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Puheenjohtajan terveiset

Kesä on ohi, syksy ja sen tuomat sateet ja 
kura ovat nyt tätä päivää ja harrastaminen 
siirtyy kumisaapaskeleihin ja maneesissa 
kiertämiseen.

Kesän myötä muistojen joukkoon siirtyivät 
kaksipäiväiset sh-kummajaiset ja Baltic 
Cup stage 2 Urjala, Finland! Kiitos kaikille 
näiden tapahtumien talkoisiin osallistumi-
sista. Itseäni ainakin ilahdutti Baltic Cupin 
illanvieton suosio. Ei ole ennen tarvinnut 
lisää pöytiä kantaa illanviettoon, hyvä näin! 
Ja ihan nuorimmaisetkin viihtyivät...ja 
osa vanhemmista hyvinkin pitkään!

Elokuun tiistailtakisat saavuttivat melkoi-

sen suosion ja edessä ovat vielä syksyn 
kunnamestaruudet, 3.11. kouluratsastuk-
sessa ja 16.12. esteratsastuksessa. 

Syksyn valmennukset ovat alkaneet ja 
selkeästi junioreilla on tavoite kilpailla ja 
saada mitali kaulaan..hyvä, sillä tavoitteita 
tarvitaan!

Maanantain lasten leikkitunnit ovat ottanet 
paikkansa nuorten harrastuksissa. Lasteni 
Miron ja Miksun ikätovereita,  3-5 vuoti-
aita, on nähty maneesissa poneilemassa 
joka toinen viikko. Uusia valjakkoajon-
maailmaan tulijoita on löytynyt aikuisväes-
töstä ja uusia niin lasten alkeiskurssilaisia 

Heidi Sinda, Anna Koivisto ja Celt Latvian maratonilla 
Kuva: Heidi Sinda
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kuin aikuisten abc-kurssilaisia on syksyn 
myötä ilmestynyt tallille, toivottavasti heistä 
moni päätyy tällä alennetulla syksyn SRL 
jäsenalennushinnalla UrHun jäseneksi!

Ensi vuodelle ollaan suunniteltu vain sh-
kummajaisia kesäkuun  alkupuolelle, mutta 
tulkaa ihmeessä kaikki jäsenet syyskoko-
ukseen  28.10 klo 17 päättämään ensi 
vuoden toiminasta ja tutustumaan Meri 
Sataman vetämään Horsebiciin Urjalanky-
län koululle klo 16!

Itselläni kesä ja syksy oli ilon ja pettymyk-
sen aikaa!!! SM-hopea Celt hevosella oli 
enemmän kuin uskalsin toivoa ja Hessin 
Leevin kasvattajakilpailun voitto loi uskoa 
kasvatukseen... mutta MM-valintojen 
ihmeellisyys vei kyllä uskoa ja motivaa-
tiota huippu-urheiluun panostamiseen!

Paljon on maailmaa tullut nähtyä ja toivot-
tavasti UrHulaisista kasvaa hyviä hevo-

senhoitajia, jotka haluavat jatkossa olla 
mukana näissä avartavissa reissuissa. 
Omalta osaltani jännittävä kisa on tulossa 
Baltic Cupin finaalista 12.-14.10. Liettuan 
Vilnassa, jossa olemme Almutis Railan 
kanssa tasapisteissä johdossa ennen 
finaalia... Tosin minulla taitaa lähteä 
mukaan nuori, vasta 5-v, Hessin Muusa 
hakemaan kokemusta, niin paineita ei voi 
liikaa asettaa, mutta elämää on ajateltava 
kai eteenpäinkin!

Hyvää syksyä ja syyskokouksessa tava-
taan

Heidi

Celt maratonin voittoon Latviassa. Kuskina Heidi Sinda ja groomina Anna Koivisto
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Hessin Leevi
Tapiola kasvattajakilpailun voittaja 2012

kouluratsastuksessa

Leevi saapui meille maitovarsana vuonna 
2006, vähän niin kuin häälahjana... 

Aluksi oli vaan takoitus, että löydän 
meidän oma kasvatille Liinakon Velholle 
varsakaverin, kun orivarsaa ei ole kiva 
pitää yksin.
Käännyin Heidin puoleen, kun olin kisoissa 
nähnyt Lastun Lekan ja muistin, että Hei-
dillä oli siitä yksi varsa syntynyt.

Mutta kuinkas kävikään, Liinakon Velho jäi 
pieneksi, toisin kuin Leevi, joten kun piti 

valita niin Leevi jäi taloon ja Velho löysi 
uuden kodin...

Leeviä on rakennettu alusta asti tähtäi-
menä Suomenratsujen kasvattajakilpailu. 
Kaikki laatuarvostelut olemme käyneet ja 
ennen kasvattajakilpailuja väliin mahtui 
myös kantakirjaus viime syksynä. Leevi
kirjattiin suomenhevosten ratsukantakir-
jaan II palkinnolla ja hyvillä käyttöpisteillä.

Ennen kasvattajakilpailua Leevi starttasi 
jo ensimmäiset kansalliset kouluratsastus-

Hessi Leevi (i.Lastun Leka e. Jeviiritär ei. Jeviiri) Omistaja Katja Kuokka ja Heidi Sinda 
Omistaja kuittasi tästä Tapiola Kasvattajakilpailun voitosta 1800 euroa ja kasvattaja Heidi Sinda 
600 euroa
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kilpailut. Varsoja Leeville on tällä hetkellä 
syntynyt 2 kappaletta ja ensi keväänä on 
tulossa lisää.

Aloitimme Stella Hagestamin valmennuk-
sessa tammikuussa 2012 ja treeniemme
tähtäys oli tuo syksyinen kasvattajakilpa. 
Treenien edetessä alettiin asettaa myös 
uudenlaisia tavoitteita kun hevonen näytti 
kykyjään. äätimme hieman ennen kasvat-
tajakisaa että valitsemme kuskiksi Stellan 
kun hän saa enemmän irti hevosesta. Ja 
kuinkas sitten kävikään. Leevi oli mielettö-
män hyvä koko viikon lopun ajan ja näytti 

kykynsä hienosti kahdella radalla saaden 
kummastakin radasta yli 69 %, parantaen 
vielä toisena päivänä vaikka luokan vai-
keuaste nousi.

Tälläinen tarina meidän Leevillä ja toi-
vottavasti tarina jatkuu yhtä hyvänä tule-
vaisuudessakin ja saadaan paljon pikku 
Leevejä maailmaan...

Teksti: Katja Kuokka
Kuvat: Heidi Sinda

Stella Hagelstam ja Hessin Leevi (i.Lastun Leka e.Jeviiritär eli Emppu ei.Jeviiri) Tapiola 6-v kas-
vattajakilpailun ylivoimaiset voittajat
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Ympärivuorokautinen lajin omainen 
vaeltelu vaihtuu tallirutiiniin. Kavereiden 
kanssa nahistelu vaihtuu ihmisen kanssa 
työskentelyyn. Ihanne olisi että kaverit säi-
lyisivät, joko pihattokavereina tai edes tar-
hakavereina. Tallissa tuttu vieruskaveri on 
aina paras, edes turpakosketus säilyy.

Hevosen omatila on noin neljä metriä, 
ihmisellä se on käsivarrenmitta. Sen 
lähemmäksi emme halua yksilöitä, joiden 
kanssa emme tule toimeen, muuten olosta 
tulee epämukava. Syksyllä karsinajärjes-
tystä mietittäessä tämä kannattaa ottaa 
huomioon, jos kaksi hevosta nahistelevat 
kaltereiden läpi jatkuvasti, kannattaa vie-
rustoveria vaihtaa. Pahimmillaan tilanne 
johtaa henkisesti alemman yksilön stres-
siin, osittaiseen syömättömyyteen, huo-
noihin tallitapoihin hiljalleen yleiskunnon 
”selittämättömään” heikkenemiseen.

Jos kesällä toimintasäännöt ihmisen 
kanssa jäivät opettamatta, niin nyt on 
korkea aika opettaa. Kun varsaa talute-
taan ensimmäistä kertaa, se ei tiedä mitä 
sen tulisi tehdä. Se ei automaattisesti 
ymmärrä, että kiristyvä naru tarkoittaa, että 
sen tulisi seurata. Hevosilla, aivan kuin 
ihmisilläkin, on tasapainon korjausrefleksi. 
Jos tasapainoa yllättäen horjutetaan niin 
sitä seuraa vastareaktio jolla palautamme 
asentomme, jotta emme kaatuisi. Ensim-
mäiset talutusharjoitukset olisi hyvä tehdä 
tilassa, jossa meidän ei ole pakko taluttaa 
varsaa pakasta A paikkaan B. Mielestäni 
ihmisen vastuu on opettaa varsat niin, että 
tilanne on niille mahdollisimman stressi-
tön. 

Ensimmäiset pyynnöt kannattaa tehdä 
sellaiseen suuntaa mihin varsa haluaa 

mennä. Kuinka sitten saada varsa ymmär-
tämään mitä sen tulisi tehdä? Hevonen 
oppii siitä hetkestä, kun pyyntö on poissa. 
Laita kevyt paine naruun ja kun varsa ajat-
telee haluamaasi suuntaan myötää paine 
pois, hetken päästä voit toistaa tehtävän. 
Myötää usein ja pidä harjoitukset lyhyinä. 
Katso kuitenkin, että vaatimustaso kasvaa, 
jotta harjoitukset etenisivät. Ensimmäisten 
talutusten tuloksena varsan tulisi ymmär-
tää kuinka se saa narun aiheuttaman pai-
neen pois. Tällä tavoin aikaansaadaan 
päästään ja kehostaan rentoja ja peh-
meitä hevosia. On tyhmää opettaa nuorille 
hevosille että ne ovat ihmistä vahvempia, 
ne eivät tiedä sitä! 

Muistutuksena jälleen: Hevonen oppii 
jokaisesta kerrasta, kun ihminen siihen 
koskee.

Myötäysharjoituksia voi tehdä myös ilman 
välineitä, mitä pehmeämmin varsa / hevo-
nen seuraa kosketustasi sitä parempi 
se on taluttaa ja käsitellä. Ymmärrys tuo 
tullessaan rentouden. Tällä tavoin opet-
taminen voi aluksi tuntua hitaalta, mutta 
lopussa kiitos seisoo. Kun merkkikie-
lemme säilyy samana koko opetuspro-
sessin, niin uusien asioiden opettaminen 
nopeutuu, koska hevosella on jo muistijäl-
kiä samoista avuista.

Syksy, varsat ja mikä ettei hevosetkin 
palaavat lautumilta

Talutusharjoitukset on hyvä aloittaa varsalle 
tutussa ympäristössä
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Syksy tuo mukanaan myös kavioiden 
huollon.

Jos jalkojen nostelu jäi kesällä opettele-
matta tai kertaamatta, niin nyt omistajan 
vastuu astuu jälleen kuvaan. Jalkojen 
noston opettaminen ei ole kengittäjän teh-
tävä! Varsan tulee osata seistä kolmella 
jalalla ennen kuin kengittäjä kutsutaan 
paikalle. Kyse on paitsi omistajan vas-
tuusta varsan opettamisesta myös ken-
gittäjän työturvallisuudesta. On eriasia, 
jos olet sopinut kengittäjäsi kanssa jalko-
jen noston opettamisesta, mutta uskallan 
epäillä, että heillä on työmaata tarpeeksi 
kavioiden hoidossa.

Edellisellä kerralla kirjoitin kuinka itse 
käytän naputtamista merkkinä, että 
varsan tulee liikkua = tässä tapauk-
sessa nostaa jalka. Harvempi kengittäjä 
naputtelee varsan jalkoja, joten jos olet 
jo opettanut noston naputuksesta, niin 
nyt on aika muuttaa se vaikkapa vuohis-
karvojen nykimiseksi. Sama rytmi säilyy 
ja nosto muistuttaa enemmän sitä mitä 
kengittäjät yleisesti käyttävät. Mikään ei 
estä sinua opettamasta varsallesi sanaa 
”nosta”, yhdistät sen vain vanhaan merk-
kiin. Ensimmäisten nostojen kohdalla olisi 
reilua, että pyydät sellaista jalkaa, jonka 
varsa pystyy nostamaan. Opettele katso-
maan seisovia hevosia ja ennustamaan 
mitä jalkaa ne seuraavaksi liikuttavat. Jos 
nuori hevosesi seisoo epäedullisesti = se 
ei pysty seisomaan pyytämässäsi asen-

nossa, pyydä sitä ensin liikkumaan sopi-
vampaan asentoon.

Aloita merkin opettaminen taas palkit-
semalla ensin pienimmästä yrityksestä, 
tämä voisi olla vaikka painonsiirto pois 
pyytämältäsi jalalta. Rakenna tehtävä pik-
kuhiljaa ja malta odottaa, että varsa todella 
aikoo pitää jalkaa ylhäällä ennen kuin otat 
siitä kiinni. Ensimmäisistä nostoista jalkaa 
ei siis vielä oteta. Kun näet, että noste-
tussa jalassa on viive, eikä varsa paina 
sitä heti takaisin maahan niin jalka on 
valmis pidettäväksi. Jos otit jalasta kiinni 
ja varsa menettää tasapainonsa ja joutuu 
laskemaan sen takaisin maahan niin pyri 
saattamaan jalka lattiaan asti ennen kuin 
lasket kätesi irti. Pahinta mitä oppimisen 
kannalta voit tehdä, on yrittää väkisin 
pitää jalkaa ilmassa ja antaa varsan repiä 
se kädestäsi. Jos tilanne on huono jalan 
maahan laskun kannalta, niin seuraa 
kädelläsi varsan liikkeitä ja yritä auttaa sitä 
saavuttamaan tasapaino. Jalan rauhoitut-
tua pidä sitä vielä hetki, mutta salli sitten 
varsalle tauko laskemalla jalka maahan.
Seuraava vaihe opetuksessa on naputella 
ja koputella kaviota kun se on ylhäällä ja 
kosketella sitä erinäköisillä työkaluilla. 
Hyvin valmistellun varsan ei tarvitse kos-
kaan pelästyä kengittäjää eikä sinulla ole 
vaikeuksia saada kengittäjiä tulemaan.

Toiveita seuraavaan aiheeseen voi lähet-
tää osoitteeseen
sari@vilesar.fi

Teksti: Sari Vilenius

Harjaaminen on varsan koulutusta, luottavaista 
varsaa saa koskea minne vain
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Tervetuloa

Urjalan Hevosurheilijat ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

28.10.2012 klo 17

Urjalankylän koulu
Kantalantie 19 A

Ennen kokousta (klo 16) on iloista Horsebiciä. 

Joustavat vaatteet päälle (ratsastushousutkin käyvät) 
ja kaikki mukaan liikkumaan.

Liikuntahetken takaa Meri Satama,
 joka on lanseeranut hevosihmisille tämän kivan liikuntamuodon. 

Kahvitarjoilu.
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Kuka olet? Olen Pia Kaunisto, 18 -vuotias 
lukiolainen
 
Perheesi? Perheeseeni kuuluu äiti, isä, 
pikkuveli sekä koira

Missä asut? Asun Punkalaitumella, 
tarkemmin sanottuna Oriniemessä kes-
kellä metsää.

Miten hevoskärpänen puraisi sinua? 
Olin katsomassa ystäväni ratsastustuntia 
ja lopulta loputtoman kinuamisen tulok-
sena sain aloittaa ratsastuksen eräällä 
pienellä tallilla.

Ensimmäinen hevosesi/hoitohevosesi? 
Ensimmäinen hoitohevonen taisi olla 
suomenhevostamma Hessin Pedotar, 
jonka kanssa tuli vietettyä paljon aikaa. 
Petran kanssa tuli myös muutamat kisatkin 
startattua, ihan puomiluokkatasolla tosin.
Ensimmäinen kilpailusi? Ensimmäiset 
kilpailut olivat joskus vuosia sitten Pläsillä 
puomiluokassa.

Menestyksesi salaisuus? Kai se on tuon 
vuosien harjoittelun tulosta.

Tulevaisuuden suunnitelmat? Puuhailla 
nykyisen hoitohevoseni Hessin Paronit-
taren kanssa kaikkea mahdollista.

Ratsastuksellista syksyä kaikille
Pia

Kuka olet? Olen Ella Uusitalo.

Perheesi? Perheeseeni kuuluu äiti, isä, 
pikkusisko ja pikkuveli sekä koira ja seit-
semän kissaa.

UrHun mestaruuskilpailussa
menestyneitä
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Esittelyssä alle 10-vuotiaiden seuran-
mestari Okko Lahtinen

Okko on 7-vuotias ekaluokkalainen Urja-
lankylästä. Ensikosketuksen ratsastuk-
seen Okko sai jo 10 kk:n iässä, kun hän  
pääsi Nikon selkään pieneksi hetkeksi. 
Kolmevuotiaana hän aloitteli lajia lasten 
leikkitunneilla ja varsinaisen alkeiskurssin 
hän kävi syksyllä 2011. Okko käy tunneilla 
kerran viikossa, useimmiten ratsuna on 
Niko, mutta viime aikoina myös Hessin 
Jeviiri.

Okko pitää erityisen paljon maastorat-
sastuksesta, mutta muutenkin ”kaikki” on 
kivaa. Okolle tuli haastateltaessa mieleen 
vain yksi negatiivinen asia harrastuksesta: 
”tunnit loppuvat liian äkkiä…”. Lisäksi olisi 
tietysti mukavaa, jos harrastuksen piirissä 
olisi nykyistä enemmän poikia. Tulevai-
suudessa Okkoa kiinnostaa keskiaikainen 
ratsastus ja poniravit.

Ratsastuksen lisäksi Okko harrastaa 
hevosia epäsäännöllisen säännöllisesti 
huolehtimalla kotona orilaitumella olevista
”kesäpojista”, käymällä raveissa ja autte-
lemalla perheen oman hevosen Muusan 
kanssa. 

Okon kiinnostus hevosiin tulee verenperin-
tönä. Okon iso-isoisä, urjalalainen Johan 
Lahtinen, voitti Reipas-Liisa –tammallaan 
useita palkintoja raveissa. Äidin puolelta 
suvussa taas on monia hevosmiehiä ja 
monta ratsastajaa.

Okkoa haastatteli Okon Äiti 
Leena Rantamäki-Lahtinen

Missä asut? Punkalaitumen Liitsolassa.

Miten hevoskärpänen puraisi sinua? 
Tätini on ratsastanut lapsesta asti, olen 
käynyt ratsastamassa hänen hevosellaan, 
siitä se taisi sitten syttyä into hevosiin.

Ensimmäinen hevosesi/hoitohevosesi? 
Hoitohevosenani on Hessi-Tallin Pläsi.

Ensimmäinen kilpailusi? Taisi olla Vilin 
Pojalla eli Vesselillä.

Menestyksesi salaisuus? Harjoittelu, 
harjoittelu, harjoittelu sekä yhteistyö hevo-
sen kanssa.

Tulevaisuuden suunnitelmat? Ratsas-
tuksen jatkaminen, siinä kehittyminen, 
kilpailuihin osallistuminen, sekä haaveissa 
oma hevonen.

Terveisin Ella

Okko ja Susanna kunniakierroksella
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Kuka olet? Olen Eveliina Vaittinen, 12 
vuotta.
Perheeni? Äiti Elina, isä Juha, isosisko 
Iida, pikkusisko Aino ja pikkuveli Paavo + 
nelijalkaiset karvakorvat ja pari kattia.

Missä asut ? Akaan Riisikkalassa, Vaitti-
lan Tilalla.

Miten hevoskärpänen puraisi sinua?
-Hmmm... Mahtoi olla iso palanen jonka 
puraisi koska ihan hulluksi hevosiin olen 
tullut ihan pienenä, tosin ratsastuksen 
aloitin muistaakseni n. 5 vuotta sitten. 
Taisi vallan sama kärpänen purra minuun 
ja pappaan, sillä hevoset ovat syvällä gee-
neissä!

Ensimmäinen hevoseni / hoitohevo-
nen? Heidi Sindan omistama 5-vuotias 
ruuna Bajarz on ensimmäinen hoitohevo-
seni, tosin kotona on ollut ihan aina hevo-
sia.

Ensimmäinen kilpailusi? Ratsunani oli 
Hessitallin ensimmäinen Hessin-kasvatti 
Hessin Vahdotar, tutummin Lemmu. Puo-
miluokassa kisasin isosiskoani ja muita 
ratsastajia vastaan. Tyyliarvostelu oli ja 
kun olin juuri oppinut keventämään, niin 
se ei vielä ollut mitenkään hyvän näköistä, 
ja samaa mieltä tuomaritkin taisivat olla 
koska tyylipisteet ylsivät vain viimeiseen 
sijaan... Taluttajakin yhdessä vaiheessa 
unohti missä oli maali, ja pysähdyimme 

ennen maalia ja siihen äkkiä huohotin, että 
"Hei! Maali on vasta tuolla edessäpäin!" Ja 
äkkiä siitä sitten ravilla maalilinjan läpi ja 
ulos radalta... Pöytäkirjassakin luki seu-
raavasti "Hieno suoritus oli, mutta muistat-
han jatkossa ratsastaa maaliin asti!" Näin 
jälkeen päin naurattaa koko kisat! Mutta 
siitä se sitten lähti :)

Menestyksesi salaisuus? Kuuntelen 
hevosta, toimin sen mukaan, radalla 
annan palaa, näytän suunnan ja pysyn 
kyydissä. Käsittelen hevosia, niin kuin 
niitä pitää käsitellä, siitä luottamus alkaa 
kasvamaan, ja tässä sitä nyt ollaan!

Tulevaisuuden suunnitelmat?
Tuota noin... Varmaakin nyt ahkeraa har-
joittelua niin este- kuin koulupuolella ja 
korkeutta vähän kerralla lisää.

Terveisin, Eveliina Vaittinen

Vesiesteelle Eveliina, Tuuli ja Niko



13

Moikka!

Olen Mari Lahti, 18-vuotias opiskelija Loi-
maan Niinijoelta. Opiskelen Ypäjän Hevo-
sopistolla kolmoistutkinnossa, joka on 
ensimmäinen laatuaan: minusta tulee siis 
hevosenhoitaja, suoritan lukion ja kirjoitan 
ylioppilaaksi – ainakin jos hyvin käy. Kol-
moistutkinnon suorittaminen on rankkaa, 
mutta ei ylivoimaista. Lukio on hyvää vaih-
telua muuten niin täynnä hevosia olevaan 
elämään.

Perheeseeni kuuluu isä, äiti sekä pikku-
sisko ja pikkuveli. Tottakai mukaan las-
ketaan myös meidän kaikki eläimemme: 
kaksi koiraa, kaksi kissaa sekä kaksi 
hevosta. 

Asun Niinijoella, n. 16 km Loimaalta, jossa 
meillä on maatilakeskus. Alunperin olen 
kuitenkin Turkulainen. Niin sanotuilla Ypä-
jä-jaksoilla asun kuitenkin Ypäjällä opis-
kelija-asunnossa, jossa meitä on kuusi 

ihmistä samassa huoneistossa.

Hevosista kiinnostuin jo 1-vuotiaana, kun 
pääsin ensimmäistä kertaa poniratsas-
tukseen. Hevosiin kiintymystä edesauttoi 
myös se, että äidinisä on ollut kengittäjä, ja 
äidillä on ollut monia hevosia kotona. Var-
sinaisesti ratsastuskoulun tunneilla aloin 
käymään kuitenkin vasta 9-vuotiaana.

Ensimmäinen oma hevoseni oli 14-vuotias 
suomenhevosruuna nimeltään Smurffin 
Nipsu, jonka sain 14 vuotiaana. Se oli 
entinen ravuri, joten sen kanssa ei todella-
kaan ollut helppoa. Jo vuoden omistuksen 
jälkeen jouduimme kuitenkin luopumaan 
siitä, koska sillä oli pahat rasitusvammat 
takapolvissa. Nipsu oli sellainen, että se 
opetti minulle enemmän kuin mikään muu 
hevonen – luottamusta ei voi ostaa, se 
pitää ansaita.

Ensimmäinen kilpailuni oli joskus 10-vuo-
tiaana. En muista siitä muuta kuin että 

Mari Lahti ja Smurffin Nipsu (i. Perikuva e. Smurffi ei. Vinkaus)
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menin tallin jääräpäisimmällä ponilla 50 
cm, ja se meni kaikkien yllätykseksi hyvin 
– yleensä ratsastajat olivat lähtöviivan yli-
tettyään tipahtaneet maahan ponin lähti-
essä pinkomaan tallia kohden...

Menestyksestäni en osaa sanoa hirveästi 
mitään, jos sellaista edes hirveästi on 
ollut... Vaikka minulla on ollut oma hevo-
nen jo vuosia, niin olen käynyt todella 
vähän kisoissa, joten sitä menestystäkään 
ei ole tullut. Ja aina kun olen sitten johon-
kin kisoihin mennyt, tuloksena on ollut 
usein hylätty suoritus...minulle kun ei ole 
aina suotu niitä helpoimpia hevosia.  Mutta 
toistaalta, en myöskään valita. Jos en olisi 
ratsastanut mitä ihmeellisimpiä hevosia 
– omat mukaan lukien – en olisi tässä ja 
nyt. Nyt kun niitä sijoituksia on alkanut 
tulemaan, kuten tänä vuonna Hessi-tallin 
kisoista, olen ollut todella iloinen, oli este-
korkeus tai kouluradan vaikeusaste sitten 
mikä tahansa. Toisille ne eivät ole mitään, 
mutta minulle ne ovat jo suuri voitto.

Tulevaisuudelta toivon ennen kaikkea ter-
veyttä. Minulla on autoimmuunisairaus, 
SLE-tauti, joka on yksi reuma-sairauksien 
alalajeista. Toivon, että pystyn siitä huoli-

matta elämään elämääni melko normaa-
listi ja ennen kaikkea ettei se haittaisi 
työskentelyäni hevosten parissa, josta on 
myös tuleva ammattini. Tulevaisuutta en 
voi siis hirveästi suunnitella. Paljon kui-
tenkin haluan käydä kisoissa hevosteni 
kanssa, ja tietenkin menestyä niin koulu- 
kuin esteratsastuksessa, ja miksei myös 
kenttäratsastuksessa. 

Erityisesti Myytiltä odotan paljon tule-
vaisuudessa, ja miksei Siirikin yltäisi 
aluetasolle asti. Hessin Myytin ostin siis 
työssäoppimiseni päätteeksi Hessi-tal-
lilta. Myytti on erittäin lupaava niin koulu- 
kuin esteratsastuksessakin, vaikka onkin 
vasta 5-vuotias. Myöskin sen luonne 
sopii kisaamiseen: virkeä, muttei sählä. 
Tämä loppuvuosi (2012) menee pääasi-
assa tutustuessa, mutta ollaan jo kuiten-
kin päästy menemään kisoissa hyvällä 
menestyksellä. Estekisoissakin hävit-
tiin molemmat luokat ainoastaan Myytin 
äidille, Nyytin Lauhalle! 

Hyvää loppuvuotta kaikille ja nähdään 
Hessi-tallilla!

Mari
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UrHulaisia esittelyssä

Sari Vilenius

Olen 44-vuotias hevosalan yksityisyrittäjä 
Urjalasta. Yritykseni Vilesar tarjoaa hevos-
lähtöistä  opetusta maastatyöskentelyssä, 
ohjasajossa, valjakkoajossa ja ratsas-
tuksessa pääasiassa asiakkaan tiloissa 
vaikka sitten pellolla työskennellen, jos 
kenttää ei ole. Kaikessa Vilesarin tarjon-
nassa hevonen on ykkönen, haluan auttaa 
ja opettaa ihmisiä kommunikoimaan 
hevostensa kanssa paremmin. Tarjoan 
hevosille myös kranio-sakraaliterapiaa.

Urhulainen olen ollut vuodesta 2006 ja 
edustan seuraa nykyisin kilpailemalla vaa-
tivalla kansallisella tasolla valjakkoajossa 
suomenhevostammalla Kirkastus (Her-
meli, Pyteri, Purteri). Vuosi 2011 meillä 
meni todella upeasti, sijoituimme kaikissa 
loppuun ajetuissa kansallisissa starteis-
samme. Loimaalla jouduimme jättämään 
kilpailun kesken maratoonille pudonneen 
kengän takia. Kansallisessa ranking 
tilastossa olimme 5. ja edellämme oli 
ainoastaan ulkomailta pisteitä hakeneita 
valjakoita.

Olen aina pyrkinyt kilpailuttamaan hevo-
sia niille oikealla tasolla. Ensimmäisen 
vaativan kilpailuvoittomme jälkeen moni 
kysyikin minulta, joko siirryn Kiran kanssa 
vaikealle tasolle. Viime vuonna tamma ei 
mielestäni ollut siihen valmis, sen kunto 
ei olisi ollut pidemmälle maratonille riit-
tävä eikä sen kokoamistaso koulukokee-
seen. Tämän kauden jälkeen (yksi voitto 
ja sijoituksia) olen sitä mieltä että tamma 
on vaativan tason hevonen eli se tuskin 
siirtyy luokissa enää ylemmäksi. Ehkäpä 
se nähdään kilparadoilla myöhemmin mie-
heni Juhan ajamana?

Raikasta syksyä kaikille
Sari 

Halloween kutsuu hevosväkeä!
La 27.10.2012 klo 18.30 juhlitaan hevosväen Halloween iltaa London Tampere 
(Pellavatehtaankatu 8)

Upea buffet-pöytä klo 19 – 21
Hevosenmalja klo 20 ”Whahhahhaa!”
Ohjelmassa mm. Hevostietovisa, Musavisa, Onnenpyörä, Paras halloween-asu 
palkitaan

Ilmoittautuminen 20.10.2012 mennessä Eva Sandbäck-Pajunoja,
pajunoja@kaivonporauspajunoja.fi, tiedustelut 040 532 3157,
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Hei! 

Olen Lea Karjomaa ja asun Turun saaris-
tossa Rymättylässä. 

Urjalaan ja Hessitallille tieni toi kiinnostus 
valjakkoajoon, tulin ekalle valjakkoleiril-
leni keväällä 2010, ja jo sillä kerralla sovin 
seuraavaksi talveksi ajo-opetuspaikan 
silloin vuotiaalle Savelan Puistotädille (s. 
2009, i. Lerkkana, ei. Vihi-Totti). Samalla 
tiellä ollaan edelleen, ja ensimmäistä leiriä 
on seuranut toinen, kolmas, neljäs... Myös 
kisa- ja tapahtumajärjestelyissä olen yrit-
tänyt olla parhaani mukaan avuksi, milloin 
missäkin tehtävissä, ja aina on ollut haus-
kaa!

Hevosia minulla on tällä hetkellä kaksi, jo 
mainittu Savelan Puistotäti eli tuttavalli-
sesti Täti, jonka ostin jo mahasta vakaana 
aikomuksena tehdä siitä valjakkohevo-
nen, vaikken tiennyt siinä vaiheessa koko 

lajista mitään.

Tädin nimen alkuperää minulta usein 
kysytään, joten tässä selitys: Tädin kas-
vattajan kaikki suomenhevoskasvatit on 
nimetty Muumi-hahmojen mukaan, ja 
koska Jäärouva ja Kylmä kummitus tun-
tuivat vähän turhan hyytäviltä eikä Teatteri 
Rotta Emmakaan vaikuttanut ihan asialli-
selta varsan nimelta, päädyin Puistotätiin. 

Täti on kipakka ja temperamenttinen tyttö, 
jolla on varsin voimakas oma tahto! Tällä 
hetkellä Täti jatkaa ajo-oppeja Heidin 
opastuksella ja harjoittelee ratsunalkeita 
mm. Kärkkäisen Annan valvovan silmän 
alla.

Toinen hevoseni Tuulin Johanna eli Tellu 
(s. 2004, i. E Laatu-Poika, ei. Vesori) asus-
taa täällä kotipuolessa täysihoitotallilla. 
Tellusta on todella haastavan alkutaipa-
leemme jälkeen kehkeytynyt mainio har-
rastehevonen, jolla voi ratsastaa ja ajaa. 
Tellukin on muutaman kerran ollut muka-
nani Hessitallin leirillä ja osoitti jo ensi 
kerrasta huomattavaa lahjakkuutta myös 
valjakkoajossa olemalla Heidin kanssa 
ensimmäisissä seurakisoissaan eka ei-
sijoittunut. Tellu on varsonut kaksi kertaa, 
minun aikanani hienon mustan tammavar-
san A.T. Ukko-Myrskystä v. 2010.

Hevostelua olen nyt "täti-ikäisenä" harras-
tanut reilun kymmenen vuotta, sitä ennen 
oli vuosikymmenten tauko. 

Ensimmäinen hevoseni oli vuonna 2004 
ostamani sh-tamma Vili-Lissu (s. 1991, k. 
2009, i. Vesori, ei. Aporillo), joka -90-lu-
vulla teki menetyksekkään kisauran kou-
luratsastuksessa alue- ja kansallisella 
tasolla mm. Jykke Malmströmin ratsasta-
mana. Lissu oli erityisen vaikea luonne, 
jota hyvin kuvasi Jyken luonnehdinta 
"hevonen joka syö miehen pään aamupa-
lakseen", mutta hyvin pärjättiin, ja Lissua 
on kiittäminen siitä, että tämän nuorem-
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man polven temput ja tempaukset ei juuri 
aiheuta omistajassa kuin kulmakarvojen 
kohottelua.

Vaikka kaikki vapaa-aika (rahoista nyt 
puhumattakaan!) menee parempaa puo-
liskoa lainatakseni "hevon persiiseen", 
vaikea olisi kuvitella hevosetonta elämää - 
siispä mukavia hevoshetkiä kaikille meille 
hevosiin hurahtaneille!

Terveisin

Lea

Hevoskerhon ohjaajien peruskurssi

Lounais-Suomen Ratsastusjaosto järjestää hevoskerhon ohjaajien peruskurssin lau-
antaina 17.11.2012 klo 9.00-18.00 Piikkiössä Tuorlassa (Varsinais-Suomen maaseu-
tuoppilaitos, Tuorlantie 1, Kaarina). Kouluttajana Teresa ”Tessa” Tuominen.

Peruskurssin pääsyvaatimuksina ovat vähintään 14-vuoden ikä, innostus lasten 
ohjaamiseen ja hoito I -merkin suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. Kurssi 
sopii hyvin myös aikuisille.
Osallistujilla tulee olla mukana muistiinpanovälineet sekä mukavat vaatteet, joissa 
voi liikkua ja leikkiä sisällä ja ulkona.

Sitovat ilmoittautumiset aluesihteerille 4.11.2012 mennessä: emmi.kupiainen@rat-
sastus.fi tai 045 122 5772. Kurssi järjestetään 10-20 osallistujalle. Ilmoittautumisen 
yhteydessä mainittava osallistujan nimi, seura, ikä ja mahdollinen erityisruokavalio.

Kurssin hinta on 60 €, joka sisältää kurssimateriaalin (Hevostaitokansio sekä 
Hevoskerhon ohjaaja ja Hevoskerholainen –vihkot), lounaan ja kahvin tai mehun. 
Sinettiseuroista SRL tarjoaa viidelle osallistujalle / seura kurssimateriaalin ilmaiseksi, 
tällöin kurssin hinta on 35 €.

Osallistumismaksu maksetaan 4.11.2012 mennessä aluejaoston tilille 126930-
616480. Viestiksi ”osallistujan nimi kurssin nimi”.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tulleissa peruutuksissa maksuja ei hyvitetä. 
Maksumuistutuksessa laskutuslisä 5 €.

Tervetuloa!

Jos olet kiinnostunut yllä olevasta, niin ole yhteydessä Eva Sandbäckiin.
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7.8.2012 iltaestekisa ja tarkkuuskisa

Luokka 1 Puomiluokka taluttajalla tai 
ilman, tyyliluokka
1. Ada-Sofia Ahola -Hessin -Iida 86 p
2. Susanna Uotila - Pläsi 84 p
2. Senni Malin - Rätvänä TaNo 84 p
2. Maiju Karonen - Eye On Talent 84 p
5. Maria Lahdenperä - Hessin Odessa 
82 p
6. Eija Hietanen -Roster 81 p
7. Sanna Heikkilä -Teerisalon Felicia 
SUORa 78 p
8. Sofia Ruotsalainen - Nakoma 74 p 
9. Okko Lahtinen -Nikolai 73 p

Luokka 2 30 cm 367.2 tyyliluokka
1. Ella Uusitalo -Pläsi UrHu 0 - 0 vp 
28,38s
2. Nea Törmänen - Klasika Varsa 0 - 0 vp 
29,69s
3. Kaisa Kataja -Hessin Jeviiri 0 - 0 vp 
30,66 s
4. Maiju Karonen - Eye On Talent 0 - 0 vp 
31,69 s
5. Johanna Uotila -Hessi Iida UrHu 0 - 0 
vp 36,25 s
6. Laura Haapakoski -Hessin Myrsky 
UrHu 0 - 0 40,47 s
7. Sanna Heikkilä -Teerisalon Felicia 
SUORa 0- 4 vp 37,13 s
8. Juulia Pirinen- La Femme II TaNo 4 vp 
1.26,32 s
9. Laura Vaittinen -Tehin Typykkä Tavas-
tia 4 vp 1.46,75

Luokka 3 50 cm 367.2 tyyliluokka
1. Eveliina Vaittinen -Nyytin Lauha UrHu 
0 - 0 25,56 s
2. Liisa Stark - Tempelisa Lady Calista 
SiRU 0 - 0 vp 26,09 s
3. Nea Törmänen - Klasika Varsa 0 - 0 vp 
28,03 s
4. Kaisa Kataja -Hessin Jeviiri UrHu 0 - 0 
vp 32,41 s
5. Johanna Pihlaja -Humppa 0 - 0 vp 

34,53 s
6. Elsa Hoikkanen - Bruno UrHu 4 vp 
1.21,33 s
7. Ida Nieminen- Polyart xo 4 vp 1.33,25 
8. Laura Haapakoski -Hessin Myrsky 
UrHu 4 vp 1.35,02 s
9. Heta Hoikkanen -Peikko-Poika VesRa 
hyl 
9. Laura Vaittinen -Tehin Typykkä Tavas-
tia hyl 

Luokka 4 70 cm 367.2 tyyliluokka 
1. Venla Vastamaa - V.K. Mimmi VesRa 0 
-0 vp 23,29s
2. Iiris Vaskela -Minimuusa UrHu 0 - 0 vp 
23,31 s
3. Jaakko Elonheimo -Helin Tuisku 0-0 vp 
23,65s
4. Jutta Pirinen- La Femme II TaNo 0 - 0 
vp 23,94s
5. Mia Sysi-Aho - Joutsimies RiRa 0 - 0 
vp 24,19 s
6. Jaakko Elonheimo -Karin 0 - 0 vp 
25,44 s
7. Anna Lehtinen -Rätvänä TaNo 0 - 0 vp 
26,35 s
8. Mira Syrjänpää -Railon Onni SuoRa 
0 - 0 26,44
9. Eveliina Vaittinen - Nyytin Lauha UrHu 
0 - 0 vp 26,75s
10. Susanna Sammalniemi -Westerling 
0 - 4 29,12s 
11. Kaija Romppanen - Pippurin Saga 
SuoRa 0 - 4 vp 31,28s 
12. Ida Nieminen- Polyart xo 0 - 0 vp 
33,13s
13. Emma Willman - Aleksander Suur 
SiRu 4 vp 1.14,81 s
14. Milla Malin -Mirtti TaNo 4 vp 1.16,47
15. Tanja Lähdekorpi -Holsteins Surinam 
(p) VesRa hyl 
15. Liisa Stark - Tempelisa Lady Calista 
SiRU hyl

Luokka 5 90 cm 367.2 tyyliluokka
1. Jaakko Elonheimo -Karin 0 - 0 vp 

Tuloksia! Tuloksia! Tuloksia! Tuloksia!
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26,32s
2. Hilja Viertola -Munsboro Pakie 0 - 0 vp 
26,39s
3. Susanna Sammalniemi -Westerling 0 - 
0 vp 33,35 s
4. Iiris Vaskela -Minimuusa UrHu 4 vp 
56,19 s
5. Emma Willman - Aleksander Suur SiRu 
4 vp 57,00 s
6. Anna Lehtinen -Rätvänä TaNo 4 vp 
57,75s
7. Jaakko Elonheimo -Helin Tuisku 4 vp 
58,02 s
8. Mia Sysi-Aho - Joutsimies RiRa 4 vp 
1.08,22
9. Hilja Viertola -Saskia 8 vp 1.35,88s
10. Milla Malin -Mirtti TaNo hyl

Luokka 6 Tarkkuus + 30 cm 
1. Minna Harakka -Ylva UrHu 0 vp 
1.37,57s 
2. Tuuli Liski -Nikolai UrHu 3 vp 1.59,87s
3. Kaisa Kataja/Laura Haapakoski 
-Hessin Myrsky 6 vp 2.21,19s

Luokka 7 Tarkkuus + 20 cm
1. Tuuli Liski -Nikolai UrHu 3 vp 1.57,28s
2. Minna Harakka -Ylva UrHu 3 vp 
2.13,22s
3. Kaisa Kataja/Laura Haapakoski 
-Hessin Myrsky 6 vp 2.39,75s

14.8.2012 Iltakoulukisat

Luokka 1 Raviohjelma
1. Anne Määttänen -Jaimi SuoRa 128.5p 
61.19%
2. Heidi Sinda - Bajarz UrHu 127p 
60.47%
3. Laura Haapakoski-Hessin Myrsky 126p 
60.00% UrHu
3. Heidi Sinda -Hessin Nöpi UrHu 126p 
60%
5. Heidi Sinda - Rotser UrHu 122p 
58.09% 
5. Eveliina Vaittinen -Coen D UrHu 122p 
58.09%
7. Piia Kaunisto - Hessin Nitro UrHu 121p 

57.61%
8. Heidi Sinda - Savelan Puistotäti UrHu 
117.5p 55.95%
8. Johanna Uotila -Hessi -Iida UrHu 
117.5p 55.95%
10. Tuuli Liski -Nikolai UrHu 116.5p 
55.47%
11. Ella Uusitalo -Pläsi UrHu 116p 
55.23% 
12. Iita Marttila-Anne 113.5p 54.04%
13. Salla-Mari Manninen-Texas Erik 111p 
52.85%
14. Auli Impola - Tex Arnie POR 96.5p 
45.95%

Luokka 2 Helppo C:1
1. Johanna Pihjala -Satujen Taika YR 122 
p 61 %
2. Anne Määttänen -Jaimi SuoRa 118p 
59%
3. Krista Haanpää - Milord 116,5 p 
58,25% 
4. Juulia Pirinen - Rätvänä TaNo 114,5 p 
57,25%
5. Maria Vänttinen - Cirque Del Soleil 114 
p 57 %
6. Kaisa Vuorinen - Eastwood UrHu 113 
p 56,5%
7. Marika Rämö - Flipper II 112 p 56 %
8. Juulia Pirinen - La Femme II TaNo 
110,5 p 55,25 %
9. Eveliina Vaittinen -Coen D UrHu 
106.5p 53.25%
10. Satu Myllyniemi -Hessin Jeviiri 106p 
53% 
11. Minna Räf- Hessin Muusa 104,5 p 
52,5%
12. Ari Haanpää -Milord 103,5p 51,75 %
13. Mia Kytölä - Shamrock´s Surprise 
LoimUra kesk.
13. Elli Marttila-Gransvarten hyl

Luokka 3 K.N.Special
1. Ida Nieminen - Whinny Ginny YR 
149,5p 59.8%
2. Emma Maunu - Huima Väkkärä FR 
145p 58%
3. Anniina Korhonen-Bandorro 144,5p 
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57.8%
4. Eevastiina Heinänen - Eastwood KH-R 
141p 56.4%
5. Anna Lehtinen-Rätvänä TaNo 138,5p 
55.4%
6. Anna Lehtinen-Wilma TaNo 137 p 54,8 
%
7. Milla Malin-Mirtti TaNo 133,5p 53.4%
8. Julia Palonen - Garlic LoiRa 128 p 
51,2%
9. Laura Mikkola - I`m so Beautifully 
TARAT 127p 50.8%
10. Jutta Pirinen - La Femme II TaNo 
125,5p 50.2%
11. Minna Räf- Hessin Muusa 123,5 p 
49,4%
12. Mari Saari-Kivistö - Cento UrHu 
119,5p 47.8%

Ti 21.8.2012 Iltaestekisa + tarkkuus

Luokka 1 Puomiluokka taluttajalla tai 
ilman tyyliluokka 
a) nuorille hevosille 2008 ja nuorem-
min syntyneille
1. Piia Kaunisto-Hessin Nitro 89 p
2. Mari Lahti - Savelan Puistotäti 88 p
3. Mari Hakala -Hessin Odessa hyl

b) nuorille ratsastajan aluille
1. Cami Oksa- Iida 86 p 
2. Ada-Sofia Ahola -Nikolai UrHu 82 p
3. Susanna Uotila-Pläsi UrHu 74 p
4. Peppi Laiho- Hessin Myrsky 71 p

c) kokemattomille ratsukoilla
1. Mari Lahti - Rotser YR 92 p 
2. Iiris Vaskela - Ipanan Tikkari UrHu 87 p

Luokka 2 30 cm 367.1 tyyliluokka 
1. Ella Uusitalo -Pläsi UrHu 0 - 0 vp 30,16 
2. Johanna Uotila -Hessi-Iida UrHu 0 - 0 
32,56 s
3. Mari Lahti -Bajarz YR 0- 0 vp 36,50 s
4. Laura Haapakoski -Hessin Myrsky 
UrHu 0- 0 vp 36,59 s
5. Juulia Pirinen - La Femme II TaNo 0- 0 
vp 43,22s
6. Mari Lahti -Rotser 0-0 vp 47,19 s
7. Salla-Mari Manninen - Texas Eric 0 - 
hyl 
8. Iiris Vaskela -Ipanan Tikkari UrhU 4 vp 
59,12s

Luokka 3 50 cm 367.1 tyyliluokka
1. Riina Markkola - Vantasiina TRS 0 - 0 
vp 30,03 s
2. Eveliina Vaittinen -Nyytin Lauha UrHu 
0 - 0 vp 31,50 s
3. Mari Lahti -Hessin Muusa YR 0- 0 vp 
31,79s
4. Heidi Mattila -Sir Parzival SIRu 0- 0 vp 
31,97s
4. Satu Myllyniemi -Hessin Jeviiri UrHu 
0- 0 vp 37,53s
5. Juulia Pirinen - Rätvänä TaNo 0 - 0 vp 
38,32s
6. Nea Törmänen -Klasika VARSA 0- 0 vp 
39,32s
7. Ella Uusitalo -Pläsi UrHu 0 - 0 vp 41 s 
8. Hilja Markkola - Tukkilan Esteri TRS 
0 - 0 41,91s
9. Mari Lahti -Bajarz YR 0-4 40,87s 
10. Salla-Mari Manninen - Texas Eric 4 vp 
1.02,19s
11. Laura Haapakoski -Hessin Myrsky 
UrHu 6,2 vp 1.34,44s
12. Aino Huusari - Polymax XO YR 14,7 
vp 1.35,41
16. Johanna Uotila -Hessi-Iida UrHu hyl
16. Henna Rangell-Viikari - Dumbou Step 
hyl 

Luokka 4 70 cm 367.1 tyyliluokka
1. Meeri Tolonen -Karin UrHu 0- 0 vp 
28,66s
Laura Haapakosken ja Hessin Myrskyn upeaa 
menoa...
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2. Emma Willman - Aleksander Suur SiRu 
0 - 0 vp 29,19s
3. Jutta Pirinen - La Femme II TaNo 0 - 0 
vp 30,56 s
4. Meeri Tolonen -Helin Tuisku UrHu 0 - 0 
vp 30,87s
5. Mari Lahti -Hessin Muusa YR 0 - 0 vp 
32,41s
6. Milla Malin - Rätvänä TaNo 0- 0 32,52s
7. Tiina Vesaniemi -Nyytin Lauha UrHu 
0 - 0 vp 34,90s 
8. Ida Nieminen - Bripoly xo YR 0-0 vp 
35,26s
9. Satu Myllyniemi -Hessin Jeviiri UrHu 
0 - 0 vp 36,66s
10. Kaija Romppainen - Pippurin Saga 
SuMaRa 0 - 0 40,16s
11. Nea Törmänen -Klasika VARSA 0 - 0 
vp 41,19s
12. Mira Syrjänpää -Railon Onni SuoRa 4 
vp 1.00,53s
13. Silja Markkola - Vantasiina TRS 4 vp 
1.04,87s
14. Heidi Mattila -Sir Parzival SIRu 4 vp 
1.05,06
15. Jussi Tapani - Eilonwy 4 vp 1.19,44s
16. Oona Ihamäki - Sarm-el-sheik YR hyl
16. Hilja Markkola - Tukkilan Esteri TRS 
hyl  

Tsemppari palkinto Nea Törmänen -
Klasika VARSA 0 - 0 vp 41,19s

Luokka 5 90 cm 367.1 tyyliluokka
1. Jaakko Elonheimo - Karin 0 - 0 vp 
25,28s
2. Jussi Tapani - Eilonwy 0 - 0 vp 26,60 s
3. Anniina Korhonen - Bandorro 0 - 0 vp 
32,09 s
4. Jaakko Elonheimo - Tuisku 0 - 0 vp 
32,90
5. Ida Nieminen - Bripoly xo YR 0- 0 vp 
33,78 s
6. Emma Willman - Aleksander Suur SiRu 
4 vp 56,20 s 

7. Milla Malin -Rätvä TaNo 8 vp 1.00,85s
8. Oona Ihamäki - Sarm-el-sheik YR 8 vp 
1.15,97s
9. Heidi Mattila -Paavo SiRu kesk 

Luokka 6 Tarkkuus + 30 cm
1. Tuuli Liski -Nikolai UrHu 0 vp 2.32,41 s
2. Anna Koivisto -Hessin Nitro 3 vp 
2.10,78 s
3. Kaisa Kataja -Hessin Myrsky 11 vp 
3.07,06 s

Luokka 7 Tarkkuus + 20 cm
1. Tuuli Liski -Nikolai UrHu 8,5 vp 2.56,03 
2. Anna Koivisto -Hessin Nitro 9 vp 
2.21,31 s

Ella Uusitalo ja Pläsi
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Luokka 1, Prix de Seuraluokka,  
1. Sanna Tirkkonen SG Harald, HusR 
2. Anna Koivisto/Piia Kaunisto Hessin Nitro, RCC 
3. Hannu Kalalahti/Roosa Virtanen Gnomas, LoimURa 
4. Eveliina Vaittinen Hessi Iida,  UrHu 
5. Laura Haapakoski Hessin Myrsky, UrHu 
6. Tuuli Liski Nikolai, UrHu

Luokka 2 Helppo, valtakunnallinen aluetason PONImestaruus,
1 Kalalahti Leena  Zorro Fjordlyst -96,43 vp
2 Valtonen Päivi Manuel Halerolls 103,95 vp
3 Valtonen Päivi Stonecastle's Wild Prince - 108,50 vp 
4 Kallioinen Laura  Ariel II -115,64 vp 
5 Friis Anne Friisin Paletti - 124,01 vp 
6 Koskenranta-Aalto Ulla, Kaskenpään Andromeda 953 SH - 162,92 vp 

Luokka 3 Helppo, valtakunnallinen aluetason HEVOSmestaruus, 
1 Huttunen Sirpa/Piirainen Katja Veluto  MänRa -94,22 vp
2 Sinda Heidi/Lahti Mari  Hessin Muusa UrHu -95,66 vp 
3 Sinda Heidi/Lahti Mari Bajarz UrHu -111,46 vp

VALJAKKOAJON ALUEELLINEN 
MESTARUUSKISAT 29.-30.9.2012
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4 Valo Johanna  V.H. Al-Yazi Be ox  HusR -145,02
Valtakunnallinen aluetason PONImestaruus 2012
1  Kalalahti Leena  Zorro Fjordlyst 
2 Valtonen Päivi  Manuel Halerolls
3  Friis Anne  Friisin Paletti 

Valtakunnallinen aluetason HEVOSmestaruus 2012, 
1 Huttunen Sirpa/Piirainen Katja  Veluto  MänRa 
2 Sinda Heidi/Lahti Mari  Hessin Muusa  UrHu 
3 Valo Johanna  V.H. Al-Yazi Be ox  HusR 

Tuuli Liski, Eveliina Vaittinen ja Hessi Iida. Takana stewardi Sari Ukkonen valvomassa.
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Valmennusavustusten anominen

Valmennusavustusta maksetaan kilpailuihin valmentautuville seuran jäsenille, jotka kil-
pailevat UrHun edustajina. Jaettava rahamäärä sovitaan kunakin vuonna erikseen seuran 
rahatilanteen mukaan. Mikäli rahaa on jaossa vähemmän kuin on anottu, vähennetään 
kaikkien anojien saamaa rahasummaa samassa suhteessa. Saadakseen avustusta 
senioreiden pitää startata vähintään kahdessa kansallisen tason tai neljässä aluetason 
kilpailussa junioreiden pitää ratsastaa 2 ohjattua tuntia viikossa ja osallistua vähintään 
kahteen alue- tai yhteen kansallisen tason kilpailuun vuodessa.
Lisäksi kilpailijan pitää osallistua aktiivisesti seuratoimintaan, esimerkiksi auttaa omien 
kilpailujen järjestelyissä.

Kansallisen kilpailulisenssimaksu

Ratsastajan /ajurin tulee anoa kansallista lisenssiä seuran jäsensihteeriltä Mari Haka-
lalta ajoissa ennen tulevia kilpailuja. Seuran jäsen maksaa lisenssinsä ensin itse.

UrHu maksaa edustajiensa kilpailulisenssistä  50 %, kun ratsastaja/ajuri on saavuttanut 
kansallisissa kilpailuissa hyväksytyn tuloksen.
100 %, kun ratsastaja/ajuri on sijoittunut kansallisissa kilpailuissa.
Avustusta anotaan kerran vuodessa, 15.12 mennessä. Anomuksen voi tehdä UrHun 
lehdessä olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Anomuksesta pitää löytyä seuraa-
vat tiedot:

anojan nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika
pankkiyhteys
Kilpailut

selvitys kauden kilpailuista ja sijoittumisista. Anomuksesta on selvittävä kilpailukulut eri-
teltyinä (kansliamaksut, kuljetuskulut yms.).

Seuratoiminta

Anojan panostukset seurantoimintaan. Hakijan aktiivisuus seuratoiminnassa vaikuttaa 
avustuksen suuruuteen.

Kilpailumenestyksestä maksetaan erityistapauksissa (esim. SM-mitali ) bonuspalkkio.

Toimihenkilökoulutus

Kaikista toimihenkilökoulutukseen liittyvistä kursseista pyritään maksamaan kurssimak-
sut kokonaan.

Urjalan Hevosurheilijat ry:n 
VALMENNUS- JA KILPAILUMATKA-AVUSTUKSET
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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!

Laura Haapakoski ja Tuuli Liski sekä Hessin Myrsky, elämänsä ensimmäisissä valjakkokilpailussa, 
suoritumassa vesiesteestä.




