulos vähintään 2-tasolta. Luokkaan oli 
ilmoittautunut 12 ratsukkoa, joista vain 
puolet eli kuusi ratsukkoa lopulta starttasi. 
Luokan voittoon ratsasti Kristiina Niemelä 
Mahnolla (UHU) saaden tulokseksi 63,167 
%. Toiseksi sijoittui ratsua vaihtanut Anu 
Sironen, jolla tällä kertaa ratsuna oli San 
Quelle. Ratsukko sai tulokseksi 62,973 %. 

Tampere Dressage Festivalin sai päät-
tää radalla 2 nuoret ratsastajat. 10 ilmoittau-
tuneesta voittoa lähti tavoittelemaan kuusi 
ratsukkoa. Vaativa A -tasoisen luokan yli-
voimaiseen voittoon ratsasti Susanna 

Therman Dragonheartilla (HURA). Ratsu-
kon tulos oli 65,395 %. Toiseksi sijoittunut 
Essi Hiidensalo Umberto B:llä (LOR) hä-
visi voittajalle 24 pistettä saaden tulokseksi 
63,289 %. 

Tampere Dressage Festivalin tun-
nelma oli koko viikonlopun erittäin hieno ja 
leppoisa. Väkeä paikalle oli saapunut jon-
kin verran, tosin suurin osa siitä taisi olla 
kilpailijoita ja heidän omaisiaan. Valituksia 
ei ainakaan järjestäjien korviin kantautunut 
pikemminkin päinvastoin. Ismo Lätti mie-
histöineen oli huolehtimassa kentänpoh-
jasta, joka keräsikin kiitosta etenkin tuoma-
reilta, mutta myös kilpailijoilta. Sää suosi 
urheilijoita, sillä alle 20 asteen pilvipouta 
oli hevosille erittäin miellyttävä keli suorit-
taa. Sen verran viileä keli kuitenkin oli, että 
lauantaina parin ensimmäisen luokan jäl-
keen tuomaristo pyysi päästä autoihin. Ul-
kona paikallaan istumiseen keli oli vielä 
turhan kylmä. Niihama Riding tarjosi kil-
pailijoille hevosten majoitusta talliolosuh-
teissa, kun tuntihevoset saivat viettää pari 
yötä tarhoissa. Kaikki eivät Niihaman tal-
liin mahtuneet, mutta melko moni kuiten-
kin. Puffetin suosikiksi osoittautuivat salaa-
tit, joita TRS:n kesätyöntekijä Sofia Verni-

kos sai tehdä hiki hatussa. Puffassa oli tar-
jolla myös Anun tavaramerkiksi tullutta 
kasvissosekeittoa, jolle olisi ollut enem-
mänkin kysyntää. Paikalle saapuneeseen 
väkimäärään nähden puffan kysyntä oli 
erinomainen ja Anu sai viikonlopun aikana 
useamman kerran käydä kaupassa, jotta oli, 
mitä myydä. Kiitos kaikille kilpailuun ta-
valla tai toisella osallistuneille.

 
 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen. 
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4-tason estekilpailut 

Tampere Summer Challenge 17.–19.6. 
 

Tampereen Ratsastusseuran juhlavuoden suurkilpailu Tampere Summer Challenge kil-

pailtiin kesäkuussa viikkoa ennen juhannusta. Kilpailun pääluokkana nähtiin monena 

vuonna haettu ja viime TRS:lle myönnetty LähiTapiola GP-sarjan osakilpailu. Kaikki-

aan kolmen päivän aikana kilpailtiin 17 luokassa 90 cm:stä 150 cm:iin. Suorituksia 

viikonlopun aikana nähtiin 565. 

 
Valmistautuminen kilpailuvuoden koho-
kohtaan aloitettiin jo joulukuussa 2015. 
Näin iso kilpailu vaatii paljon ennakko-
työtä. On mietittävä kilpailun toimihenkilöt 
ja varmistettava, että he pääsevät paikalle 
kilpailuviikonloppuna. On varattava 
SRL:sta tilapäiskarsinat ja saatava tallimes-
tari yövahteineen vastaamaan jaba-alueesta. 
On hankittava sponsoreita, kun luokat on 
ensin päätetty. On mietittävä, miten mikä-
kin asia sijoittuu kilpailualueelle. Etenkin 
parkkitilojen riittävyys on Niihamassa iso 
haaste. Jaba-alue vie kilpailumaneesin taus-
tasta suurimman osan, jolloin hevoskulje-
tuskalusto täytyy paikoittaa muualle. Katso-
jien autoille pihassa ei enää riitä tilaa, vaan 
heidän autonsa täyttivät lopulta Niihaman-
kadun varren pitkälle ohi ratsastuskeskuk-
sen. Monta muutakin asiaa oli ratkaistava ja 
tehtävä, ennen kuin kilpailut saatiin perjan-
taina käyntiin. 

Tampere Summer Challegen pääsivät 
aloittamaan nuoret hevoset Noviisisarjan 
osakilpailuissa, joka oli avoin sarjakilpailu-
sääntöjen mukaan 4–5-vuotiaille hevosille. 
Estekorkeus luokassa oli 90 cm. Perjantaina 
kilpailut oli alun perin tarkoitus aloittaa 
puolilta päivin, mutta perjantaille ilmoittau-
tuneita tuli 317 lähdön verran, joten noviisi-
sarjalaisten oli aloitettava jo klo 8.30. 16:sta 
luokkaan lähteneestä ratsukosta kuusi on-
nistui tekemään puhtaan suorituksen ja pal-
kittiin näin punavalkoisella ruusukkeella, 
kun luokan arvosteluna oli A.1.0. Luokassa 
ei nähty yhtään TRS:n edustajaa. 

Luokka 2 100 cm oli jaettu kahteen 
osaan. Luokka 2a Prix de Hööks oli avoin 
kaikille ja luokka 2b oli avoin suomen-
hevosratsukoille. Avoimeen metriin osallis-
tui 59 ratsukkoa ja se ratsastettiin kaksivai-
heisella arvostelulla 367.1. Luokan voittoon 

ratsasti Miisa Pulkkanen LRK Umour des 
Peupliersilla (KURAT). Toiseksi sijoittunut 
TRS:n oma tyttö Nita Raiskio Gerda Bau-
erilla hävisi voittajalle yli kaksi sekuntia. 
Kolmanneksi sijoittui Margot Schlesier 
Kansan-Rosella (VARSA). 15 sijoittuneen 
joukkoon TRS:laisista mahtui ratsukot 
Fanny Kulkas – Chili Pepper FLK (5.), 
Matilda Rentto – Boyne Ashanti (9.), 
Heidi Heikkilä – Cobrato (11.) ja Miia 

Ruunu – La Jolie (14.). Luokassa sijoituk-
seen vaadittiin puhdas suoritus molemmissa 
vaiheissa. 

Suomenhevosten metrissä lähtöjä 
nähtiin 22. Avoin metri on vielä 2-tason 
luokka, mutta suomenhevosilla metri on jo 
3-tason luokka. Luokan voittoon ratsasti 
Aurora Tainio Herminalla (SuoVaRi). 
Toisen sijan otti TRS:n Sari Lundén Sora-
jouhella ja kolmanneksi sijoittui Maija-

Riikka Pellikka Romeon Pojulla (EPUR). 
Kuuden sijoittuneen joukossa TRS:n edus-
tajista oli vielä Marja Tetri-Rantanen Nii-
sun Nestorilla. Ratsukon sijoitus oli viides. 
Myös suomenhevosilla sijoitukseen vaadit-
tiin nollarata molemmista vaiheista. 

Luokka 3 110 cm oli niin ikään jaettu 
kahteen osaan: 3a Prix de Evidensia Tam-
pere avoin kaikille ja 3b Prix de TRS 90 
vuotta avoin suomenhevosratsukoille. 3a:n 
suuren lähtijämäärän vuoksi luokan arvos-
telu muutettiin 367.1:stä huomattavasti no-
peampaan arvosteluun A.2.0. Jotta suomen-
hevosratsukot eivät olisi joutuneet luokkien 
välissä odottelemaan tuntitolkulla, pääsivät 
he ensin hyppäämään oman osuutensa. 
Luokkaan oli ilmoittautunut ilahduttavat 15 
ratsukkoa, mutta lopulta kaksi metrissä hy-
lätyksi tullutta ratsukkoa päätti jättää luo-
kan väliin. Luokan voittoon ratsasti lähes 
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viiden sekunnin erolla Marja Tetri-Ranta-
nen Niisun Nestorilla. Näin punainen TRS 
90 vuotta -loimi jäi oman seuran edustajalle 
muistoksi. Toiseksi sijoittui Linda Yli-Ke-

telä Pikku-Jätkällä (LehRa) tehden luokan 
toisen nollan. Kolmas sija meni yhdellä pu-
dotuksella Riikka Harjulalle Rannan Ruh-
tinaalla (YR). Luokan viimeisen ruusuk-
keen otti kahdella pudotuksella Aurora Tai-
nio Herminalla. Linda Yli-Ketelää lukuun 
ottamatta kaikki sijoittuneet olivat ottaneet 
ruusukkeen jo metrissä. 

 
Iloinen Tytteli ilman ratsua palkintojen-

jaossa. 

Avoimessa 110 cm:n luokassa lähtöjä 
nähtiin 78, eikä se edes ollut päivän suurin 
luokka. Tällä lähtijämäärällä luokassa si-
joittui 20 ratsukkoa. Luokan voitti kolmen 
sadasosan turvin Laura Konttinen Uma 
Turman H:lla (EKR) ennen Elena Hietasta 
Burg’s Suprise B:llä. Kolmanneksi sijoittui 
Janina Keinänen Olivia El Walvella 
(KAKE). TRS:läisistä kuusi nappasi sijoi-
tuksen. Jose Bernardes Zilverster V:llä oli 
seitsemäs, Heini Puomila Keepsakella yh-
deksäs, Maria Kukkula Olympia III:lla 
yhdestoista, Mirella Luhtala Calmeella 
kolmastoista, Aura Laurila Tessillä viides-
toista ja toisen sijoituksen ratsastanut Mi-
rella Luhtala Kagoralla kuudestoista. 
Kaikki sijoittuneet tekivät puhtaan radan. 

 
Laura Konttinen ja Uma Thurman H 

lauantain maneesiluokassa. 

Päivän suurin luokka oli kaikille 
avoin 120 cm, johon osallistui 81 ratsuk-
koa. Luokka ratsastettiin ensin ja sen jäl-
keen ratsukot jaettiin kahteen osaan 4A (pa-
rittomat sijat) ja 4B (parilliset sijat). Myös 
tässä luokassa arvosteluna oli A.2.0. Koko 
luokan nopein ja näin 4A:n voittaja oli 
TRS:n Nita Raiskio Cassius D:llä. 4A:ssa 
toiseksi sijoittui Felicia Kallio S Cloudilla 
(KAKE) ja kolmanneksi Helen Rätsepp 
Calderonilla (EST). 4B:n kolmen kärki oli: 
Tuisku Kivikoski-Vainio – Pinewood Sari 
Jones (TUUR), Saara Mantere – Lotte 
(TRS) ja Maria Kukkula – Olympia III 
(TRS). Muut sijoittuneet terssiläiset olivat 
Mirella Luhtala – Calmee (4A 6.) ja Kullo 

Kender – LRK Contigran (4B 4.). Tässäkin 
luokassa sijoitukseen vaadittiin nollarata. 
Luokkaa sponsoroinut CM Linnainmaa tar-
josi kaikille ratsastajille suorituksen jälkeen 
pullollisen Vichy Novellea. 

 
CM Linnainmaan kauppias Ari tarjoaa. 
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Nita Raiskio ja Cassius D. 

Perjantaina viimeisenä luokkana rat-
sastettiin toinen Prix de TRS 90 vuotta -
juhlaluokka. Kaikille avoimessa luokassa 
estekorkeus oli 130 cm. Aikaratsastusluo-
kassa (A.2.0) punaista loimea ja Pokaalipoi-
kien lahjoittamaa pokaalia lähti tavoittele-
maan 48 ratsukkoa. Radalla riitti haasteita, 
sillä vain kuusi onnistui tekemään puhtaan 
suorituksen, kolme selvisi aikavirheillä ja 
loput kolme sijaa menivät nopeimmille nel-
jän virhepisteen ratsukoille. Luokan voit-
toon ratsasti Jukka Rantanen Carlos San-
tanalla (YR). Toiseksi sijoittui Rein Pill Si-
nequamonilla (EST) ja kolmanneksi Tiit 

Kivisild Don Kidellä (EST). TRS:n Nita 
Raiskiolle tuli menestystä myös tässä luo-
kassa, kun hän nappasi Cassius D:llä vii-
meisen jaossa olleen ruusukkeen ollen 12. 

 
Jukka Rantanen. Carlos Santana, 

kilpailujenjohtaja Irmeli Heliö ja tuomaris-

ton pj Hinni Koskenniemi. 

Reilun 300 ratsukon suoritukseen ai-
kaa meni noin 12 tuntia. Jotta urakasta sel-
vittiin edes siinä ajassa, oli radalla valmis-
tautumassa poikkeuksellisesti kaksi seuraa-
vaa ratsukkoa. Melko hyvin valmistautujat 
tiesivät paikkansa, mutta joitakin kertoja 
valmistautuja oli suorittavan ratsukon lin-
jalla. Vaaratilanteita ei kuitenkaan onneksi 
syntynyt. Valoisassa kesäillassa järjestäjät 
laittoivat vielä lauantain radan valmiiksi, 
ennen muutaman tunnin unia ja kilpailujen 
jatkumista. 

 
Niihamassa odotti yllätys lauantai-aamuna. 

Kuva Jonna Vilén. 

Kisaviikko oli jälleen ollut hyvin sa-
teinen, mutta perjantaina sää suosi. Vain 
joitakin pieniä sadekuuroja päivän aikana 
saatiin. Aamulla pohja oli hieman raskas, 
mutta kilpailun edestä pohja kuivui ja oli 
loppupäivästä erinomaisessa kunnossa. Per-
jantain ja lauantain välisenä yönä vettä tuli-
kin sitten oikein kunnolla ja lauantai-aa-
muna järjestäjiä odotti Niihamassa ikävä yl-
lätys. Niihaman kenttä muistutti enemmän 
ankkalampea kuin ratsastuskenttää. Kilpai-
lujenjohtajan Irmeli Heliön, tuomariston 
puheenjohtajan Hinni Koskenniemen ja 
ratamestari Johanna ”Johku” Mikkolan 
yhteisellä päätöksellä kilpailu siirrettiin 
isoon maneesiin. Päätös saatiin klo 8.15, 
kun kilpailun piti alkaa klo 9. Kaikki kyn-
nelle kykenevät riensivät maneesiin raken-
tamaan Johkun johdolla rataa. Ilahduttavaa 
oli, että myös useat kilpailijat tukijoukkoi-
neen osallistuivat radanrakennukseen. Nii-
hamassa kalustoa löytyy onneksi sen ver-
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ran, ettei kentän esteitä tarvinnut siirtää ma-
neesiin, vaan sinne rata rakennettiin muusta 
kalustosta.  

 
Immi ja Kuusen Matti tarkastelemassa ti-

lannetta. Tässä kohdin ei vielä tai enää 

taida olla pohjaongelmaa. 

Samaan aikaan pohjamestari Ismo 

”Immi” Lätti joukkoineen alkoi ahertaa 
kentän kimpussa. Vaikka avoimet luokat 
voitiinkin hypätä maneesissa, sarjakilpai-
luja sinne ei voinut siirtää tai ratsukot eivät 
olisi saaneet sarjakilpailupisteitä. Ensin 
Matti Kulkkaan loka-auto kävi imemässä 
suurimmat lammikot sisuksiinsa. Sen jäl-
keen päästewardi Matti Kuusen kaupasta 
kipaisemilla pistolapioilla jatkettiin veden 
ohjaamista kentältä pois. Pohjaa ajettiin 
myös useaan kertaan ja lopulta märimpiin 
kohtiin laitettiin lisää hiekkaa. Aikataulun 
mukaan LähtiTapiola Future Challengen 
piti alkaa klo 12.50, mutta kun sen alkua 
siirrettiin vielä pari tuntia, päästiin Immin 
uurastuksen ansiosta lopulta lauantain sarja-
kilpailut hyppäämään ulkona. Immin urak-
kaa ei lainkaan helpottanut se, että myös 
lauantaina aamupäivällä saatiin runsaita sa-
teita.  

 
Ilona Mäkipere ja Samantha. 

Lauantain ensimmäinen luokka pääs-
tiin aloittamaan vain puoli tuntia aikatau-
lusta myöhässä kiitos kaikkien rataa manee-
siin urakoineiden. Päivän ensimmäinen 
luokka oli Prix de Tampereen Hevoset 
Messut, jossa estekorkeus oli 120 cm ja ar-
vosteluna 367.1. Luokassa nähtiin lähes 20 
poisjääntiä. Osa kilpailijoista ei edes saapu-
nut kisapaikalle, kun ajattelivat pohjan ole-
van huono, ja osa ei vain halunnut hypätä 
maneesissa. 41 ratsukkoa lähti kuitenkin ta-
voittelemaan luokkavoittoa. Ilona Mäki-

pere (VARSA) otti luokassa kaksoisvoiton 
hevosilla Samantha ja Chiva. Kolmanneksi 
sijoittui Minna Lehtonen Ceranolla 
(VARSA). TRS:läisistä Jose Bernardes jat-
koi perjantain menestystä sijoittumalla Zil-
verster V:llä yhdeksänneksi. Kaikki sijoittu-
neet tekivät puhtaan suorituksen molem-
missa vaiheissa. 

Seuraavassa luokassa Prix de Criollo 
130 cm poisjääntejä nähtiin jo huomatta-
vasti vähemmän, vain seitsemän. Luokkaan 
osallistui 27 ratsukkoa ja sen voitti Else 

Väyrynen Damianilla (UHU). Else sijoittui 
luokassa myös kolmanneksi Kiahan Ru-
binilla. Väliin toiselle sijalle kiilasi Kullo 
Kender LRK Artasilla (TRS), jolle kirjattiin 
myös viides sija LRK Strigalla. 

Seuraavaksi vuorossa olisi ollut Lähi-
Tapiola Future Challenge, mutta tuomaris-
ton päätöksellä kentälle annettiin vielä ai-
kaa kuivua ja ensin hypättiin avoin 140 cm. 
Tämä sopi ratsastajille, sillä kaikki luok-
kaan osallistuneet olivat jo paikalla. 14 rat-
sukon sijoitukset menivät miehille. Luokan 
voittoon ratsasti Tiit Kivisild Don Kidellä 
(EST). Toiseksi sijoittui Pasi Nurmi Carto-
nilla (KMR) ja kolmanneksi Rein Pill A 
Brokilla (EST). Luokkaa sponsoroinut ra-
vintola.fi lahjoitti sijoittuneille lahjakortit 
(300 e, 200 e ja 100 e), jonka lisäksi sijoit-
tuneet saivat rahapalkinnon. 

LähiTapiola Future Challengen 3. 
osakilpailu päästiin lopulta aloittamaan klo 
15 ulkokentällä. Future Challenge on ju-
nioreille, nuorille ja U25-senioreille (alle 
26-vuotiaat) avoin sarjakilpailu. Estekor-
keus luokassa oli 140 cm ja arvosteluna 
AM5 eli ensimmäisellä kierroksella nollan 
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tehneet ratsastivat toisen kierroksen. Luo-
kan voittoa lähti tavoittelemaan 18 ratsuk-
koa, joista kuusi pääsi toiselle ja ratkaise-
valle kierrokselle. Luokan voittoon ratsasti 
Janette Kyyriäinen Bleu Ladyllä (HARI) 
saaden toiselta kierrokselta kaksi aikavir-
hettä. Toiseksi sijoittui kolmella aikavir-
heellä Anne Penttinen-Kemppi Rebecalla 
(RCOH) ja kolmanneksi nopeimmalla 
ajalla, mutta yhdellä pudotuksella Nita 
Raiskio Cassius D:llä.  

 
Janette Kyyriäinen ja Bleu Lady. 

Seuraavaksi vuorossa olivat ponirat-
sukot, jotka saivat ensin ratsastaa verrytte-
lyluokaksi 105/110 cm ja sen jälkeen kil-
pailtiin Poni GP ja Pikkuponi GP. Ponien 
verryttelyluokassa oli jälleen jaossa TRS 90 
vuotta -loimi. Sen ratsasti itselleen Elli Un-

tola Banks Cadeaulla (LR). Seitsemän rat-
sukon luokassa toisen sijoituksen otti Saga 

Parkkisenniemi Amalialla (Krats). Luokan 
arvosteluna oli A.2.0 ja poniratsukoista 
neljä onnistui tekemään nollaradan. Poni 
GP oli nonamen sponsoriluokka. Poni GP 
on avoin kategorian I poneille (isot ponit) ja 
estekorkeus siinä on 125 cm. Arvosteluna 
luokassa oli AM5. Toista kierrosta ei 
tarvittu, sillä kaikki kuusi ratsukkoa saivat 
eri määrän virhepisteitä ensimmäiseltä kier-
rokselta. Luokan voittoon ratsasti Claire 

Mannerkoski Drishoge Bobby Sparrow’lla 
(VITRA) saaden yhden pudotuksen. 
Toiseksi sijoittui kahdella pudotuksella 
Sanni Leino Little Kimillä (PUNRA). 
Pikkuponi GP on nimensä mukaisesti avoin 
kategorian II poneille. Estekorkeus luokassa 
oli 110 cm ja arvostelu AM5. Sijoitusten 
ratkaisemiseen pikkuponiratsukot tarvitsi-
vat kaksi kierrosta, sillä kolme ratsukkoa 

onnistui tekemään ensimmäisellä kierrok-
sella nollan. Luokan voitti Sofia Soilu Pin 
Rock’s Hustle And Bustlella tehden nollan 
myös toisella kierroksella. Toiseksi sijoittui 
yhdellä pudotuksella Elli Untola Banks Ca-
deaulla (LR). 

Lauantain päätteeksi nuorille hevo-
sille oli vielä tarjolla omat luokkansa, jotka 
kaikki ratsastettiin arvostelulla A.0.0 (puh-
taat radat palkitaan). 4–5-vuotiaille oli 100 
cm, 5–7-vuotiaille 110 cm ja 6–7-vuotiaille 
120 cm. Lähtöjä näillä eri korkeuksilla näh-
tiin yhteensä vajaa 20. TRS:läisistä Marja 
Tetri-Rantanen Cassidalla ruusukkeen ar-
voisen suorituksen 110 cm:ssä. 

 
Tytteli ja Cassida. 

Lauantain päätteeksi innokkaimmat 
juhlivat vielä Riders Partyissä Mustalahden 
Satamassa ravintola Kaislassa Irinaa kuun-
nellen. Ravintola.fi sponsoroi sisäänpääsyn 
kilpailuun osallistuneille ja mukavasti kil-
pailijoita ja toimihenkilöitä olikin paikalle 
löytänyt. Keikan jälkeen kaikista innok-
kaimmille oli tarjolla vielä ilmainen sisään-
pääsy ravintola Ilonaan ja Fat Ladyyn. 

 
Rein Pill, Sinequamon ja kilpailujen 

palkintovastaava Heli Halonen. 
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Sunnuntai-aamu valkeni jälleen satei-
sena. Kenttä oli edellisaamua huomattavasti 
paremmassa kunnossa, mutta siitä huoli-
matta sitä haluttiin säästää päivän pää-
luokille ja sunnuntain ensimmäinen luokka 
kilpailtiin maneesissa. Luokka oli Tampe-
reen Hevosklinikan sponsoroima 120 cm, 
jossa sponsori halusi lahjoittaa sijoittuneille 
kunnon palkinnot. Näin voittajalle olikin lu-
vassa 500 e, kakkoselle 300 e ja kolmoselle 
150 e. Aikaratsastusluokassa (arvostelu 
A.2.0) voittopottia lähti tavoittelemaan 43 
ratsukkoa. Pääpalkinnon vei Viroon Rein 

Pill Sinequamonilla. Toiseksi sijoittui Ilona 
Mäkipere Chivalla ja kolmanneksi Ida 

Varjo Costnerilla (TR). TRS:n Heini Puo-
mila Chalifasilla sijoittui kahdeksanneksi.  

Seuraavaksi vuorossa oli 22 ratsukon 
Juniori GP, jota sponsoroi Pokaalipojat. 
Estekorkeus luokassa oli 130 cm. Rata oli 
junioreille vaikea, sillä luokassa nähtiin pe-
räti yhdeksän hylkäystä. Kuitenkin kolme 
ratsukkoa pääsi ratkomaan sijoitukset toi-
selle kierrokselle, kun luokan arvosteluna 
oli AM5. Toiselle kierrokselle tiensä selvitti 
Sophia Jurmo (VITRA) kahdella hevo-
sella, joista Cancellaralla hän piti esteet 
kannattimillaan, mutta sai kaksi aikavir-
hettä. Tämä riitti luokan voittoon. Cataluny-
alla Sophia sai pudotuksia ja viisi aikavir-
hettä. Tällä tuloksella luokassa sijoittui kol-
manneksi. Väliin kiilasi pudotuksilla ja yh-
dellä aikavirheellä Ketlin Ramjalg Pitte-
gaardens Rositalla (EST). TRS:n Roosa 

Onttonen Cetina M:llä sai ensimmäisellä 
kierroksella yhden pudotuksen. Ratsukon 
aika riitti luokassa viidenteen sijaan. 

 
Sophia Jurmo ja Cancellara. 

Viikonlopun pääluokkana kilpailtiin 
LähiTapiola GP:n 3. osakilpailu, jossa este-
korkeus on 145 + 150 cm. Luokassa toiselle 
kierrokselle pääsevät 10 ensimmäisen kier-
roksen parasta tai kaikki ensimmäisellä 
kierroksella nollan tehneet. 25 ratsukkoa 
lähti tavoittelemaan luokan voittoa. Ratsas-
tajista Susanna Granrothilla (HARI) oli 
mahdollisuus 1000 euron ekstrapottiin, jos 
hän voittaisi kolmannen GP-osakilpailun 
tänä vuonna. Susanna selvittikin tiensä toi-
selle kierrokselle kahdella hevosella Bacca-
ralla ja Anatevkalla, joilla molemmilla hän 
teki ensimmäisellä kierroksella nollan. Su-
sannan lisäksi ensimmäisellä kierroksella 
nollaan pystyivät Marina Ehrnrooth, 
Tomi Jalkanen ja Okko Pöllänen. Näiden 
lisäksi toiselle kierrokselle pääsi viisi no-
peinta nelosta ensimmäiseltä kierrokselta. 
Osakilpailuvoittoa Susanna yritti ensin 
Anatevkalla, jolla hän sai valitettavasti yh-
den pudotuksen. Baccaralla sen sijaan tuli 
nolla ja näin Susanna Granroth ratsasti kau-
den kolmannen GP-voittonsa. Toiseksi si-
joittunut Marina Ehrnrooth EVLI Luikalla 
(VITRA) hävisi voittajalle yli sekunnin. 
Kolmannen nollan toisella kierroksella teki 
Tomi Jalkanen Quirinalilla ja se riitti kol-
manteen sijaan. Muille kirjattiin toiselta 
kierrokselta yksi tai kaksi pudotusta. TRS:n 
Kullo Kender pääsi San Antoniolla toiselle 
kierrokselle, mutta siellä ratsukon tie päät-
tyi hylkäykseen.  

 
Susanna Granroth ja Baccara. 

Kilpailujen päätteeksi nuoret hevoset 
(5–7-vuotiaat) pääsivät vielä harjoittele-
maan 110 ja 120 cm:n luokissa. Molem-
missa arvosteluna oli A.0.0. Luokissa näh-
tiin yhteensä reilu parikymmentä suoritusta, 
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mutta yhtään TRS:n edustajaa ei mukana 
ollut. 

Säiden haltijan vastustuksesta huoli-
matta kisaviikonloppu oli onnistunut. Ti-
lava kilpailumaneesi ja iso estekalusto mah-
dollistivat kilpailujen siirtämisen nopealla 
aikataululla kunnon pohjalle. Taitavalla ja 
kovalla työllä kentän pohja saatiin sekä lau-
antaina että sunnuntaina hyvään kuntoon 
päivän pääluokkiin. Niihama Riding tarjosi 
hevosille majoitusta talliolosuhteissa, kun 
tuntihevoset pääsivät ansaitulle kahden vii-
kon laidunlomalle. Juhlakeskus Manchester 
ruokki herkuillaan kilpailijat ja toimihenki-
löt. Manchester hoiti myös sunnuntain 
VIP:n tarjoilut. GP:n aikaan VIP:ssä näkyi-
kin paljon iloisia ihmisiä nauttimassa her-
kuista ja mukavasta seurasta. Kilpailualu-
eella tarjottiin myös Lihajalosteen grilli-
makkaraa ja Tampereen Jäätelötehtaan jää-
telöä, joista ainakin raparperijäätelö vei kie-
len mennessään. Expoalueella ostoksia saat-
toi tehdä Parkanon Ratsutarvikkeen, Pohjoi-
sen Ratsun, Ratsuvintin ja Horzen kojuista. 
Huonosta säästä kärsi eniten expoalue, sillä 
se oli sijoitettu tallin ja kentän väliin. Kun 
luokkia hypättiin kilpailualueen toisella 
reunalla maneesissa, ei monikaan viitsinyt 
sateessa kävellä tutkailemaan myyntikojuja. 
Exposta löytyi myös Evidensia Tampereen 
koju, jossa paikalla oli melkein enemmän 

koiria kuin ihmisiä. Tämä oli ehdoton lasten 
suosikki. 

 
Lopuksi vielä Nita Raiskion ja Cassius D:n 

tyylinäyte vedeltä. 

 

 
Ja toinen ekstrakuva. Kaisla Kivistö tarjoi-

lee Novellea Tiia Koskimiehelle suorituksen 

jälkeen. Ratsastajan ilme kertoo kaiken tar-

vittavan.

 
Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Hanna Heinonen.  
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TRS:n vikeltäjät ulkomailla 
 
TRS:n vikeltäjät tekivät kesäretken Ruotsiin kansainvälisiin kilpailuihin sekä Tanskaan 

vikellyleirille. Vikeltäjien valmentaja Viivi Koivu raportoi matkasta. 

 

 

Tampereen Ratsastusseuran vikeltäjät Anna 

Kivistö ja Moona Bäck kilpailivat ensim-
mäisissä kansainvälisissä kilpailuissaan 
17.–19.6. Flyingessä, Etelä-Ruotsissa. Anna 
ja Moona ovat syntyneet vuosina 2002 ja 
2003, joten he kilpailivat lasten luokassa 
hevosenaan AG-tallin omistama Kaladins ja 
juoksuttajanaan Anni Järvelä. Kilpailu-
urakka alkoi perjantaina lasten yhden täh-
den kilpailuluokassa, josta molemmat tytöt 
saivat tarpeeksi pisteitä päästäkseen seuraa-
vana päivänä kahden tähden luokkaan. 
Kahden tähden luokassa Anna sijoittui 17. 
sijalle ja Moona finaalikierroksen jälkeen 
seitsemänneksi. Kun kyseessä oli ensim-
mäinen CVI-kilpailu ja alla lainahevonen, 
vikeltäjien menestystä kilpailuissa voi pitää 
erittäin hyvänä.  

 
Anna Kivistö Flyingessä. 

Tampereen Ratsastusseura edusti 
myös Tanskassa Voltigeklubben Thommys-
minden vikellysleirillä 29.6.–3.7. Vikeltä-
jistä mukana olivat Anna Kivistö, Moona 
Bäck ja Saaga Bäck. Leirillä vikeltäjillä oli 
eri puolilta maailmaa tulleiden huippuval-
mentajien opetusta viisi tuntia päivässä. Ty-
töt pääsivät vikeltämään niin laukkaavalla 
pukilla kuin omilla kisahevosillaan Al Ca-
pone IV:llä (om. Equillence Center Tavela) 
ja Atteruogaards Marlene II:lla (om. Oona 
Pekkala). Opetusta oli runsaasti tarjolla 
myös juoksuttajille Oona Pekkalalle ja 
Maria Bäckille sekä TRS:n vikellysval-
mentajalle Viivi Koivulle. Koko seurue 
suoriutui pitkästä ja raskaasta leirimatkasta 
hyvin, ja leirin opeista riittää hyödynnettä-
vää pitkälle tulevaisuuteen.  

 
Moona Bäck Flyingessä. 

 
Kesäisesti, 
Viivi, vikeltäjien valmentaja



 20 

Niihama Riding Oy:n ensimmäinen vuosi 
 
Kesäkuussa 2015 NettiHokki vieraili Niihamassa jututtamassa ratsastuskeskuksen uutta 

yrittäjää. Tänä vuonna oli jälleen aika tehdä kesävierailu Niihamaan. NettiHokki tapasi 

Laura Nymanin ja kyseli, miten kulunut vuosi on sujunut ja millä suunnitelmilla jatke-

taan Niihama Ridingin toiseen vuoteen.  

 

 
Eräänä kauniina kesäpäivänä Niihamassa. 

Kuluneeseen vuoteen mahtuu iloisia ja vä-
hän vähemmän iloisia yllätyksiä, niin kuin 
elämään aina. Ratsastuskoulutoiminta alkoi 
viime kesänä kesätunneilla ja -kursseilla. 
Syyskaudella tunnit jatkuivat 4–6 hengen 
ryhmissä. Asiakkaita tunneille on riittänyt. 
Tulevana syksynä tunteja jatketaan 2–3 
uralla riippuen päivästä. Jos kysyntää löy-
tyy, on tuntikalenteriin mahdollista lisätä 
myös kolmen hengen valmennustunteja. 
Keväällä tehdyn asiakastyytyväisyys-
kyselyn perusteella asiakkaat kaipasivat 
istuntapainotteisia tunteja ja niitä onkin tar-
koitus lisätä. Myös rataharjoituksia sekä 
koulussa että esteissä oli asiakkaiden toive-
listalla. Niitäkin tullaan järjestämään per-
jantaisin vuorotellen kummassakin lajissa. 
Opettajina syyskaudella jatkavat tutut 
Maiju Liehu, Marja Tetri-Rantanen, 
Heidi Kivi ja Eerika Pekkarinen. Uutena 
opettaja perjantai-aamuissa aloittaa Päivi 

Arvio, joka tulee äitiyslomalle jääneen 
Heidi Salosen tilalle. Jos kysyntää aamu-
päivätunneille löytyy, Päivin kanssa pääsee 
ratsastamaan myös tiistai-aamuisin. Pienim-
mät hevosharrastajat pääsevät opettelemaan 
hevosenkäsittelyn ja ratsastuksen saloja 
maanantaisin ponikoulussa, jossa ½ h rat-
sastetaan ja ½ h paneudutaan ponin hoi-

toon. Talven aikana järjestettiin myös poni-
talutuksia drive in -tyyliin eli paikalle saa-
puneet pääsivät ratsastamaan. Pienimmät 
osallistujat ovat olleet n. 3-vuotiaita. Drive 
in -ponitalutuksia on mahdollista järjestää 
myös jatkossa, jos niille on kysyntää. Li-
säksi tuntikalenteriin kuuluvat eritasoiset 
ryhmät eri-ikäisille ratsastajille aina alkeis-
kursseista valmennusryhmiin. Jokaiselle 
siis löytyy varmasti sopiva ja mielekäs 
ryhmä. Tuntihevosten määrä on vuoden ai-
kana kasvanut vajaaseen 30 turpaan, joista 
vajaa kymmenen on poneja.  

Maiju Liehun vetämä kisatiimi on 
vuoden aikana treenannut niin hyvin, että 
tuntiratsastajien mestaruuskilpailuihin Kuo-
pioon 28.–31.7. lähtee kolme hevosta, 
Juippi, Venla ja Paso, sekä neljä ratsastajaa. 
Tuntiratsastajien mestaruuksissa kilpaillaan 
sekä este- että kouluratsastuksessa. Kisatii-
miläiset ovat kilpailleet menestyen Nii-
hamassa järjestetyissä kisoissa, mutta pääs-
seet harjoittelemaan kilpailemista myös 
kotitallin ulkopuolella. Ratsastuksen lisäksi 
kisatiimiläisten ohjelmaan on kuulunut 
oheisliikuntaa ja puffetin pitoa Niihama Ri-
dingin harjoituskilpailuissa. Harjoituskilpai-
luja Niihama Riding onkin järjestänyt aktii-
visesti, noin kerran kuukaudessa sekä es-
teillä että koulussa. Harjoituskilpailut ovat 
olleet erittäin suosittuja. Esimerkiksi heinä-
kuun koulukisoissa starttasi huimat 61 rat-
sukkoa, joita ei edes kunnon vesisade ja ve-
tinen pohja lannistaneet. Harjoituskilpailuja 
jatketaan myös tulevalla talvikaudella. Kil-
pailukutsut löytyvät Niihama Ridingin koti-
sivuilta ja kisapäivät on listattu myös kipan 
kilpailukalenteriin. Lisäksi kilpailuista tie-
dotetaan aktiivisesti facebookissa. 

Ratsastustuntien lisäksi Niihama Ri-
ding on järjestänyt muutaman päivän teho-
kursseja eri teemoilla. Kuluneena vuotena 
on järjestetty myös erilaisia hoitokursseja, 
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joita on tarkoitus syksyllä jatkaa. Kursseilla 
pääsee suorittamaan hoitomerkkejä mini-
merkistä hoitomerkki II:een. Aikuisille jär-
jestetään omat ryhmänsä. Tulevalle talvi-
kaudelle on lisäksi suunnitteilla mahdolli-
suus ratsastusmerkkien suorittamiseen. Ke-
väällä järjestettiin viikonloppuleirejä kysyn-
nän mukaan ja nyt kesällä on järjestetty 
kenties Niihaman ensimmäiset kesäleirit. 
Tallimestarin asunto tarjoaa leiriläisille tilat 
majoittumiseen ja leireillä on paljon muuta-
kin ohjelmaa kuin pelkkää ratsastusta. 
Viikonloppuleirejä voi räätälöidä omien toi-
veiden mukaan ja Niihamastahan on hyvät 
kulkuyhteydet vaikka pyörähtää keskus-
tassa shoppailemassa tai kulttuuririen-
noissa. Ohjelmassa on ollut myös ponisynt-
täreitä, joihin on tarjolla kolme valmista pa-
kettia tai sitten synttärit voidaan räätälöidä 
asiakkaan toiveiden mukaisesti. Muutamia 
ponisynttäreitä Niihamassa onkin jo vietetty 
ja osallistujat ovat olleet hyvin tyytyväisiä. 
Yhteistyössä pirkanmaalaisen Sosiaalipal-
velut Kelopuu Oy:n kanssa on toteutettu 
sosiaalipedagogista hevostoimintaa 
(SPHT), joka on ”on ennaltaehkäisevä ja 
korjaava sosiaalisen kuntoutuksen mene-
telmä. Toimintaa voidaan toteuttaa yksilö- 
ja ryhmätoimintana. SPHT on syrjäytymi-
sen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvun ja hyvin-
voinnin tukemiseen tähtäävä toimintaa. Toi-
minnassa korostuvat yhteisöllisyys, elä-
myksellisyys, toiminnallisuus ja dialogi-
suus. Toiminnasta vastaa lastensuojelun 
ammattilainen, jolla on sosiaalipedagogisen 
hevostoiminnan ohjaajan koulutus. Yksilö-
työskentelyt toteutamme työntekijän omalla 
hevosella. Ryhmätoimintakerroilla, jolloin 
tarvitsemme useampia hevosia, käytämme 
Niihama Riding Oy:n luotettavia opetushe-
vosia.” (lainaus Kelopuun internet-sivuilta 
www.kelopuu.fi/palvelut) 

Paljon on siis Niihamassa vuoden ai-
kana tapahtunut ja paljon monipuolisia ta-
pahtumia on luvassa myös jatkossa. Jos jo-
takin vielä kaivataan, ideoita saa rohkeasti 
kertoa Lauralle. Kaikkea ei aina keksi itse 
tarjota, mutta Laura lupaa toteuttaa ideoita 
kysynnän mukaan. 

Kuluneen vuoden positiivisiin yllä-
tyksiin kuuluu ehdottomasti Niihama Ridin-
gin hyväksyminen SRL:n Laatutalliksi. Iloi-
siin yllätyksiin kuuluu lisäksi yrittäjäparin 
suhteen virallistaminen, kun neiti Toiva-
sesta tuli rouva Nyman. Perheeseen saatiin 
myös tuleva hevosmies ja isä Tomaksen 
apukäsi, kun Julius-poika syntyi maalis-
kuussa.  

Kuluneen vuoden aikana harmittavin 
yllätys on se, ettei mikään firma ole pysty-
nyt tarjoamaan ohjelmaa sähköiseen ajan-
varaukseen. Tarjousta on kysytty useam-
malta taholta, mutta ongelmaksi on muo-
dostunut ratsastusalojen suuri määrä. Sa-
maan aikaan varauksia pitäisi pystyä teke-
mään viidelle uralle ja seuran uralle vielä 
kuusi varausta samanaikaisesti. Toistaiseksi 
mennään siis perinteisellä systeemillä. 
Ratsastustunteja voi varata sähköpostitse 
Lauralta (laura.nyma@niihamariding.fi). 
Rästitunteja voi kaupata Niihama Ridingin 
nettisivujen tuntipörssissä, mutta jatkossa 
myös Niihaman Ridingin asiakkaiden sulje-
tussa facebook-ryhmässä. Vakituntilaisille 
tarkoitettu ryhmä löytyy facebookista ni-
mellä Niihama Riding ratsastustunnit. 
Maneesivaraukset maanantaista lauantaihin 
tehdään sähköpostitse Lauralle ja sunnun-
tain osalta Leppilammen Anulle (anu.leppi-
lampi@gmail.com). Kaikki varaukset näky-
vät TRS:n nettisivuilla maneesivarauskalen-
terissa. 

Kaikista Niihama Ridingin tapahtu-
mista lisätietoa löytyy sen nettisivuilta 
www.niihamariding.fi.

 
 
Teksti ja kuva: Jonna Vilén. 
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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 
17.–19.6. 4-taso este Summer Challenge 90-vuotisjuhlakilpailu, GP 
23.7. 1-taso NiihamaRidingin estekilpailut 
5.8. 1-taso NiihamaRidingin koulukilpailut 
13.8. 1-taso NiihamaRidingin estekilpailut 
14.8. 1- ja 2-taso este 1-tasolla 60–80 cm, 2-tasolla 90–120 cm 
26.8. 1-taso NiihamaRidingin koulukilpailut 
28.8. 1-taso este TRS:n seuramestaruudet 
3.9. 1-taso NiihamaRidingin estekilpailut 
16.9. 1-taso NiihamaRidingin koulukilpailut 
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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Suomipojat jalostusarvostelussa 
 
TRS:n jäsenten Anne Leinosen ja Mirva Salon suomenhevosoriit Säämies ”Pekka” ja 

Lumi Aaroni ”Aaro” osallistuivat huhtikuussa Ypäjällä jalostusarvosteluun. Pekka esi-

tettiin ratsusuunnalle ja Aaro pienhevossuunnalle. Molemmat oriit myös hyväksyttiin 

jalostukseen. 

 
Suomenhevosen kantakirja on perustettu 
vuonna 1907. Vuosien saatossa kantakir-
jausvaatimukset ovat vaihdelleet ja myös 
kantakirjaussuunnat ovat muuttuneet. Ensin 
suomenhevoset jaettiin kevyisiin yleishevo-
siin ja raskaisiin työhevosiin. Myöhemmin 
mukaan ovat tulleet juoksijat, ratsut ja pien-
hevoset. Nykyisin suomenhevonen voidaan 
jalostusarvostella juoksija- (J), ratsu- (R), 
pienhevos- (P) tai työhevossuunnalle (T tai 
Ta). Jotkin suomenhevoset on kantakirjattu 
jopa useammalle suunnalle. Esimerkiksi 
ravikuningas Pette kantakirjattiin J-suun-
nalle vuonna 1989 ja eläkepäivillään 
vuonna 2005 vielä R-suunnalle. Ennen tätä 
vuotta suomenhevosia vielä kantakirjattiin. 

Suomenhevosen jalostusohjesääntö 
muuttui tänä vuonna. Nykyisin voimassa 
olevan ohjesäännön on Evira vahvistanut 
1.2.2016. Kun aikaisemmin puhuttiin kanta-
kirjauksesta, puhutaan nykyisin jalostus-
arvostelusta. Nykyisin kantakirjalla tarkoi-
tetaan entistä hevosten perusrekisteriä ja sii-
hen merkitään kaikki suomenhevoset tun-
nistuksen jälkeen. Kun aikaisemmin kaikki 
R-suunnalle tarjottavat suomenhevosoriit 
suorittivat kantakirjauksessa helppo B -ta-
soisen koulukokeen ja n. 90–100 cm este-
kokeen, nykyisin eri-ikäisille oriille on eri-
laiset vaatimukset. Lisäksi 5-vuotiailla ja 
vanhemmilla oriilla tulee olla kilpailutulok-
sia ennen jalostusarvosteluun ilmoittautu-
mista. Valmistautumatta jalostusarvoste-
luun ei siis voi lähteä. Jalostusarvosteluun 
saavat osallistua kaikki vähintään 4-vuoti-
aat puhdasrotuiset suomenhevoset. Jalos-
tukseen hyväksytyiltä suomenhevosilta ha-
lutaan hyvää rakennetta, hyvää suoritusky-
kyä, hyvää luonnetta ja hyvää terveyttä. 

Sekä Pekka että Aaro ovat molemmat 
vuonna 2009 syntyneitä eli tänä vuonna 7-
vuotiaita. Pekka osallistui R-suunnan ja 

Aaro P-suunnan jalostusarvosteluun. Pien-
hevoset voidaan ratsastuskokeen sijaan 
jalostusarvostella myös ajettavuuskokeella, 
mutta Aaro osallistui siis ratsastuskokee-
seen. 7-vuotiailta ja vanhemmilta ratsu-
oriilta vaaditaan ennen jalostusarvostelua 
kilpailutukseksi vähintään yksi seuraavista 
tuloksista vähintään 2-tason kilpailuista: 
esteratsastus 100 cm enintään 4 virhepis-
teellä perusradalta tai sijoitus kasvattajakil-
pailussa, kouluratsastus helppo A 60 % tu-
los tai sijoitus kasvattajakilpailussa, kenttä-
ratsastus tutustumisluokka tai suomenhe-
vosten helppoluokka hyväksytty kokonais-
tulos ja rataestekokeessa enintään 8 vp ja 
maastokoe estevirheittä tai valjakkoajo 
helppoluokka hyväksytty kokonaistulos ja 
koulukokeessa vähintään 62 %. Molemmat 
oriit ovat aloittaneet kilpauransa jo 3-vuo-
tiaina nuorten suomenhevosten laatuarvos-
telussa, jonka finaalin Pekka voitti ja Aaro 
sijoittui seitsemänneksi. Siitä kilpaura on 
jatkunut 4- ja 5-vuotiaiden suomenhevosten 
laatuarvosteluun ja 6-vuotiaiden suomenhe-
vosten kasvattajakilpailuun, jonka Pekka 
voitti kouluratsastuksessa. Aarolta tosin jäi-
vät väliin 5- ja 6-vuotiskarkelot. Molemmat 
oriit ovat kilpailleet vähintään 2-tasolla 
este- ja kouluratsastuksessa Pekan uran pai-
nottuessa kouluratsastukseen ja Aaron puo-
lestaan esteratsastukseen. Molemmat oriit 
kävivät nuoruusvuosinaan näytillä Hippok-
sen tamma- ja varsanäyttelyissä sekä valta-
kunnallisessa varsanäyttelyssä. Oriiden 
kanssa on kierretty paljon ja muutkin kuin 
kotinurkat ovat tulleet tutuiksi. 

Jalostusohjesäännön mukaan hevosen 
tulee olla terveydeltään sopiva jalostus-
hevoseksi. Perinnöllisten vikojen ja sairauk-
sien vastustamiseksi sen on täytettävä Suo-
men Hippoksen määrittämät rakenne- ja 
terveysvaatimukset. Tästä syystä oriiden ja-
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lat röntgenkuvataan ennen jalostusarvoste-
lua ja jalostuskäyttöön hyväksymisen eh-
tona on vapauttava röntgenlausunto. 
Röntgenkuvilla etsitään irtopaloja tai muita 
kasvuhäiriöitä ja kaviorustojen luutumaa. 
Myös muihin terveydellisiin seikkoihin 
jalostusarvostelun aikana kiinnitetään huo-
miota. Esimerkiksi kaikki kesäihottumaan 
viittaavat oireet kirjataan ylös. Kaikki 
jalostusarvostellut oriit tarkastetaan uudel-
leen kesäihottumaan viittaavien oireiden 
varalta jalostusarvostelua seuraavan heinä–
syyskuun aikana. 

Kun vielä orikatalogia varten on toi-
mitettu oriista rakennekuva, ollaan viimein 
valmiita itse jalostusarvosteluun. Suomen-
hevosoriit jalostusarvostellaan Suomen 
Hippoksen järjestämissä orinäyttelyissä. 
Tänä vuonna orinäyttelyt ratsujen osalta jär-
jestetään keväällä Ypäjällä ja syksyllä 
Kiuruvedellä. Pienhevosia jalostusarvostel-
laan myös muissa orinäyttelyissä. Ypäjän 
orinäyttely järjestettiin Oripäivien yhtey-
dessä 8.–9.4. Kaksipäiväisessä tapahtu-
massa suoritukset eivät kärsi ainakaan väsy-
myksen takia, kun perjantaina ohjelmassa 
oli rakennearvostelu ja estekoe sekä lauan-
taina askellajikoe ja palkitseminen. Myös 
yleisö Ypäjällä riittää, kun samaan aikaan 
puoliverioriit esiintyvät omissa kokeissaan. 

 
Oripäivillä mukana myös Dille, Annen 

amerikanakitapentu. 

Rakennekokeessa arvostellaan hevo-
sen tyyppi, runko, jalka-asennot, jalkojen 
terveys ja kaviot. Jokainen kohta arvostel-
laan numeroin 0–10. Kun kaikki viisi nu-
meroa lasketaan yhteen, saadaan hevosen 
rakennepisteet. Hevosesta mitataan myös 

säkä- ja lautaskorkeus, vartalon pituus, rin-
nan leveys ja ympärys, lautasen leveys ja 
etusäären ympärys. Lisäksi arvioidaan he-
vosen kuntoluokka. Pekka sai rakenne-
arvostelussa pisteet 7,5 – 7,5 - 7,5 – 9,0 – 
7,0 eli 38,5 rakennepistettä. Sanallisessa ar-
vostelussa sanottiin: Hyvänpuoleiset tyypit. 
Syvä runko, ilmeikäs pää, hyvä pään ja kau-
lan liittymä, hieman leveästi liittyvä hyvän-
muotoinen kaula, pitkä lapa, hyvä säkä, ly-
hyt pyöreä lautanen. Pystyt vuohiset, etuja-
lat hyväasentoiset, suorahkot kintereet, le-
veät takasääret. Säkäkorkeudeksi saatiin 
157 cm. Aaron rakennepisteet puolestaan 
muodostuivat seuraavasta rivistä 6,0 – 6,0 – 
7,5 – 8,0 – 8,0 eli yhteensä 35,5 rakennepis-
tettä. Aarosta sanottiin: Tyydyttävät tyypit, 
matalajalkainen. Erittäin pitkä avo runko, 
leveä kaula jossa hyvä ylälinja, loiva lapa, 
lyhyt säkä, sään takaa painunut selkä, pitkä 
selkä ja lanne, loiva pitkä lautanen. Jaloissa 
isot nivelet, lyhyet sääret, etujalat haja-
asentoiset, hieman supistuneet etusääret, 
hieman kuristuneet kintereet, muuten hyvä-
asentoiset takajalat. Aaron säkäkorkeudeksi 
mitattiin 148 cm, joka onkin pienhevosen 
maksimikorkeus. 

Estekokeessa 5-vuotiaat ja vanhem-
mat ratsuoriit suorittavat ratsain kuuden es-
teen radan, jonka aloituskorkeus on 90 cm. 
Toisella kierroksella esteitä nostetaan ja 
senkin jälkeen esteitä voidaan vielä nostaa, 
jos hevonen vaikuttaa kyvykkäältä. 5-vuoti-
ailla ja vanhemmilla pienhevosilla estekoe 
koostuu neljän esteen radasta, jonka estei-
den vähimmäiskorkeus on 70 cm. Myös ky-
vykkäiltä vaikuttaville pienhevosille esteitä 
voidaan nostaa. Pudotukset ja kiellot vai-
kuttavat arvosteluun. Suoritus hylätään, jos 
hevonen kieltää kolmesti estekokeen ai-
kana. Estekokeen rata on etukäteen tie-
dossa, joten sitä on mahdollista harjoitella 
jo ennen jalostusarvostelua. SRL:n 
estesäännöistä poiketen estekoe ratsastetaan 
suitsittuna nivelkuolaimin koulusääntöjen 
mukaisesti. Estekokeessa arvostellaan a) 
tekniikka, b) kapasiteetti ja laukka sekä c) 
asenne ja yhteistyöhalu. Estekokeesta 
Pekka sai seuraavan arvostelun: a) Tek-
niikka 7: Riittävän varovainen, polvet ja 



 25 

säkä eivät nouse riittävästi, avaa takaa hie-
man puutteellisesti, melko terävä ponnistus 
b) Kapasiteetti ja laukka 7,5: Riittävän pitkä 
laukka, melko hyvä kapasiteetti c) Asenne 
ja yhteistyöhalu 8: Hyvä asenne, yhteistyö-
haluinen, vaikuttaa miellyttävältä ratsastaa. 
Aarolle estekokeen lausuntoon kirjattiin a) 
Tekniikka 7,5: Hyvä jalkatekniikka, säkä ei 
nouse riittävästi, selkä ei pyöristy riittävästi, 
terävä ponnistus b) Kapasiteetti ja laukka 8: 
Kokoisekseen pitkä laukka, kaarteissa vai-
keuksia säilyttää tasapaino, hyvä kapasi-
teetti c) Asenne ja yhteistyöhalu 8: Positii-
vinen, yhteistyöhaluinen, riittävä eteenpäin-
pyrkimys 8. Estekokeen arvosteli Carl-

Harry Frey. 
Askellajikokeessa arvioidaan hevosen 

kaikki askellajit sekä kuuliaisuus ja yhteis-
työkyky. Suitsituksena käytetään SRL:n 
koulusääntöjen mukaisia nivelsuitsia. 
Askellajikoe I suoritetaan oman ratsastajan 
kanssa. Siinä 5-vuotiaat ja vanhemmat 
ratsuoriit suorittavat suomenhevosoriiden 
jalostusarvosteluohjelman 2 (helppo A). 6-
vuotiaat ja vanhemmat pienhevoset suorit-
tavat suomenhevosoriiden jalostusarvoste-
luohjelman 1 (helppo B). Oman ratsastajan 
kanssa suoritetun kouluohjelman jälkeen 
askellajikokeen II suorittaa testiratsastaja, 
joka Ypäjällä oli Anna Kärkkäinen. Testi-
ratsastaja antaa arvioinnin hevosen ratsas-
tettavuudesta. Askellajikokeesta Pekka sai 
seuraavan arvostelun: Käynti 6: Kiireinen, 
jännittynyt, lyhyt Ravi 8: Joustava, tahdi-
kas, ilmava, lisäyksessä ei kanna Laukka 
6,5: Tarmokas, lyhyt, ajoittain puutteellinen 
kantokyky. Ratsastettavuudesta kommen-
toitiin seuraavaa: Yhteistyöhaluinen, hyvä 
eteenpäinpyrkimys, ajoittain tasapainovai-
keuksia, melko hyvin koulutettu, toispuolei-
nen. Aaron arvostelu oli seuraava: Käynti 
7,5: Rento, tarmokas, riittävä yliastunta 
Ravi 6,5: Puhdas, melko aktiivinen, jäntevä, 
ajoittain etupainoinen, hieman kiireinen, ei 
pidennä askelta, puutteellinen irtonaisuus 
Laukka 6,5: Melko lyhyttä, hieman puut-
teellinen kantokyky ja takaosan työntö. Rat-
sastettavuudesta Anna lausui seuraavaa: 
Yhteistyöhaluinen, hyvä eteenpäinpyrki-
mys, ajoittain etupainoinen, vasen laukka 

heikompi, hiukan hidas avuille, pehmeä ja 
kuuliainen. Koulukokeen arvosteli kollek-
tiivinen lautakunta, johon ei kuitenkaan 
kuulunut yhtään koulutuomaria. 

Sitten alettiin jännittää. Askellajikoe 
oli lauantaina heti aamusta ja palkitsemiset 
vasta myöhään iltapäivällä. Vaikka sanalli-
set arvostelut oli luettu este- ja askellaji-
kokeen yhteydessä, ei pisteitä ollut kerrottu. 
Hieman helpotusta jännitykseen toi omista-
jien saama puhelu, ettei näyttelypaikalta 
sovi poistua, mutta muuta tulosta puheli-
messa ei kerrottu. Hevonen voidaan hyväk-
syä jalostukseen ilman palkintoa tai I–III 
palkinnolla. Sen saamaan palkintoon vai-
kuttavat rakennekokeesta saadut pisteet ja 
käyttöpisteet, jotka muodostuvat askellaji-
pisteiden keskiarvosta, estepisteiden kes-
kiarvosta, testiratsastajan ja ratsastettavuu-
den pisteistä sekä kokonaisluonnepisteistä 
(eri tilanteissa annettujen yhteistyöhaluk-
kuus- ja luonnepisteiden keskiarvo). Maksi-
mimäärä käyttöpisteille on 40. Pekan luon-
nepisteet olivat 8,5 sanallisella arvostella 
erittäin hyvä ja rauhallinen tarkastaa, suori-
tuskokeissa yhteistyöhaluinen ja kuuliainen. 
Aaron luonnepisteet puolestaan olivat 8 sa-
nallisella arvostelulla hieman rauhaton tar-
kastaa, suorituskokeissa yhteistyöhaluinen, 
kuuliainen. Pekan käyttöpisteet olivat 31,1. 
Kun rakennepisteet olivat 38,5, tiesivät 
nämä pisteet yhteensä II palkintoa. Raken-
nepisteet olisivat riittäneet I palkintoon, 
mutta suorituskokeista olisi lisäksi vaadittu 
34 pistettä. Aaron käyttöpisteet olivat 30,1. 
Se yhdistettynä 35,5 rakennepisteeseen tiesi 
III palkintoa. Aaron käyttöpisteet olisivat 
riittäneet II palkintoon, mutta rakenteesta 
siihen olisi vaadittu 0,5 pistettä enemmän. 
Palkintoa on mahdollista korottaa myöhem-
min kilpailutulosten perusteella. Hyvin teh-
täviinsä valmistelluille oriille uusi jalostus-
arvostelu ei ollut liian vaativa, vaan molem-
mat hyväksyttiin jalostukseen palkinnoin. 
Kaikille osallistujille se ei ollut yhtä onnis-
tunut kokemus, sillä lopulta kahdeksasta 
oriista vain kolme hyväksyttiin. Kaksi oria 
hylättiin suoristuskokeiden pisteiden jää-
dessä alle hyväksymisrajan, yksi 4-vuotias 
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hylättiin irtohypytyskokeessa, yksi van-
hempi ori sai kolme kieltoa estekokeessa ja 
yksi ontui takajalkaa. 

Säämieheen ja Lumi Aaroniin voi 
tutustua lisää oriiden omilla facebook-
sivuilla. Jalostusohjesääntö ja muuta tietoa 
löytyy Hippoksen sivuilta www.hippos.fi.

 
 

 
Anne ja Säämies. 

 

 
Mirva ja Lumi Aaroni, joka palkittiin myös 

näyttelyn parhaana pienhevosena. 

 
 
Teksti ja kuvat: Jonna Vilén. 
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• 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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Kurkistus kisajärjestelyihin – tulospalvelu 
 
Lähtölistat ja tulokset eivät synny itsestään. Ne täytyy jonkun naputella koneelle, jotta 

ne saadaan internetin välityksellä kaiken kansan nähtäville. TRS:n tapauksessa se joku 

on Kirsi Rehn-Inkinen alias -kri. 

 
”Mitä ne siellä oikein tekee, kun lähtölistat 
tulee niin myöhään. Vois vähän tsem-
pata!!!” Näin saattaa joku kilpailija joskus 
päätyä ajattelemaan, kun kisa lähestyy, jän-
nitys kasvaa ja matkaa pitäisi suunnitella. 
No, vilkaistaan hieman sinne kulissien 
taakse. Kirsi Rehn-Inkinen, tuttujen kesken 
-kri, on useimpien TRS:n järjestämien kiso-
jen tulospalveluvastaava. Katsotaanpa hie-
man, miten -kri rakenteli viime toukokuus-
sa Tampere Dressage Festival -koulukisat.  

Ennen kilpailuiden alkua puhelimet ja 
muut viestimet olivat kuumina kilpailuiden 
puheenjohtajatuomarin Minnan, kisojen 
johtajan Anun ja kisat koneelle tekevän -
kri:n kesken. Kipa, jonka kautta ilmoittau-
tumiset tehdään, oli viimeisenä ilmoittautu-
mispäivänä kumossa, ja ilmoittautumisai-
kaa jatkettiin kisaviikon maanantaihin pj-
tuomarin päätöksellä. -kri huokasi syvään ja 
totesi, että tulee hieman kiire, mutta eikö-
hän tästä selvitä. 

Kun ilmoittautumisaika päättyy, -kri 
kokoaa Kipasta kisaajien toiveet: Kilpailija 
A ja B tulevat samalla kyydillä, kisaavat 
luokissa 1, 5, 7 ja 10. Pitäisi saada startit 
niin, että ehtii verkata, ei tarvitse odotella 
turhaa ja ehtii kotiin ajoissa. Monet kisaavat 
useassa luokassa, toinen haluaa startit lä-
hekkäin, toinen haluaa pitkän palautumis-
ajan. Kukaan ei haluaisi startata aamulla klo 
8. Tässä pieni otos tyypillisimpiä toiveita, 
mutta kyllä mukaan mahtuu myös esim. 
toive, että ei tarvitse olla verkassa samaan 
aikaan hepan kanssa, jota omani ei siedä ☺ 
Toiveet pyydetään aina vain Kipan kautta, 
mutta silti niitä tulee myös kisojen johtajan 
sähköpostiin ja puhelimeen, TRS:n sähkö-
postiin yms. Nämä kootaan yhteen ja -kri 
on erityisen kuuluisa siitä, että haluaa tosi 
pitkälle huomioida nämä toiveet. 

Kun ilmoittautuminen päättyi maa-
nantaina, pääsimme työkiireiden vuoksi 
vasta keskiviikkona Niihaman torniin 

muokkaamaan lähtölistoja. Yllä olevien 
kilpailijoiden toiveiden lisäksi on otettava 
huomioon tuomariston mahdolliset jääviy-
det. Näihin ottaa kantaa pj-tuomari. Tähän 
työvaiheeseen noin 200 startin koulukisassa 
menee noin 6–7 tuntia. 

Kun -kri sai oman version lähtölis-
tasta, se lähetettiin pj-tuomarille, joka tässä 
tapauksessa teki aikataulun: Minna tuntee 
niin hyvin tuomarit, että pystyy jopa huomi-
oimaan aikataulussa sen, miten pitkään ku-
kin tuomari kirjoituttaa arvostelua. Ihan us-
komattoman hyvin nämä aikataulut ovat pi-
täneet! 

 
Kilpailujen aikana tuloksia pystyi seuraa-

maan online.equipe.com:sta reaaliajassa, 

kun -kri oli naputellut tulokset koneelle. 

Kun pj-tuomari on hyväksynyt listat, 
lähtölistat ja kilpailijatiedote voidaan jul-
kaista ja kisa siirretään Equipeen. Tämän 
jälkeen kilpailija saattaa soittaa ja sanoa, 
että ei kyllä onnistu tuohon aikaan tai väli 
on liian lyhyt tai itse huomaamme, että 
olemme vaan vahingossa ja kiireessä teh-
neet jonkun virheen. Puhelimet ovat kuu-
mana ja yritetään korjailla. Tässä vaiheessa 
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kaikki muutokset pitää hyväksyttää pj-tuo-
marilla. Ja tässä vaiheessa -kri repii hiuksi-
aan ja uhkaa, että tähän en kyllä enää 
ryhdy. Kilpailuiden johtajan tehtävä on 
tuoda kahvia, hieroa hartioita ja vakuuttaa, 
että hyvin kaikki menee ja luvata hoitaa 
mahdolliset reklamaatiot. 

Viimeisimpiä töitä ennen varsinaista 
kisaa on pöytäkirjojen tulostus – tässä vai-
heessa toivotaan aina, että printteri pysyy 
hengissä niistä kaikista.  

Kisojen ajan -kri on tuomaritornissa 
ja syöttää kaikki pisteet Equipeen, josta voi 
seurata onlinessa kisan kulkua. Tarkkaa ja 
keskittymistä vaativaa hommaa. Jos oh-
jelma oikuttelee, tarvitaan myös perehtynei-
syyttä tietotekniikkaan, ettei ole kädet heti 
pystyssä. 

Kun kisa on ohi, talkoolaisten työ ei 
pääty siihen. Tulospalvelussa se tarkoitaa 

sitä, että siirretään kilpailun tiedot Equi-
pesta Kipaan, tarkistetaan ja julkaistaan. Ja 
odotetaan seuraavaa kisaa… 

 
Kilpailu on ohi ja tulokset julkaistu kipassa.

 
Teksti: Anu Leppilampi. Kuvakaappaukset: 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. 
 
Huhtikuun puolivälissä esteratsastajat ko-
koontuivat Ypäjälle Ypäjä Spring 
Show’hun. Karoliina Kovanen sijoittui he-
vosellaan Picacha kuudenneksi 120 cm:n 
luokassa. 

 
Karoliina Kovanen ja Picacha. Kuva 

Hanna Heinonen. 

 
Teivon tiistairaveissa 19.4. ratsastajat istu-
tettiin ravureiden selkään, kun ohjelmassa 
oli näytösluonteinen ratsastajien monte-
lähtö. TRS:n Jose Bernardes ravasi läh-
dössä toiseksi lainaravurillaan Timbal Lake. 
 
Ypäjä Spring Dressage kilpailtiin huhtikuun 
toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Ninja 

Rorarius ja Hally Berry sijoittuivat kol-
manneksi Pyhässä Yrjössä (Prix St 
Georges). Ratsukon tulos oli 65,965 %. 
 
Ratsastuskeskus Aino otti varaslähdön 
ulkokauteen, kun 23.–24.4. kilpailut pidet-
tiin jo ulkokentällä. Tosin lauantain sakea 
lumisade siirsi osan luokista maneesiin. 
Sari Lundén ja Lasdiema sijoittuivat vii-
denneksi luokassa 130 cm. 
 
Vappua vietettiin Riders Innissä estekilpai-
lujen merkeissä. Anna Kankaansivu ja Up 
To Date sijoittuivat toiseksi 120 cm:n luo-

kassa. 5-vuotiaiden Racing Trophy -osakil-
pailussa 110 cm Tommi Blom ja Valeur B 
Z tekivät puhtaan suorituksen punavalkoi-
sen ruusukkeen arvoisesti. 

 
Anna Kankaansivu ja Up To Date. Kuva 

Hanna Heinonen. 

 
Kouluratsastuksen LähiTapiola Small Tou-
rin ensimmäinen osakilpailu ratsastettiin 
Vihdissä helatorstaina 5.5. Osakilpailun oh-
jelmana ratsastettiin intermediate I. Karo-

liina Vuojolainen hevosellaan Suriano 
N.R. sijoittui luokassa neljänneksi (67,018 
%) ja Ninja Rorarius hevosellaan Hally 
Berry viidenneksi (66,974 %). Luokan ar-
vosteli kolme tuomaria ja ratsukoiden 
eroksi saatiin vain 0,5 pistettä. 

 
Karoliina Vuojolainen ja Suriano N.R. 

Kuva Hanna Heinonen. 

 
Tuusula Derby kilpailtiin Ratsastuskeskus 
Ainossa 5.–8.5. Kilpailussa ratsastettiin 
LähiTapiola Future Challengen ensimmäi-
nen osakilpailu, jossa Nita Raiskio hevo-
sellaan Cassius D sijoittui yhdeksänneksi. 
Kilpailu käytiin estekorkeudella 135 cm. 
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Amatöörisarjan osakilpailussa estekorkeu-
della 115 cm Tiia Koskimies ja Wyra 2 si-
joittuivat toisiksi. 

 
Tiia Koskimies ja Wyra 2. Kuva Hanna 

Heinonen. 

 
Äitienpäivän kilpailtiin myös Riihimäellä. 
Suomenhevosille avoimessa Prix de Hippos 
-luokassa (100 cm) Marja Tetri-Rantanen 
sijoittui toiseksi ratsullaan Niisun Nestori ja 
Heini Puomila viidenneksi ratsullaan Ekin 
Riina. Karoliina Kovanen Picachalla voitti 
luokan 125/115 cm. 
 
Toukokuun puolivälissä nuoriso kokoontui 
Laaksolle Helsinkin Pony Eventiin, jossa 
luokkia oli poneille, lapsiratsastajille, ju-
nioreille ja nuorille. Evidensia Ponicupin 
osakilpailussa Iina Rantanen ja Soloman 
sijoittuivat toisiksi. Osakilpailu käytiin este-
korkeudella 90 cm ja taitoarvostelulla. Po-
neille, lapsiratsastajille, junioreille ja nuo-
rille ratsastajille avoimessa 120 cm:n luo-
kassa Tiia Koskimies ja Wyra 2 sijoittuivat 
viidensiksi. Juniori GP:ssä (125 cm) Roosa 

Onttonen ja Cetina M sijoittuivat niin 
ikään viidensiksi. 

 
Iina Rantanen ja Soloman. Kuva Hanna 

Heinonen. 

Korpikylä Spring tour kilpailtiin 19.–22.5. 
Evidensia Ponicupin (110 cm) osakilpai-
lussa Matilda Rentto sijoittui Boyne As-
hantilla toiseksi. Muusta TRS-
menestyksestä vastasivat Kullo Kender ja 
Nita Raiskio. Nita sijoittui Cassius D:llään 
120 cm:n luokassa kolmanneksi ja 130 
cm:n luokassa seitsemänneksi. Kullo puo-
lestaan voitti kaksi 120 cm:n luokkaa hevo-
silla LRK Axel V ja LRK Astrid L. Lisäksi 
voitto tuli 130 cm:n luokassa hevosella 
LRK Axel V. Muita sijoituksia Kullolle kir-
jattiin viikonlopun aikana seitsemän: hevo-
sella San Antonio toinen luokassa 130 cm, 
hevosella LRK Striga kolmas luokassa 120 
cm, hevosella LRK Astrid L kolmas ja nel-
jäs luokissa 130 cm, neljäs hevosella LRK 
Acer luokassa 130 cm, viides hevosella Ab-
grann luokassa 120 cm ja kuudes hevosella 
LRK Dolanda luokassa 130 cm. 

 
Matilda Rentto ja Boyne Ashanti. Kuva 

Hanna Heinonen. 

 
Ypäjällä kilpailtiin taas toukokuun lopussa, 
kun vuorossa oli Ypäjä Grand Prix. Anna 

Kankaansivu ja Up To Date nappasivat 
toisen sijan luokassa 120 cm. Luokassa 130 
cm TRS:läiset saivat kolme ruusuketta, kun 
Kullo Kender voitti luokan LRK Axel 
V:llä ja oli kolmas LRK Acerilla Nita Rais-

kion sijoittuessa Cassius D:llä viidenneksi. 
LähiTapiola GP:n toisessa osakilpailussa 
(140 + 145 cm) Kullo Kender sijoittui San 
Antoniolla kuudenneksi ja Tommi Blom 
Paradise Princesillä yhdeksänneksi. 
 
Ypäjän kanssa samaan aikaan kisattiin Kan-
gasalla Pohtiolammen kentällä. Sari 

Lundén voitti Lasdiemalla 120 cm luokan 
ja oli kolmas 130 cm:n luokassa. Karoliina 
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Kovanen sijoittui Picachalla 130 cm:n luo-
kassa toiseksi. 
 
Sofia Saarinen ja Jedidjan Clemens 24W 
(pikku poni) menestyivät Power Cupin Hä-
meen alueen aluekarsinnassa. Ratsukko 
voitti esteosuuden Takkulassa 9.6. Koko-
naiskilpailussa (este + koulu) ratsukko si-
joittui toiselle sijalle. Ratsukko jatkaa Po-
wer Cupin finaaliin Ypäjälle. 

 
Sofia Saarinen ja Jedidjan Clemens 

Takkulassa. Kuva Satu Korkeakallio. 

Korpilahden kilpailtiin Päijänne Dressage 
Days kesäkuun toisena viikonloppuna. Evi-
densia ponicupin osakilpailussa Matilda 

Rentto ja Virrukka sijoittuivat kolmanneksi 
tuloksella 66,603 %. Ponien ohjelmana oli 
FEI lasten esiohjelma A 2015 (helppo B). 
Toinen poniratsukko Oosa Sivén – Ca-
ramba 90RP voitti avoimen helppo A -luo-
kan tuloksella 66,000 %. Luokan ohjelmana 
ratsastettiin FEI World Dressage Test B 
2001. 
 
Samaan aikaan esteratsastajat kokoontuivat 
Hyvinkäälle Riders Inniin. Nuorten hevos-
ten luokissa Hassan Iber Gladstonella (5–
6-vuotiaille avoin 110 cm) ja Cecilia Gun-

dersby Koh-I-Noor Uniquella (5-vuotiai-
den Racing Trophy -osakilpailu 110 cm) te-
kivät puhtaan suorituksen. 7-vuotiaiden Ra-
cing Trophy -osakilpailussa 130 cm Valt-

teri Reilin sijoittui Esteban S:llä toiseksi. 
Kullo Kender keräsi ruusukkeita voitta-
malla 120 cm luokan LRK Contigranilla ja 
135 cm luokan LRK Astrid L:llä. Toinen 
sija tuli LRK Acerilla 145 cm:n luokassa, 

kolmas sija LRK Strigalla 130 cm:n luo-
kassa, kuudes sija LRK Contigranilla luo-
kassa 120–125 cm ja niin ikään kuudes sija 
LRK Dolandalla 135 cm:n luokassa. 120 
cm:n luokassa Heini Puomila sijoittui Cha-
lifasilla kolmanneksi ja Riikka Nenonen 
Ricochetilla yhdeksänneksi. Maija Blom 
sijoittui viidenneksi Ubiancalla luokassa 
120–125 cm. 
 
Suvi Auvinen ja Citrino V ottivat ensim-
mäisen kansallisen tason sijoituksensa Kaa-
rinassa 19.6. Ratsukko sijoittui toiseksi 
avoimessa helppo A -luokassa (ohjelmana 
helppo A:5) tuloksella 63,698 %. Heti 
heinäkuussa ratsukon menestys jatkui Par-
velassa Kangasalla, kun ratsukko sijoittui 
jälleen kaikille avoimessa helppo A -luo-
kassa kuudenneksi tuloksella 64,524 %. 
Parvelassa ohjelmana oli FEI:n CCIP** 
kenttäkilpailuohjelma poneille. 

 
Suvi Auvinen ja Citrino V. Kuva Hanna 

Heinonen. 

 
Sanna Siltakorpi toi hevosensa Suomeen 
lomailemaan Rion matkan ajaksi ja osallis-
tui samalla Finnderbyn yhteydessä järjestet-
tyyn Mannerheimin kenttäratsastuskilpai-
luun 1.–2.7. Vaativa A (2*) -luokassa mitel-
tiin samalla suomenmestaruusmitaleista. 
Sanna hallitsi luokkaa suvereenisti ottaen 
kaikki luokan kolme sijoitusta hevosilla 
Lucky Accord, Bofey Bridge ja Bofey 
Click. Näin Sannan kaulaan ripustettiin en-
simmäinen senioreiden suomenmestaruus-
kulta. Kilpailu oli Sannan ja hienon uran 
tehneen, 17-vuotiaan Lucky Accordin vii-
meinen yhteinen, sillä hevonen ei enää 
lähde Sannan matkaan Saksaan, vaan jää 
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Suomeen Sannan pikkuveljen Sami Silta-

korven opetusmestariksi. 

 
Sanna ja Nörtti SM-radalla. Kuva Hanna 

Heinonen. 

 
TRS:n ponitytöt menestyivät hienosti 
heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 
Kuopiossa. Iina Rantanen ja Soloman 
voittivat Evidensia Pikkuponicupin osakil-
pailun (90 cm) sekä Matilda Rentto ja Bo-
yne Ashanti Evidensia Ponicupin osakilpai-
lun (100 cm). Matilda sijoittui myös Evi-
densia Junioricupin osakilpailussa (115 cm) 
Boyne Ashantilla kolmanneksi. Samoissa 
karkeloissa Marja Tetri-Rantanen ratsasti 
Prospectilla kaksi kakkossijaa luokissa 130 
cm ja 135–140 cm. 
 
Perinteinen Savonlinna OperaGames kil-
pailtiin heinäkuun toisena viikonloppuna. 
Savonlinnassa sekä Kullo Kender että Nita 

Raiskio urakoivat kolme sijoitusta kumpi-
kin. Kullo sijoittui LRK Astrid L:llä 
yhdenneksitoista 120 cm:n luokassa ja nel-
jänneksi 130 cm:n luokassa. Jälkimmäi-
sessä luokassa sijoitus tuli myös LRK Arta-
silla, jolla Kullo sijoittui kolmanneksi. Nita 
puolestaan sijoittui Cassius D:llä seitsemän-
neksi 125 cm:n luokassa ja kolmanneksi 
140 cm:n luokassa. Con Air B:llä hän oli 
viides 120 cm:n luokassa. Myös Sari 

Lundén sai Lasdiemalla yhden sijoituksen 
ollen 125 cm:n luokassa 12. 
 
Samana viikonloppuna kisattiin myös Loh-
jalla. Siellä Anniina Leponiemi sijoittui 
Lilla Dubbelvella toiseksi 120 cm:n luo-
kassa. 
 

Heinäkuun puolivälissä kilpailtiin sekä Sa-
lossa että Korpilahdella. Marja Tetri-

Rantanen ehti viikonlopun aikana kisaa-
maan molemmissa paikoissa. Salossa sijoi-
tus tuli Prospectilla (12. 130 cm:n luokassa) 
ja Korpilahdella Pörnä-Pojalla, joka voitti 
suomenhevosten metrin. Salossa ruusuk-
keita sai myös Nita Raiskio voittaen 120 
cm luokan Cassius D:llä ja ollen Con Air 
B:llä 11. Cecilia Gundersby sijoittui 5-
vuotiaiden Racing Trophy -osakilpailussa 
(110 cm) Koh-i-Noor Uniquella neljän-
neksi. Valtteri Reilin puolestaan sijoittui 7-
vuotiaiden Racing Trophy -osakilpailussa 
(135 cm) jaetulle ensimmäiselle sijalle nel-
jän virhepisteen ratsukoiden jakaessa en-
simmäisen sijan. Korpilahdella Tyttelin li-
säksi menestyi Sari Lundén ollen Lasdie-
malla kolmas 120 cm:n luokassa.  
 
NettiHokki onnittelee kaikkia menestyk-
sestä ja toivottaa onnistuneita suorituksia 
myös jatkossa. 
 
TRS:n Piia Salminen edustaa Suomea 
nuorten kouluratsastajien EM-kilpailuissa 
Espanjan Olivassa. Kilpailut käydään 20.–
24.7. Kilpakumppanina Piialla on hevo-
sensa Don Diamond 4. 
 
Elämänsä hevoselle voi jälleen ostaa 
kunnialaatan Tampereen Ratsastuskeskuk-
seen. Uudet laatat kiinnitetään kilpailu-
maneesiin ja ensimmäiset laatat ilmestyivät 
sinne ennen Tampere Summer Challengea. 
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Hallituksen jäsen Laura Arola ja hänen 
miehensä Mikko Peura sanoivat toisilleen 
tahdon lauantaina 9.7. NettiHokki onnitte-
lee hääparia ja toivottaa rakkautta yhteisiin 
vuosiin <3 

 
Mikko, Laura ja ruuna Yestergale. Kuva 

Lauran kotialbumi.
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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, esteratsastus 
• Tommi Blom p. 0400 901 065 

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.  

• Huippulaadukkaat Cavalor-rehut ja lisäravinteet Pirkanmaalla, lisätiedot Tommi Blom p. 
0400 901 065 tai blomequestrian@gmail.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.  
 
 


