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Eva Sandbäck
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Painopaikka:
Oy Painotalo tt-urex
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Puheenjohtajan terveiset
Kevät etenee, ruoho vihertää, apulantojen levitykset ja kylvöt ovat takana ja meillä 
ensimmäinen sadonkorjuu, nimittäin poimimme ensimmäiset raparperit valmentajani  
Piotr Mazurekin luona Etelä-Puolassa. 
Varsoja syntyy ja tammoja tarkkaillaan....
Kevät vei mennessään kokoontumisajot, oripäivät (jossa UrHua edusti mm. Nina Okko-
nen Pete shettisoripojalla), suomenhevosten laatuarvostelukarsinnat, kasvattajapäivät.. 
Onnittelut ainakin Mari Saari-Kivistölle hienosta menestyksestä kasvattajapäivällä!

Edessä on nyt paljon kisoja. Iltakisoina UrHun mestaruudet, sitten suomenhevosten 
kummajaiset ja näiden jälkeen seuramme todellinen voimien ponnistus. Ensimmäinen 
Baltic Cup osakilpailu 27.-29.7.2012. Joten töitä ja talkoita Hessillä riittää, tervetuloa 
mukana vaikka tunniksi tai pariksi. Ja tervetuloa kilpailuihin toimihenkilöksi tai vaikka 
katsomaan.

Seuramme edustajat ovat jo tuoneet menestystä seurallemme, varsinkin valjakkoajon 
saralla. Takana on Ypäjän ”wappukisat” ja Wiurilan kevätkisat ja luokkavoittojahan 
UrHulle on jo tullut.

Kevät on ollut myös aktiivisen valmentautumisen aikaa Hessillä. Säännölliset Heidin ja 
Eijan opetusten lisäksi vieraillee Anna Kärkkäinen estevalmentaen ja Rosali Kivitie kou-
lukiemuroita opettaen ja lisää on tulossa kesällä ja huomatkaa, nyt on tulossa myös ihan 
”aloittelijavauvaryhmiä” eli rohkeasti vaan mukaan!

Omalta osaltani tämä kevät on mennyt reissatessa Suomi-Keski-Eurooppa väliä. 
Instruktor sai ensimmäisessä kilpailussa Kladrubyssä/Tsekit MM-kvaalirajan alitettua 
18.-22.4.2012 ja Celt teki samaisen ja vielä paremman tuloksen Police nej Matujissa/
Pohjois-Tsekeissä 20.-22.5.2012. Hienolta kuulostava, mutta rankka kevät niin ajankäy-
töllisesti, henkisesti kuin taloudellisesti! 

Kiitos kaikille jotka olette ymmärtäneet tämän pirstaleisuuden!

Baltic Cupissa nähdään!

Urjalan Hevosurheilijat ry
kiittää kaikkia sponsoreitaan
ja toimihenkilöitä, jotka olette

olleet ahkerasti mukana kisoja 
järjestämässä.

Vielä on muutama kisa jäljellä. Tervetuloa mukaan!
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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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Kesä tuli ja varsat lähetettiin laitumeen, 
nyt on aika huokaista ja rentoutua… vai 
onko?

Vastaus riippuu siitä mitä olet suunnitellut 
varsallesi syksyksi. Laidun on oiva paikka 
opettaa varsalle / nuorelle hevoselle asi-
oita tulevaisuutta varten. Toki ihmisen on 
ymmärrettävä laumadynamiikan päälle, 
jotta hevosten seassa liikkuminen on tur-
vallista.

Puhumme lempiaiheestani hevosen val-
mistelemisesta tulevaan ja siitä, että 
ihminen kantaa vastuunsa eläimen omista-
jana. Laidun on koko kesän mahdollisesti 
hevosen koti, se on siis tuttu ja turvallinen 
ympäristö, hevosen mielestä, siksi siellä 
on hyvä opettaa uutta.

Kaiken opetuksen tulisi lähteä seuraavasta 
perusasetelmasta, hevonen kunnioittaa ja 
luottaa ihmiseen. Hienoja sanoja… mitä 
ne tarkoittavat?

”Ajatuksia hevostaidosta”

Winsor. Kuva Sari Vilenius

Kunnioitus tarkoittaa sitä että ihmisellä on 
turvavyöhyke / omatila, johon hevosella 
ei ole tulemista ilman lupaa. ”Mitä, mitä, 
mitä… kyllä minä ainakin haluan että 
hevoseni tulee luokseni!”
Niin minäkin haluan, mutten halua, että se 
kävelee päin minua, astuu varpailleni tai 
kaataa minut hangatessaan kutiavaa pää-
tään. Minun omatilani on käsivarren mitta, 
siihen asti toivon hevoseni tulevan, viimei-
sen askeleen otan minä.

Luottamus, kaikessa yksikertaisuudes-
saan tarkoittaa, että voit koskea hevostasi 
mihin vaan, milloin vaan ja missä vaan 
(jatkossa millä vaan).

Hevosten oppiminen alkaa siitä hetkestä, 
kun ne huomaavat lähestyvän ihmisen ja 
se loppuu, kun niiden huomio irtoaa pois-
tuvasta ihmisestä. Kaikki mitä siinä välissä 
tapahtuu muodostaa hevoselle käsityksen 
siitä, mikä ihminen on ja miten ihmisen 
kanssa tulee toimia.



6

Jos puhumme maitovarsoista niin niiden 
opettaminen alkaa lähestymisestä. Joka 
kerta, kun käymme laitumella, opetamme 
varsoille miten haluamme niiden reagoi-
van. Ainahan niiden ei tarvitse reagoida 
mitenkään, jos esim. viemme vesiä tai 
tarkastamme aitalankoja ja varsat pysy-
vät pois. Mutta, jos varsat ottavat kontak-
tia alkaa koulutus. Aroille varsoille tulisi 
opettaa, ettei ihmistä tarvitse pelätä ja 
rohkelikoille kertoa missä menee sopivan 
käytöksen rajat. Vaikka maitovarsat ovat 
kuinka söpöjä ja ihania tahansa, nekin 
kasvavat hevosen mittoihin, on reilua 
hevosen kannalta luoda pelisäännöt heti 
alusta alkaen. Ihmistä päin ei saa tulla, 
vaatteista ei saa ottaa kiinni eikä potkia 
kohti. Toisaalta ihmisen kosketusta ei tar-
vitse pelätä, jos ihminen koskettaa varsaa 
rauhallisesti sen kuuluu pysyä paikoillaan.
Valitettavasti näitä asioita ei pysty opet-
tamaan kirjoittamalla, mutta jos onnistun 
herättämään ajatuksia, on teksti jo tehnyt 
tehtävänsä. Kaikella mitä teette varsojen 
kanssa, on merkitystä tulevaan. 

Perusperiaatteena opetuksessa pidän 
itse sitä, että sykkivä apu tarkoittaa aina 
liikkumista, jatkossa naputan jalkaan, jos 
haluan että hevonen nostaa sen, pohkeet 
sykkivät, piiska naputtaa, kieli naksuttaa 
jne. Staattinen apu tarkoittaa paikoillaan 
pysymistä, jos lasken käteni hevosen iholle 
toivon, että se seisoo paikoillaan tai pysäh-
tyy, jos se oli liikkeessä. Jatkoa ajatellen 
tämä yhdistyy harjaamiseen (harjaan aina 
pitkillä rauhallissilla vedoilla), satulointia, 
suitsimista, loimittamista, valjastamista, 
jalkojen tutkimista / suojittamista jne.
Kun käyttämämme merkkikieli muistuttaa 
vanhaa jo opittua asiaa, on hevosen huo-
mattavasti helpompi yhdistää asioita ja 
ymmärtää uusissakin tilanteissa mitä me 
siltä haluamme.

Mitä kaikkea laidunkauden aikana voi 
sitten tehdä edellä mainittujen asioiden 

lisäksi. Varmaan poimittekin, että luoksetu-
loja voi ja kannattaakin harjoitella nyt , kun 
hevosta ei tarvitse siirtää mihinkään. Vali-
tettavan usein me haluamme aina hevo-
siltamme jotain, kun menemme tallille. 
Tottakai se on liikutettava, hoidettava jne. 
Laidunkaudella voimme korjata hevosen 
käsitystä siitä mitä ihmisen lähestyminen 
tarkoittaa. Voimme käydä rapsuttamassa 
kutiavia kohtia, lisäämässä ötökkäkarkot-
teita jne.  ja hevosen ei tarvitse lähteä vih-
reältä tai laumasta mihinkään. Laidun on 
oiva paikka opettaa tai korjata riimunpuke-
mista, suitsimista, satulointia tai pelkotiloja 
esim. hikiviilaa, kengittäjään tms. kohtaan. 
Laumasta riippuen laitumella voi juoksut-
taa, ohjasajaa ja mikä, ettei ratsastaakin, 
jos olet tarpeeksi taitava.

Laidun tekee ihmisestä nöyrän ja hevosta 
kuuntelevan kouluttajan, koska jos maltat 
opettaa varsaasi / hevostasi niin, että se 
on irti, niin kykysi lukea sen ajatuksia para-
nee huomattavasti ja opit ennakoimaan 
hevosesi liikkeitä. Laidun saa ihmisen 
miettimään ”KUINKA SAISIN HEVOSENI 
HALUAMAAN SAMAA KUIN MINÄ” ja 
sitähän me kaikki haluamme, eikös juu.

Jutun kirjoitti UrHun jäsen
Sari Vilenius / Vilesar
Vilesar tuo hevostaitopalvelut kotitallillesi ja 
mikä ettei laitumellesikin
www.vilesar.fi

Sari on luvannut kirjoittaa  UrHun lehteen tänä 
vuonna juttusarjan hevostaidosta, opinnoistaan 
ja osaamisistaan.

Laidunaamu, kuva Sari Vilenius
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Hei!
Olen siis Tiina Vesaniemi, 14-vuotias hep-
pahullu Punkalaitumelta. Olen ratsastanut 
noin yhdeksän vuotta. 

Vuoden 2003 puolessa välissä aloin rat-
sastamaan mustalla shetlanninponilla. Ja 
pari kertaa nousin naapurin tytön hevosen 
selkään (Ralli Ässä). Kiitän naapurin tyt-
töjä ja heidän äitiään siitä, että he hakivat 
parikin kertaa viikossa ratsastamaan tutul-
leen. Mutta sitten parin vuoden päästä 
hevosen omistaja muutti pois ja itse vaih-
doin tallia Hessi-tallille.

Hessi tallilla olen ollut vuodesta 2008. 
Siellä nousin ensimmäisenä Pläsi hevo-
sen selkään. Kiltti pieni suomenhevonen, 
joka ei tehnyt kenellekään mitään pahaa. 
Kisoissakin olen Pläsillä ollut ja ruusuk-
keita on tullut aika paljon. Nykyään hoidan 
viittä hevosta: Nyytin Lauha eli Tyyne, 

Vahto, Instruktorz eli Ismo, Bajarz eli 
Paavo ja T.M.Titanikki eli Nikki. Näitä viittä 
hoidan keskiviikkoisin, lauantaisin, sun-
nuntaisin ja lomilla. Tyynellä olen osallistu-
nut yhteen kisaan, jonka toisesta luokasta 
tuli toinen  sija, mutta  toisessa luokassa ei 
mennyt niin hyvin omien mokailujeni takia. 
Tyyne oli hyvä, mutta en itse muistanut 
yhtä estettä, loppuradan menimme kaikki 
esteet ilman pudotuksia.
Kaikilla hoitohevosillani olen ratsastanut. 
Nikillä ja Paavolla kaksi kertaa, Ismolla 
kerran ja Vahdolla ja Tyynellä monia monia 
kertoja.

Paavo, joka on nuori, mutta todella kiltti 
ruunapoika, on rikkonut välillä omat aitansa 
juoksemalla aitausta päin. Paavoa on 
ihanaa hoitaa, koska se ei huutele yleensä 
toisten hevosten perään. Paavo haluaa 
välillä maistaa harjaa, ja ei tykkää pään 
harjauksesta tai muutenkaan päähän kos-
kemisesta. Ratsastaessa Paavo on vielä 
kokematon, mutta etenee hurjaa vauhtia 
Amanda Uusi-Kämpän opetuksessa. Kyl-
jistään Paavo on herkkä, mutta toisinaan 
myös todella paljon pohkeita tarvitseva.

Ismo, jolla olen kerran ratsastanut, on 
mukava ruuna. Pieni sählä ja ihana hoitaa. 
Maistaa kaikkea harjoista vetoketjun 
naruihin.  Ja kun Ismon selkään nousin, 
niin katsojia oli enemmän kuin yleensä. 
Kaikki tulivat tallilta katsomaan tippuisinko 
vai enkö. Ismolla oli todella hauskaa rat-
sastaa, koska Ismo on vaan ihan erillainen 
kuin Tyyne jolla yleensä menen. Laukan 
kanssa oli ongelmia, mutta kyllä se laukka 
silti nousi ainakin yhden kerran hyvin ilman 
vetohevosta.
Tyyne, kultainen pieni tamma. Tyynellä 
ratsastus on aivan ihanaa. Askellajit ovat 
todella mukavia istua siksi tykkään mennä 
mielummin harjoitusravia kuin kevyttä 
ravia. Ja sitten kun lähden opiskelemaan 
toivoisin, että vanhempani tajuaisivat 

Instruktor, kuva Heidi Sinda

Hessi-tallin Tiina
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ostaa Tyynen minulle. Tyyne on vain niin 
symppis. Tyynessä on vain pieni ongelma, 
koska se pomottaa niin paljon tarhassa, 
että se toinen hevonen joka tarhaan 
pääsee Tyynen kanssa, ei välttämättä saa 
niin paljon ruokaa. Ja onhan Tyyne kiltti, 
vaikka pomottaa ja välillä ärsyttääkin rat-
sastajaansa.

Vahto, vanha vaari, kiltti pieni poika. Vah-
dolla ratsastaminen on hauskaa, koska se 
yrittää huijata ratsastajaansa laittamalla 
päänsä kaarelle heti, kun ottaa ohjat. 
Mutta Vahto ei tee mitään muuta ja sen 
takapään menee missä menee. Mutta, 
jos saa Vahdon liikkumaan ja takapään 
toimimaan niin Vahdoltakin löytyy liikettä. 
Vahto on todella kiltti ratsastaa ja hoitaa, 
vaikka onkin ori. Melassivesi on Vahdon 
lempiherkkua.

Nikki odottaa varsaa, jonka toivoisin olevan 
joko todella hieno ori tai hieno tamma. 
Nikillä on hauskaa mennä ja sitä on haus-

kaa hoitaa, koska Nikki on huomionkipeä 
vaikka näyttääkin välillä todella vihaiselta. 
Nikki on tarhassa yleensä lauman alimmai-
sena, muiden hevosten alla. Mutta ei Nikki 
ilman ruokaa jää. Isopäinen tamma, jolta 
järkeä kyllä löytyy. Ratsastaessa herkkä ja 
reipas. Se on Neidin paras ystävä, jos niin 
voi sanoa. Ja kun Nikki saa varsansa, niin 
minulla on taas yksi hoidettava lisää.

Muitakin hevosia hoitelen välillä ja auttelen 
Eijaa (tallityöntekijää) nuorten hevosten 
kanssa. Teen myös karsinoiden siivousta, 
valjaiden pesua ja erilaisia hommia, mitä 
Eija ja muut työntekijät ja asiakkaat minulle 
keksivät. Ja valjakkokisoissa minut voi 
tänä vuonna nähdä ainakin Eijan groo-
mina. Ja varmaan estekisoissa Tyynen 
selässä ja ehkä myös koulukisoissa.

Mut ei muuta kun hyvää kesää kaikille! 

Tiina

Hemppaa kouluttamassa Eija Hietanen, apunaan Tiina Vesaniemi. Kuva Heidi Sinda
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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.

Sampo , kuva Tiiu Vorne
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Nyt kaikki mukavaa kesäteatteri-iltaa viettämään.
Muutama lippu vielä jäljellä.

Pyynikin Kesäteatteriin 9.8.2012
esityksenä suosittu

Vuonna 85 Remix

Liput: 30 euroa kappale, sis. väliajan kaffetuksen

Ota yhteys kirsi.visakoivu@capolino.fi

Nikki ja  Hessi-orivarsa.
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Heidi Sinda Vuoden kasvattajaksi 
 
Suomen Ratsastajainliitto palkitsi ratsastugaalassaan 22.4.2012 Tampereella Heidi Sinda vuoden kasvattajana. 
 Hän on nuoresta iästään huolimatta kasvattanut yli 50 varsaa, joilla on jopa kansainvälistä menestystä. 
 

 
 
SRL: ”Vuoden kasvattajaksi nimettiin urjalalainen Heidi Sinda, jonka Hessi-suomenhevoset ovat niittäneet mainetta ja menestystä  
myös kansainvälisesti. Hessin Vihtori voitti Unkarissa valjakkoponiluokan ja edusti ensimmäisenä pienhevosena Suomea valjakko- 
ajon poniyksiköiden MM-kisoissa. Sinda on paneutunut jalostustyöhön ansiokkaasti ja edistänyt samalla valjakkoajoa lajina. 
 
Ehdolla olivat myös Pekka Räsänen, huipputason kansainvälisen kouluratsu Donnperignonin kasvattaja sekä Marja Haula, jonka 
kasvatteja on syntynyt jo yli neljäkymmentä. Niistä menestykseen ovat nousseet mm. Hanne-Mari Kiutun kouluratsu Rodin GP-ta- 
solla ja Montserratin jälkeläinen Donnperignon.” 
 
 
Parhaat Hessi jälkeläiset kaudella 2011 
 
sh-ruuna Hessin Vihtori -99 edusti Suomea MM-kisoissa Sloveniassa sijoittuen 24. kaikkien aikojen toisena MM- 
tasolla kilpailleena suomenhevosena. Lisäksi  kansallisia ja kansainvälisiä (mm. voitto Unkarin Zankassa) sijoituk- 
sia valjakkokisoissa sekä suomenhevosten valjakkomestari ja SM-kultaa poneissa. 
 
sh-tamma Hessin Muusa -07 koko Suomen aluerankingvoittaja valjakkoajossa (hevoset) sekä Hämeen alue- 
ranking 1. 
 
sh-ori Hessin Leevi -06 KTK-II Harjussa syksyllä 
 
sh-ruuna Hessin Jeviiri -05 sijoittui jokaisessa alue- ja kansallisessa valjakkokisassa, 7 voittoa. Valjakkoajon  
Baltic Cupin finaalissa Latviassa kokonaiskilpailun 3. Sijoituksia myös esteillä ja koulussa. 
 
sh-ruuna Hessin Jussi -00, sijoituksia esteillä alue- ja kansallisella tasolla 
 
she-tamma Hessin Lilli -06, sijoituksia ja voittoja valjakkokisoissa 
 
she-ruuna Hessin Myrsky -07 valjakkoajon Baltic Cupin finaalissa Latviassa nuorten luokan kokonaiskilpailussa 1. 
(parissa) 

UrHun hallitus onnittelee Heidi Sindaa tästä hienosta nimityksestä!
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Olipa kerran kaunis ja aurinkoinen aamu 
(paitsi ei vielä lähtiessä paistanut aurinko). 
Tarkoituksenamme oli suunnata Muro-
lan Jarmon kanssa laivalla Tallinnaan ja 
siitä lähteä ajamaan reilun 1400km matka 
kohti Police Nad Metujín kylää Tsekeissä. 
Ja ennen määränpäätä oli Puolassa vielä 
poikettava hakemaan pätkät juhlavaunu-
jen aisoja sekä vetokarttu.

Starttasimme Jarmon pakettiautolla kohti 
Helsingin Länsisatamaa keskiviikkoaa-
muna 15.5.2012. Jarmo oli lähtenyt kotoa 
jo todella aikaisin, mutta minun matkani 
satamaan ei ollut (onneksi) kovinkaan 
pitkä kotoani Vantaalta. Heidi, Ella, Marko, 
Miro ja Mikaela olivat suunnanneet Puo-
laan jo edellisen viikon lauantaina ja he 
suuntasivat kisapaikalle keskiviikko iltana 
rekalla.

Laivamatka Tallinnaan kesti kaksi tuntia ja 
siinä ajassa ehti tankata itsensä ja miettiä 
aivan liian monta kertaa kuinka pitkä ajo-
matka oli edessä kohti määränpäätä. Ja 
suunnitelmissamme oli mahdollisimman 
vähän pysähdyksiä (onneksi ei kuitenkaan 
”yhden pysähdyksen taktiikalla”).

Viron läpiajettaessa ei ollut mitään ongel-
mia, mutta lopuissa (Latvia, Liettua, Puola) 
maissa Tsekkiä lukuun ottamatta poliisit 

olivat päättäneet ottaa meidät silmätikuik-
seen ja pysäytellä hidastaen matkanteko-
amme. Mutta ei sitten niistä sen enempää. 
Pysähdyimme matkalla nukkumaan kaksi 
kertaa ja unta ehti ottaa yhteensä n. kolme 
tuntia. Maisemat oli kyllä hienoja.

Perillä Police Nad Metují kisa-alueella 
olimme torstai-iltana n. klo kahdeksan 
maissa. Maratonin radannäyttö olisi ollut 
viideltä, mutta siihen en valitettavasti ehti-
nyt. Marko oli ajanut aikaisemmin päivällä 
Coenin, mutta Heidi oli vielä lähdössä 
ajamaan Celtin juhlavaunuilla ja minä 
lähdin groomiksi kyytiin. Ilta Tsekeissä oli 
yllättävän kylmä ja sen sai tuntea nope-
asti kyydissä istuessani. Mitkä matka ja 
todella vähiin jääneet unet ottivat nopeasti 
veronsa ja heti tilaisuuden tullen suunta-
sinkin pään kohti tyynyä. Majoituimme 
Ellan kanssa rekan nuppiin kerrossänkyi-
hin.

Perjantaiaamu valkeni aurinkoisena ja 
aamupäivällä oli yksikköhevosten koulu- 

Maratongroomin arkea maailmalla

Celt, Heidi ja Anna maratonilla

Puolan tiet olivat välillä aika huonot
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startit. Eläinlääkärintarkastus oli poikkeuk-
sellisesti siirretty perjantaiaamuun. Minulle 
annettiin tilaisuus nukkua automatkalla 
tulleita univelkoja pois, joten Heidi letitti 
itse Celtin eläinlääkäriä varten ja Ella puu-
nasi Coenin. Sitten ei muutakun ensin 
Celt valjaisiin, jotta Heidi pääsi ajamaan 
kouluosuutta ja Ella toimi groomina. Seu-
raavana olikin Coen valjaisiin, niin Marko 
pääsi ajamaan kouluosuutta Jarmon toi-
miessa groomina. Ja sitten enää piti kii-
reesti valjastaa eikun pukea kaksoset, 
että ehditään katsomaan Heidin ja Celtin 
koulurata.

Celtin ja Coenin hoitamisten jälkeen suun-
tasimme etsimään ruokapaikkaa kylältä ja 
löysimme mukavan pitserian. Kisoissa oli 
jäljellä vielä nelivaljakoiden kouluosuus ja 
valmentaja Piotr Mazurekin koulurata oli 
ehdittävä katsomaan.

Loppupäivä kuluikin maratonesteisiin 
tutustuen ja yleisesti hevosia hoidellen 
sekä seuraavan päivän maratoniin valmis-
tautuen.

Lauantaiaamu valkeni taas erittäin lupaa-
vasti pilvettömältä taivaalta. Koko leirialue 
oli sähkötön joten kehiteltiin Ellan kanssa 
aamukahvia erilaisin konstein. Esteetkin oli 
vielä ehdittävä kävellä kertaalleen ennen 
starttiamme. Marko, Ella ja Coen lähtivät 
meidän teamistä ensimmäisenä mara-
tonille. Meillä oli Celtin ja Heidin kanssa 
aikaa rauhassa valmistautua omaan start-
tiin. A-osuuden lähtö oli kaukana leiristä 
ja sinne kesti kävellä lähemmäs 20 min 
ja tie oli mäkistä, joten sain juosta vierellä 
useampaan otteeseen Celtin kävellessä 
reippaasti. Maraton meni meidän osal-
tamme hienosti, kun hevonen oli Heidille 
uusi tuttavuus. Eikä Marko ja Ellakaan 
kaataneet vaunuja tällä kertaa. Jarmo ja 
kaksoset kannustivat suorituksia esteiden 
lähettyvillä.

Omien suoritusten jälkeen ehdimme vielä 
käydä katsomassa kuinka nelivaljakoilla 
sujui esteet. Loppupäivä menikin valjaita 
ja vaunuja putsaten seuraavan päivän 
tarkkuutta varten. Illalla oli vielä vuorossa 
illanvietto, mutta eipä siitäkään enää sen 
enempää tällä kertaa.

Sunnuntaiaamu valkeni edellisten päi-
vien tapaan aurinkoisena ja erittäin läm-
pimänä. Vuorossa oli tarkkuus ja kuskit 
pääsivät tutustumaan rataan tuntia ennen 
kilpailun alkamista mikä tarkoitti sitä, että 
minä lähdin kävelemään vaunuista Celtin 
ja Jarmo puolestaan Coenin kanssa, kun 
Ella jäi pitämään seuraa kaksosille. Kävel-
lessämme Celtin ja Coenin kanssa, niin 
groomeinamme toimi Piotrin groomitytöt.

Heidin tullessa veryttelemään Celt, minä 
puolestani lähdin hakemaan kaksosia 
Ellalta ja suuntasimme tarkkuusradan kat-
somoon.

Yksikkövaljakoiden tarkkuuden jälkeen oli 
heidän palkintojenjako ja sinne osallistui 
kaikki yksiköissä osallistuneet valjakot. Ja 
puolestaan sen jälkeen oli nelivaljakoiden 
tarkkuuden vuoro sekä palkintojenjako.

Anna verryttelee Celttiä
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Lepohetki kisan lomassa, kuva Heidi Sinda

Loppupäivä kuluikin tavaroita pakaten (tai 
eräs oli huonossa hapessa ja vietti var-
jossa sen ajan). Kun tavarat ja hevoset 
saatu rekkaan, niin autojen keulat suun-
tasi kohti Puolaa ja vietimme yhden yön 
Piotrin maatilalla.

Pitkä ja tuskallinen kotimatka alkoi maa-
nantaina iltapäivällä ja päättyi minun osal-
tani kotiin tiistaina juuri ennen puoltayötä. 
Yhdenkään maan poliisit eivät pysäyt-
täneet meitä kotimatkalla. Jarmo ja Ella 
olivat kotona vasta keskiviikkona aamu-
yöstä.

Kiitos mukavasta reissusta kaikille 
mukana olleille ihmisille sekä hevosille ja 
kesäkuussa olisi taas uusi ulkomaan kisa-
reissu, joka sisältää kaksi kisaa, mutta eri 
valjakoilla (Viro ja Itävalta).

Kesäisin terveisin,
Anna Koivisto

Kuvat: Heidi Sinda

Katso leirit, lasten kesäleirien ja junnupäivien lisäksi 
aikuisten viikonloppu-, valjakko- ja monitoimileirit.
Hää-, polttari- ja eläkkeellekyyditykset.
6.6.  klo 10-16  Junnuleiripäivä
9.-10.6.  Sh-kummajaiset
12.6.  Iltaestekisat klo 16.30 alkaen
27.-29.7.  Baltic Cup valjakkoajo
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Pian ja Paronittaren tarina

Hei kaikille urhulaisille! 

Minua pyydettiin kirjoittamaan vähän 
minun ja Paronittaren yhteisestä taipa-
leesta.  

Niille jotka eivät meitä tunne, Paronitar 
on nuori valjakkohevosen alku ja minä 
käyn lukiota vaihtelevalla menestyksellä. 
Yhdessä olemme touhunneet jo melkein 
vuoden verran. Paronittaren, tutummin 
Pampulan (käytetty myös nimiä Bamse-
nalle, Koira, Kakara, Mussukka… Rak-
kaalla lapsella on monta nimeä), kanssa 
työskentely alkoi joskus viime kesänä ja 
vielä on jatkunut. Syksyllä laitumelta kotiu-
tumisen myötä aloitettiin ohjasajo, ensin 
taluttajalla. Lomailun jälkeen neidillä oli 
hieman virtaa ja takapää nousi aika tiu-
haan tahtiin. Onneksi on ihania talutta-
jia, jotka eivät vähästä säikähdä. Muuten 
ohjasajo sujui hienosti, Pampula tykkää 
tehdä töitä!
 
Vähitellen alettiin lenkkeillä neidin kanssa 
ihan yksin, eli taluttaja ei ollut enää tukena 

ja turvana. Meidän lenkkeilyt tosin sijoit-
tuvat kentälle, vielä ei olla maastoon 
päästy. Käyttäytymistäkin on pitänyt aina 
välillä harjoitella. Pampulasta on niin kivaa 
napsia ihmisiä, josko vaikka antaisivat 
herkkuja. Jos ihmiset sitten lopulta anta-
vat porkkanan tai kaksi, ei kerjäämisestä 
sen jälkeen tule loppua. Pampula on myös 
vähän sylikoiramainen. Ainakin välillä. 
Tamma siis tulee mielellään kainaloon 
rapsuteltavaksi, siitä poistuminen onkin 
sitten hitusen hankalampaa…

Nykyään mennäänkin jo koppakärryillä, 
eli kehitystä on havaittavissa.  Pampulan 
kanssa on sujunut hyvin, mitä nyt jänikset 
ja pienet vihreät miehet ovat välillä terrori-
soineet meidän viikonloppuajeluita. Tosin 
niitä pieniä vihreitä miehiä tavataan jo 
niin usein, että ovat jo melkeinpä ystäviä 
(kyllä, meillä on paljon yleisöä)!  Toiseksi 
erittäin rakkaaksi ystäväksi on muodos-
tunut tuttavamme potkuremmi. Pampula 
kun ei ole vieläkään luopunut pukittelusta, 
tosin on se vähentänyt.  Valitettavasti ei 
olla vieläkään päästy sinne maastoon 
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vähällä eroon, vaan puuhastelu jatkuu. 
Kesällä se tosin jää vain harjailuun ja rap-
sutteluun.

Pia ja Pampula toivottavat kaikille urhulai-
sille (niin ihmisille kuin hevosillekin) läm-
mintä ja aurinkoista kesää!

Teksti: Pia Kaunisto
Kuvat: Tiina Vesaniemi ja Johanna Uotila

köpöttelemään, ehkäpä päästään sinne 
sitten syksyllä. 

Muutamat vauvojen tarkkuusharjoitukset 
on päästy menemään ihan hyvällä menes-
tyksellä. Pampulasta on kivaa mennä tark-
kuutta, maaliviivaa kohti mennään korvat 
hörössä. Kiitoksia niille, jotka ovat meidän 
kyytiin uskaltautuneet.

Näyttelyihinkin päästiin juoksemaan kol-
miota, vaikkei Pampula oikein ymmär-
tänyt sen tarkoitusta. Tammasta oli ihan 
tyhmää seistä paikallaan, mutta onneksi 
se keksi kaikenlaista ”kivaa” aktiviteettia… 
Sillä ”kivalla” aktiviteetilla tarkoitan liinan, 
raipan ja myös esittäjän (eli minun) hans-
kojen maistelua. Onneksi Pampula ravasi 
kiltisti, eikä yrittänyt mitään tyhmyyksiä.

Näyttelyiden jälkeen Pampula pääsi-
kin kesälaitumelle nauttimaan vihreästä 
ruohosta ja lämpimästä kesäauringosta.  
Pampula tosin ei pääse minusta niin 
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Haluaisitko hevosen, joka maksaa jokusen 
satasen, jonka ylläpito maksaa kuukau-
dessa muutaman kympin, jonka hoidosta 
joku muu vastaa, ja jonka omistaminen 
on pääasiassa hauskaa yhdessäoloa 
samanhenkisten ihmisten kanssa? Tämä 
on mahdollista, ja nyt en tarkoita keppihe-
vosia, vaan kimppahevosia.

Ravimaailma on ottanut kimppaomistami-
sen omakseen ja tuntuu, että joka toisen 
voittajaesittelyyn kurvaavan hevosen 
omistajana on joku ”Team Lihapullat” tai 
”Talli Höppänät Heppatädit”. Näiden peite-
nimien takana voi olla kymmeniä ihmisiä, 
joita yhdistää ehkä vain yksi asia – halu 
olla mukana hevosurheilussa hevosen 
omistajana kokemukset muiden kanssa 
jakaen. On huimaa ajatella, että lähdössä 
juoksevan 12 hevosen suoritusta voi olla 
jännittämässä satoja hevosenomistajia. 

Miksei kimppaomistaminen sitten voisi 
toimia myös ratsupuolella? Siinä ei ole 
kyse rikastumisesta, arvokilpailuvoitoista 
tai henkilökohtaisen maineen keräämi-
sestä, vaan mukana olemisen ilosta. Ja 
yhteisöllisyydestä, yhdessä kokemisesta 
ja pienten ilojen moninkertaistumisesta, 

Meidän hevonen
kimppaomistamisesta

asioista joiden valitetaan käyneen nykyi-
sin liian harvinaisiksi. Kaikki tämä on mah-
dollista myös ratsastusurheilussa, jos vain 
haluamme.

Kimppaomistaminen on helppo tapa 
hypätä vieraaseen maailmaan. Se on portti 
ratsuihmisille ravimaailmaan ja toisin päin, 
tai mahdollisuus päästä mukaan hevos-
urheiluun niille ihmisille, joilla ei muuta 
mahdollisuutta tai halua ole. Yhden täysin 
oman tätiratsun lisäksi minulla on nyt 
kaksi suomenhevosvarsaa ja 49 omista-
jakaveria, joiden kanssa tavataan muuta-
man kerran vuodessa, pidetään blogia ja 
odotetaan malttamattomina varsojen kuu-
lumisia. Radalle hevoset tulevat, jos tule-
vat, aikaisintaan parin vuoden kuluttua, 
mutta ensimmäinen palkinto on jo saatu, 
kun Talli PuoliSata huomioitiin Vuoden 
yhteisötekona Satakunnan Ravigaalassa. 
Tästä on hyvä jatkaa kohti ikäluokkakilpai-
luja ja varmasti kaikkien toiveissa siintäviä 
Kuninkuusraveja. Ja viis siitä päästäänkö 
sinne asti koskaan – matka on mukava ja 
se kuljetaan kimpassa!

Teksti: Emmi Kupiainen
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Seurojen toiminta on suurelta osin erilais-
ten tapahtumien ja kilpailuiden järjestä-
mistä. Tapahtumanjärjestämistä säätelevät 
erilaiset lait, joiden tarkoituksena on ohjata 
järjestämään turvallisia tapahtumia ja mini-
moida riskit jo ennen tapahtumaa.

Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat ja 
toimintaohjeet

Vastuu tapahtumien turvallisuudesta on 
aina tapahtumanjärjestäjällä, tapahtuman 
maksuttomuus ei poista vastuuta. Ennen 
tapahtumaa tulee laatia turvallisuussuun-
nitelma, jonka avulla kartoitetaan jo etu-
käteen turvallisuutta vaarantavat tekijät. 
Tapahtumasta tulee laatia pelastussuunni-
telma, joka toimitetaan alueen pelastusvi-
ranomaisille viim. 14 vrk ennen tilaisuutta. 

Pelastussuunnitelma on suunnitelma siitä, 
kuinka toimitaan jos jotain sattuu.  Pelas-
tus- ja turvallisuussuunnitelma voidaan 
laatia yhdeksi asiakirjaksi.

Yleisötilaisuuksista tulee tehdä ilmoitus 
poliisille. Ilmoitus tulee tehdä viim. 5 vrk 
ennen tilaisuutta, käytännössä mahdolli-
simman pian kun tapahtuman päivämäärä 
on päätetty. Yleisötilaisuudeksi lasketaan 
tapahtuma, jossa arvioidaan olevan yhtä 
aikaa paikalla noin 200 henkilöä. Ilmoitus 
suositellaan tehtäväksi myös pienem-
mistä tilaisuuksista. Ilmoituksen mukaan 
laitetaan mahdollinen luettelo järjestyk-
senvalvojista, sekä liikenteenohjauksen 
suunnitelma ja luettelo liikenteenohjaa-
jista. 

Turvallinen tapahtuma 
– vastuut yleisötapahtuman järjestämisessä

Okko Lahtinen ja Susanna Uotila kunniakierroksella... Onnea! Kuva: Heidi Sinda
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Milloin vaaditaan järjestyksenvalvon-
taa ja liikenteenohjausta?
Tapahtuma vaatii järjestetyn järjestyksen-
valvonnan, jos se katsotaan yleisötilaisuu-
deksi (paikalla samanaikaisesti noin 200 
henkilöä). Järjestyksenvalvojilla tulee olla 
järjestyksenvalvojakortti. Kortittomien jär-
jestyksenvalvojien osalta voidaan hakea 
poliisilta maksullista tilapäistä hyväksyn-
tää.

Liikenteenohjausta vaaditaan esim. mikäli 
kilpailu/tapahtumapaikka sijaitsee run-
saasti liikennöidyllä alueella. Ratsastuskil-
pailuja järjestettäessä tulee ottaa erityisesti 

huomioon, kuinka hevoskuljetusvälineet 
vaikuttavat muuhun liikenteeseen ja miten 
yleisön pysäköinti järjestetään turvallisesti  
huomioiden hevoskuljetusvälineiden pysä-
köinti. Vaikka tapahtumassa olisi vähem-
män kuin noin 200 henkilöä paikalla, siitä 
tulee tehdä ilmoitus poliisille, mikäli pai-
kalle tarvitaan liikenteenohjausta. Liiken-
teenohjaajat tulee hyväksyttää poliisilla, 
vaatimuksina 18 vuoden ikä, ajokortti, 
sekä henkilön oma suostumus ja soveltu-
vuus tehtävään (ei liikennerikkomuksia).

Turvallisuusmuistilista tapahtumanjärjestäjälle

Ennen tapahtumaa
- tiedota tarvittaessa ympäristöä
- suunnittelupalaveri, vastuiden sopiminen
- viranomaismääräysten huomiointi

Tapahtuma-aamuna
- opasteet (muista merkitä myös erillinen tupakointialue)
- varustus (esim. järjestyksenvalvojilla järjestyksenvalvojaliivit)

Tapahtuman aikana
- ennakoidaan
- puututaan ajoissa (esim. järjestyksenvalvojilla on ilmoitusvelvollisuus ja lupa tarvitta-
essa vaikka keskeyttää esim. kilpailut, jos järjestyksenvalvoja katsoo tilanteen vaaralli-
seksi esim. yleisölle)

Tapahtuman jälkeen
- ihmisten ohjaaminen pois turvallisesti
- opasteet
- tarkistetaan, siivotaan ja suljetaan tilat
- järjestyksenvalvojat poistuvat viimeisinä

Lisätietoja: 
www.poliisi.fi
http://www.ratsastus.fi/seuratoiminta/seuratoimijoille/turvallisuus http://www.slu.fi/urhei-
luseuroille/julkaisut_ja_tyokalut/seurajohtajan_kasikirja-paata/seuran-hallinto/turvalli-
suus_seuratoiminnassa/yleisotapahtuman_turvatoimet/ 

teksti: Sanna Sassi
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UrHu järjesti 13.05.2012 Hessi-tallilla show-näyttelyn. Lämpimänä äitienpäivän sunnun-
taina paikanpäälle kerääntyikin jopa 38 toinen toistaan puunatumpaa pollea. Kisaan 
pääsi osallistumaan jokainen varsa, poni tai heppa ikään ja rotuun katsomatta. Näin 
ollen saimme nähdä päivän aikana paljon eri ikäisiä ja rotuisia kauramoottoreita. 
Tuomareina toimivat mainiot tuomarit Veikko Hakala ja Helena Jansson.
 
Luokan 1. varsat (0-2v.) 
voitti t.Floreciente, I- (FWB, s. 2011, omistaja: Emilia Frisk i. Florimon, e. Primera  
Dama, ei. Don Primero) 

Luokan 2. ponit 
voitti o. Vanity Padraigh, I- (Connemara,s. 2006, omistaja: Anna-Kaisa Kivimäki ja Elina 
Hautamäki,  i. Janus,  e. Tempelisa Lady Calista, ei. Ard Ri Cunga)

Luokan 3. suomenhevoset 
voitti o. Oksasnapsi, I- (s.1998, omistaja: Aki Kiiski,  i. A.T. Jesperi, e. Oksasimana, ei. 
Varjo-Luonnos)

Luokan 4. muut hevosrodut voitti 
t. One, I- (lv, s. 1998, omistaja: Kalle & Heidi Itkonen & Sanna Moilanen, i. Monster Of 
Speed, e. Millstone's Sunshine, ei. Crown Bones)

Luokan 5. ruunat voitti 
r. Hessin Nitro, II+ (s. 2008, omistaja: Heidi 
Sinda, i. Vahto, e. Nyyti-Neiti, ei. Poika-
Siro) 

BIS-kehä: 
1. Oksasnapsi,
2. Floriciente  
3. One  
4. Vanity Padraigh 
5. Hessin Nitro 
                    
Teksti: Mira Hiltunen

Show-näyttely 2012

BIS-voittaja sh o. Oksasnapsi
kuva: Minna Harmaala
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KOULURATSASTUSKILPAILUT 5.6.2012 Hessi-tallilla
Luokka 1 Raviohjelma (samalla UrHun mestaruus 2000 ja myöhemmin syntyneet)
1. Eevastiina Heinänen - Eastwood 136 p 64,8 %
2. Ella Uusitalo - Pläsi UrHu 132 p 62,9%
2. Mari Lahti - Hessin Myytti 132 p 62,9 %
4. Laura Haapakoski synt 2000 - Hessin Myrsky UrHu 131 p 62,4%
5. Emmi Lepola - Hessin Nöpi UrHu 130 p 61,9% 
5. Essi Juvonen - Pillikistön Kipinä Hollona Ratsastajat 130 p 61,9%
7. Johanna Pihlaja - Tittan Humutotti YR 126 p 60%
8. Mia Kytölä - Shamrocks Surprise LoimUra 124 p 59 %
9. Tiina Jokela - Beau HämRa 121 p 57,6 %
10. Eveliina Vaittinen synt 2000 - Nyytin Lauha UrHu 120 p 57,1 %
11. Amanda Uusi-Kämppä - Bajarz 119 p 56,7%
12. Johanna Uotila synt 2000 - Hessi-Iida UrHu 113 p 53,8 %
13. Sanni Vuorinen - Twilight Time UrHu 109 p 51,9%
13. Rosa Virtanen - Wasa King 109 p 51,9%
15. Kaisa Kataja synt 2000 - Vahto UrHu 101 p 48,1 %

UrHun mestaruus alla 12-v 2012
1. Ella Uusitalo - Pläsi UrHu 
2. Laura Haapakoski - Hessin Myrsky UrHu 
3. Eveliina Vaittinen - Nyytin Lauha UrHu

Luokka 2 Helppo C:1 (samalla 1997 ja myöhemmin syntyneet)
1. Liisa Stark - Tempelisa Lady Calista SiRU 126p 63%
2. Eevastiina Heinänen - Eastwood 125,5 p 62,8%
3. Mari Lahti - Hessin Myytti 119,5 p 59,8%
4. Johanna Pihlaja - Tittan Humutotti YR 119p 59,5%
5. Nea Törmänen - Klasika 116 p 58%
6. Mari Lahti - Hovi-Siiri 111,5 p 55,8%
7. Minne Nyman - Hessin Muusa TaNo 110,5p 55,3%
8. Ella Uusitallo - Pläsi UrHu 108,5 p 54,3%
9. Senni Vilén - Klasika Varsa 119,5 p 53,8%
10. Janika Lönnroth - Maxi-tili UrHU 104 p 52%
11. Tiina Jokela - Beau HämRa 103 p 51,5%
12. Laura Haapakoski - Hessin Myrsky UrHu 90,5 p 45,3%
\
Luokka 4 KN Special (samalla junioreiden UrHun mestaruudet)
1. Emma Maunu - Huima Väkkärä FR 140,5 p 56,2%
2. Liisa Stark - Tempelisa Lady Calista SiRU 138 p 55,2%
3. Henna Lehtinen - Ukkosen Jyrinä VRS 135,5 p 54,2 %
4. Henna Lehtinen - Heman Höpöheinä VRS 128,5 p 51,4 %
5. Janika Lönnroth synt -94 - Maxi-tili UrHU 119 p 47,6%
6. Eija Hietanen synt -94 - Nyytin Lauha UrHu 115 p 46 %
7. Pia Kaunisto synt -94 - Hessin Jeviiri UrHu 108,5 p 43,4 %
8. Sari Rupponen - Prymos LMR 118,5 p 47,4 %
(Mari Saari - Kivistö - Cento UrHu 134,5p 53,8 %)

Juniorimestaruus 2012
1. Janika Lönnroth synt -94 - Maxi-tili 
2. Eija Hietanen synt -94 - Nyytin Lauha 
3. Pia Kaunisto synt -94 - Hessin Jeviiri UrHu 
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ESTERATSASTUSKILPAILUT 12.6.2012 Hessi-tallilla
Luokka 1 Puomiluokka taluttajalla tai ilman (samalla seuranmestaruus 2002 ja myöhemmin 
syntyneet)
1. Mari Lahti -Bajarz 88 p
1. Amanda Uusi-Kämppä - Ipanan Tikkari 88 p
3. Tanja Koisti - Downhill Dewdrop 81 p
3. Okko Lahtinen - Nikolai UrHu 81 p
5. Susanna Uotila - Pläsi UrHu 80 p
5. Nelli Äijälä - Downhill Dewdrop 80 p 
7. Ada-Sofia Ahola - Niko 79 p
8. Kaisa Kataja - Vahto UrHu 76 p
8. Emma Helminen - Nikolai UrHu 76 p
10 . Sanni Vuorinen - Twilight Time 69 p

UrHun alle 10 v- estemestaruus 2012
1. Okko Lahtinen - Nikolai UrHu 
2. Susanna Uotila - Pläsi UrHu 
3. Ada-Sofia Ahola - Niko

Luokka 2 30 cm (samalla seuranmestaruus 1998 ja myöhemmin syntyneet)
1. Eveliina Vaittinen -Tyyne 0-0 26,46 s
2. Mari Lahti -Hessin Myytti 0-0 vp 30,13 s
3. Liisa Stark -Tempelisa Lady Calista 0 - 0 vp 31,87s
4. Silja Piispanen -Stella 0 - 0 36,85 s
5. Ella Uusitalo -Pläsi 0- 0 vp 40,22s
6. Laura Haapakoski -Hessin Myrsky 0 -0 44,79 s
7. Milla Tuominen -Smokki 0-8 vp 41,10 s
8. Johanna Uotila -Hessi-Iida 0-hyl
9. Janika Pöysti - Alitalon Albert S-team 4 vp 68,50
10. Mari Lahti -Bajarz 16 vp 67,82 s

UrHun alle 14 v estemestaruus 2012
1. Eveliina Vaittinen -Tyyne 
2. Ella Uusitalo -Pläsi 
3. Laura Haapakoski -Hessin Myrsky 

Luokka 3 50 cm (samalla seuranmestaruus 1995 ja myöhemmin syntyneet) 
1. Eveliina Vaittinen - Nyytin Lauha UrHu M 0-0vp 28,51 s 
2. Mari Lahti -Hessin Myytti 0 - 0 vp 30,84 s
3. Liisa Stark - Tempelisa Lady Calista SiRU 0-0 vp 33,64 s
4. Oona Ihamäki - Sarm-el-Seikh YR 0-0 vp 34,33 s
5. Sonia Nyman - Tarantin 0-0 vp 40,63 s
6. Laura Haapakoski - Hessin Myrsky UrHu M 0-0 47,12 s
7. Kaisa Kataja - Hessin Jeviiri UrHu M 4 vp 78,81
8. Janika Pöysti - Alitalon Albert S-team hyl
8. Kaisa Vuorinen - Eastwood UrHu hyl

Luokka 4 70 cm (samalla seuranmestaruus juniorit)n. 18
1. Oona Ihamäki - Sarm-el-Seikh YR 0- 0 vp 35,17s
2. Sonia Nyman - Tarantin 0- 0 37,12 s
3. Sari Rupponen - Prymos LmR 0 - 0 vp 40,83 s
4. Ida Nieminen - Bripoly XO YR 0 - 4 vp 51,78 s
5. Heidi Mattila - Gina NK SiRu 2,5 vp 85,03s
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6. Piia Kaunisto - Hessin Jeviiri UrHu M 4 vp 55,28 s
7. Iiris Vaskela - Minimuusa UrHu M 4 vp 56,02 s
8. Mira Syrjänpää - Railon Onni SuoRa 4 vp 63,62s
9. Emmi Lepola - Hessin Nöpi Urhu 4 vp 77,12s
10. Emmi Lepola - Hessin Muusa UrHu 8 vp 55,10 s
11. Emma Willman - Aleksander Suur SiRu hyl 
11. Kaisa Vuorinen - Eastwood UrHu M hyl
11. Liisa Saarinen - Virtuaali S-team hyl

UrHun junioriestemestaruus 2012
1. Piia Kaunisto - Hessin Jeviiri UrHu 
2. Iiris Vaskela - Minimuusa UrHu 
3. Kaisa Vuorinen - Eastwood UrHu 

Luokka 5 80 cm (samalla seuranmestaruus seniorit)
1. Iiris Vaskela - Minimuusa UrHu 0-0 vp 30,13 s 
2. Ida Nieminen - Bripoly XO YR 0 - 0 vp 34,73s
3. Mira Syrjänpää - Railon Onni SuoRa 0- 4 vp 34,88s
4. Eija Hietanen - Nyytin Lauha UrHu M 0 - hyl
4. Sari Rupponen - Prymos LmR 0 - hyl
6. Emmi Lepola - Hessin Muusa UrHu M 4 vp 52,00s
7. Liisa Saarinen - Virtuaali S-team 4 vp 56,44 s
8. Mari Saari-Kivistö - Novecento UrHu M 4 vp 57,72s
9. Heidi Mattila - Gina NK SiRu 5,4 vp 80,87 
10. Emmi Lepola - Hessin Nöpi UrHu M 8 vp 77,12
11. Emma Willman - Aleksander Suur SiRu 11 vp 83,38s

UrHun estemestaruus/seniorit 2012
1. Eija Hietanen - Nyytin Lauha 
2. Emmi Lepola - Hessin Muusa 
3. Mari Saari-Kivistö - Novecento UrHu 

UrHun juniorimestari esteissä 2012 
Piia Kaunisto ja Hessin Jeviiri 
Anne-Mari Vaskela ihailee palkintoa
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Valmennusavustusten anominen  
Anomuksen oltava 1.12. mennessä UrHun postilaatikosssa Hessi-tallin maneesilla kuoreen merkintä ”UrHun avustus” 

Henkilötiedot 

Nimi________________________________________ikä_____________________
osoite_______________________________________puh.nro_________________  

Valmentautuminen 

Säännöllinen valmentautuminen (väh 1 kerta /vk) 

Tilavuokrat__________________________________________________ 

Valmennusmaksut____________________________________________ 

Säännöllinen valmentautuminen______________________yht_____  € 

Erityisvalmennus (maksetaan tapauskohtaisesti) 
Kurssi_____________________________Laji /valmentaja____________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Kurssimaksut yht _________________________________yht_____  € 

Kilpaileminen 

Kilpailukulut _________________________________      yht_____  € 

Kansallinen lisenssi____________________________      yht_____  € 
Saavutettu tulos ____________________________________________ 

Seuratoiminnasta 
Selvitystoiminnasta seuran hyväksi missä ja mitä tehnyt (esim. mukana olo kilp.järjestämisessä)
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

Anottava summa                __________________________________€ 

 Pankkiyht____pankki____________________til.nro___________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 Paikka/pvä    Allekirjoitus  
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Kilpailuavustusten anominen  
Anomuksen oltava 1.12. mennessä UrHun postilaatikosssa Hessi-tallin maneesilla kuoreen merkintä ”UrHun avustus” 

Henkilötiedot 

Nimi________________________________________ikä_____________________
osoite_______________________________________puh.nro_________________  

Kilpailut (merkitse sijoitus roomalaisin numeroin kun sijoituit!) 

Aika Paikka Laji Taso Hevonen Sijoitus Lähtijöitä 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Anottava summa             __________________________________€ 

 Pankkiyht____pankki____________________til.nro___________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 Paikka/pvä    Allekirjoitus  
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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 sähköpostin 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!

Tilaa SRL Hämeen uutiskirje
osoitteesta: 

www.ratsastus.fi/hame

Ahkerat, Anne Liski tyttärensä Tuulin kanssa. Kuva: Tuula Haapakoski
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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

Kilpailusääntöjen sitomia ovat:
Kilpailuluvan lunastaneet kilpailijat sekä kilpailijat, jotka ilmoittautuvat SRL:n 
kilpailujärjestelmän mukaiseen kilpailuun, kilpailun järjestäjät, toimihenkilöli-
senssin haltijat, valmentajalisenssin haltijat, hevosten omistajat, joiden omis-

tamien hevosten osalta vuosimaksu on maksettu, jäsenseurat ja niiden jäsenet 
sekä kilpailun toimihenkilöluettelon mukaiset toimihenkilöt. Kilpailusääntöjen 

sitomia ovat myös, soveltuvin osin, muut kilpailupaikalla olevat, kilpailuta-
pahtumaan aktiivisesti vaikuttavat henkilöt.

KS 1 1.5

Junnuleiri kesällä 2012, kuva Heidi Sinda



Hyvää kesää kaikille
 

t. UrHun hallitus


