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Urjalan hevosurheilijat  ry  

Urjalan Hevosurheilijat ry. (UrHu) on perustettu syksyllä 1999. Seuran tarkoitus on 
järjestää koulu-, este- ja valjakkovalmennusta sekä kilpailuja Hessi-tallilla, erilaisia 
opintoretkiä sekä kursseja. Seuran täysjäsenet saavat alennusta Hessi-tallilla 
järjestetyistä valmennuksista sekä kilpailujen lähtömaksuista. Myös 
normaalitunneista, tilavuokrista ja myymälästä – 10 %.  Seura palkitsee vuosittain 
pikkujoulussaan vuoden parhaat kilpailusuoritukset sekä muut aktiiviset 
seuratoimintaihmiset. 

* Liittyminen UrHu:n jäseneksi tapahtuu ottamalla yhteyttä puhelimella tai sähköpostitse seuran 
jäsensihteeriin. 
* Ilmoita nimesi, syntymäaikasi, osoite ja puhelinnumero.  

Urjalan Hevosurheilijat ry hallitus 2011 
Heidi Sinda, puheenjohtaja   heidi.sinda@hessitalli.fi 040-5861 937 

Marika Louhelainen, sihteeri marika.louhelainen@gmail.com 045-1241 277 

Mari Hakala, jäsensihteeri+ rahastonhoitaja mari.hakala1@gmail.com 040-5590774 

Annemari Vaskela anne-mari.vaskela@jokioinen.fi 050-3655 553 

Mira Hiltunen mira.hiltunen@luukku.com 040-7286 499 

Tony Andersson tony.andersson@konicaminolta.fi 

Kirsi Visakoivu kirsi.visakoivu@kolumbus.fi 040-5129 290 

varalla: 

Leena Rantamäki-Lahtinen leena@lahdentila.net 040-7347 869 

Mari Havukainen                                                                                         040-5288 834 

www.hessitalli.fi       urhu@hessitalli.fi 

Pj:n palsta 
Näin vuosi taas vaihtuu, takana tapahtumarikas ja menestyksekäskin kausi. Ainoan SM mitalin 

toi UrHulle tänä vuonna Marko Särmäharju/Merita Hagren –Coen D hevosten pronssia. 

Ranking tilastoissa valjakkopuolella UrHulaiset pärjäsivät hienosti. Kv-kisoista tulikin 

muutamia sijoituksia ja syksyn Baltic Cupinosakilpialusta Eestin Tartossa Heidi Sinda / Anna 

Koivisto voittivat pariluokan ja Heidi 

Sinda/Jenna Heikkinen ajoivat 

tarkkuuden voittoon! 

 

Ensi vuonna aktiiviset jäsenet tullaan 

osakustantamaan Hollannin syksyiseen 

http://www.paardenkoets.nl/en/home  

tapahtumaan eli ei kun talkoilemaan ja 

pitämään tuottoisia buffetteja!!! 

 

 

Pj:nne Heidi  

Hessin Jeviiri- ruunan  ja Pläsi-tamman 

kanssa kera uusien upeiden 

hääajelutusvaunujen (niillä on kuljetettu 

Ruotsin kuningastakin...) 



UrHun hallitus 2011 esittäytyy  
 

Kirsi ’Kikka’ VisakoivuKirsi ’Kikka’ VisakoivuKirsi ’Kikka’ VisakoivuKirsi ’Kikka’ Visakoivu    
Tamperelainen tätiratsastaja, joka hurahti valjakkoon.   
Avoimessa kavioliitossa oriherra Vahdon kanssa.  Aluevalmentautuu 
julkisesti tämän Oriherran kanssa, mutta tapailee salaisesti jotain Pikku-
Epeli nimistä nuorta ruunaa.  Omistaa kuulemma tämän salarakkaan 
puoliksi ystävänsä Evan kanssa.   
Ratsastus on tällä hetkellä out, mutta  kampee silti salarakkaansa selkään 
joskus yön pimeinä tunteina kun kukaan ei ole näkemässä.  Toivoo 
joulupukilta jonain jouluna omia vaunuja.  

Perheeseen kuuluu lisäksi vaunukoira 
Nekku, joka näyttää ihan 
norwitsinterrieriltä. 

 

 

Hei! Olen Anne-Mari Vaskela 
 42v opettaja Humppilasta. Perheeseeni kuuluu kaksi lasta, Iiris 12v ja 
Samu 9v sekä aviomies Jari. 
Ja tietysti heppajäsen, suomenpienhevonen MiniMuusa, 6v. Haaveissa 
koira, toinen hevonen, kissa...  
 
Hevosteluni alkoi perinteisesti jo pikkutyttönä. Ensimmäisillä 
tunneillani kävin Honkolan kartanolla pienellä mustalla Ri-Fi-Fi -
ponilla. Myös Aarikan Erkin ravihevoset Punkalaitumelta tulivat 
tutuiksi. Tällä hetkellä "tätiratsastelen" nautiskellen maastossa ja 
välillä käyn hakemassa jännitystä elämääni Heidin estetunneilta. 
 
Erinäisten hevosteluvaiheiden (hevosen omistajana ja ilman hevosta (huolettomampana, mutta tuskin 
onnellisempana..)) jälkeen tieni Hessi-tallille löytyi 2000-luvun alkupuolella ystäväni hevosen Vienovalssin 
perässä. Nykyinen pikkutammamme Muusa tuli meille 2-vuotiaana ja sen eteenpäinviemisessä Hessi-talli ja 
Heidi ovat olleet korvaamaton apu. Tällä hetkellä Muusa asustelee Hessillä odotellen pääsyä omaan pikku 
talliinsa (toivottavasti jo ensi kesäksi!!) ja olemmekin Iiriksen kanssa usein nähty näky tallilla. Iiris 
ratsastaa, minä kuljetan, putsaan, puunaan... 
 
UrHu:n jäseneksi liittyminen onkin vakitallilaisena lähes itsestäänselvyys ja hallituksen jäsenenä (joksi 
minut kerran maneesin laidalta napattiin :)) haluankin auttaa tarmokasta ja tunnettua seuraa jatkossakin 
pitämään mainettaan ja "lippuaan" korkealla!!  



Marika Louhelainen 
 
Olen 32-vuotias hortonomi, kotoisin Forssasta. 
Keväällä 2009 muutin avomieheni kanssa 
Urjalankylään ”jonkun hevostallin lähelle”. 
Eläinrakkaana ihmisenä olin tietysti innoissani 
kun aamulenkillä sain ihailla laiduntavia 
hevosia, mutta en ollut koskaan elämäni aikana 
tehnyt lähempää tuttavuutta noihin jaloihin 
eläimiin. Kunnes kohtalo puuttui peliin eräänä 
varhaisena kesäaamuna pienen valkoisen ponin 
muodossa.  
Olin koiran kanssa aamulenkillä, ja siellä se 
köpötteli minua vastaan, tuo laitumelta karannut 
pieni valkoinen poni. Apua! Mitä sille pitäisi 
tehdä??!  Sidoin koiran äkkiä puuhun kiinni, 
aloin jutella ponille, otin sen kiinni ja soitin 
numerotiedusteluun: ”Saiskos Hessi-tallin 
numeron?” Onneksi Heidi vastasi pian, ja 
ohjeiden mukaan sain siirrettyä ponin takaisin 
laitumelle. Olipas jännittävä kokemus, olin 
OIKEASTI vähän peloissani... Tapaus toistui 
useamman kerran kesän aikana. (Jälkeenpäin 
minulle selvisi, että ensimmäisillä kerroilla karkulainen oli Hessi-Iida, seuraavilla kerroilla Stella!) 
Loppukesästä mielessäni heräsi ajatus: ehkä minun olisi aika tutustua hevosiin lähemmin, kun nyt tässä 
tallin vieressä asustelen. Jotta osaisin palauttaa karkulaiset laitumelle ilman että aina tarvitsee soittaa ja 
kysyä neuvoja, miten tämän saa liikkumaan eteenpäin, miten tätä kuuluu taluttaa…  
Syksyllä aloitin ratsastuksen pienemmällä Kivistön tallilla, Hessille en vielä tuossa vaiheessa uskaltautunut. 
Elämäni ensimmäinen ratsastustunti oli 1.10.2009, ja innostuin ihan valtavasti! Talvella tein jo yksin 
aamutalleja, ja otin muutamaksi kuukaudeksi ylläpitoon hevosen, 17-vuotiaan latvianhevosruunan Saldon, 
johon olin rakastunut ensi silmäyksellä, ja joka ensi kohtaamisesta lähtien tuntui omalta hevoselta.  
Jatkoin hevostelua Kivistön tallilla, kunnes seuraavana kesänä 2010 ”kohtalon valkoinen poni” puuttui taas 
asiaan. Stella oli karannut laitumelta. Kun soitin Heidille kertoakseni että karkulainen oli palautettu 
aitaukseen, Heidi kysyi ehtisinkö toimariksi tuleviin Kummajaisiin. Lupauduin, ja sille tielle jäin. 
Kummajaisten jälkeen olin mukana lähes kaikissa Hessin kisoissa auttelemassa. Lyhyt hevosteluhistoriani 
huipentui syyskuussa, kun ostin elämäni hevosen, Saldon, itselleni. Saldo muutti Hessille, ja tässä sitä nyt 
ollaan!  
Hessin pienille valkoisille poneille ikuisesti kiitollinen  

UrHun sihteeri Marika 
Louhelainen 
 
UrHun hallituksen ”MUUSAT” 
Hessin muusan omistaja Leena 
Rantamäki-Lahtinen sekä 
Minumuusan omistaja Anne-Mari 
Vaskela syyskokous tunnelmissa 
 

• pienhevostamma 
Minimuusa ja Heidi 
pienhevosten 
estemestaruuden ekan osakilpialun 3:siksi Loimihaassa elokuussa 

• Hessin Muusa puolestaan suoriutui Laatuarvostelujen finaaliin ja Ypäjän 
karsintojen kakkosena mentiin jatkoon.. 

 



Esittelyssä Rannan perhe / Uljaksen ja Riinan omistajat 
 
Uudet valjakkoharrastajat Vantaalta 
 
Rannan perheeseen kuuluu kolme poniharrastajaa ja kaksi sijaiskärsijää: 
Enna (7v), Hanna (13v) ja Margit-äiti harrastavat, kun Tuula-mummo ja 
Sami-isä sijaiskärsivät. Poneja on kaksi: shettis-welsh ruuna Uljas (10v) ja 
hollantilainen ratsuponi tamma Riina (12v).  
 
Molemmat ponit asuvat Hessi-tallilla. Riina tuli Heidille ajo-opetukseen 
lokakuussa ja on tehnyt myös jonkin verran tuntipollen hommia. Se on 
syksyn aikana ehtinyt myös kaksiin seuratarkkuuskisoihin Heidin kanssa. 
Riina on myös erityisen ahne. Se tekee mitä vain ruoan voimalla. Riinan 
motto onkin ”kaikki käy, jos tarjoilu pelaa”. Uljas tuli Riinan perässä 
Hessille marraskuussa. Uljas leikittää ja laulattaa lapsia tunneilla ja kiitää 
Hannan kanssa valjakossa. Uljas rakastaa herkkuja ja rapsutuksia ja leikkii mielellään tarhassa kavereiden 
kanssa. Uljaksen motto on ”hengaillen halki elämän”. 
 
Enna on harrastanut hevosia säännöllisen 
epäsäännöllisesti vauvasta asti. Pienen ihmisen 
elämään kuuluu myös paljon muuta mm. laulua, 
puhetta ja buffan hoitoa. Ennan varmasti jatkossa 
näkee useammin buffassa myymässä kun 
kilpailemassa. Ratsastustunnitkin sujuvat 
mukavammin laulaessa. 
 
Hanna on pikkutytöstä harrastanut ratsastusta, 
mutta valjakkokärpänen puraisi kunnolla 
valjakkoalkeisleirin jälkeen viime keväänä. 
Syksyllä olikin jo menossa kolmas alkeisleiri ja 
ensimmäiset seuratarkuuskisat on takana. Tämän 
vuoden tavoitteena on suorittaa valjakkomerkki. 
Hanna kävi Uljaksen kanssa myös 
aluevalmennuskatsauksessa Ypäjällä, ja ensi 
kaudella tavoitteena on saada aluelupa ja päästä 
kilpailemaan. 

 
Hevoset ja ratsastus ovat olleet osa Margitin elämää 
niin ikään pikkutytöstä lähtien. Valjakkoajo tuli 
jäädäkseen kevään alkeisleirin jälkeen. Siellä syntyi 
myös ajatus Riinan valjakkoponiurasta. Margit on 
opetellut poniparilla Niko-Iida, kun Riina on ollut 
Heidillä ajo-opetuksessa. Takana ovat poniparin 
kanssa ensimmäiset seuratarkkuuskisat ja 
aluevalmennuskatsaus Ypäjällä. 
 
Ensi vuonna Rannan perhe matkustaa Vantaan ja 
Urjalan väliä viikonloppuisin. Mielenkiintoinen ja 
paljon uutta asiaa sisältävä vuosi groomikursseineen, 
valmennuksineen ja tapahtumineen on tiedossa. On 
kiva tutustua uusiin ihmisiin ja hevosiin. Hevoset on 
hieno harrastus, joskus jopa elämäntapa. 
 



KEILAKUNKKU 
 

VALJAKKOAJON 

tarkkuuskisa  2011 
a)  Prix de Ideal Harness narreille  

( 4-5 vuotiaat hevoset) 

b) Prix de Fleck  junioreille  
(alle 18 vuotiaat ) 

c) pareille  

d)  Prix de Villen huolinta  muille  

*  Su 27.2. Cup I,  klo 10 alk 

*  Su 27.3. Cup II,  klo 10 alk 

*  Su 25.4. Cup III,  klo 10 alk 
 

Hessi-tallilla Urjalankylässä 
 

Vapaa pääsy! Tarvikemyymälässä paljon tarjouksia!    Paikalla monipuolinen  buffetti! 
 

www.hessitalli.fi  
 

 

 



Kunnanmestaruudet 2010 
Esteratsastuksen nuorimmassa sarjassa kultaa vei Nea Michelsson 
mutta UrHulaiset Tuuli ja Okko ratsastivat hienosti muille mitaleille 

Esittelyssä: Okko Lahtinen 
Okko oli ensimmäisen kerran hevosen selässä noin 10  
kk:n ikäisenä Urjalan torilla olleessa tapahtumassa . 
Nyt ikää on 5 vuotta ja hevostelua 
harrastetaan säännöllisen epäsäännöllisesti muiden 
touhujen ohessa. Okko on käynyt ratsastamassa laste n 
leikkitunneilla ja muutenkin aina silloin tällöin 
viimeisen parin vuoden aikana. Lokakuinen puomiluok ka 
on Okon 
ensimmäinen kilpailu. Ratsastuksen ohella hevoset o vat 
muutenkin osa elämää. Kesällä meillä on hevosia 
laiduntamassa, ja Okon sydämenasiana on yhdessä teh ty jokailtainen tarkastuskäynti ja 
vesiastian täyttö . Okon ykkössuosikki on tietysti Niko, ja toinen tä rkeä hevosystävä 
on Simo (Chimkent) , jota viime kesänä muistettiin jokaisen tarkastusr eissun aikana 
pienellä herkkupalalla.   

UrHun hallituksen esittelyitä jatkuu   

Leena Rantamäki-Lahtinen 
 

Olen vajaa nelikymppinen, siviiliammatiltani tutkija ja 
asunut Urjalassa viisi vuotta. Urjalaan muutimme 
pitämään mieheni kotitilaa. Perheeseen kuuluu 
aviomies Jukan lisäksi 5-vuotas Okko.  
Hevosharrastuksen aloitin jo 8-vuotiaana armeijan 
suomenhevosilla Niinisalossa. Junioriaikoina kävin 
valmennuksissa aktiivisesti ja kisasinkin pieniä 
esteluokkia.  Lukio- ja opiskeluaikana hoidin ja liikutin 
aina tarpeen mukaan kaverini ravihevosia. Monia 
vuosia hurahtikin niin, että ratsastin melko aktiivisesti, 
mutta 
lähinnä vain maastossa ravureiden liikuttamisen 
yhteydessä, käyden vain hyvin satunnaisesti tunneilla. 

Jossain määrin tavoitteellisemman ratsastuksen aloitin uudelleen vuonna 2003. Hessitallilla aloin käydä 
tunneilla kun olimme muuttaneet Urjalaan. Tunneilla ihastuin kovasti Emppu-tammaan. Nyt omistuksessani 
ja harrastamisen keskiössä on Empun jälkeläinen, 3-vuotias Hessin Muusa. Olen tänä vuonna Urhun 
hallituksessa varajäsenenä ja lupautunut vetämään näyttelytoimikuntaa. Tervetuloa mukaan kaikki 
näyttelyistä ja muista nuorten hevosten kanssa harrastamisesta kiinnostuneet! 

******************************************************** 
* Tampereen hevosmessuilla esitimme taas monitoimiheppoja kuten Timo eli Geist Tyler 
valjakkonäytöksessä kera Heidi ja Kaunisto Piia ja talutusponina kera Matin  ja Tepon omistajan Salmisen 
Juhanin Patricia tytöt kypärän testaus... 
* Myöhemmin kesällä Heidi ja Geist Tyler vuoden 2010 vuonohevosmestareiksi Salossa valjakkoajossa 
groomeina Tiina Vesaniemi ja Iida Murto 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kokoontumisajot 2010 

• Hessin Maestro kävi kera uuden äitinsä Kati 
Honkasen lapsuuuden maisemissaan 

• 2010  varsat saivat nimensä 
o Hessin Patruuna 
o Hessin Paronitar 
o Hessin Prinsessa 

Heidin  ajotunnit ja Anna Kärkkäisen estetunnit ja irtohypytys suosittuja! 
 

ENSI VUONNA nähdään 6.-8.5. 2011 KOKOONTUMISAJOISSA, eikös??? 

-muista myös kummitapaaminen !!!  

- Ja laittele säpöä käsiohjelmaa varten ajoissa Hessi-varsasi kuulumisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sarjavälejä, juoruja, tapahtumia 

 
* Urjalan avoimissa ovissa kävimme tutustumassa 
Lellan museoon Hakkilassa, voi sitä maataloushistorian 
määrää mitä sieltä löytyi 
* Ollut Rafin Minnan istuntatunteja 
Hanna ja Tyyne keskittyy... 

* Hessin 
Lordi  ja 
Hessin 
Nöpi 
palkittiin Hämeen 
alueen 
kevätkokouksessa 
näyttelymenes-
tyksestään, Nöpi oli 
koko aluuen 
PARAS 
TYÖHEVONEN!!! 
 
*Kuutamoratsastus- 
ta harrastettiin 

pilvisessä säässä 
 
* Vermon Pony-näyttelyssä hienosti pärjäsi UrHulainen Sph-
varsa Friisin Raketti  (Ukkosen Poika-Korven Siluetti), 1.palk. 
Luokkavoittaja ja kaikkien rotujen 3.sija maitovarsakehässä. 
 
* Valjakon aluevalmennuksia peräti – 26 asteen pakkasessa – 
onko Tiiun ja Karoliinan 
posket punaisemmat kuin 
jouluomenat 

* Lahtisen Kati etsi 
kokenuttta ruunaan 
itselleen ja päätyi 2008 
syntyneeseen 
tinkeritammaan Sanni! 

* Hessin Bätmän eli musteneva viittamies sai kummeikseen Anna 
Koiviston, Sonja Kankaanpään ja Marika Louhelaisen 

Ja alusta asti on tämä vasta 20.9. syntynyt varsa saanut opetella 
loimen kantoon...alussa oli kaulakappale nyt jo oma Rain Buster 
kokoa 85 cm...ja niitähän Hessi-tarvikkesta löytyy edullisesti 



Tunnelmia aluemestaruuksista 18.-19.9. 

Hämeen aluemestaruus 2010 
Hevoset 

1.Heidi Sinda/Meeri Tolonen& Lauri Pajunoja Hessin Jeviiri UrHu 
2.Leena Paija / Satu & Samuli Korhonen Illuusia UrHu 
3.Henna Haavisto/Minna Linna Etu-Kihinä SiRu 

Ponit 

1.Anne Friis/ Antzu Rantanen Friisin Paletti UrHu 
2.Heidi Sinda / Leena Vähä-Erkkilä Nikolai & Kotimäen Fantacy 
3.Minna Räf Friars First Love UrHu  

Lisää kuvia 
http://picasaweb.google.fi/heidi.sinda/Aluemestaruus2010# 

 

 

 

 

 

 

 



Menestyksekästä Baltic Cup 
turnee Tartossa   10.-12.9.  

Ponit on pop!!! 

Vahdon poika Hessin Vihtori ajurina Hannu 
Kalalahti voitti yksikkäluokan ja Hessi-Iida ja 
Nikolai näyttivät kaikille hevosparikuskeille että 
maasta se pienikin ponnistaa! 

Yksiköt, hevoset ja ponit 
1. Hannu-Kalalahti - Hessin Vihtori -81.36, 2. Almutis 
Raila - Bondas -98.29, 3. Tove-Maria Holmasto - Lupsun 
Pimu - 98.88, 4. Marko Särmäharju - Coen D -102.71, 
5. Saana Hakala - Brudvik Devin -107.54, 6. Heidi Sinda 
- Hessin Jeviiri, -109.58, 8. Leena Hakala - Pikku-Uno -
116.78 

Parit, yksiköt ja ponit 
1. Heidi Sinda - Nikolai & Hessi-Iida 98.21, 2. Jaanus Kallaste-122.76, 3. Airi Einvart -163.64 

 
 

 

 

 

 

 

Urjalaissyntyiset suomenhevoset 
maailmalla vas. Hessin Jeviiri synt 
2005  (i.Vahto e. Jeviiritär) kasv & om 
Heidi Sinda ja oik Pikku-Uuno kasv. 
Päivi Sillanpää (i.Uno e. Lilli Erika) 

 



KOULURATSASTUSKILPAILUT TI 28.12.2010 klo 16.30 

Luokka 1 Raviohjelma  
Luokka 2 Perusmerkin kouluohjelma  
Luokka 3 C-merkin kouluohjelma 
Luokka 4 K.N.Special  
* Lähtömaksu luokissa 8€/UrHU:n jäsen, 10€/ratsukko ei-jäsen 
* Hessi-tallin hevosvuokra 5 €/startti. 
* Ilmoittautumiset 23.12.mennessä kilpailut@hessitalli.fi 
* Paikalla UrHun monipuolinen buffa 

Tervetuloa kilpailemaan Hessi-tallille ! 

************************************* 

VALJAKKOTARKKUSKILPAILUT SU 27.2.  

Klo 10 alk KEILAKUNKKU Cup 1 

Luokka 1  Prix de Ideal Harness, samalla KEILAKUNKKU  nuorille hevosille ja poneille  + 35 cm 
Luokka 2  Prix de Villen huolinta, samalla KEILAKUNKKU  parivaljoille + 30 cm 
Luokka 3 Prix de Fleck, SAMALLA KEILAKUNKKU  juniori kuskeille + 30 cm 
Luokka 4 KEILAKUNKKU seniorikuskeille +25 cm  
 

• Lähtömaksut 10 € / luokka Kilpailu on valjakkokohtainen. 
• Sama valjakko voi kilpailla useammassa ryhmässä. 
• Kilpailussa lasketaan yhteen kolmen osakilpailun virhepisteet. 
• Jos valjakko ei osallistu kaikkiin osakilpailuihin, se saa puuttuvasta 

osakilpailusta kyseisen luokan oman ryhmänsä huonoimman valjakon 
tuloksen +3vp. 

• Hylätystä suorituksesta valjakko saa kyseisen luokan oman ryhmänsä 
huonoimman valjakon tuloksen +2vp. 

• Kilpailuun lasketaan mukaan kaikkien kolmen osakilpailun tulokset. 
Lopputuloksen ollessa tasan lopullisen sijoituksen ratkaisee viimeisen osakilpailun 
sijoittumisjärjestys. 

• Hienot palkinnot jokaisen ryhmän kolmelle parhaalle. 
• Kilpailukutsut ja ilmoittautumiset KIPAssa. 

 
Kilpailua seuraa NUOREN HEVOSTEN HARJOITUS n. klo 14 
 
Harjoitus 1 
avoin 2008 ja nuoremmille hevosille/poneille taluttaja sallittu  
( + 40 cm) 
Harjoitus 2  
ohjasajo avoin 2008 ja nuoremmille hevosille/poneille taluttaja sallittu  
( + 40 cm) 
 


