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Varsinaiset jäsenet:
Sinda Heidi, puheenjohtaja 
040 586 1937

Hakala Mari, jäsensihteeri, rahaston-
hoitaja 
marihakala1@gmail.com, 040 559 0774

Hiltunen Mira 
mira.hiltunen@luukku.com, 040 728 6499

Rantamäki-Lahtinen Leena 
leena@lahdentila.net, 040 734 7869 

Sandbäck-Pajunoja Eva, 040 532 3157 
pajunoja@kaivonporauspajunoja.fi,
lehtitoimikunta, kokoussihteeri 
 
Vaskela Anne-Mari, 050 365 5553 
anne-mari.vaskela@surffi.net

Visakoivu Kirsi, 040 512 9290 
kirsi.visakoivu@kolumbus.fi, 
lehtitoimikunta

Vorne Tiiu, 040 529 6110, päätoimittaja 
tiiu.vorne@gmail.com

Varajäsen:
Mansikkamäki Ritva, 050 516 8853 
ritva.mansikkamaki@gmail.com, 
lehtitoimikunta

Urhun lehti
UrHun lehti ilmestyy neljä kertaa vuo-
dessa.

Lehti 2 15.6.2012
aineistopäivä 31.5.2012

Lehti 3 15.9.2012
aineistopäivä 318.2012
Lehti 4 1.12.2012
aineistopäivä 15.11.2012

Urjalan Hevosurheilijoiden tili OP Urjala 
IBAN: FI50 5488 4320 0104 83 
BIC: OKOYFIHH

Jäsenmaksut vuonna 2012:
Seniori 55 € 
Juniori 46 € 
Kannatusjäsen 20 €
Perhejäsen juniori 31 €
Perhejäsen seniori 33 €

Muistathan oman seurasi 
kevätkokouksen:

UrHun varsinainen kevätkokous on 
12.4.2012 Hessi-tallilla

Virallisen kutsun löydät tämän lehden 
sivulta 20.

Tervetuloa vaikuttamaan!!!

Aineiston voi lähettää 
urhunlehti@gmail.com

Toimitusneuvosto:
Tiiu Vorne, päätoimittaja
Ritva Mansikkamäki
Eva Sandbäck
Kirsi Visakoivu

Lehden taitto:
Eva Sandbäck
Painopaikka:
Oy Painotalo tt-urex
Vekjärventie 3, 06150 Porvoo
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Heidin terveiset
Uusi Vuosi ja Uudet Tuulet! Eli kaikkea hyvää jäsenistölle vuonna 2012...

UrHu on ottanut käyttöönsä talkoopassit ja niitä  nyt kaikki ahkerasti täyttämään. Luvassa voi olla 
vaikka mitä hienoja palkintoja ja ennen kaikkea kivoja hetkiä tekemässä ikimuistoisia kisoja.

Keilakunkkukilpailusarja on starttannut nyt jo toista kertaa. Seuraava kilpailu kisataan 25.3. ja 
samana iltana Ari Erikson pitää sääntökoulutusta Urjalankylän koululla. Pitkänä perjantaina 6.4. on 
samassa paikassa groomikurssi. MUKAAN VAAN ROHKEASTI!

Myrskyt ja luonnonvoimat ovat talven mittaan näyttäneet kyntensä, mutta vanha sanonta “mikä ei 
tapa, se vahvistaa” eli nyt osaamme arvostaa ihania naapureitamme, puuhellaa ja ulkowc:tä sekä 
sähköä! Niin veden kuin sähkön riittävyyttä saamme kevään aikana miettiä. 

Kevät ja kisakausi lähestyy. Valmennuksia varmasti järjestetään tiivistetysti, irtohypytykset pyörivät 
säännöllisesti joka toinen keskiviikko Hessi-tallin maneesilla ja 11.-12.5. taas kohokohtana kokon-
tumisajot, jotka huipentuvat 13.5. show-näyttelyyn! Keskikesällä on UrHun ensimmäinen ulkomaita 
kattava kilpailu, eli Baltic Cupin osakilpailu 27.-29.7.!

Joten ei muuta kuin katse tulevaisuuteen ja kevätkokouksessa nähdään!
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Kilpailulupien myöntäminen
Ratsastajat edustavat kilpailupaikoilla itsensä 
ohella myös seurojaan. Siksi on tärkeää, että 
seura huolehtii jäsentensä sääntötuntemuk-
sesta kouluttamalla heitä ja ohjaamalla hyviin 
tapoihin. Myös turvallisuussyistä on erittäin tär-
keää varmistaa ratsastajan riittävä osaaminen 
ennen alue- tai kansallisiin kilpailuihin siirty-
mistä. Seura huolehtii tästä myöntämällä lupia 
vain riittävän osaaville ratsastajille. 

1. Sääntökoulutus ja lupakoe

- Jokainen koulutukseen ja kokeeseen osallis-
tuva jäsen vastaa yleisiä sääntöjä koskevaan 
osaan sekä vähintään yhteen lajiosaan. Mikäli 
jäsen aikoo esimerkiksi valjakkoajokisoihin, 
tulee hänen vastata yleistä osaa ja valjakko-
ajoa koskeviin kysymyksiin. Jos ratsastaja taas 
aikoo osallistua sekä koulu- että estekisoihin, 
tulee hänen vastata yleisen osan lisäksi molem-
pien lajien kysymyksiin.
- Kokeessa jokaisesta oikeasta vastauksesta 
saa yhden (1) pisteen. Väärästä vastauksesta 
ei saa pisteitä. Hyväksytty suoritus edellyttää, 
että kunkin osakokeen vastauksista on 70 % 
oikein. 
- Kokeet tarkistetaan yhdessä kaikkien suorit-
tajien kanssa heti suorituksen jälkeen. Toinen 
osallistuja tarkistaa toisen paperin ja merkitsee 
tuloksen kokeeseen. Tärkeää on käydä läpi 
yhdessä oikeat vastaukset perusteluineen. 
- Jos ratsastajalla on ollut alue- tai kansalli-
nen lupa aiemmin (korkeintaan kaksi vuotta), 
ei hänen tarvitse osallistua koulutukseen eikä 
suorittaa koetta uudestaan.

2. Lupien myöntäminen

A) Aluekilpailuluvat
Ennen aluekilpailuluvan myöntämistä ratsas-
taja:
1. on maksanut ko. vuoden jäsenmaksun ja 
sporttirekisteriin on merkitty tämän syntymä-
aika, minimi-ikä poniratsastajilla on 8v ja hevos-
ratsastajilla 10v, sekä sähköpostiosoite.
2. on saavuttanut hyväksytyn suorituksen seu-
rakilpailuista
- esteratsastuksessa 80 cm:n luokasta (ponit 70 
cm ja pienet ponit 60 cm) 
- kouluratsastuksessa helppo C-tason luokasta
- kenttäratsastuksessa minimi-ikä on 12v ja 
tulosvaatimuksena seura-estekilpailuissa 

hyväksytty tulos 100cm luokassa sekä seura-
koulukilpailuissa hyväksytty tulos Helppo B:ssä 
Tulokset saavat olla korkeintaan yhden vuoden 
vanhat. Ratsastaja toimittaa tarvittaessa tulok-
sista kopion seuran vastuuhenkilölle.
Hyväksytty suoritus pitää osoittaa siinä lajissa, 
jossa aikoo kilpailla. 
3. on osallistunut kahden vuoden välein sääntö-
koulutukseen ja -kokeeseen, jonka järjesti alue 
tai seura. Jos ratsastajalla on ennestään kor-
keintaan kolme vuotta vanha alue- tai kansalli-
nen lupa, ei tämä vaatimus koske häntä, vaan 
lupa voidaan myöntää kohdan 1. toteutuessa.

B) Kansalliset luvat (A, B JA C)
Ennen kansallisen kilpailuluvan myöntämistä 
ratsastaja:
1. on maksanut ko. vuoden jäsenmaksun ja 
sporttirekisteriin on merkitty tämän syntymäaika 
ja sähköpostiosoite. Minimi-ikä poniratsastajalla 
on 10 v ja hevosratsastajalla 12 v
2. on saavuttanut hyväksytyn suorituksen 
seura- tai aluekilpailuista:
- esteratsastuksessa 100 cm:n luokasta (ponit 
90 cm ja pienet ponit 80 cm) 
- kouluratsastuksessa helppo B-tason luokasta
- kenttäratsastuksessa minimi-ikä on 14v ja 
aluekilpailuissa saatu hyväksytty tulos tutustu-
misluokassa
- Tulokset saavat olla korkeintaan yhden vuoden 
vanhat. Ratsastaja toimittaa tarvittaessa tulok-
sista kopion seuran vastuuhenkilölle.
- Mikäli ratsastaja aikoo siirtyä saman kauden 
aikana aluekilpailujen kautta kansallisiin, tulee 
hänen toimittaa tulosten lisäksi myös valmen-
tajan lausunto saadakseen suoraan kansallisen 
luvan. Koskee vain ratsastajia joilla ei ole ollut 
aluelupaa aiemmin.
3. on osallistunut sääntökoulutukseen ja -kokee-
seen, jonka järjesti alue tai seura. Jos ratsas-
tajalla on ennestään korkeintaan kolme vuotta 
vanha alue- tai kansallinen lupa, ei tämä vaati-
mus koske häntä, vaan lupa voidaan myöntää 
kohdan 1. toteutuessa.

Tämän ohje nojautuu Liiton suosituksiin.

Lupa-asioissa olkaa yhteydessä jäsensihteeri 
Mari Hakalaan
marihakala1@gmail.com
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KUNNANMESTARUUS alle 10 v
1. Ada-Sofia Ahola   Nikolai  
2. Mira Hyytiäinen   Betty Boap  
3. Nora Töppärä   A.P.Phoenix Colt  

KUNNANMESTARUUS alle 12 v
1. Nea Mickelsson   Zodina  
2. Sara Töppärä   A.P.Phoenix Col  
3. Kaisa Kataja   Hessin Jeviiri  

KUNNANMESTARUUS seniorit
1. Heidi Sinda   Hessin Jeviiri 
2. Lilli Aalto   Nyytin Lauha 
3. Mari Saari -Kivistö   Cento  

www.hessitalli.fi/urhu 
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Ja hehän pärjäsivät hyvin 
kunnanmestaruuskilpailuissa....  

ONNEA!!!!
Perhe sama kuin Noralla tietenkin... 

Missä asut? 
ja asuminen myös.

Miten hevoskärpänen puraisi?  
Minun ollessa 2 vuotias, meille tuli 
ensimmäinen hevonen. Siitä saakka ne 
ovat olleet elämässä yksi tärkeimmistä 
asioista. 
 
Ensimmäinen hevosesi/hoitohevonen?
Ensimmäinen hoitoponini oli shettis-tamma 
Lizen, se oli meillä monta vuotta hoidossa. 
Sillä ratsastelin usein jopa salaa äidiltä. 
Ollessani 3 vuotias olimme Veran ja Kiran 
kanssa kiivenneet Lizenin selkään kun se 
oli nukkunut laitumella. Vera ja Kira puto-
sivat siinä kun tamma nousi ylös ihmeis-
sään. Mutta minä pysyin selässä. Äiti oli 
tietenkin vähän kauhuissaan kun ker-
roimme, että olimme kiivenneet tamman 
selkään. Äiti vaan kysyi, että millä sieltä 
sitten alas pääsin. Vastasin siihen, että: 
”Oletko nyt vähän tyhmä!? Tietenkin niin 
kuin sieltä selästä alas tullaan”.
 
Ensimmäinen kilpailusi?
Ensimmäiset kisani olen ollut Hessi-tallilla 
n. 3 vuotta sitten.
 
Menestyksesi salaisuus?
Harjoittelu, harjoittelu, harjoittelu ja vielä 
kerran harjoittelu...
 
Tulevaisuuden suunnitelmat?
Hevostelua en meinaa lopettaa koskaan. 
Monipuolinen hevosten kanssa touhuilu 
on niin kivaa. Tahtoisin saada valkoisen 
ponin itselleni.

Kuka olet?
Kaisa Kataja, 11 vuotta.

Alle 10-vuotiaat
 
Kuka olet!? 
Nora ”Tirri” Töppärä 8 vuotta.

Perheesi? 
Perheeseeni kuuluu isä Jouni, äiti Heli, 
sisarukset Sara 11, Vera 10, Kira 9, Osmo 
6, ja Väinö 3, sekä kaikenkarvainen joukko 
eläimiä.

Missä asut? 
Rekisuolla asutaan.

Miten hevoskärpänen puraisi? ’
Taisi tulla syntymälahjana, ensimmäinen 
sananikin oli humma!

Ensimmäinen hevosesi/hoitohevonen? 
Meidän perheen luottoponi A.P. Phoenix 
Colt alias Veeti, samainen jolla ratsastin 
kisoissakin.

Ensimmäinen kilpailusi? 
Olin ensimmäisissä ratsastuskisoissa juu-
rikin Kunnanmestaruuskisoissa.

Menestyksesi salaisuus?  
Vankkumaton jääräpäisyys, sekä kotona 
vallitseva kilpailuhenkisyys sisaruksien 
sisällä.

Tulevaisuuden suunnitelmat?  
Harrastaa ja nauttia elämästä hevosten ja 
ponien kanssa.

Alle 12-vuotiaat

Kuka olet?
Sara Töppärä

Perheesi? 
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Perheesi?
Äiti Kirsi, Pikkusisko Riikka ja 2 kissaa.

Missä asut?
Urjalan Laukeelassa.
Miten hevoskärpänen puraisi?
6-vuotiaana aloitin Hessi-tallilla heppaker-
hossa.

Ensimmäinen hevosesi/hoitohevosesi
Hessin Jeviiri jota käyn hoitamassa aina 
kun vain koululta ehdin.

Ensimmäinen kilpailusi?
Hessi-tallilla nyt tänä vuonna, eli 11-vuo-
tiaana, juuri Hessin Jeviirillä. Käy katso-
massa http://www.hessitalli.fi/wiki/hevoset/
hessin_jeviiri.

Menestyksesi salaisuus?
Hevoseen luottaminen.

Tulevaisuuden suunnitelmat?
Tulla hyväksi esteratsastajaksi tai muuta 
hevosiin liittyvää.

Seniorit

Kuka olet?
Heidi Sinda

Perheesi?
Kaksoset Miro ja Mikaela 2,5 v, vanha Jami 
vahtikoira ja kasa karvakorvia (poneja 
ja hevosia ja meillä asustelee myös talli-
kissa)

Missä asut?
Urjalankylän Hunningolla siis Hessi-tallilla

Miten hevoskärpänen puraisi?
Jo ihan pienenä enoni Yrjö Kantalan hevo-
silla Hakkilan Mäkelässä, alkeiskurssin 
ratsastin Matinkylän talleilla 8 vuotiaana.
 
Ensimmäinen hevosesi/hoitohevosesi
Ensimmäinen ponini oli connemaraponi 
Hagels Elinor ja hoitohevoseni Erik Bjöks-

tenin omistama arabitamma Fasination ox

Ensimmäinen kilpailusi?
Omalla ponillani joskus 10 vuotiaana Nur-
mijärvellä.

Menestyksesi salaisuus?
Määrätietoinen työ, tässä kisassa uusin-
nassa voiton tahto....ja tietysti erittäin 
rehellinen ja hyvä päinen hevonen!

Tulevaisuuden suunnitelmat?
Haave oli aikoinaan ajaa maailmanmes-
taruuskisat, se toteutui jo vuonna 2002 
Ranskan Contyssä, vielä kun omalla 
kasvatilla pääsisi (Hessin Vihtorihan oli 
viime vuonna Hannu Kalalahden kanssa 
Lipicassa, Sloveniassa poni Mmissä...) 
siis ihan itse! Mutta arkisempiin asioihin 
ajella nuoria hevosia nousujohteisesti, 
vähän starttailla koulua ja esteitä ja miksei 
kenttää ja matkaakin alue/ kansallisella 
tasolla. Hessin Muusa (5-v) ja Instruktor 
(Puolassa syntynyt silensian hevonen) 
ovat ensi kauden ykköset hevoset joilla 
pitäisi vähän kiertää maailmaakin!

Kuka olet? 
Lilli Aalto. ”Äiti, Hevostyttö ja Pankintäti”

Perheesi? 
Puoliso Janne, Vilho-tenava, jackrussellin-
terrieritytöt Elsa ja Maisu sekä lv-ravihevo-
nen ja -siitostamma.

Missä asut?
Laukeelan- ja Huhdin-kylien välimaas-
tossa, omalla pienellä tilalla.

Miten hevoskärpänen puraisi?
Reilu 20 vuotta sitten vanhempani ”ereh-
tyivät” viemään minut SS-Tallille Tartti-
laan ensin talutusratsastukseen ja sitten 
samana kesänä leirille ja syksyllä ratsas-
tustunneille. Se oli menoa, eikä taukoja 
ole ollut...
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Ensimmäinen hevosesi/ hoitohevosesi? 
Ensimmäinen oma hevonen hankittiin 
vuonna 1994; sh-orivarsa Sirman Poju - 
tietenkin pehtolainen. Sh-ori Pehto oli yksi 
elämäni tärkeimmistä hevosista ikinä. (Ja 
Pehtohan on Vahdon isä-pappa!)

Ensimmäinen kilpailusi?
Ensimmäiset todella muistiinjääneet este-
ratsastuskilpailut olivat hoitohevoseni 
Pehdon kanssa seura- ja aluetasolla.
Hyviä muistoja myös muutamista kansal-
lisen tason estekilpailuista puoliveriruuna 
Charming Rascalin kanssa.

Menestyksesi salaisuus?
Minkä menestyksen? 
 
Tulevaisuuden suunnitelmat?
Kun yksi pitkäaikainen haave - oma rat-
sastuskenttä - toteutui viime syksynä, niin 
seuraavana haaveissa ja suunnitelmissa 
on oman ratsuprojektin hankinta. Siihen 
asti ratsastellaan Hessi-tallilla. Kun-
nanmestaruusratsuni Tyynen eli Nyytin 
Lauhan  kanssa parasta on hyppääminen, 
Tyyne on estetykki ;)

Kuka olet?   
Mari Saari-Kivistö

Perheesi? 
Puoliso Janne Kivistö ja lapset Katarina 4 
v. ja Elmer 2 v. Emma koira, 5 kissaa ja 7 
hevosta.

Missä asut? 
Urjalassa Kokon kylässä

Miten hevoskärpänen puraisi? 
Jaa-a, vaikea sanoa, olen aina ollut hevo-
sista innostunut ja ratsastanut yhdeksän 
vuotiaasta saakka lähes säännöllisesti.

Ensimmäinen hevosesi/hoitohevosesi
Ensimmäiset hoitohevoset taisivat olla 
Isokokkilan Simon Taikatähti, Mattilan 
os. Eskolan Elinan Hovitorkku, kävin 

ratsastamassa myös Matias Furuhjel-
min kisaponilla. Oman hevosen sain 14 
vuotiaana, se oli SWB tamma Angelique 
(Unesco-Vagabond).

Ensimmäinen kilpailusi? 
Angeliquen kanssa ehkä joskus 1988, jos 
ei varhaisia heppaleirikisoja lasketa.

Menestyksesi salaisuus? 
Hmm, rakkaus lajiin ja kiintymys kilpa-
kumppaneihin. Koko ajan kehittyy lisää 
jos vain malttaa pitää korvat avoinna ja 
mielen vastaanottavaisena.

Tulevaisuuden suunnitelmat? 
Tehdä  kaikkea mikä on kivaa lajin parissa. 
Kehittyä yhdessä nuoren hevoseni Nove-
centon (Numero Uno-Caletto II) 6v. 
kanssa. Myös viimekesäiset varsat MSK 
Concerta (Centimor-Granada) (näytte-
lyvoittaja EBEF2011) ja MSK Full of Joy 
(First Fighter-Sweet Chocolate) vaativat 
huomiota. Siitostamma Granada (Louta-
no-Famos) astutetaan uudelleen vuonna 
2012. Ja vielä shettiksellemme Nummen 
Ylvalle pitäisi löytää koppakärryt. Ylvan  
kesällinen varsa Särkilahden Wilma  (i. 
Kanteborgs Winston) pitäisi myydä. Siinä-
hän sitä jo onkin... :)

Haastattelija: Heidi Sinda 
Kokosi: Eva Sandbäck

Kaikkien rakastama Jami, kuva Heidi Sinda
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Kuva kesältä 2011. Teimme teatterimatkan Valkeakosken Kesäteatteriin.

Nyt kaikki mukavaa kesäteatteri-iltaa viettämään.
Olemme hankkineet UrHulle lippuja

Pyynikin Kesäteatteriin 9.8.2012

esityksenä suosittu

Vuonna 85 Remix

Liput: 30 euroa kappale, sis. väliajan kaffetuksen

Ota yhteys kirsi.visakoivu@kolumbus.fi

paikkoja rajoitetusti.
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Vinha-Liinun kuulumiset

Hei kaikille tutuille ja tuntemattomille

Asuttuani siis kahdeksan vuotta Hessi-
tallilla, muutin loppusyksystä Nokian 
Pinsiöön. Syyksi omistajani sanoi sen, 
että yhdensuuntainen tallimatka lyheni 
80 kilometristä 17 kilometriin. Kumma 
peruste, sillä molemmat matkat olisivat 
olleet minulla kulkien ns. ’pala porkkanaa’ 
tai kuten vieraskieliset ihmiset sanovat 
’piece of cake’, vapaasti  suomentaen 
’rauhaa kaukosäätimellä’. Talli sijaitsee 
siis Nokialla, mutta Ylöjärven raja menee 
maneesin kulmalla ja Ylöjärven kauppa-
keskukseen ja meille hevosille niin tärke-
ään kauppaan, Hööksiin, on matkaa vain 
muutama kilometri.

No, joka tapauksessa muutto tuli ja 
muuttomatka sujui ihan hyvin samassa 

kyydissä Pikku-Epelin kanssa, joka siis 
yllättäen asuu samassa tallissa, jopa 
viereisessä karsinassa.  Höh.  Tallilla on 
sisällä 13 karsinaa sekä lisäksi 7 ulko-
karsinaa. Aluksi tarkoitukseni oli mennä 
asustelemaan ulkokarsinaan kahden 
muun hevosen (Roni ja Lessu) seuraksi, 
mutta sitten vapautui tallin puolelta kar-
sina, jonka mukavuudenhaluiset ihmiset 
sitten valitsivat. Minullehan sekin kelpaa, 
koska siellä on helpompi seurata ympäris-
tön tapahtumia.

Ensin tarhasin yksinäni, mutta sitten eräs 
toinen tarha syksyn sateilla alkoi upotta-
maan ja niinpä suostuin siirtymään Epelin 
kanssa samaan tarhaan ja kaksi muuta 
hevosta pääsi minun tarhaani. Viereisessä 
tarhassa on tamma, jonka käytös ei ole 
ihan parhainta. Mutta olemme 

Me teimme sen.... hyvä tiimi. Seniorien Keilakunkku kisan voitto 2011. Pistäkääpä paremmaksi.... 
Kuvassa siis minä keskellä, omistajani Pekka oikealla ja groomi Kaija vasemmalla. 
kuva Heidi Sinda
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Lisäksi parin kilometrin päässä (polkuja 
pitkin) on Puuvuori, joka on vanhaan hiek-
kakuoppaan tehty ympäristötaideteos. 
Siinä on mäelle istutettu 10000 puuta spi-
raalin muotoon ja mäen ympäri menee 
melkein kilometrin mittainen ympyrän 
muotoinen tie. Sitä käyttävät ratsut lauk-
kailuun ja ravurit hiittaukseen, vai mikä se 
termi nyt onkaan noilla otuksilla. Haku-
sanoilla puuvuori ja ylöjärvi löytyy tietoa ja 
satelliittikuvia tästäkin paikallisesta nähtä-
vyydestä. Okei, eiköhän se ollut riittävästi 
matkaoppaana olosta…

Lähistöllä on myös maksullinen ratsastus-
reitistö, jota pidetään avoinna läpi vuoden. 
Siellä pääsee esim. laukkaamaan ylös 
vuorelle kai parin kilometrin matkan, mutta 
itse en ole vielä päässyt käymään siellä. 
Johtuneeko pihistä omistajasta…

Liikuntaa saan vaihtelevasti. Olen yrittänyt 
saada itselleni edes yhden vapaapäivän 
viikossa, mutta se ei ole ihan aina onnis-
tunut. No, joskus olen sitten vastaavasti 
saanut jopa pari vapaapäivää viikossa. 
Minulla ratsastetaan ja ratsastellaan 
koulua, kerran viikossa myös valmenta-
jan läsnäollessa, jolloin omistajan korvat 
kuumottavat, minun ei. Lisäksi ehkä 
kerran viikossa minua  juoksutetaan lii-
nassa ja pääsen silloin myös juoksemaan 
maneesissa vapaana. Aina en viitsi rehkiä 
yksinäni, mutta ajoittain näytän ihmisille 
mallia, miten pukitellaan oikein kunnolla: 
pää alas ja peppu ylös. Mutta siis pukit-
teluahan en harrasta, jos joku on selässä, 
enhän.

Esteitä olen päässyt hyppimään nyt lai-
naratsastajan mukana. Silloin olenkin 
päässyt menemään LUJAA, sillä ratsas-
taja harrastaa kenttäratsastusta, eikä siis 
pienestä pelästy. No, myönnettäköön, 
että kyllä hän esteille suunnatessa yrit-
tää hieman rauhoitella minua. Mutta ei se 
mitään, hyvin olen hyppinyt, mieliestei-
täni ovat nykyisin okserit, niiden yli liidän 

ystävystyneet Awen kanssa niin, että kes-
kustelemme tyttöjen juttuja samalla, kun  
hengailemme väliaidalla. Kun saamme 
päiväheinät, niin siirrän heinistämme osan 
aidan viereen, jotta naapurikin pääsee 
nauttimaan niistä. Sitä tosin en ymmärrä, 
että jos tallissa menen Awen karsinan ohi, 
niin se alkaa luimia ja irvistää ja potkia. 
No, jotkut ovat sellaisia, johtuneeko omis-
tajista ;)

Meillä oli ajoittain ihan kivaakin tarhassa. 
Syöminen on aina mukavaa, mutta ikävä 
kyllä saamme väkirehut vain kolme kertaa 
päivässä, enkä aina ehdi syödä Epelin 
kipossa olevia ennen Epeliä. Ihmisten 
mielestä myös se on hauskaa, kun heit-
telemme kumista ruoka-astiaa ympäri 
tarhaa ja sitten juoksemme sen perään 
ja heitämme sitä uudestaan. Tämähän 
on meille vain tapa saada liikuntaa. Mutta 
nykyisin olen taas eri tarhassa kuin Epeli, 
koska meillä on hieman erilaiset ruokai-
lutottumukset; minä syön heinää pitkin 
päivää, kun taas kaveri on syömisessä 
hieman nopeampi ;)

Tallilla on totta kai myös kenttä sekä pieni 
maneesi. Pieni siksi, että sinne mahtuu 
pieni koulurata. Mahtuu sinne myös este-
rata ja mahtuu siellä myös ajelemaan 
valjakolla, jopa parittain. Siitä muistuikin 
mieleeni Kari Vepsän laulu ’Ajetaan me 
valjakolla’.

Maastot lähiseudulla ovat hyvät. Jos 
kulkee pientä hiekkatietä (jota käyttävät 
lähinnä osa tallilla käyvistä sekä lähistön 
ravurit treeneissään) muutama sata metriä, 
pääsee jo metsäpoluille. Polkuja pitkin 
pääsee Hämeenkankaalle (joka ei oikeasti 
ole kangas, vaan metsätyyppi), jossa riit-
tää hiekkapohjaisia polkuja ja teitä. Siellä 
on ylämäkiä ja tietysti myös alamäkiä. 
Ja noita reittejä pystyy menemään myös 
maratonvaunuilla oikein loistavasti. Tuolla 
alueella on vieläpä moottoriajoneuvoilta 
ajo kielletty.
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sujuvasti, vaikka alla olisi mitä (vesimatto, 
autonrenkaita tms).  Estekorkeus tosin 
on ollut vain 80 – 100 cm, mutta ehkä 
vielä pääsen näyttämään kykyni. Suunni-
telmissa oli ennen joulua mennä esteki-
soihin, mutta kuski sairastui, joten se jäi 
väliin. Olen myös kuullut pienillä korvillani, 
että joutuisin lähiaikoina jonkun kenttäval-
mentajan valmennustunnille, tosin toivot-
tavasti se on vain este-tyyppistä juttua, 
mutta saas nährä.

Lisäksi minua ohjasajetaan ja pääsen 
myös vaunujen kanssa liikkeelle ajoit-
tain. Näin talvella olen ajeluttanut kuskia 
maneesissa, mutta ennen lumien tuloa 
karauttelin pitkin hiekkakangasta (tuolla 
olisi kyllä hieno mennä valjakkokisan 
maratonosuutta). Siellä olin muutaman 
kerran hieman ihmeissäni, kun ihmisiä 
liikkui metsässä kumartuneena joiden-
kin korien kanssa. Ja niissä koreissa 

ei ollut edes  porkkanoita, vaan joitakin 
ihme sieniä. Sienet ovat lehmien ruokaa, 
ei hevosten. Porkkanat ovat hevosten 
ruokaa. Ja omenat.

Vaikka täältä onkin pitkä matka Urjalaan, 
niin olen nähnyt täällä paljon tuttuja ihmi-
siä. Saa minua kyllä muutkin tulla katso-
maan, lupaan olla oma kiltti itseni. Jopa 
kengittäjä on säilynyt samana, sillä Vesa 
asustaa ihan lähellä ja häneltäkin olen 
kuullut vanhojen hevoskamujeni kuulumi-
sia.

Urjalaankin minun piti tulla jo joulukuun 
aluevalmennukseen, mutta sen jouduin 
jättämään väliin. Mutta muihin kevään 
aluevalmennuksiin ja totta kai kisoihin, 
olen Urjalaan tulossa. Joten siellä näh-
dään.

Hör, hör, toivottaa Liinu



TOIMIHENKILÖKOULUTUSTA, TOIMIHENKILÖKOULUTUSTA! 
 
 
Mikäli olet lupautunut kevään tai/ ja kesän valjakkokisoihin 
toimihenkilöksi, ajanottoon, radalle, buffaan ihan mihin vaan... 
 
Niin Hessi-talli TARJOAA ILMAISEKSI UrHulaisille 
 
Pe 6.4. Groomikurssin (arvo 30 €)  
 Teoria osuuden 11-14 
 sekä 14.30 alk käytännön osuus Hessi-tallilla 
 
 9-10.30 mahdollisuus esteiden kävelyyn asiantuntijan opastuksella  
Kurssilaisille lähetetään etukäteen spostilla kaksi estepiirustusta jota 
käytännössä iltapäivällä groomataan… 
 
 Sisältää ruokailun eli Annen ihanaa kanakeittoa 
 
 
Molemmat kurssit toteutetaan Urjalankylän koulun jumppasalissa  
 
Kantalantie 17 A eli n. 1/ 2 km Hessi-tallilta 
 
Ilmoittatumiset tallin seinälle tai valjakko@hessitalli.fi 
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Show-näyttely 13.5.2012 
Hessi-tallilla, Urjalankylässä 

alkaen klo 10:00 
 

! Avoin kaikille hevosille ja poneille! 
 

 Luokka 1 - VARSAT (0-2-vuotiaat 2010-2012) 
 Luokka 2 – PONIT (tammat ja orit) 
 Luokka 3 – SUOMENHEVOSET (tammat ja orit) 
 Luokka 4 – MUUT HEVOSRODUT (tammat ja orit) 
 Luokka 5 - RUUNAT                                                  

 
Tuomarina: Marianna Paavolainen 
Osallistumismaksu: 15€ (toinen, kolmas jne. hevonen/poni 10€) 
maksetaan paikan päällä.(vain käteinen!!) 
Ilmoita hevosesta/ponista: virallinen nimi, syntymäaika, isä, 
emä, emänisä, kasvattaja ja omistaja sekä esittäjä. 
 
Ilmoittautumiset: urhun@luukku.com  pe 4.5.2012 mennessä 
Tiedustelut: 040-7286499 Mira                   
Tallipaikkoja 15€/yö ja päiväkarsinoita/10€ hevonen, rajoitetusti 
p. 050-4658037 /      www.hessitalli.fi 

 
 

  Paikanpäällä maistuva Buffetti!!  
    Tervetuloa!! 
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VANHOJA, MUTTA VIELÄKIN NIIN PAIK-
KAANSAPITÄVIÄ TOTUUKSIA ERÄÄSTÄ 
(IHMIS)RODUSTA 

Pesee ja letittää hevosen. Puhdistaa kaviot 
ja kiertää hokit kiinni. Harjaa pölyt pois. 
Satuloi ja suitsii ratsun. Kuka hän on? 

- hevosenhoitaja.... siis.....PONIÄITI

Puunaa varusteet. Ompelee rikkinäi-
siä loimia. Pesee ja rasvaa. Kiillottaa ja 
hankaa. Pakkaa ne autoon ja varmistaa, 
että kaikki on mukana. Kuka sen tekee?

- varustehuoltaja... siis... PONIÄITI

Talvella kaivaa trailerin lumesta ja puh-
distaa sen. Puhdistaa vetokoukun ja 
aisan savesta syksyisin. Kiinnittää trai-
lerin autoon. Pakkaa heinäverkon traile-
riin. Lastaa hevosen. Nostaa takasiltaa 
selkä vääränä. Ajaa hissutellen kilpailu-
paikalle. Parkkeeraa kieli keskellä suuta 
mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Peruuttaa 
(joskus silmät kiinni) trailerin taas lähtöval-
miiksi. Kuka tämän kaiken tekee?

- kuljetusvastaava... siis... PONIÄITI

Kuuntelee hermostuneen ponitytön esi-
murkkuista kiukuttelua, koska ei osaa 
tehdä mitään edellä mainituista oikein. 
Kuuntelee ponitytön surut ja murheet 
huonosti menneiden kisojen jälkeen. 
Kuuntelee ponitytön iloisen pulputuksen 
onnistuneen suorituksen jälkeen. Kuka 
kuuntelee?

- henkinen valmentaja... siis... PONIÄITI

Hankkii ponitytölle varusteita viimeisim-
mästä katalogista. Kingslandin toppalii-
vin, kun MUILLAKIN on. Charles Owenin 
kypärän, koska kaikki muut kypärät ovat 
VAARALLISIA. Etsii hiki hatussa Jin Stir-

Poniäiti
rup -jalustimia, koska ne ovat nyt MUOTIA. 
Selaa nettiä yökaudet etsien halvimpia Tre-
torn -saappaita, koska Malin Baryardillakin 
ON SELLAISET. Tekee ylitöitä yökaudet, 
jotta saisi kaiken tämän maksettua. Kuka 
kaiken tämän suostuu tekemään?

- pankkiiri/sisäänostaja... siis... PONIÄITI

Siivoaa tallin. Kantaa heiniä ja kauroja vii-
meisillä voimillaan. Lappaa sontaa kärryyn 
ja puhdasta turvetta tilalle. Lakaisee käy-
tävän ja kantaa vettä laitumelle. Nousee 
kilpailupäivinä anivarhain ruokkimaan 
hevoset ennen lähtöä. Kuka jaksaa?

- tallityöntekijä... siis.. PONIÄITI

Pakkaa eväät kisamatkalle. Voitelee leivät 
ja pullottaa mehut. Muistaa myös voimia 
antavat hedelmät. Ja antaa kisapaikalla 
rahaa, jotta ponityttö voi ostaa vohvelin, 
koska omat eväät on niin NOLOT. Kuka 
kokkaa?

- ruokavastaava... eli... PONIÄITI

Pesee ponitytön valkoiset ratsastushousut 
aina kisojen jälkeen erikoispesuaineella 
ja supervalkaisulla. Kisapaita pestään 
erikseen kirjopyykissä. Mielellään yksi-
nään, jottei tarttuisi vahingossakaan muita 
värejä. Kuka pyykkää?

-taloudenhoitaja... siis... PONIÄITI

Mutta kuka ei olisi valmis tekemään tätä 
kaikkea? Kuka jaksaa päivästä toiseen 
ja vuodenajasta toiseen, koska rakastaa 
ponityttöään, hevosia ja koko lajia?

No tietysti.............PONIÄITI!!!
Mukavaa kevättä ja tulevan kesän odotte-
lua kaikille toivottaa poniäiti 

Anne-Mari Vaskela
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BALTIC CUP 2012 
 
15.-16.6.2012  Eesti/Tarto   www.saksahobused.ee 
27.-29.7.2012  Suomi/Urjala   www.hessitalli.fi 
24.-26.8.2012  Latvia/Waldemera  www.zirgaudzetavakoceni.lv 
7.-9.9.2012   Liettua / Vilna  
 
 Ensimmäisen kerran Suomessa 
 Järjestäjänä Urjalan hevosurheilijat yhteistyössä Suomen Ratsastajainliiton ja Valjakkoajon  
            tuki ry:n (www.valjakkoajontuki.fi) kanssa 
 Kilpailunjohtaja  Jarmo Murola    0400 968440 
 Päätuomari  Tuire Suvanto   0400 632153 
 Tiedottaja   Elina Kivi     0400 797844 
 Kilpailusihteeri  Eva Sandbäck-Pajunoja  040 5323157 
 
 Kilpaillaan valjakkoajossa neljässä kategoriassa 

 Poniyksiköt 
 Poniparit 
 Hevosyksiköt 
 Hevosparit 

 
 Seuraavat tuomarit ovat vahvistaneet tulonsa Malle Heinast Eestistä, Liettuasta Arunas  
           Jurgaitis sekä Arunas Paltanaviciu  
 Tarvitaan toistasataa toimihenkilöä 
 Lauantai-iltana sääntöjen mukainen illanvietto palkintojakoineen  
 
 Perjantaina 27.7. n. klo 11-18 
 Hevostarkastus klo 9-10.30 
 Koulukoe  klo 11-17 

 Ajetaan juhlatamineisiin sonnustautuneena  
 Hevosella juhlavaljaat ja juhlavaunut 
 Kuskilla ja groomilla vaunuun sopiva juhlavaatetus hattuineen ennalta määrätyn 
kouluohjelman, jota 3-5 tuomaria arvioivat (vastaa kouluratsastusta) 
 

 Lauantaina 28.7. n. klo 10-15 
 Toimihenkilöbreefaus ja eväiden jako klo 9 
 Ensimmäinen valjakko starttaa A-osuudelle klo 10 
 Maratonkoe n. 12 km:n reitti, jossa on kolme osuutta  

 A  n. 5 km vapaa taival 
 D   n. 1 km käyntiosuus 
 E  n. 6 km reittiosuus, joka sisältää 6 estealuetta 

 estealueella ajetaan ratamestarin suunnittelemat portit aakkosjärjestyksessä, 
mahdollisimman nopeasti (jokainen vietetty sekunti tuo 0,2 vp) 
 

 Sunnuntaina 29.7. n. klo 10-15 
 Tarkkuusajoa keilojen välissä 
 Noin 800 m:n rata, joka pitää ajaa annetussa tempossa 230 m/ min 
 Keilan päällä olevasta pallon pudotuksesta tulee 3 vp, ylitetystä enimmäisajasta 0,5 vp/s 

 
Tervetuloa seuraamaan hienoa kilpailua!!!! 
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Urhun jo perinteikästä joulujuhlaa vietet-
tiin maneesilla sunnuntaina 11.12.2011. 
Ohjelman suunnittelu alkoi jo hyvissä 
ajoin syksyllä. Itsekin lupauduin syksyllä 
huolettoman suurisuisesti esiintymään 
tätikatrilliin  (”joo, tottakai  joulujuhlassa 
pitää tätikatrilli olla”). Lokakuussa ajatus 
tuntui mukavalta ja kaukaiselta, mutta kiel-
tämättä  esiintymispaine alkoi kasvaa kun 
joulujuhlapäivä alkoi lähestyä… Suurin 
huolenaihe oli ohjelman muistaminen 
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ennen 
H-hetkeä pidettiinkin useammat harjoi-
tukset, joihin esiintyjät osallistuivat kii-
tettävän aktiivisesti. Taustajoukot olivat 
ahkerina mm. pukujen suunnittelun ja 
tekemisen kanssa sekä tapahtuman käy-
tännön toteutuksen suhteen.  Lämmin 
syksy aiheutti hieman huolta. Vielä viikkoa 
ennen joulujuhlaa treenasimme sateisissa 
ja kuraisissa keleissä. Onneksi luontoäiti 

Kilisee kilisee kulkuset...
UrHun joulujuhla

oli armollinen ja joulujuhlapäivänä maassa 
oli lunta tunnelmaa luomassa. 
Juhlassa esiintyivät Urhulaiset aina lasten 
leikkituntilaisista täteihin ja valjakkokilpai-
lijoihin asti.  Ohjelman aloitti ponikatrilli, 
jossa Niko, Iida, Uljas ja Myrsky esiintyi-
vätkin ratsastajineen mallikkaasti.  Me 
täditkin muistimme melkein koko 3 minuu-
tin ohjelmamme, harjoitus tekee näköjään 
mestarin tässäkin lajissa. 
Ohjelma jatkui hienolla satunäytelmällä 
”kolme pientä porsasta ja iso paha susi”. 
Susi sai palkkansa ja possut pelastui-
vat.  Jäämmekin odottamaan esiintyjiltä 
uutta näytelmää seuraavaan joulujuh-
laan.   Pienet lasten leikkituntitilaiset esit-
tivät ponien kanssa pujotteluratsastusta 
ja alkeiskurssilaiset oppimaansa keppi-
hevosten kanssa. Illan ratsastuksellinen 
osio huipentui jännittävään kaksintaistelu-
ratsastukseen noidat vastaan prinsessat. 
Tällä kertaa noidat voittivat 2-0, vaikka 
hyvin prinsessa kyllä pistivät kampoihin. 
Asut olivat molemmilla joukkueilla todella 
hienot.  
Ohjelma päättyi valjakkoesitykseen. Myös 
illan odotetuin vieras eli joulupukki esiin-
tyi tällä kertaa valjakkohevosen kanssa. 
Ehkäpä sitten ensi vuonna näemme 
maneesilla maailmanhistorian  ensimmäi-
set valjakkoporot… Lopuksi myös yleisöllä 
oli mahdollisuus  kokeilla hevostelua talu-
tusratsastuksessa tai kyytiä kärryissä. Tar-
jolla oli myös puuroa,  glogiä ja mukavaa 
yhdessäoloa.
Lämmin kiitos kaikille joulujuhlaan osallis-
tuneille esiintyjille ja järjestäjille.  Tapah-
tuma oli jälleen lämminhenkinen päätös 
vuodelle. 

Teksti: Leena Rantamäki-Lahtinen
Kuva: Pikku-Epeli porona, Heidi Sinda
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Sääntötiedot päivitykseen
Kilpailusäännöt uudistuvat ja päivittyvät 
vähintään vuosittain. 1.1.2012 ainakin 
koulu- ja esteratsastussääntöihin on tullut 
muutoksia. Kilpailusäännöt löydät SRL:n 
nettisivuilta www.ratsastus.fi ja sieltä 
“materiaalisalkku”, josta edelleen “kilpail-
usäännöt”. Sääntömuutoskoosteet löytyvät 
samoilta nettisivuilta uutisista ja/tai lajien 
sivuilta. Perehdy muutoksiin, keraa säännöt 
- päivitä tietosi!

Muutoksia

Tärkeimmät muutokset liittyvät turvallisuuteen:
Kypärä päänän kouluratsastuksessakin!

Kilpailusääntöjen yleinen osa (KS 1) on 
muuttumassa paljonkin! SRL:n kevätkok-
ous hyväksynee uuden KS 1:n, mutta milloin 
muutokset tulevat voimaan, on vielä arvoitus 
(1.5.2012 vai 1.1.2013 vai jotain siltä väliltä 
vai...)

Uudistuvan KS1:n myötä erilliset aluekilpail-
usäännöt poistuvat. Aluekilpailusäännöt sisäl-
lytetään KS 1:een ja ajan myötä lajisääntöihin. 
Käytännössä asiat eivät juuri muutu. Aluesään-
töjen täsmennykset ja täydennykset yleisiin 
sääntöihin ja lajisääntöihin löytyvät säännöistä 
edelleen.

Aluekohtaiset omat mestaruussäännöt ovat 
yhä erilaisia jokaisella alueella. Alueen omat 
tarpeet ja ominaisuudet voidaan näin ottaa 
huomioon.

Sääntöihin voi tulla täydennyksiä, lisäyksiä ja 
muutoksia myös kilpailukauden aikana. Tämä 
ei ole tarkoitus tai tavoite, mutta joskus vält-
tämätöntä. Seuraa tilannetta aktiivisesti!

Miksi?

Miksi muutoksia sitten tehdään ja mihin niitä 
tarvitaan? Maailma muuttuu ja niin mekin. 
Jos kansainvälinen ratsastajainliitto FEI tekee 
muutoksia omiin kilpailusääntöihinsä, me 
seuraamme perässä, koska omat sääntömme 
pohjautuvat FEIN sääntöihin. Kotimaiset 
tarpeet ja erityispiirteet toki otetaan huomioon. 
Myös uudistuva KS 1 on pyritty saamaan 
selkeäksi ja kaikki lajit tiedostavaksi.

Kysyttävää?

Lajikomiteat (entiset lajijaostot), tuomarit, 
alueiden lajivastaavat jne. auttaat mielellään 
sääntöihin liittyvissä asioissa. Rohkeasti 
kysymään - kysy ajoissa!

Alueet ja seurat tarjoavat kilpailusääntökoulu-
tuksia, UrHun seuraava sääntökoulutus pide-
tään 25.3.  (kutsun löydät lehden alkuosasta) 
Urljalan kylän koululla  - vielä ehdit! Tervetuloa 
oppimaan uutta ja päivittämään vanhaa - olitpa 
kokenut kisaajakonkari, aloitteleva noviisi tai 
muuten vaan säännöistä kiinnostunut!

Hyvää alkavaa kisakautta!

Kati Honkanen
FEI-valjakkotuomari ja stewardi
SRL:n sääntökomitean jäsen.

Kuva: Riina Markkola
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Kutsu Urjalan Hevosurheilijoiden 

KEVÄTKOKOUKSEEN

12.4.2012 klo 18.00

Hessi-tallille

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä lisäksi 
vahvistetaan

vuoden 2010 tilinpäätös

TERVETULOA!

Kahvitarjoilu

Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallitus 
on myöntänyt kokouksessaan 25.1.2012 
UrHulaiselle Eva Sandbäck-Pajunojalle 
sekä pronssisen että hopeisen ansiomer-
kin.

Onnittelemme!

Kuvassa Eva Sandbäck-Pajunoja ja
aluesihteeri Emmi Kupiainen
Kuva: Sonja Holma
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Sääntömalli III, kaksi kokousta, yksi jäsenryhmä

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Urjalan Hevosurheilijat ry, UrHu, ja sen kotipaikka on Urjala.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, valjakkoajoa ja levittää hevosurheilun har-
rastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa sekä pysyvää harrastusta ratsastukseen ja hevosur-
heiluun.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 * järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
 * antaa tietopuolista opetusta ja järjestää opintoretkiä jäsenilleen
 * toimeenpanee eritasoisia kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan 
lahjoja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. Jäsenet 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus 
voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen  jäsenmaksunsa maksamatta 
tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai 
on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei 
enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus  
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä 
muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihtee-
rin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäse-
nistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoi-
taja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille vii-
meistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa 
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

UrHun säännöt



22

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen 
määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkym-
menen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdis-
tyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, 
ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 
kokouksesta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sano-
malehdessä.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seu-
raavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsi-
teltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 
sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4)  enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainit-
tava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.Yhdistyksen purkautuessa käytetään 
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen mää-
räämällä tavalla. 

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
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Syyskokouksessa 2011 palkittavia:
Anna Lehtiö, Merita Hagren, Iiris Vaskela, Anne-Mari Vaskela, Johanna Uotila, Tuula Haapakoski, 
Tarja Vuorinen, Marika Louhelainen ja Eva Sandbäck-Pajunoja.
Kuvassa osa iloisista palkittavista. Kuva Heidi Sinda

Lisävakuutus

Varmista riittävät korvaukset, jos ratsastaessa sattuu tapaturma.
Ratsastustapaturmat ovat usein melko vakavia tapauksia. Jos tapaturman hoitamiseen tarvitaan 
magneettikuvaus ja leikkaus, SRL:N jäsenetuna tulevan perusvakuutuksen hoitokulusumma voi 
loppua kesken. Silloin on oma kukkaro koetuksella. Laajennettu vakuutus korvaa tapaturman 
hoitokuluja 10 000 euroon asti. Lähes aina, kun vamma vaatii leikkaushoitoa, lääkäri suosittaa 
fysikaalista hoitoa leikkauksen jälkeen. Perusvakuutus ei korvaa sitä ollenkaan, mutta laajen-
nettu vakuutus maksaa hoitoa jopa 10 kertaa. 
Kun vaihdat perusvakuutuksen laajempaan, myös ortopedisia tukia ja sidoksia korvataan. Saat 
myös korvauksen varusteistasi, jos niitä täytyy rikkoa ratsastustapaturman takia. Laajennettu 
vakuutus maksaa vain kympin vuodessa.
Vakuutuksesta löydät lisää tietoa www.ratsastus.fi

Ratsain olevan ratsastajan auttaminen suorituksen aikana
satuloinnissa tai suitsituksessa tai raipan ojentaminen hänelle johtaa

suorituksen hylkäämiseen.
Pudonneen kypärän ja/tai silmälasien ojentamista ratsain olevalle kilpailijalle ei 

katsota luvattomaksi avuksi (338.B.20)

KS III 342
(esteratsastus)
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Vapaaehtoistoiminnan vuosi 2012 
- pisteitä seura-aktiivisuudesta!

Vapaaehtoistoiminta on Ratsastajainliiton vuoden 2012 teema. Teemavuoden tavoit-
teena on tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja eri mahdollisuuksia.

Ratsastajainliitto lanseeraa vapaaehtoistoiminnan talkoopassin, johon jokainen halukas 
voi täyttää omat vapaaehtoistyönsä ja saada niistä pisteitä seuran/tallin toiminnassa. 
Seurat ja tallit voivat ilmoittautua mukaan ja aktivoida jäseniään pisteiden tavoitteluun. 

Pisteiden kerääminen alkaa 1.3.2012 ja päättyy 1.9.2012, seura palauttaa passit liittoon 
30.9.2012 mennessä osallistuakseen kilpailuun. 

Kaikkiin seuran/tallin järjestämiin tapahtumiin osallistuminen talkoolaisena kerryttää 
seura-aktiivisuuspisteitä. Pisteitä saa yhden/tapahtuma/tilaisuus. Aktiivisimmat vapaaeh-
toiset palkitaan syksyllä 2012. 

Luvassa on huippupalkintoja! Kaikki passinsa palauttaneet vapaaehtoiset saavat myös 
kunniakirjan.

Näitä talkoopasseja on saatavana Hessi-tallilta, Heidiltä.

UrHulaisia tutustumassa viime kesänä Eestin hevosyrittäjiin. Kuvassa Sari Vilenius, Heidi Sinda, 
Anne Friis, Miika Honkonen ja Marika Louhelainen, Toominga tallin “portilla”. Kuva Heidi Sinda
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KILPAILU - KILPAILU - KILPAILU - KILPAILU - KILPAILU 

Voita liput kahdelle HIHSiin

Ilmoita sähkpositosoitteesi jäsensihteerille.

Jäsensihteeri tarkastaa näin jäsenrekisteristä, 
että sähköpostisoitteesi on oikein.

Vastaukset 30.4.2012 mennessä:
marihakala1@gmail.com

Sallittujen varusteiden kokonaispainon enimmäismäärä 
hevosen kutakin etu- ja  takajalkaa kohti 

(suojat, buutsit, vuohisrenkaat jne.) on 500 g (kengät pois lukien). 
Tämän säännön rikkominen johtaa kilpailusta sulkemiseen.

KS III 338.C.8
(esteratsastus)

JÄSENSIHTEERI TIEDOTTAA !!!!

Hei kaikki UrHulaiset, nykyiset ja tulevat!

Liittyessänne seuraan, ilmoitathan jäsensihteerille seuraavat tiedot: 
nimi, hetu, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite tulee 
olemaan tulevaisuudessa entistäkin tärkeämpi. Lähetämme jäsenillemme tiedot-
teita sähkpostin välityksellä. Tänä vuonna myös seurakilpailuihin voidaan ilmoit-
tautua KIPAn kautta (Suomen Ratsastajainliiton kisapalveluohjelma) ja tämä vaatii 
jäsentietoihisi ehdottomasti sähköpostiosoitteesi.

Mikäli olet ollut toisen seuran jäsen, ilmoita myös vanha jäsennumerosi. Tietojesi 
muuttuessa, ilmoitathan jäsensihteerille uudet tiedot.

Jäsensihteerin yhteystiedot ovat:
Mari Hakala
0405590774 
marihakala1@gmail.com

Teen vuorotyötä, joten puhelimeen vastaaminen ei aina onnistu, mutta jätä viesti, 
niin palaan asiaan!

Aurinkoista talvea kaikille jäsenille,
Mari 
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SH-KUMMAJAISET 9.-10.6.2012  


 LAUANTAINA 9.6. KOULURATSASTUSTA 
o Helppo C-Helppo B luokkia, myös omat nuorten sh:den luokka 

 SUNNUNTAINA 10.6. ESTERATSASTUSTA 
o 70 -100 cm  luokkia, myös omat nuorten sh:den luokka 

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

  Hessillä uudet juhla- ja      

  hääajelutusvaunut  

  tarjoukset    ajelutukset@hessitalli.fi

 Myös lastenkutsut maneesilla 
 Ajelutukset lasten synttäreillä 
 Polttariporukat ratsasin tai groomaten

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






Tule mukaan tutustumaan, osallistumaan ja jakamaan kokemuksesi 
Perjantai-iltana nyyttäreiden merkeissä keskustelua ja kokemusten jakamista. 

•   Koulu- ja koulutunteja  a`25 €/ tunti
•   Ajotunteja omalla tai tallin hevosella 
•   Mahdollisuus ohjasajoon ja valjaiden sovittamiseen 
•   Irtohypytystä a la 15€ 
•   Luonnollisen hevosmiestaidon niksejä pe klo 14-18 ja la 10-14 /Sari Vilenius 

Ilmoittautumiset, lisäinfo, Sh-kummajaisten kisakutsut, lähtölistat, tulokset ja tunnelmat 

www.hessitalli.fi 
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Kevät 2012 
 

Ma 5.3. Lastenleikkitunnit 16-17.15 
  Minien heppakerho alkaa klo 16.45 ja 17.15 alk 

Anna Kärkkäisen estevalmennus klo 17.30-19.30 
Ke 14.3. Irtohypytys klo 11.30 alk 
To 15.3. Yli 10 vuotiaiden heppakerho klo 18-19 
Ma 19.3. Lastenleikkitunnit 16-17.15 
  Minien heppakerho  klo 16.45-17.15 ja 17.15-17.45 

Anna Kärkkäisen estevalmennus klo 17.30-19.30 
23.-24.3. Valjakkoajon aluevalmennus 
La 24.3. Kevään alkeiskurssi alkaa klo 13 
Su 25.3. Keilakunkku valjakkoajon tarkkuuskilpailu, Cup 2 
To 29.3. Yli 10 vuotiaiden heppakerho klo 18-19 
La 31.3. Keppihevostelua maneesissa 14-14.45 
 
Ma 2.4. Lastenleikkitunnit 16-17.15 
  Minien heppakerho  klo 16.45-17.15 ja 17.15-17.45 
Pe 6.4. Valjakkoajon groomikurssi 
7.-8.4. Valjakkoajon aluevalmennus 
Ma 9.4. Keilakunkku valjakkoajon tarkkuuskilpailu finaali 
To 12.4. Yli 10 vuotiaiden heppakerho klo 18-19 
Ma 16.4. Lastenleikkitunnit 16-17.15 
  Minien heppakerho  klo 16.45-17.15 ja 17.15-17.45 
To 26.4. Yli 10 vuotiaiden heppakerho klo 18-19 
Ma 30.4. Lastenleikkitunnit 16-17.15 
  Minien heppakerho  klo 16.45-17.15 ja 17.15-17.45 
 

To 10.5. Yli 10 vuotiaiden heppakerho klo 18-19 
11.-12.5. Kokoontumisajot 
Su 13.5. Hevosten ja ponien shownäyttely 
Ma 14.5. Lastenleikkitunnit 16-17.15 
  Minien heppakerho  klo 16.45-17.15 ja 17.15-17.45 
To 24.5. Yli 10 vuotiaiden heppakerho klo 18-19, nyyttärit 
Ma 28.5. Lastenleikkitunnit 16-17.15, nyyttärit 
  Minien heppakerho  klo 16.45-17.15 ja 17.15-17.45 
 

Ti 5.6. Iltakoulukisat (samalla Urjalan kunnanmestaruudet) 
9.-10.6. Sh-kummajaiset 
Ti 12.6. Iltaestekisat (samalla Urjalan kunnanmestaruudet) 
 

27.-29.7. Valjakkoajon Baltic Cup                        
 

www.hessitalli.fi 




