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NettiHokki on Tampereen Ratsastusseura Ry:n – Tammerfors Ridklubb rf:n sähköinen jäsen-

lehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa:  

– nro 1 huhtikuussa, aineiston jättöpäivä viim. 15.3. 

– nro 2 kesä-heinäkuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim.15.6. 

– nro 3 syys-lokakuun vaihteessa, aineiston jättöpäivä viim. 15.9. 

– nro 4 joulun alla, aineiston jättöpäivä viim. 1.12. 

Lehteen haluttu aineisto toimitetaan: 

– tekstit: sähköpostiviestinä, Word-dokumenttina tai seuran nettisivujen kautta lomakkeella 

– kuvat: JPEG-tiedostona (ei liitettynä Word-tiedostoon). Huolehdithan, että kuvaajalta on lu-

pa kuvan julkaisemiseen. Emme julkaise vesileimallisia kuvia. 

NettiHokin toimitus: Anu Leppilampi 

hokkitrs@gmail.com, http://www.tampereenratsastusseura.fi/nettihokki/ 

 

TRS hallitus 2017: 

Puheenjohtaja  Irmeli Heliö p. 0400 788 908 irmeli.helio@gmail.com 

Varapuheenjohtaja  Arto Vuojolainen p. 050 345 1397 arto.vuojolainen@tampere.fi 

Sihteeri  Päivi Mikkonen pvi.mikkonen@gmail.com 

Muut jäsenet Nelli Eskola p. 040 560 6378 nelli.eskola@gmail.com 

 Riitta Ala-Krekola p. 040 335 3347 ritualakrekola@gmail.com 

 Anu Leppilampi p. 040 558 8040 anu.leppilampi@gmail.com 

Elli Vernikos eevernikos@gmail.com 

 

Jäsensihteeri  Heidi Salonen trs.jasen@kolumbus.fi (hallituksen ulkopuolinen) 

 

 

 

 

Kansi: TRS:n ja Karan Talentit yhdessä Ypäjän hevosopiston opiskelijoiden kanssa tekevät 

Tervetuloa Hevosmessuille 2018 videota Hankkija-areenalla, kuva Maria Sytelä
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Toimituksen tunnelmia 

Jotain vanhaa, jotain uutta 
 

NettiHokki ottaa tänä vuonna uusia aske-

leita, kun pitkäaikainen päätoimittaja Jonna 

Vilén keskittyy muihin tärkeisiin asioihin 

elämässä. Olen Anu Leppilampi ja olen ot-

tanut kapulan (tai hiiren) Jonnalta. Tosin 

Jonna on auttanut tämän ensimmäisen nu-

meron kokoamisessa varsin paljon, mistä 

olemme todella kiitollisia. 

Vuoden ensimmäinen numero toteu-

tetaan hyväksi havaitulla perinteisellä tyy-

lillä. Löydät sen Tampereen Ratsastusseu-

ran sivuilta vanhasta paikasta pdf-muodossa 

ja sitä voi lukea näytöstä tai tulostaa sen hy-

pisteltäväksi. Seuraavaan kesän numeroon 

etsimme mukaan hieman muitakin muotoja. 

Viime syyskokouksessa jäsenistö toivoi 

liikkuvaa kuvaa, blogeja ja erilaisia sosiaa-

lisessa mediassa hyväksi havaittuja tapoja 

viestiä. Me hallituksessa olemme jo pitkään 

todenneet, että myös viestintään olisi hyvä 

saada mukaan seuran aktiivista nuorempaa 

porukkaa. 

Keväällä toimituskuntaan liittyvät 

Riikka ja Veera Niemi, jotka ovat pitkään 

vaikuttaneet Niihamassa ratsastuskoulun 

hoitajina, aktiivisina tuntiratsastajina, kisaa-

jina ja talkoolaisina. Niemen tytöt ideoivat 

lehteen sekä TRS:n someen sellaisia sisäl-

töjä, joita nuoret kaipaavat. 

Mukaan liittyy myös Mandi Kirja-

vainen, joka on jo pitkään pitänyt suosittua 

blogiaan Mandi & Amancer. Mandi valit-

tiin juuri päättyneiden Hevoset 2017 -mes-

sujen 10 tähtiblogistin joukkoon.  

Jo 70-luvulla Lahtisen Ollin huo-

massa hevoselämänsä aloittanut ja aivan 

Hokin alkutaipaleilta asti lehteä lukenut 

Tiina Keskinen on tamperelainen äidinkie-

len opettaja ja monelle tuttu Aamulehden 

kolumneistaan. Tiinan juttuja saamme jat-

kossa lukea myös NettiHokista.  

Ja onneksi myös Jonna on luvannut 

tuottaa juttuja ja kisaraportteja jatkossakin 

NettiHokkiin. 

Kuusen Matti jatkaa pakinoitaan ai-

na, kun sopiva aihe tulee kohdalle. Kun ta-

paat Matin, voit pyytää häntä ottamaan kan-

taa toivomaasi asiaan tai haastaa muiste-

lemaan herkullisella tavallaan menneitä. 

Ja muistathan, että kuka tahansa voi 

kirjoittaa NettiHokkiin tai antaa juttuide-

oita. Seura on kaikki sen jäsenet yhdessä, 

joten tehdään myös NettiHokkia yhdessä.  

 

Anu
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Puheenjohtajan tervehdys
 

Tämä vuosi on alkanut melkoisella vauh-

dilla. Uudet tuulet ovat puhaltaneet vuoden 

vaihteesta alkaen. 

Hallitukseen saatiin uusia vireitä ih-

misiä ja alkuvuosi on mennyt Kaamos-

cupin, kiinteistöasioiden ja yhteistyökump-

paneiden rekrytoinnissa. Uusia kumppa-

neita onkin saatu melkoinen määrä. Siitä 

täytyy kiittää uutta hallituksen jäsentä Nelli 

Eskolaa, jolle tuo homma sopii kuin nenä 

päähän. Tulosta syntyy. 

Kiinteistöasioissa Tampereen Ratsas-

tuskeskuksen tarhaprojekti etenee vaiheit-

tain. Se on valtava panostus ja se on pakko 

tehdä osissa. Varovainen toive on, että syk-

syllä päästäisiin aloittamaan ensimmäinen 

vaihe. 

Hallituksessa meillä on jokaisella 

oma ruutumme ja näin vältymme itse kukin 

ylikuormitukselta.  

Kisa-asiat on tällä hetkellä meidän 

akilleen kantapää. Tällä en tarkoita sitä, et-

teikö hommaa osattaisi. Meillä on vaan lii-

an vähän niitä osaajia, jotka lähtisivät yk-

sittäisen kisan vetovastuuseen. Siihen täy-

tyy kouluttaa ja opastaa uusia ihmisiä. Nyt 

se on pitkälti meidän samojen hallussa ja 

mieluusti tässä opettaisi nuorempaakin su-

kupolvea ottamaan vastuuta kilpailuiden 

järjestämisetä. Se on ihan järkeenkäypää ja 

loogista hommaa, mutta kieltämättä ennak-

kotyöt ovat ehkä se työläin rasti. Itse kisa-

päivänä pitää olla paikan päällä ensim-

mäisenä ja lähdettävä viimeisenä, tehtävänä 

on huolehtia, että homma toimii ja ihmiset 

ovat oikeilla paikoilla toimihenkilötehtävis-

sään oikeaan aikaan riittävästi opastettuina.   

Kilpailunjärjestämisen koulutus olisi var-

maan taas paikallaan. Reilusti voi myös 

laittaa kisajaostolle viestiä kiinnostukses-

taan kilpailutoimintaan. Siinä jos missä saa 

vinkkejä omaan ratsastukseen ja esteki-

soissa radalla oppii lukemaan ratamestarin 

ajatuksia siitä, miksi hän tekee tiettyjä teitä 

ja tehtäviä. Kouluradan rakentaminen ja 

tuomareiden sihteerinä oleminen on myös 

todella avartavaa.   

Hevosmessuilla TRS oli taas talkoile-

massa molempina päivinä ja olikin ilo kat-

sella sitä reipasta ja vastuullista sitoutu-

mista annettuihin tehtäviin. Hyvä te ja kii-

tos! 

Ensi vuosi on hevosmessujen 10-

vuotisjuhlavuosi ja eiköhän TRS taas osoita 

osaamistaan siellä. Erityiskiitos vielä Nii-

hama Ridingille ja kisatiimiläisille, jotka 

kahden päivän varotusajalla lähtivät Correl 

Barrel Race -kisaan. Veera ja Riikka Niemi 

sekä Pinja Bäckman viilettivät upeasti rat-

sastuskoulun Fanilla ja Blondilla Ypäjän 

joukkuetta vastaan. Harjoittelematta ero 

Ypäjän voittajajoukkueeseen oli vain 1 se-

kunti! Eli ensi vuonna voitaisiin ottaa se po-

kaali meille! Tytöt ja hepat tuntuivat nautti-

van vauhdikkaasta kisasta. Ja messuilla tuli 

uusi julkkisheppakin Niihamasta: Blondi 

pääsi SRL:n Fred Sundvallin kanssa Hevo-

set kaivarissa -videoon. Vähän tuo Blondi 

siinä Frediä lähentelikin lopussa. 

Hyvää kevättä ja pitäkäähän huolta 

toisistanne, itsestänne ja nelijalkaisista par-

haista kavereistanne! 

 

Irmeli
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Hallituksen jäsenet 2017 
 

TRS:n hallitus vastaa sekä seuran omistamasta kiinteistöstä Tampereen Ratsastuskes-

kuksesta että seuran harrastus-, valmennus- ja kilpailutoiminnasta.  

 

Irmeli Heliö 

 

Olen Irmeli ja aloitin tänä vuonna kolman-

nen kauden seuran puheenjohtajana. Teh-

tävä on haasteellinen ja mielenkiintoinen. 

Välillä vaan tuntuu, että omat työt jäävät 

jalkoihin. Mutta sitähän tämä vapaaehtois-

työ on. Kun rakastat lajiasi, olet valmis 

viettämään vapaa-aikasi lähes 100 % sen 

parissa.  

Leipätyökseni olen freelancer toimit-

taja, dokumenttiohjaaja, käsikirjoittaja ym. 

media-alan sekatyöläinen. Omaa hevosta ei 

enää ole ja seuraan nykyään sen oman kas-

vatin elämää etäältä – onnellisena siitä, että 

rakkaalle lapselle La Centellalle alias 

”Lurppa” löytyi mahtava tavoitteellinen 

perhe.   

Outoahan tämä vieläkin on olla hevo-

seton, mutta nyt voi käydä ratsastuskoulun 

tunneilla ja Niihama Riding Oy:n tuntihepat 

ovatkin jo saaneet minusta ihailijansa: laa-

dukkaita ja persoonallisia kavereita. Jos täs-

tä vielä ottaisi tavoitteita ja vaikka opettelisi 

kouluohjelmia! Estekisat taidan jo jättää vä-

liin.  

Käyn perjantaiaamuisin vakitunnilla 

Päivi Arvion hyvässä opissa ja täytyy sa-

noa, että on tämä laji siitä ihana, että ikää se 

ei katso ja kyllä kaikki muu unohtuu ratsas-

taessa ja hevosten kanssa touhutessa. Mi-

nulle ratsastustunnin yksi tärkein osa on 

laittaa heppa kuntoon ennen tuntia ja se 

ihana tuusaaminen tunnin jälkeen. Se tuok-

su, joka jää tallilta lähtiessä.  

Toinen rakas paikka minulle on Sap-

peen ratsutila ja Reija Vähätalon tunnit ja 

viikonloppuleirit. Tätiratsastajalle on tär-

keää saada olla oma itsensä tutussa ja tur-

vallisessa porukassa, kun välillä vähän jän-

nittää varsinkin estetunnilla.  

Vastuualueenani on puheenjohtajuu-

den lisäksi seuran talousasiat ja rahaston-

hoitajan tehtävät. Kilpailuissa pyrin ole-

maan talkooapuna ja lisenssieni mukaan 

toimihenkilönä, TPJ:nä, estetuomarina. 

Usein minut näkee myös Niihama Riding 

Oy:n 1-tason estekisoissa tuomarina. 

 

Arto Vuojolainen 

 

Aloitin TRS:n uutena hallituksen jäsenenä 

tämän vuoden alussa ja takana jo kolme ko-
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kousta. Yritän osaltani auttaa seuraa menes-

tymään ja tarjoamaan mahdollisimman hy-

vät harrastusmahdollisuudet sekä aktiivista 

toimintaa kaikille jäsenille.  

Erityisesti pyrin edesauttamaan seu-

raa talousasioissa. Itselläni on hiukan oma-

kohtaistakin ratsastuskokemusta, sillä kävin 

aikuisena kuutisen vuotta säännöllisesti rat-

sastamassa. Suosittelen ja rohkaisen siksi 

kaikkia aikuisiakin aloittamaan tämän lajin, 

ei ole mitään estettä mennä alkeiskurssille 

ja aloittaa. Erinomaista keskivartalotreeniä!  

Viime vuodet ovat itselläni menneet 

huoltojoukoissa hienojen ratsastuskokemus-

ten parissa tyttäreni kilparatsastuksen myö-

tä. Olen päässyt seuraamaan ja näkemään 

valmennus- ja kilpailutoimintaa monella ta-

solla ja toivon näiden kokemusten auttavan 

itseäni myös seuran hallitustyössä.   

 

 

Nelli Eskola 

  

Moi, olen Nelli Eskola 38-vuotias 7-vuoti-

aan Vilhon ja 5-vuotiaan Vilhelmiinan äiti 

ja yrittäjä.  Monet voi muistaa paremmin 

minut tyttönimelläni Palmu. Aloitin ratsas-

tamisen noin 5-vuotiaana ja säännöllisesti 

aloin hevosia hoitamaan Mäkisen Pekan tal-

lilla Koivistonkylässä 7- vuotiaana, mistä 

tieni vei vuonna 1988 Ahlmanin tallille. 

Olin kesän -89 Ruoveden Ratsutallilla ”ke-

sätöissä” kesän hoitohevoseni Santos III 

kanssa.  

Kilpailin monilla kavereiden hevo-

silla sekä omilla vuokrahepoilla aina 1989–

1994 aluetasolla.  

1993 kävin jo Porhion Jaanalla Val-

keakoskella ratsastamassa poneilla ja kil-

pailin ponilla Fancy. Samoihin aikoihin 

aloittelin hoitelemaan myös Sari Kallio-

maan hevosia, Tukanasta kilpailuissa ja Sa-

rilla oli tuohon aikaan muutamia ratsastetta-

via ja kilpailtavia kotonaan. Siellä muka-

nani oli kesän poni nimeltä Lille Lady. 

1996 valmistuin Ahlmanin maa- ja koti-

talousoppilaitoksesta. Silloin vuokrailin he-

vosta Like A Princess, jonka myöhemmin 

ostin. Kilpailin Lillillä 110-tasolla muuta-

man vuoden. Lillin myin myöhemmin pois 

ja pidin pienen tauon. 

Sisareni omisti tuolloin jo Paavoksen 

ja sen otin hoitooni muutamaksi vuodeksi, 

mutta sitten kilpailuvietti taas nousi ja ostin 

Rantasen Jukalta hevosen Knidiz. No, sitten 

tuli aika perustaa perhe.  

Tällä hetkellä meillä on serkkuni 

shetlanninponit Totti ja Jonttu, joita lapset 

luonnollisesti hoitavat ja rakastavat aina 

maalla Papan luona käydessä. 

Ammatteja löytyy: ravintolaesimies, 

hammas- ja lähihoitaja, valokuvalaborantti, 

sekä se Ahlmanin maa- ja kotitalousyrittä-

jän ammatti. Nykyään toimin palkintokaup-

piaana ja yrittäjänä Pokaalipojilla.  

TRS:n hallitustyön aloitan mielen-

kiinnolla ja kun lähden johonkin, niin sil-

loin mennään 110 % lasissa. Pääasiassa 

vastuualueeseeni kuuluu yritysyhteistyö. 

Jos joku haluaa mukaan yhteistyökumppa-

nina, niin reippaasti vaan ottamaan hihasta 

kiinni. Noita lapsiakin tulette näkemään 

erittäin usein kilpailuiden yhteydessä, ovat 

innokkaita talkoolaisia.  
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Päivi Mikkonen 

 

Olen Päivi Mikkonen. TRS:n hallituksessa 

vastaan viestinnästä, tai oikeammin opette-

len vastaamaan siitä. Tarkoitus olisi, että 

saisimme tehostettua sosiaalisen median 

käyttöä ja ulkopuolista viestintää mm. leh-

tiin seuran ja ratsastuskeskuksen tapahtu-

mista. 

Olen aloittanut oman heppailu-urani 

vasta aikuisena. Nyt olen harrastanut 10 

vuotta ratsastusta ja meidän perheen koulu-

talent-kisaratsukon sponsorointia, kuljetusta 

ja tsemppausta (eli sitä normaalia ”poni-

äidin” arkea).  

Talli- ja heppahommat ovat minulle 

henkireikä elämässäni. Yksi niistä peruspi-

lareista, jotka tekevät minut onnelliseksi. 

Meidän heppa on 11-vuotias ruuna Ootus ja 

hän on aivan ihana persoona. 

 

Riitta Ala-Krekola 

Olen veteraani-ikää vauhdilla lähestyvä 

pohjalaisakka Riitta, joka paremmin tunne-

taan Rituna. 

Hevosten kanssa olen ollut enemmän 

ja vähemmän tekemisissä lapsuudesta läh-

tien. Tampereelle muutin 1990 ja ensikos-

ketus seurahommiin tuli Kissaniityn kan-

sainvälisistä kisoista samana vuonna. 

Ensimmäinen terssiläinen, jonka tapa-

sin, on kunniapuheenjohtajamme Håkan  

 

 
Sandbacka. Vietin 80-luvun loppupuolella 

kesät Tampereella ja vuokrasin kaverini 

kanssa Epilän Nahkatehtaalta huoneen kan-

gaspuille, että voimme kutoa kesän. Hokku 

vuokrasi meille vanhan ruokalan ja siellä 

me kesän paukuttelimme. 

Aloitin ratsastustunnit Tampereen rat-

sastuskeskuksessa hiihtolomalla 1997 ja sen 

jälkeen en ole tontilta juuri poistunutkaan. 

Toimin aktiivisesti kilpailujaostossa 

lähes 15 vuotta. Parhaimmillaan ja ”pahim-

millaan” Tuokilan Hannan kanssa tuli lähes 

asuttua Niihamassa. Välillä oli raskasta, 

mutta enimmäkseen hulvattoman hauskaa 

ja antoisaa. Vietin niin paljon aikaani Nii-

hamassa, että sieltä löytyi myös elämän-

kumppani Matti. 

Seuran historia, palkitsemishistoria 

sekä sääntökokoelma kiinnostavat kovasti 

ja olen järjestänyt ja täydentänyt seuran ar-

kistoa jo vuosia. Se on työ, joka ei koskaan 

tule valmiiksi – aina löytyy uutta ja kaikki 

jäsenistöltä löytyvä seuraa koskeva tieto on 

tervetullutta.  

Veteraanijaoston vetovastuu ja kiin-

teistön kunnosta huolehtiminen yhdessä To-

mas Nymanin ja Irmeli Heliön kanssa ovat 

edellä mainittujen vastuualueiden lisäksi 

tehtäväni seurassa. 
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Elli Vernikos  

 

Tämä on toinen vuoteni Tampereen Ratsas-

tusseuran hallituksessa. Olen kalusto- ja jä-

sentapahtumien vastaava, jolla puuhaa riit-

tää tälle kaudelle näissä merkeissä.   

Seuran kilpailuissa toimin myös 2-

tasoon asti ratamestarina tarpeen mukaan. 

Harrastuksiin kuuluu tällä hetkellä 

ratsastus harrasteluna ja toivottavasti pää-

sen tulevaisuudessa taas vahvemmin harras-

tamaan ja vähän kilpailemaankin. Koirat 

ovat myös lähellä sydäntäni – niiden kanssa 

harrastan koiranäyttelyitä ja muuta muka-

vaa. Tavoitteeni tälle kaudelle on saada 

vahvistettua seuran jäsenten yhteisöllisyyttä 

eri tapahtumien ja seurailtojen muodossa 

sekä saada näkyvyyttä seuralle ja Tampe-

reen Ratsastuskeskukselle.  

 

 

 

 

 

Anu Leppilampi 

 

Hevoset ovat olleet elämässäni 70-luvun 

alusta lähtien välillä tosi tiiviisti, välillä hie-

man etäämmältä tarkkaillen. Tällä hetkellä 

seuratoiminta ja perheen pari omaa pollea 

pitävät suhteen varsin intensiivisenä.   

Seuratoiminnassa roolini on ollut aina 

monipuolinen – yritän auttaa siinä missä 

tarvitaan.  

Iso toiveeni on, että tässä Suomen 

suurimmassa seurassa mahdollisimman 

moni yli tuhannesta jäsenestä miettisi, mitä 

minä voin tehdä yhteisen harrastuksen ja in-

tohimon eteen. Suurin osa seuran jäsenistä 

toivoo ja edellyttää aktiivista kilpailu-

toimintaa ja siinä tarvitaan tekijöitä. Jos jo-

kainen tekisi yhden talkoovuoron vuodessa, 

kisojen järjestäminen olisi yhtä yhteistä juh-

laa. Tervetuloa mukaan!
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SyLi Ry ja Niihama Riding – teemapäivä lasten virkistäyty-
miseen 
 

SyLi Ry ja Niihama Riding järjestivät viime vuoden puolella yhteistyössä hevosaiheisen 

teemapäivän lasten virkistäytymiseen. Ohjelmassa oli niin esityksiä kuin myös tekemi-

sen meininkiä.  

 

Aluksi vikeltäjillä oli näytös niin käynnissä 

kuin laukassakin joululaulujen soidessa 

taustalla. Vikeltäjien monipuolisen esityk-

sen jälkeen oli vuorossa kolmen ratsastajan 

esteratsastusnäytös. Siinä kaikki menivät 

vuorotellen itse keksimänsä esteradan, joi-

den aikana kerrottiin perustietoa esteratsas-

tuksesta. Ennen varsinaista näytöstä katso-

jat pääsivät tutustumaan myös hieman he-

vosten verkkaamiseen. Ensimmäisenä radan 

suoritti Elli P. Astalla, sitten Pauliina T. 

Mirolla ja viimeisenä Linnea K. Rellulla. 

Kaikilla radat onnistuivat oikein hyvin ja 

hevoset olivat hyvässä vireessä. Ratsastus-

näytöksen jälkeen lapset saivat itse kokeilla 

esteiden hyppäämistä keppihevosilla pienen 

kisailun muodossa.  

Kaikki paikalla olevat osallistuivat 

kepparikisaan, josta saivatkin myös ruusuk-

keet kotiin viemisiksi. Kepparikisan jälkeen 

oli vielä mahdollisuus ponitalutukseen ja 

hevosenkenkien maalaukseen. Päivä oli kai-

ken kaikkiaan onnistunut, vaikka osallistu-

jia olikin hieman odotettua vähemmän, tun-

nelma oli sitäkin suurempi! 

 
Teksti ja kuvat: Pauliina Tasala 
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Horze KaamosCupin finaali 12.2. 
 

Horze KaamosCup on Tampereen Ratsastusseuran yhdessä Horzen kanssa järjestämä 

ratsukkokohtainen 1-tason sarjakilpailu esteratsastuksessa. Cup-säännöistä on haluttu 

sellaiset, että ne kannustavat entistä enemmän kehittämään omaa osaamista, hevosmies-

taitoja, siistiä ratsastusta sekä tutustumaan kilpailusääntöihin ja kiinnittämään erityistä 

huomiota käyttäytymiseen kilpailualueella. Hyvä käytös toimihenkilöitä, kanssakilpaili-

joita sekä hevosia kohtaan, siisti ulkoasu ja reilu ratsastus ovat paitsi tärkeä osa lajia, 

osoittavat myös kunnioitusta sitä kohtaan ja valmistavat ratsastajia tulevaisuuden isom-

piin kilpailuihin.

Tammikuussa ratsastettiin neljäs osakilpailu 

ja helmikuun 12. päivä oli finaalipäivän 

vuoro. Päivän kahdessa ensimmäisessä luo-

kassa, jotka hypättiin 50–60 ja 70–80 cm 

korkeudella oli yhteensä 72 ratsukkoa ja ja-

ettiin yhteensä 44 voittajaruusuketta puh-

taista radoista.  

MiniCupin voittoon ratsasti Pirkkalan 

ratsastuskoulun ratsukko Anna-Marga-

reetta Orsmaa ja Bobby Boy des Quatre 

Chemins. Onnellinen ratsastaja kertoi, että 

Bobby on sellainen poni, johon voi aina ja 

kaikissa tilanteissa luottaa. Silti voitto tuli 

kuulemma yllätyksenä. 

KaamosCupin finaaliin oli kvaalautu-

nut 6 ratsukkoa ja voittoon ratsasti Kangas-

alan ratsastajia edustava ratsukko Anniina 

Koskinen Zorillo. 

Molemmissa finaaliluokissa oli tyy-

liarvostelu ja tyylituomarina toimi Marja 

Tetri-Rantanen.

 

 

 

NettiHokin toimituksen uudet jäsenet – Riikka ja Veera esit-
telyssä 

 

 

Olen Veera Niemi, 15-vuotias heppatyttö. 

Rakas harrastus sai alkunsa Ruoveden rat-

sutallin aikaan v. 2009, ja siitä lähtien olen 

Niihamassa enemmän tai vähemmän pyö-

rinyt. Alkuun ratsastus oli vain harrastus, 

mutta sittemmin kilpaileminenkin alkoi 

kiinnostaa. Muutaman vuoden aikana on 

monenlaisilla tuntiponeilla ja -hevosilla 

käyty kisoissa, ja tällä hetkellä kahden tun-

tihepan Novon ja Paten kanssa kilpaillaan 

estepuolella. Nykyisin arkea piristää ja kii-

rettä viikkoihin tuottaa kaksi hoitohevosta. 

 

Olen Riikka Niemi, Veeran isosisko. Käyn 

lukiota ensimmäistä vuotta ja vapaa-ajan 

kulutan suurimmaksi osaksi tallilla. Olen 

harrastanut ratsastusta syksystä 2010 läh-
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tien Niihamassa ja pysynyt samalla tontilla 

siitä lähtien. Olen muutaman vuoden kil-

paillut tuntihevosilla lähinnä esteitä ja sa-

man verran toiminut talkoolaisena seuran 

kisoissa. Nykyinen kisakaveri on myös 

opetushevonen, Ulla. Minulla on ratsastus-

koulusta kaksi hoitohevosta kuten Veeral-

lakin.

 

 

 

 

  

Haluaisitko muistaa elämäsi hevosta muistolaatalla? 
 

Nyt se on mahdollista! 
 

Tampereen Ratsastuskeskuksen rakentamiseen on aikanaan kerätty varoja muistolaatoil-

la, joita löytyy tallin seiniltä ja karsinoiden ovista. Nyt kun keskusta on parannettu hur-

jasti lainarahalla, kaipaa seura apuasi, jotta lainat eivät kasva liikaa. Muistolaatat sijoite-

taan 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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Ohjasajoklinikka oli loppuunmyyty – jatkoa odotellaan 
 

18. helmikuuta järjestivät HH Professional Horse Training, TRS ja KaRa Håkan Wahl-

manin ohjasajoklinikan Tampereen Ratsastuskeskuksessa. Tilaisuus oli loppuunmyyty 

jo viikkoja ennen tapahtumaa, eivätkä kaikki kiinnostuneet edes mahtuneet mukaan. 

 

Tilaisuus oli juuri niin hyvä kuin osasi 

odottaakin. Teoriaosuudessa Hockus kertoi 

ohjasajon perusasioista, mutta erityisesti he-

vosen fysiologiasta. Tiesittekö itse, että he-

vonen ei juurikaan pysty taipumaan rungos-

taan, vaikka aina niin sanotaankin? Todelli-

suudessa hevosen luuston rakenne on sellai-

nen, että sen jäykin kohta on juuri satulan 

kohdalla. Lisäksi kun kylkiluiden ja oka-

haarakkeiden päälle laitetaan vielä jäykkä 

satula, haihtuu viimeinenkin toivo rungon 

taipumisesta. 

Demo-osuudessa pääsimme seuraa-

maan Hockuksen mestarillista ohjasajoa. 

Hevonen, joka oli hänelle ennestään tunte-

maton, toimi ohjasajossa juuri niin upean 

näköisesti kuin ammattilaisen otteissa sopii 

olettaakin. Hockus sai ohjasajon näyttä-

mään uskomattoman helpolta. Onneksi me 

ratsastajat tiedämme, että mikä hevosten 

kanssa näyttää uskomattoman helpolta, on 

todellisuudessa kovan työn ja taidon tu-

losta. No, se tuli kotioloissa varmasti todis-

tettuakin kaikkien niiden kohdalla, jotka 

klinikasta innostuneina lähtivät ohjasajoa 

harjoittelemaan. Ensin yritetään saada he-

vonen kulkemaan käynnissä vain suoraan ja 

isolla ympyrällä. 
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3-tason koulukilpailut 12.3. 
 

TRS:n 3-tason kilpailukausi avattiin maaliskuun puolivälissä koulukilpailuilla. Kisapäi-

vän ohjelmassa oli luokkia monen tasoisille ratsukoille, kun luokkia oli 2-tason helposta 

B:stä 3-tason Prix st Georgesiin. Suorituksia päivän aikana nähtiin 78.

 

Kilpailun lähtöjen määrä oli sen verran suu-

ri, että yhdellä radalla ratsastettuna ne olisi-

vat kestäneet kellon ympäri. Tästä syystä 

yksi luokka laitettiin harjoitusmaneesiin ja 

muut ratsastettiin kilpailumaneesissa. Myös 

verryttely tapahtui kilpailumaneesissa.  

Kilpailupäivä aloitettiin luokalla 2 

Prix de Johanneksen klinikka helppo B:3 

avoin 5–6-vuotiaille hevosille. Tuomariston 

puheenjohtaja Paula Nysten halusi nuorille 

hevosille mahdollisimman miellyttävän ver-

ryttelyn, joten nuoret hevoset saivat verry-

tellä ilman, että verryttelyssä oli ruuhkaa eli 

kahden luokan ratsukoita samaan aikaan. 

Luokkaan osallistui 10 ratsukkoa, joista 

voittoon ratsasti Sanna Kahari (TT) hevo-

sella Franzi ratsukon prosenttien ollessa 

65,795. Toinen ja kolmas sija menivät Kira 

Kanervalle (HyvUra) hevosilla Happy Ri-

coss Boy (65,341 %) ja Helios (64,545 %). 

Kun nuoret hevoset olivat saaneet 

urakkansa päätökseen, aloitettiin kilpailu-

maneesissa luokka 4 Prix de ravintola.fi 

vaativa B:0 ja harjoitusmaneesissa luokka 1 

Prix de Aisapojat helppo B:3. Vaativa B 

ratsastettiin 3-tasolla ja se oli avoin kaikille. 

Luokkaan osallistui 13 ratsukkoa, joista 

neljä sijoittui. Luokan voittoon ratsasti Oo-

na Kallionpää – Don Trigo (DR Team) 

prosentein 65,000. Toiseksi sijoittuneelle 

Lassi Lehmustolle (YR) hevosella Quartus 

tapahtui radalla harmillinen unohdus, joka 

maksoi ratsukon voiton, sillä eroa voitta-

jaan jäi vain 2,5 pistettä ratsukon prosent-

tien ollessa 64,857. Kolmannelle sijalle rat-

sasti Mea Packalén Valley Dance D:llä 

(HURA, 63,875 %) ja neljänneksi Nina 

Winqvist Just A Rubinilla (KF, 63,250 %). 

Harjoitusmaneesin kaikille avoin 

helppo B kilpailtiin 2-tasolla ja sen voitosta 

lähti kilpailemaan 22 ratsukkoa. Luokan 

voittoon, 10 pisteen erolla toiseksi sijoittu-

neeseen, ratsasti Netta Pekkinen (KARA) 

Braveheart II:lla. Ratsukon tulos oli 66,591 

%. Toiseksi sijoittui Tiina Ranta Liberty 

Nightilla (Lu-Sar, 64,318 %) ja kolman-

neksi Meri Mäntynen Moondelight Ran 

Tan Planilla (LaRa, 63,636 %). Terssiläi-

sistä luokassa sijoituksen nappasi neljän-

nellä sijallaan Tiia Koskimies Domino 

Dolla (63,523 % jääden vain 0,5 p kolman-

nesta sijasta) ja viidennellä sijallaan Neea 

Rantanen Million Dollar Babyllä (63,068 

%). Luokassa nähtiin melkoisia piste-eroja 

tuomareiden välillä, kun joidenkin ratsukoi-

den kohdalla ero oli jopa 10 %. 

Vaativan B:n jälkeen kilpailumanee-

sissa jatkettiin päivän pääluokalla Prix St 

Georges, joka kilpailtiin siis 3-tasolla. Good 

Feelings Centerin sponsoroimaan luokkaan 

osallistui seitsemän ratsukkoa. Luokan tuo-

marit Paula Nysten (C), Anna-Leena 

Laakso (M) ja Sari Vekka (B) olivat harvi-

naisen yksimielisiä luokan ykkösestä ja 

kakkosesta. Luokan ylivoimaiseen voittoon 

ratsasti yli 50 pisteen erolla Anna Kärk-

käinen Elves Angelilla (YR) ratsukon tu-

loksen ollessa 70,088 %. Toiseksi sijoittui 

Sophia Backlund Hilton III:lla 

(Korsholms, 65,307 %). Tarkkasilmäiset 

saattoivat huomata Sophian vauvamahan 

kisatakin alta. Ratsastaja ei siis suinkaan ole 

innostunut herkuista sitten viime kauden, 

vaan odottaa esikoistaan. 

 
Anna Kärkkäinen ja Elves Angel (YR) 
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Päivän viimeisenä luokkana ratsastettiin 2-

tason kaikille avoin helppo A:2, johon osal-

listui 26 ratsukkoa. Sen voittoon ratsasti 

Susanna Therman Ensolla (HURA) pro-

senttien ollessa 70,345. Toiseksi sijoittui 

TRS:n Tanja Alppi hevosellaan Tip Top 

(67,414 %) ja kolmanneksi Karoliina Nie-

minen-Poutanen hevosellaan Birkhill 

Black Rose (SRS, 66,034 %). Tässäkin luo-

kassa tuomareilla Sari Vekka (C) ja Sari 

Nevalainen (M) oli yhtenevä näkemys luo-

kan kolmesta ensimmäisestä. Terssiläisistä 

luokassa sijoittui myös Anne Leinonen 

Säämiehellä ollen viides prosenteilla 

64,569. 

 
TRS:n Tanja Alppi ja Tip Top 

 

Kisapäivä oli keväinen. Aamulla oli pikku 

pakkasta, joka teki varsinkin kilpailumanee-

sin tauksesta jäisen ja liukkaan. Päiväksi oli 

luvattu jopa 10 lämpöastetta, mutta ihan 

niin korkeisiin lämpötiloihin ei päästy, 

vaikka päivällä sää lämpenikin ja piha-

alueella sai väistellä lätäköitä.  

Uutena TRS:n hallituksessa tänä 

vuonna aloittanut Nelli Eskola on vuoden 

ensimmäisien kuukausien aikana pistänyt 

tuulemaan yhteistyökumppanirintamalla ja 

kaikille luokille oli löytynyt sponsori.  

Kilpailujen puffettia on vuoden alusta 

asti pitänyt Tammelan Hovi, joka tälläkin 

kertaa tarjosi maukkaita aamiaisia ja lou-

naita sekä pikkupurtavaa kahvin kera. Myös 

Tammelan Hovi on  TRS:n yhteistyökump-

pani. Kaikki TRS:n yhteistyökumppanit ja 

heidän TRS:n jäsenille tarjoamat edut löy-

tyvät seuran nettisivuilta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Tanja Ukkonen. 

 

 

 

 

Tampereen Ratsastusseuran yhteistyökumppanit 
 

TRS:lla on paljon kumppaneita, jotka tukevat toimintaamme esim. ostamalla luokkia  

kisoista sekä tarjoamalla seuran jäsenille alennuksia. Käy tutustumassa näihin jäsenetuihin 

seuran sivuilla http://www.tampereenratsastusseura.fi/seura/jasenedut/ 

 

Käytä yhteistyökumppaneiden palveluita, samalla tuet seuran urheilu- ja kilpailutoimintaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tampereenratsastusseura.fi/seura/jasenedut/


 14 

3-tason estekilpailut 2.4. 
 

TRS:n 3-tason estekilpailujen kausi avattiin huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina, jol-

loin ohjelmassa oli seitsemän luokkaa 2- ja 3-tasolla. Kilpailujen pääluokassa kisattiin 

Humu-Pekan Muistopalkinnosta 130 cm:n esteillä. Kilpailupäivän aikana nähtiin 183 

lähtöä. 
 

Kilpailupäivä aloitettiin kaikille avoimella 

2-tason 110 cm:n luokalla, jonka sponsoroi 

Tammer Riders lahjana 90-vuotiaalle 

TRS:lle. Luokan arvosteluna oli kaksivai-

heinen 367.1. Ratamestari Johanna Mik-

kola oli rakentanut mukavan radan, sillä 32 

luokkaan lähteneestä ratsukosta 18 selviytyi 

molemmista vaiheista virheittä. Luokan 

voittoon ratsasti lähes viiden sekunnin tur-

vin Pyry Kivikoski Lars-R:llä (TUUR). 

Toiseksi sijoittui Ansa Tynjälä Joko Ono 

H:lla (EPUR) ja kolmanneksi Elina Harju-

nen Casino III:lla (Kuor). TRS:läisistä si-

joituksen nappasivat Mirella Luhtala – 

Calmee (5.) ja Kullo Kender – Uliostot 

(6.). 

Luokka 2 oli Prix de Tuloste, jossa 

estekorkeus oli 120 cm. Kaikille avoin 

luokka kilpailtiin 3-tasolla ja sen arvoste-

luna oli A.2.0. Luokka oli päivän suurin 39 

lähdöllä. Edellisen luokan kakkonen Ansa 

Tynjälä Yoko Ono H:lla jatkoi hyvää rat-

sastusta ja tässä luokassa se riitti voittoon. 

Toiseksi sijoittunut TRS:n Marja Tetri-

Rantanen C-Incanthalla hävisi voittajalle 

reilu kaksi kymmenystä. Kolmanneksi si-

joittui Jenni Kammonen Evita van het 

Myggebosilla (VirRat). Terssiläisistä si-

joille ylsivät Anna Kankaansivu – Up To 

Date (4.), Kullo Kender – Carmelo (9.) ja 

Maija Blom – Paradise Princess (10.). Yh-

deksän ratsukkoa suoriutui radasta virheittä 

Maijan viedessä viimeisen ruusukkeen no-

peimpana neljän virhepisteen ratsukkona. 

Luokka 3 oli päivän pääluokka. Siinä 

Humu-Pekan Muistopalkinnosta kilpailtiin 

130 cm:n esteillä arvostelulla AM5. Luok-

kaan osallistui 25 ratsukkoa, joista ensim-

mäisen kierroksen virheittä hyppäsi kah-

deksan ratsukkoa ja selvitti näin tiensä uu-

sintaan. Uusinnassa vielä kuusi ratsukkoa 

onnistui tekemään virheettömän suorituk-

sen. Luokan voitti viime vuoden tapaan 

Kullo Kender, jolla tällä kertaa voittorat-

suna oli LRK Striga. Kullo sijoittui myös 

toisella ratsullaan LRK Astrid L, jolla hän 

oli neljäs. Toiseksi luokassa sijoittui Jukka 

Rantanen Carlos Santanalla (YR) ja kol-

manneksi Pyry Kivikoski Niagarolla. Uu-

sinnan alussa nähtiin pahannäköinen putoa-

minen, kun Jenni Kammonen lensi naama 

edellä esteeseen Evita van het Muggebosin 

kiellettyä. Onneksi Jenni selvisi hurjannä-

köisestä tilanteesta muutaman tunnin ensi-

apureissulla, aivotärähdyksellä, mustelmilla 

ja haavoilla. 

 
Kullo Kender ja LRK Striga juhlivat Humu-

Pekan Muistopalkintoa 

Luokassa 4 kilpailtiin 140 cm:n esteillä ar-

vostelulla A.2.0. Kun Nita Raiskio päätti 

edellisen luokan hypättyään jälki-ilmoittau-

tua tähän luokkaan, nähtiin luokassa neljä 

suoritusta. Kaikki ratsukot kiersivät radan 

yhdellä pudotuksella. Heistä nopeimmin 
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selviytyi Nita Raiskio Dolandalla. Toiseksi 

sijoittunut Kullo Kender LRK Strigalla hä-

visi Nitalle lähes 4 sekuntia. 

 
Nita Raiskio ja Dolanda 

Isojen luokkien jälkeen esteitä madal-

lettiin 90 cm:iin. Luokka Prix de Pokaalipo-

jat kilpailtiin 2-tasolla ja arvostelulla 367.1. 

Luokan 38 lähtijästä 16 selviytyi toiseen 

vaiheeseen, jossa vielä 13 ratsukkoa onnis-

tui tekemään puhtaan radan. Luokan voit-

toon ratsasti Janica Asula hevosellaan Gol-

den Victory (KF). Toiseksi sijoittui TRS:n 

Laura-Linnea Nyblom ponillaan Haver-

stein’s Rosanna ja kolmanneksi KARA:n 

Kaisla Kivistö ponillaan Jingelbel van de 

Delthoeve. TRS:läisistä sijoituksen ratsasti-

vat Erika Kähönen – Larson (4.), Nuppu 

Takala – Bitonka A (5.), Matilda Hakala 

– Conrad III (6.), Peppi Lumio – Bona-

parte II (7.), Pinja Setälä – Cameja (8.) ja 

Mandi Kirjavainen – Amancer (10.).  

Päivän kaksi viimeistä luokkaan oli 

jaettu a- ja b-osiin. Luokassa 6 estekorkeus 

oli 100 cm a-osan ollessa avoin kaikille (2-

taso) ja b-osan suomenhevosille (3-taso). 

Molemmat ratsastettiin arvostelulla 367.1. 

Avoimen metrin sponsorina toimi Tamme-

lan Hovi. Sen voittoon ratsasti TRS:n Mira 

Rantanen pitkältä kisatauolta palanneella 

Chickillä. Nopeasta ratsastuksesta tunnettu 

Mira käänteli Chickiä toisessa vaiheessa 

niin, että eroa seuraavaan syntyi lähes neljä 

sekuntia. Luokan kuudesta sijoituksesta vii-

si meni TRS:läisille. Toiseksi sijoittui Sofia 

Saarinen – Cotton Socks, kolmanneksi 

Mandi Kirjavainen – Amancer, neljänneksi 

Laura-Linnea Nyblom – Haverstein’s Ro-

sanna ja kuudenneksi Saara Lehtonen – 

Dana H. Toiseen vaiheeseen selvisi 10 rat-

sukkoa, joista seitsemän piti nollan myös 

toisessa vaiheessa. 

Kukkavanamon sponsoroimaan suo-

menhevosille avoimeen metriin osallistui 

16 ratsukkoa. Luokan voitosta käytiin tiuk-

ka taisto, kun luokan puolivälin jälkeen rat-

sukko toisensa perään alitti edellisen rat-

sukon tekemän johtoajan. Lopulta järjestys 

muodostui seuraavaksi. Luokan voitti Lin-

nea Haukilehto Hiiden Linkmanilla 

(STAR). Eroa toiseksi sijoittuneeseen Mar-

ja Tetri-Rantaseen Niisun Nestorilla kertyi 

noin 1,5 sekuntia. Kolmanneksi sijoittui 

Petra Mattila Valon Veikalla (VARSA) ja 

neljänneksi Heli Rainio Fantaasialla 

(SUORA). Kaikkiaan kuusi ratsukkoa sel-

visi toiseen vaiheeseen, jossa viisi ratsuk-

koa onnistui vielä pitämään nollan. 

Luokassa 7 estekorkeus oli 110 cm. 

A-osa oli avoin 5–7-vuotiaille nuorille he-

vosille (2-taso) ja b-osa jälleen suomenhe-

vosille (3-taso). Molempiin osallistui neljä 

ratsukkoa. Nuorten hevosten arvosteluna oli 

A.0.0 ja ruusukkeen kanssa radalta poistui-

vat Salla Jokela – Juniper Cleopatra (TT), 

Anniina Koskinen – Zorillo (TRS) ja Jan-

na Jensen Hamont (HARI). Suomenhe-

voset jatkoivat arvostelulla 367.1. Elixian 

sponsoroiman luokan voittoon ratsasti ai-

noana molemmista vaiheista virheittä sel-

vinnyt Marja Tetri-Rantanen Niisun Nesto-

rilla. Toiseksi sijoittui toisen vaiheen yh-

dellä pudotuksella Hanna Sairanen Musta 

Magialla (YR). 

Kilpailun johtotehtävissä ratamestari 

Johanna Mikkolan lisäksi toimi tuomariston 

puheenjohtajana Ari Eriksson, kilpailujen 

johtajana Paula Rantanen ja pääste-

wardina Matti Kuusi. Pitkän kilpailupäivän 

läpiviemisessä auttoi joukko ahkeria talkoo-

laisia, joita ilman yksiäkään kilpailuja ei 

voitaisiin pitää. Kilpailu- ja talkooväen 

muonituksesta vastasi tälläkin kertaa Tam-

melan Hovi. 

 

Teksti: Jonna Vilén. Kuvat: Susanna Kauranen.



 16 

 

Vuoden parhaat 2016 

 
 

 

 

PONI ESTE  MATILDA RENTTO  

JUNNU ESTE  JOONA MANSIKKAOJA  

NUORI ESTE  NITA RAISKIO  

SENNU ESTE  ANNA-JULIA KONTIO  

KENTTÄ   SANNA SILTAKORPI  

SH   MARJA TETRI-RANTANEN  

PONI KOULU  OOSA SIVEN  

OLLIN ORHI  NINJA RORARIUS  

RIITAN RUUNA  KAROLIINA VUOJOLAINEN   

TALKOO PALKINTO perhe KÄHÖNEN  

VUODEN AHKERA  VEERA ja RIIKKA NIEMI  

VUODEN MIES  KULLO KENDER    
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Hevoset-messut vakiinnuttanut asemansa johtavana hevosalan 

messutapahtumana 
 

Kaksipäiväisillä Hevoset-messuilla 8.–9.4. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa oli 

ennätykselliset 220 näytteilleasettajaa ja 15 855 kävijää. Ohjelma-areenalla ihailtiin näy-

töksiä, hevosrotuja ja kisattiin kovatasoiset este- ja kouluratsastuskilpailut. Hevoset 

2018 -messut järjestetään 7.–8.4.2018. 

 

Heikki

TRS on ollut vahvalla panoksella mukana 

Hevoset-messuilla alusta alkaen. Olemme 

mukana suunnittelutyöryhmässä sekä vas-

taamme messujen aikana Hankkija-areenan 

tapahtumien radoista ja muista esiintyjien 

kalustotarpeista. Racing-areenan äänen-

toisto oli tänä vuonna lauantaina myös 

TRS:n hoidossa. Myös alueen hevoskarsi-

nat organisoidaan TRS:n kautta ja ne olivat 

tänä vuonna Ina Järvisen ammattitaitoi-

sissa käsissä. TRS:n omalla osastolla nä-

kyivät edustavasti seuran toiminta sekä yh-

teistyökumppanit. 

– Messut olivat kaikin tavoin ennä-

tykselliset: neliömäärältään, näytteilleaset-

tajiltaan ja mikä parasta – kävijöiltään. Yh-

teistyökumppaneiden ja näytteilleasettajien 

kanssa saimme aikaan taas huikean ta-

pahtuman, joka vuosi vuodelta kasvaa.  

Hevosihmiset ratsastus- ja ravipuo-

lelta sekä suuri yleisö ovat löytäneet tämän 

tapahtuman ja ottaneet sen omakseen, joten 

ei voi olla kuin tyytyväinen. Ensi keväänä 

järjestetään kymmenes Hevoset-tapahtuma 

ja se näkyy varmasti messujen sisällössä, 

kertoo projektipäällikkö Veli-Pekka Rou-

vali Tampereen Messut Oy:stä.  

Kilpailuareenalla TRS:aa edustivat 

Mira Rantanen, Marja Tetri-Rantanen, 

Sofia Saarinen, Nita Raiskio, Kullo Ken-

der sekä Sari Lundén.  

Mira otti Warnaba L Z:lla voiton 

lauantain junioriluokassa. Luokka oli Hel-

sinki International Horse Show Bonus-

luokka ja luokan voittaja sai paikan Hel-

sinki International Horse Show juniori 

Tourille.  

Lauantain suomenhevosille avoimes-

sa 100 cm:n luokassa Tytteli sijoittui toi-

seksi Niisun Nestorilla. 

Sunnuntain 130-luokassa nähtiin 

hieno uusinnan sekuntitaistelu, jossa voit-

toon ratsasti Kullo Kender LRK Artasilla 

ja kolmanneksi Tytteli C-Inchantalla puoli 

sekuntia Tuusulan ratsastajien Pyry Kivi-

koskelle ja Niagarolle hävinneenä. 

 

 
Mira Rantanen ja Warnaba L Z  

kuva Hanna Heinonen 

 

 

 
Tytteli Tetri-Rantanen ja C-Incantha sekä 

luokan sponsorin edustaja Hankkijan osas-

topäällikkö Heikki Kankainen  

kuva Haven  
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TRS:n osastolla annettiin tietoa seuran 

toiminnasta, otettiin vastaan liittymisiä, 

myyntiin seuratekstiilejä sekä upeita 90-

vuotisjuhlan kunniaksi valmistettuja kaita-

liinoja. Kaitaliinoihin on painettu valoku-

via seuran taipaleelta ja niitä on edelleen 

myynnissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osastolla sai teettää hevoselle nimilaatan ja 

tässä asiakkaana piipahtanut heppamaail-

man julkkis Koru-Arvi esittelee Valko-

hevosensa nimilaattaa. 
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Meidän tallijengi  
 

Oma ja siskojeni hevoshulluus alkoi 1970-

luvulla Kaupin tallin jengissä. 

Olin muistaakseni 14-vuotias, kun ensim-

mäisen kerran astuin jalallani ratsastuskou-

lun tiloihin. Se oli menoa siltä seisomalta. 

Alku oli hieman kankeaa. Jo aiemmin har-

rastuksensa aloittaneet hevostytöt olivat 

luoneet tiukan hegemonian tallielämän ym-

pärille. Poikiakin tallilla kävi, mutta heitä ei 

vallankäyttö tuntunut kiinnostavan. He pyö-

rivät omissa porukoissaan, ja me tytöt seu-

railimme heidän touhujaan enemmän tai vä-

hemmän ihaillen. 

Hierarkia oli tiukka. Uusimpina tu-

lokkaina jouduimme monenlaisen tylyttä-

misen kohteiksi. Kaksi juttua on erityisesti 

jäänyt mieleen: Äiti oli kutonut minulle 

joululahjaksi kauniin punaisen pipon. Me-

nin joulun jälkeen iloisena tallille, kun joku 

vikkelä nappasi pipon päästäni ja kaivoi sen 

lämpimään lantakasaan. Tuntui pahalta. 

Mutta ei auttanut muuta kuin kaivella lanta-

kasaa aikansa. Onnekseni pipo löytyi ja pe-

sun jälkeen se oli taas käyttökelpoinen. Toi-

nen tapaus liittyy Taulaniemen leirikesiin. 

Olimme jo jonkin aikaan siskoni kanssa ol-

leet jonkinasteisesti hyväksyttyjä poruk-

kaan, joten saimme lähteä tallijengin kanssa 

hoitamaan tuntihevosia ennen leirien alkua. 

Ensimmäisenä iltana kuulin, kun jotkut ty-

töt alapedeillä kuiskivat, että kusetetaan 

Keskisiä, kun ne on nukahtanut.  En uskal-

tanut nukkua sinä yönä, joten jäi kokematta, 

mitä ”kusetus” olisi tarkoittanut. 

Keskisten sitkeys palkittiin lopulta. 

Emme pelästyneet emmekä luovuttaneet, 

vaan tölvimisistä huolimatta saavuimme 

tallille joka päivä ja junnasimme itsemme 

lopulta jengiin  mukaan. Kun oli päässyt si-

säpiiriin, tallielämä oli parasta, mitä elämä 

saattoi tarjota. Nopeasti päivän pakolliset, 

kuten koulu ja muut velvollisuudet, altapois 

ja sitten tallille jengin ja hevosten pariin. 

Muistan usein miettineeni, miten ihmeessä 

kukaan voi elää ilman hevosia ja mahtavaa 

tallijengiä. Hevoshulluus oli istutettu mi-

nuun ilmeisen vakavasti heti alkumetreiltä. 

 

 

Mietin usein, onko talleilla enää sa-

mankaltaista yhteisöllisyyttä. Me vanhat 

jengiläiset tunnemme vieläkin kuuluvamme 

samaan heimoon, koska olemme yhdessä 

kokeneet pitkän, itselle merkityksellisen tal-

lielämän iloineen ja suruineen. Joku mei-

käläisistä juuri sanoikin, että Kaupin talli-

jengi oli toinen perhe ja talli toinen koti. 

Olisi kiinnostava herätellä keskustelua ny-

kytallijengien olemassaolosta. Onko jengejä 

ylipäätään olemassa? 

Olen harrastanut hevosia yli 40 vuotta 

ja ehtinyt tänä aikana omistaa seitsemän he-

vosta. Tällä hetkellä hevoselämäni keski-

piste on 13-vuotias selle francais -ruuna 

Quartz du Brayon eli Rellu. Niihamassa ai-

nakin meillä aikuisilla on toimiva, hyvähen-

kinen, iloinen tallijengi. Tallille on aina ki-

va mennä, satoi tai paistoi. 

 

Teksti: Tiina Keskinen, NettiHokin toimituksen uusi jäsen ja kuvassa mukana Rellu
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Reportteri  
 

Ratsastuskeskus Aino avasi vuoden 2017 3-

tason kilpailukauden tammikuun toiseksi 

viimeisenä viikonloppuna. TRS:n naiset kä-

vivät ottamassa kaksi luokkavoittoa. Nita 

Raiskio voitti hevosellaan Dolanda 120 cm 

ja Sari Lundén Lasdiemalla 130 cm. Lisäksi 

Mira Rantanen sijoittui 120 cm:n luokassa 

Warnaba LZ:lla kuudenneksi. 

 

 
 

Ypäjä Arctic Show’ssa helmikuussa Nita 

Raiskio ratsasti neljä sijoitusta: Cassius 

D:llä kahdeksas sija 120 cm:n luokassa ja 

toinen sija 135 cm:n luokassa sekä Dolan-

dalla kolmas sija sekä 130 cm:n että 135 

cm:n luokassa. Muista terssiläisistä Marja 

Tetri-Rantanen oli kolmas 120 cm:n luo-

kassa C-Incanthalla. Samassa luokassa Tyt-

telin Mira-tytär oli Warnaba LZ:lla kymme-

nes. Toisessa 120 cm:n luokassa Karoliina 

Kovanen Picachalla oli kuudes. 
 

 
 

Seuraavana viikonloppuna Ainossa Nita 

Raiskio jatkoi mainiota ratsastusta ja otti 

Dolandalla voiton 120 cm:n luokassa. 
 

 
 

Maaliskuun ensimmäisenä viikonloppuna 

järjestetyn Ypäjä Winter Show’n ainoasta 

TRS-menestyksestä vastasi Sari Lundén. 

Hän ratsasti hevosellaan Lasdiema toisen 

sijan 130 cm:n luokassa. 
 

 
 

Riders Inn 2017 Season Opening ratsastet-

tiin maaliskuun toisena viikonloppuna. 5–7-

vuotiaille avoimessa 110 cm:n luokassa 

Hassan Iber ja Tommi Blom ratsastivat 

puhtaat radat, Hassan hevosella Gladstone 

ja Tommi hevosella Maracass. Avoimessa 

120 cm:n luokassa Karoliina Kovanen si-

joittui Charistinalla kolmanneksi. 

 

Maaliskuussa esteratsastajille tarjottiin har-

vinaista herkkua, kun kahtena peräkkäisenä 

viikonloppuna kotimaassa järjestettiin kan-

sainväliset kilpailut. Ensin vuorossa olivat 

Helsinki Horse Fairin CSI1*-kilpailut, jossa 

terssiläiset ratsastivat useita sijoituksia. Nita 

Raiskio voitti hevosellaan Cassius D Small 

Tourin finaaliluokan 130 cm ja oli samassa 

luokassa Dolandalla viides. Toisessa 130 

cm:n luokassa Cassius D:llä sijoitus oli 11. 

Myös Sari Lundén hyppäsi Lasdiemalla 

Small Touria. Ensimmäisessä luokassa si-

joitus oli toinen ja finaalissa 12. Tuttuun ta-

paan Kullo Kender, joka toki kv. kilpailuis-

sa edustaa kotimaataan Eestiä, urakoi useil-

la hevosilla. Strigalla hän sijoittui toiseksi 

125 cm:n luokassa ja 140 cm:n GP:ssä kah-

deksanneksi. 130 cm:n luokassa Cooperilla 

sijoitus oli toinen. Artaksella tuli kaksi nel-

jättä sijaa 140 cm:n luokassa ja 140 cm:n 

GP:ssä. Junioreille avoimessa kansallisessa 

120 cm:n luokassa Mira Rantanen Warnaba 

LZ:lla oli toinen. 

 

 
 

Viikko Helsingin jälkeen Ratsastuskeskus 

Aino järjesti Aino Masters CSI2* -kilpailut. 

Jälleen Nita Raiskio ratsasti voittoon, tällä 

kertaa Small Tourin 120 cm:n luokassa he-

vosella Dolanda. Samassa luokassa tuli si-

joitus myös Cassius D:llä (7.). Edellä mai-

nitussa luokassa Kullo Kender oli Astrid 

L:llä 12. Medium Tourilla 130 cm Kullo ja 

Astrid L olivat kolmansia. Big Tourilla 140 

cm Kullo sijoittui Artaksella toiseksi. 

 

NettiHokki onnittelee kaikkia menestyk-

sestä! 
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Sanna Siltakorven ja Elmo Jankarin keräys 

kenttäratsastuksen EM-kisoja onnistui hy-

vin. Ei hätää, jos et ehtinyt osallistumaan. 

Joitain tuotteita on myynnissä myös ver-

kossa https://store11091306.ecwid.com/. 

Seuraamalla Siltakorpi-Jankari Eventingin 

facebook-sivua pysyt ajan tasalla myyn-

nissä olevista tuotteista sekä tietysti Sanna 

ja Elmon kuulumisista. 

 

 
 

Ex-terssiläiset Valtteri Reilin ja Cecilia 

Gundersby pitävät nykysin Stall Solbackaa 

Klaukkalassa. Tallilla toimii ratsastuskoulu, 

jonka lisäksi tarjolla on valmennuspalve-

luita. Tallin yhteyteen on perustettu oma 

ratsastusseura Riding Club Solbacka, jota 

Valtteri ja Cecilia nykyisin edustavat. Toi-

votamme onnea niin liike-elämässä kuin 

kilparadoillakin! 

 

 
 

TRS:n seurakouluvalmentaja Hanna Heis-

kanen laittaa hyvän kiertämään. Hanna itse 

on aikoinaan saanut paljon tukea kilparat-

sastusuralleen, kun perheen varat eivät ole 

riittäneet omaan hevoseen. Nyt Hanna ha-

luaa auttaa TRS:n ja KARA:n Talentteja 

sekä HOPE ry:n kautta vähävaraisia lapsia 

ratsastusharrastuksen pariin. 7.4. ravintola 

Hullussa Porossa juhlittiin Hannan yrityk-

sen HH Professional Horse Trainingin 15-

vuotista taivalta hyväntekeväisyyden pa-

rissa. Lisäksi Hevoset 2017 -messujen yh-

teydessä kerättiin lahjoituksina puhtaita ja 

ehjiä ratsastusvarusteita ja -vaatteita lapsille 

ja nuorille aikuisille. 
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NettiHokin palveluhakemisto 
 

Jos haluat yhteystietosi NettiHokin palveluhakemistoon tai sieltä pois, laita sähköpostia hok-

kitrs@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 sairaa-

laan 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. Pien-

eläinvastaanotto: Sairaalantie 9, 31760 Urjala. 

 Eläinlääkäri Matti Piiroinen p. 040 335 7423. 

 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. palvelupistepositii-

vi@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. 

 

 

 

mailto:hokkitrs@gmail.com
mailto:hokkitrs@gmail.com
mailto:kimmo.lampinen@pirkkala.fi
mailto:info@ridingflow.fi
http://www.ridingflow.fi/
mailto:palvelupistepositiivi@kolumbus.fi
mailto:palvelupistepositiivi@kolumbus.fi
http://www.positiivi.suntuubi.com/
mailto:ilona@ilosi.fi
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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, in-

fo@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.  
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