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Urjalan Hevosurheilijoiden tili OP Urjala
IBAN: FI50 5488 4320 0104 83
BIC: OKOYFIHH
Jäsenmaksut vuonna 2013:
Seniori 55 €
Juniori 46 €
Kannatusjäsen 20 €
Perhejäsen juniori 31 €
Perhejäsen seniori 33 €

Etusivulla: pieni tonttutyttö Miksu kuiskuttelee
saiaisuuksia Iidan korvaan
Takasivun kuva: Poro-Epeli, PIkku-Epeli (i.
Jaapeli e. V.T. Hiima ei. V.T. Ajatus) toivottelee
myös hyvää joulua kaikille!

Puheenjohtajan terveiset

Heidi ja Henk van Amerong sekä legendaarinen Ramiron patsas

Talvea kohti mennään...
Valkea lumi ehti yllättämään, ainakin
minut niin, että nyt jäi väliin ensimmäistä
kertaa elämässäni lähtö Ypäjän varsanäyttelyyn. Kaksivuotisikäluokalta varsanäyttely jäi nyt käymättä Hessin Patruunalta
ja Paronittarelta. Minäkin luovutin enkä
lähtenyt maantielle trailerin kanssa liukastelemaan.
Syksy oli rankkaa aikaa...tallin isäntä on
poissa. Oppimestari Vahto laukkaa nyt
vihreämmillä laitumilla. Tätä surua lähdin
pakoon ja uskalsin ensi kerran elämässäni
lähteä, tai jäädä, lomalle.
Hollannin ”Ypäjällä”, Ermelossa, pidetyssä FEI:n tuomarikoulutuksessa sai
tuulahduksen uusiin ensi vuoden alusta

voimaan tuleviin sääntöihin, muistakaa
tutustua, ja tietysti siinä samalla tuli luotua
lisää kansainvälistä kontaktiverkkoa. Väli
viikolla, ennen Paarden & koets, eli Horse
and carriage, messuja tuli tehtyä ja kokeilua paljon uusia haasteita mm. Hollannin
mestarin Jens Winkelmanin johdolla tandemajoa. Se oli aika vinhaa puuhaa...sitä
siis seuraavaksi kokeilemaan!
Tulipa käytyä tervehdimässä Frieslandissä entistä friisiläisparivaljakkoni hoitajaa Kaisa Helpiötä ja Pohjois- Hollannissa
luottohevosenhyvinvoinnistahuolehtijaa
Merita Hagrenia . Niin ne suomalaiset
hevosenhoitajat ovat vaan kysyttyjä maailmallakin!
Mutta positiivista on se, että katras nuoria
hevosia alkaa olla osaavia ajohevosia.
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Seuraava haaste onkin nousta uuden
ikäluokan selkään...näin kai se kehitys menee eteenpäin! Ja tämän vuoden
ensimmäisessä joulunavauksella Tampereen keskustorilla ei ollut asiakkaista
puutetta eli hevosvoimissa on vetovoimaa
myös uusissa tulevissa sukupolvissa!
Vuosi oli hieno ja todella tapahtumarikas
UrHussa. KIITOS ihan jokaiselle joka teki
vuodesta 2012 mahdollisen. Osa palkittiin
SRL talkoopasseilla jo seuran syyskokouksessa, mutta silti on monta monituista
tekijää jotka jäävät aina liian vähälle kiitok-

selle!
Edelleenkin toimintaamme tarvitaan sitä
hyvää tahtoamme ja positiivista yhteishenkeä! Minä lausun osaltani näin viimeiset
sanat puheenjohtajana ja ensi lehdessä
tästä jatkaa uusi pj:mme Anne-Mari Vaskela.
Muistutuksena vielä, joulutontut kurkkivat
nurkista ja ikkunoista, joten muistakaa olla
kiltisti!
Heidi

Syyskokoukseen ja Meri Sataman vetämään Horsebiciin osallistujia. Kuva Heidi Sinda

UrHun hallitus kiittää kaikkia
kuluneesta vuodesta
ja toivottaa oikein
rauhallista joulunaikaa
sekä hyvää uutta vuotta 2013
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Urjalan Hevosurheilijat ry		

Pöytäkirja

SYYSKOKOUS
Aika:
28.10.2012 klo 18.00
Paikka: Urjalankylän koulu
Läsnä: Lista läsnäolijoista alkuperäispöytäkirjan liitteenä
1. kokouksen avaus
Urjalan Hevosurheilijat ry:n puheenjohtaja Heidi Sinda avasi syyskokouksen.
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heidi Sinda, kutsuttiin Eva Sandbäck kokouksen
sihteeriksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Visakoivu ja
Tiiu Vorne.
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. hyväksytään kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
Käytiin läpi hallituksen laatima toimintasuunnitelma. Juniorit esittivät huolestuneisuutensa aloittelijoille suunnatun valjakkoajokilpailun, Keilakunkun, suhteen. Seniorit taas
valittivat talkoovoimien vähyyttä. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 vahvistettiin.
Päätettiin järjestää näyttely keväällä joko 5.5. tai 11.5.2013.
Päätettiin järjestää matka helmikuussa Ypäjälle ”avointen ovien” –tapahtumaan sekä
HIHS:n lasten matineaan.
Merkkisuorituksia on toivottu. Heidi Sinda lupasi järjestää.
Talousarvio; käytiin läpi vuoden 2013 talousarvio joka vahvistettiin.
Liittymis- ja jäsenmaksu; päätettiin yksimielisesti, ettei liittymismaksua peritä vuonna
2013. Jäsenmaksun suuruudesta päätettiin, että mikäli Suomen Ratsastajainliitto ry
nostaa jäsenmaksuaan, niin UrHu nostaa omaa jäsenmaksuaan samansuuruisena summana.
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi vuodelle 2013 Anne-Mari Vaskela.
Hallituksen jäseniksi vuodelle 2013:
Mira Hiltunen, Leena Rantamäki-Lahtinen, Heidi Sinda ja Sari Vilenius.
Varajäseniksi valittiin vuodelle 2013:
Ritva Mansikkamäki, Tiiu Vorne
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Talkoopassinsa palauttaneita UrHun ahkeria palkittiin SRL:n diploomein. Kiitos ahkeruudestanne.

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2013 Tuula Haapakoski ja Anne Liski ja heidän
varahenkilöikseen Heikki Haapakoski ja Jouni Liski varahenkilöiksi.
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokoukselle ei oltu esitetty mitään käsiteltäviä asioita määräaikaan mennessä.
Keskusteltiin ja sovittiin seuraavia asioita:
Heidi Sinda anoo UrHulle pienhevosten este- ja koulumestaruudet suomenhevosten
Kummajaisten yhteyteen. Heidi Sinda selvittää myös Agri-Marketin mahdollisuuden
sponsoroida luokka ko. kilpailussa. Heidi laittaa Kummajaisista mainoksen Suomenratsujen seuraavaan lehteen.
Keskusteltiin eri toimikunnista ja päätettiin ehdottaa hallitukselle järjestäytymiskokoukseen seuraavat toimikunnat.
Näyttelytoimikunta: Mira Hiltunen ja Leena Rantamäki-Lahtinen
Lehtitoimikunta: Ritva Mansikkamäki, Eva Sandbäck, Kirsi Visakoivu ja Tiiu Vorne
Liikuntatoimikunta: Milla Tuominen
Joulujuhlatoimikunta: Tuula Haapakoski, Mira Hiltunen ja Anne Liski
9. kokouksen päätös
Puheenjohtaja Heidi Sinda päätti syyskokouksen.
Heidi Sinda			
puheenjohtaja			

Eva Sandbäck-Pajunoja
sihteeri

Olemme lukeneet yllä olevan pöytäkirjan ja toteamme sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Kirsi Visakoivu			
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Tiiu Vorne

UrHulaisia esittelyssä

Illuusia ja Leena poseeraavat, Marjo groomaa

Leena Paija
Olen urjalalainen suomenhevosharrastaja,
tätiratsastajakin nykyään. Tällä hetkellä
minulla on kaksi heppaa, 2 v ori Hunningon Hanski ja 11 v tamma Iluusia. Illuusian kanssa harrastan valjakkoajoa, se on
tosi hauskaa! Hanskista ei vielä tiedä mitä
hänestä tulee, ravuri, esteratsu vaiko valjakkohevonen, aika näyttää…!

Ensimmäisen hevoseni sain 13-vuotiaana,
oikeastaan sain vain puolikkaan hevosen
- ja satulan. Myöhemmin ostimme koko
hevosen, eikä sitä tarvinnut katua koskaan! Tähti –Vire oli 10 v suomenhevosruuna ja näin jälkeenpäin ajatellen vähän
liian hyvä ensimmäiseksi hevoseksi. Ei
pelännyt mitään ja hyppäsi esteitä kuin
unelma. Rusetteja tuli niin alue- kuin kansalliselta mestaruustasolta. Olin nuori
junnu ja oli mahtavaa kisata, kun pärjääminen oli helppoa. En tainnut paljon
paneutua kouluratsastuksen saloihin,,
koska osallistuessani valtakunnalliseen
Hopeakannus kilpailuun, jossa piti mennä
koulua- että esteitä, koulutuomari kirjoitti
paperiin, että Leena, istu satulaan, et ole
nyt esteradalla. No siitä elämäni ainoasta
kouluratsastuskilpailusta ei tullut rusettia.
Tähti-Vire oli monitaituri, kävin sen kanssaan myös erilaisissa tapahtumissa
ajeluttamassa lapsia reellä. Osallistuin
myös kiitolaukkakisoihin, niitä Viri rakasti
Hunningon Hanski (i. Sibbo e. Pikku-Juni ei.
Uskon-Toivo) 1 v. näyttelyssä
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yli kaiken. Viri juoksikin Vermossa Finnhorse Showssa vuonna -88 epävirallisen
kylmäveristen maailmanennätyksen 14,7
kiitolaukassa. Mainittakoon että samaisessa tapahtumassa arabianhevosten
kiitolaukkalähdössä voittajan kilometriaika
oli 19,7.
Kun olin aikani kisannut Virillä esteitä
kaipasin vaihtelua ja rupesimme treenaamaan ravia, Virihän oli ollut nuoruudessaan ravuri. Viri osallistuikin joihinkin
ravistartteihin vielä 16-vuotiaana ja sai
jopa vanhaa ennätystään hipovan ajan
Kiuruveden jääraveissa ja ykkössijan ja
kovia päänahkoja. Oli kauhean jännittävää
katsoa kun oma hevonen juoksi raveissa,
suosittelen lämpimästi vaikka ravurin
kimppaomistamista.

Olen sitä mieltä, että oma hevonen kasvattaa junioriratsastajaa ottamaan vastuuta
ja koulii häntä ihmisenä valtavasti. Nyt
kun olen itse kolmen lapsen äiti niin olen
huomannut, että taas hevoset kouluttavat
minua – olemaan parempi äiti lapsilleni.
Olen huomioinut että olen paljon kärsivällisempi ja jaksan arjen kotirutiineja paljon
paremmin kun olen päässyt tallille .
Heppaterveisin
Leena Paija
Hunningolta Urjalankylästä
Kuvat: Leena Paija

Illuusia (i. Turtuma e. Ruusuviiri ei. Jeviiri) rankametsällä.
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Hevosen tartuntatauteja voi ehkäistä
Hevoset sairastavat yllättävän samanlaisia tarttuvia tauteja kuin ihmiset. Jokainen tallilla käyvä voi omalla toiminnallaan
ehkäistä tautien leviämistä etenkin mahdollisen epidemian aikana.
Yleisimmät tarttuvat sairaudet hevosilla
ovat hevosinfluenssa, herpesvirustartunnat, virusarteriitti, lievemmät ihmisten
nuhakuumetta muistuttavat reo- ja rinitisvirusten aiheuttamat infektiot sekä bakteerin aiheuttama pääntauti. Vakavampia
epidemioita ei hevosilla onneksi ole joka
vuosi.
Aina yskimisen syynä ei ole virus- tai bakteeritartunta, vaan huonot talliolosuhteet
voivat aiheuttaa allergista yskää, joka
kehittyy pahimmillaan puhkuriksi.

Tautien leviämisen ehkäiseminen
Tavallinen tuntiratsastaja tai tallilla vierailija voi ehkäistä tarttuvien tautien leviämistä vaihtamalla vaatteet aina eri tallille
mennessään. Kädet ja kasvot sekä kengänpohjat kannattaa pestä. Tallilla on hyvä
välttää hevosten silittämistä ja taputtamista turvasta, koska iso osa viruksista ja
bakteereista leviää helpoimmin sierainten
eritteiden välityksellä.
Hoitajat voivat estää tautien leviämistä
lisäksi käyttämällä hevosen hoitamisessa
vain sen omia harjoja ja varusteita ja välttämällä niiden lainaamista muille tai muilta.
Etenkin kisapaikoilla kannattaa muistaa
käyttää omia varusteita juoma- ja ruokakuppeja myöten, sillä vieraat hevoset
voivat olla jonkin tarttuvan taudin oireettomia taudinkantajia.
Juoma- ja ruokakuppien päivittäinen pesu
tallilla on tärkeää, sillä virukset ja bakteerit
viihtyvät kosteissa oloissa pitkiäkin aikoja
ja bakteerit voivat helposti alkaa lisääntyä
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kupin pohjalle jääneissä ruuantähteissä.
Myös kaikki varusteet ja hoitovälineet kannattaa pestä säännöllisesti.
Tallihenkilökunta ja tallinpitäjä voivat
ehkäistä tauteja ja niiden leviämistä huolehtimalla tallin yleisestä siisteydestä ja
hyvästä sisäilmasta. Koko tallin pesu ja
desinfiointi on hyvä tehdä vähintään kerran
vuodessa katosta lattiaan. Sairastuneet
hevoset on pyrittävä eristämään muista
ja niiden karsinat on syytä desinfioida heti
parantumisen jälkeen.

Rokotukset
Rokotukset suojaavat hevosia parhaiten,
jos kaikki tallin hevoset rokotetaan. Jos
tallin hevosista vain yksi on rokotettu,
sekin todennäköisesti sairastuu muiden
sairastuessa, koska taudinaiheuttajia erittyy niin runsaasti, ettei rokotteen antama
suoja enää auta.
Rokotteessa hevonen saa taudinaiheuttaja sellaisessa muodossa, joka aktivoi
elimistön oman puolustusjärjestelmän sitä
vastaan. Rokotteissa on tapettuja taudinaiheuttajia, jolloin hevonen saa suojan tautia
vastaan rajoitetuksi ajaksi. Siksi säännölliset vahvisterokotteet ovat tarpeen, esimerkiksi hevosinfluenssaa vastaan hevonen
tulee rokottaa kerran vuodessa.
Suomessa hevoset rokotetaan hevosinfluenssaa, herpestä sekä jäykkäkouristusta (tetanus) vastaan. Viimeksi mainittu
ei ole tarttuva tauti, mutta se on tappava
ja sitä aiheuttavaa bakteeria on maaperässä.
Rokotettavan hevosen tulee olla terve ja
madotettu. Rokottamista ei suositella heti
kuljetuksen tai rasituksen jälkeen. Hevosen on saatava levätä pari päivää rokottamisen jälkeen, sillä rokottaminen voi

aiheuttaa lievää lämmönnousua.

itämisaika: noin 3 vrk

Rokotettu hevonen ei joko sairastu lainkaan tai sairastaa tartuntataudit lievempinä kuin rokottamattomat hevoset.

Rinitis A- ja B-virukset

Yleisimmät tarttuvat taudit
Virustaudit:
Hevosinfluenssa
Oireet: korkea kuume (jopa 41 °C), yskä ja
kirkas sierainvuoto
Tartunta: pisaratartunta, voi levitä myös
ihmisen ja varusteiden välityksellä
Itämisaika: 1–2 vuorokautta
Herpesvirusinfektiot (rinopneumoniitti
ja virusabortti)
Oireet: hengitystieoireet, kuume, varsan
luominen, hermosto-oireet (harvinaisia)
Tartunta: pisaratartunta, voi levitä myös
ihmisen ja varusteiden välityksellä
Itämisaika: 2–10 päivää, virusabortilla
viikoista kuukausiin. Erilaiset stressitilat
voivat saada viruksen heräämään. Noin
50 % hevosista on herpesviruksen kantajia eikä viruskantajuutta voi poistaa rokottamalla.
Virusarteriitti
Oireet: kuume, silmä- ja sierainvuoto, silmien punoitus, jalkojen turvotus ja alentunut suorituskyky
Tartunta: pisaratartunta, voi levitä myös
ihmisen ja varusteiden välityksellä, astutusten ja siemennysten yhteydessä
Itämisaika: 2–14 vuorokautta
Reovirukset
Oireet: kirkas silmä- ja sierainvuoto,
silmän sidekalvontulehdus, yskä ja alentunut suorituskyky
tartunta: pisaratartunta, mahdollisesti
leviää myös ulosteiden välityksellä

Oireet: kuume, syömättömyys, sierainvuoto, yskä, nielutulehdus sekä pään ja
kaulan imusolmukkeiden turvotus (usein
oireet ovat lieviä tai niitä ei edes ole)
Tartunta: pisaratartunta, leviää myös
varusteiden välityksellä
Itämisaika: 2–8 vrk
Tarttuvien virustautien hoito
Ainoa virustauteihin auttava hoito on oireiden mukainen lepo. Riittämätön lepo ja
liian aikainen paluu normaaliliikuntaan
altistavat jälkitaudeille; alkuperäisen taudin
oireet pitkittyvät ja hevonen on normaalia väsyneempi. Jälkitautina hevonen voi
myös saada keuhkoputkentulehduksen,
poskiontelotulehduksen tai sydänlihastulehdus ja siitä seuraavan äkillisen sydänpysähdyksen, joka johtaa kuolemaan.
Vanhan ohjeen mukaan yhtä kuumeetonta
päivää kohti pitäisi olla viikko lepoa.
Kuumetta alentavaa lääkitystä ei kannata
käyttää, ellei hevosella ole korkeaan kuumeeseen yhdistynyttä ripulia tai kuume
jatkuu korkeana 3–4 vuorokautta.
Sairaat hevoset tulisi eristää muista taudin
leviämisen ehkäisemiseksi ja tallin hyvästä
tuuletuksesta on huolehdittava.
Kesäaikaan laitumellaolo on parasta
hoitoa sairaalle hevoselle. Terveiden
hevosten laitumiin suositellaan 35 metrin
etäisyyttä.
Bakteeritauti:
Pääntauti
Oireet: kova kuume, syömättömyys, sierainvuoto, myöhemmin pään alueen imusolmukkeiden turvotus ja märkäpesäkkeet
Tartunta: pisaratartunta, voi levitä myös
ihmisen ja varusteiden välityksellä
itämisaika: 3–6 vrk
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Hoito: Pääntaudin hoitoon voi käyttää
penisilliiniä, mutta vasta siinä vaiheessa,
kun rauhaset ovat puhjenneet, sillä silloin
lääke tehoaa paremmin, koska bakteerit
pesivät imurauhasten sisällä penisilliini ei
pääse niihin käsiksi. Taudin alkuvaiheessa
oireita voi lievittää kipulääkkeillä, muutoin
hoitona riittävä lepo.

Huikku sekä Pharmaxin-yhtiön toimitusjohtaja Seppo Taipaleemäki.
Lisätietoja hevosen tarttuvista hengitystiesairauksista löydät Suomen Hippoksen
julkaisemasta Hevosen tarttuvat hengitystiesairaudet -oppaasta, jota voi tilata suoraan Hippoksesta.

Jutun pohjana on käytetty Suomen Hippoksen Tampereella 7.3.2008 järjestämää
Hevosten tarttuvat taudit -koulutustilaisuutta, jossa luennoivat eläinlääkärit Katja
Hautala, Martti Nevalainen, Jussi Ala-

Hessin Lilli lähettää terveisiä kasvattajalleen, sekä emälleen Hessin Iidalle
ja täysveljelleen Hessin Myrskylle.
Kuva Leena Vähä-Erkkilä
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Laura Haapakoski ja Hessin Myrsky tarkkuuskilpailuissa 4.11.2012

KUOLAINTARKASTUS?
Aluetasonkin kilpailuihin kuuluu suitsituksen tarkastus (sisältäen kuolaintarkastuksen) mm. kouluratsastuksessa. Tarkastuksen suorittaa steward tai stewardin
(tai mikäli stewardia ei ole paikalla, tuomariston) valtuuttama henkilö. Tarkastus
tehdään välittömästi kilpailusuorituksen jälkeen.
Tarkastus suoritetaan kaikille hevosille eikä se ole mikään rangaistus tai epäilys. Kilpailusäännöt määrittelevät, mitä kuolaimia hevosella saa käyttää, ja koska tuomarilla ei
ole röntgenkatsetta, on kuolaimet tarkastettava erikseen. Samalla tutkitaan myös, ettei
turpahihna tai kankiketju ole vääränlainen, liian tiukalla tms.
MITEN?
Kilpailija tai hänen valtuuttamansa henkilö avaa hevosen suun ja näyttää kuolaintarkastajalle siten hevosella käytetyn kuolaimen. Kuolaintarkastaja ei koske hevoseen.
Avaa ensin hevoselta turparemmi, mielellään myös pyyhi kuola pois. Avaa hevosen
suu kunnolla. Helpoiten saat suun auki työntämällä sormen hammaslomaan. Poskiremmejä ei avata eikä kuolainta vedetä sivusuunnassa hevosen suusta ulos. Mikäli et
saa hevosen suuta kunnolla auki tai hevonen leikkii kielellään niin, ettei kuolainta näe
kunnolla, voit varovasti vetää kuolainta.
Harjoittele suun avaamista jo kotona!
Mukavia kuolaintarkastuksia
toivottavat stewardit
Kati Honkanen ja Sari Ukkonen
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Ensimmäiset valjakkokilpailuni

Emmi, Sanni ja Nöpi maratonesteellä

Hei, olen Emmi Lepola, 23v Urhulainen
hevosharrastaja ja tätä myötä myöskin
valjakkoharrastaja! Olin vielä pari vuotta
sitten Hessillä töissä, kunnes aloin perustamaan perhettä ja hevoshommat saivat
joksikin aikaa jäädä. Nyt olen kuitenkin
palannut Hessille ja saanut uuden, ison ja
karvaisen ystävän Hessin Nöpistä, 4v suomenhevosorista (i. Pikku-Peto, e. Tummatähti). Nöpin kanssa olemme jo päässeet
kilpailemaan este- ja kouluratsastuksessa
ja valmentaudumme ahkerasti Anna
Kärkkäisen ja Rosali Kivitien tarkkojen silmien alla. Valjakkoajo ei ole Hessi-tallilla
töissä olostani huolimatta minulle kovinkaan tuttu laji, mutta Heidi kysyi haluaisinko
kilpailla Nöpillä alueellisissa mestaruuskilpailuissa seuraluokassa ja päätin lähteä
kokeilemaan! Tähän alle otimme kaksi
valmennusta Piotr Mazurekilta – elämäni
ensimmäiset
valjakkovalmennukset.
Voisin kuitenkin kertoa meidän kilpailun
kulusta näin ensikertalaisen ajatuksin.
Perjantai
Viikonloppu starttasi meillä perjantaina,
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jolloin teimme kaiken mahdollisen valmistelun tulevaa kilpailua varten. Eli hevosen,
valjaiden ja vaunujen puunaus, maratonin
nuottien teko, maratonesteiden kävely,
kaikkien mahdolliset tavaroiden valmiiksi
katsominen eli suojien, pinteleiden, buutsien, turvaliivien, hattujen jne.
Minullahan oli koko viikonlopun hevosenhoitajana ja groomina ihana Sanni, joka
on ollut jo pitkään hevosenhoitajani sieltä
ajalta asti, kun omistin vielä oman hevosen. Sanni tietää tasan tarkkaan kuinka
haluan hevosen harjan letitettävän, jos
sanon että hevonen valmiina klo. 10:10
niin hevonen on valmiina 10:08. Pystyn
siis täysin keskittymään itse omaan suoritukseeni.
Lauantai, koulukoe
Lauantaina aamusta alkoi sitten hevosen
laittaminen ja asujen valmistelu.Meillä oli
Sannilta siniset takit jotka olivat mahtavan
lähellä vaunujen väriä, hatut H&M:ltä joihin
oli lisätty siniset nauhat, ruskeat hanskat
ja minulla oli ajoessuna ruskea viltti jossa
oli sinisiä kuvioita. Nöpillä oli vielä meidän

hattuihin sopiva korvahuppu.
Ennen verryttelyä kävimme valjakkotarkastuksessa. Saimmekin kehuja visuaalisuudestamme, sovimme niin hyvin
vaunuihin ja hattujen värit olivat erittäin
lähellä hevosen väriä!
Verryttelyssä Nöpi vaikutti hieman hitaalta
ja vetelältä. Verryttelystä tuli lähdettyä
suoritukseen vähän sellaisin tunnelmin,
että nyt on vain pakko tehdä parhaansa ja
olla tyytyväinen siihen. Itsehän en ole koskaan joutunut ajamaan mitään ratoja, ei
ole koskaan aikaisemmin tarvinnut miettiä
missä kohtaa teen ympyrän, missä kohtaa
pysähdyn jne. joten tilanne oli aika outo.
Rata oli kuitenkin hyvä. Tiet olivat vähän
mitä sattuu omasta mielestäni, kaikki tuli
niin yhtäkkiä, kulmassa saatoin tajuta yhtäkkiä että "Ai niin, ympyrä!" Saimme silti
kehuja toisesta pääty-ympyrästä! Numerot olivat tasaisesti 6-7 joten ei huonosti ja
prosentteja tuli toiselta tuomarilta 63,5% ja
toiselta 60,3%. Lopputulos tästä oli 4/13.
Lauantai, maraton
Nöpi pääsi kouluosuuden jälkeen päiväruuille karsinaansa ja lepäämään. Me
lähdimme myöskin keräämään voimia
ja syömään. Pian oli kuitenkin taas aika
alkaa valmistautua. Vaunuista piti irrottaa
penkki ja teipata kiinni nuotit + puukko +
varapiiska. Kohta Nöpikin oli valjaat päällä
ja vaunut perässä. Minulla ja groomilla oli
tummansiniset pitkähihaiset paidat, turvaliivit ja tietenkin kypärät.
Lähdimme A-osuuden lähtöön odottelemaan vuoroamme. Heti, kun kello näytti
16:25 Sanni leimasi EMITin ja lähdimme
matkaan. Ensimmäiset noin 30 metriä
Nöpi oli hieman epäileväinen ja olisi mielellään palannut takaisin, siitä tuntui vähän
ikävältä ravata pois muiden luota. Heti, kun
käännyimme pois tallille vievältä tieltä, ori
kuitenkin reipastui huomattavasti ja alkoi
oikeasti näyttää siltä, että se nautti tilan-

teesta. Nöpi otti jopa laukkaa ihan omasta
tahdostaan parissa kohtaa! A-osuuden
maaliin tultuamme starttasimme D-osuudelle saman tien. Nöpiä ei tarvinnut juurikaan hoputtaa, pääostin se käveli ihan
itse rentoa pitkää käyntiään.
D-osuuden maaliin tultuamme kävelimme
suoraan taukopaikalle joka sijaitsi valjakkokentällä. Taukopaikalla eläinlääkäri otti
hevoselta sykkeen, steward katsoi suuhun
ja molemmat katsoivat muutenkin yleisesti
hevosen kunnon ja valjastuksen. Sanni
tarjosi hevoselle melassivettä joka maistui
hyvin, onneksi. Sitten pitikin pian lähteä
E-osuudelle.
Ensin siis kierrettiin pelto pakkoporttien
merkitsemällä reitillä. Peltokierroksen
jälkeen menimme 1. esteelle eli "paaliesteelle". Tuli kyllä niin eksynyt olo! Tiesin
tarkalleen missä kaikki portit olivat, mutta
ne reitit jotka suunnittelimme menivät kyllä
ihan hukkaan. Ajoin täysin fiiliksen mukaan
ja näin reitit olivat jotain aivan muuta kuin
suunniteltuja. Taas kierrettiin pelto ja sitten
2. esteelle eli "rengasesteelle". Nyt olimme
kaikki kolme enemmän tehtävän tasalla.
Nöpi pyrki eteenpäin, hitaastihan me
menimme, mutta tahti pysyi yllä paremmin. Reitti meni suunnitellusti ja esteen
jälkeen oli todella hyvä olo. Taas kierros
pellolla. Se hyvä olo jäi vähän liikaa päälle
ja taisin sanoa pellon toisessa päässä,
että "Yksi este enää, me selvittiin!" joka
sitten koitui kohtaloksemme. 3. esteelle eli
"vesiesteelle" lähdimme sillä mielellä, että
jos Nöpi menee veteen heti yhdestä pyynnöstä niin sitten menemme veden kautta,
muuten kierrämme veden. Noh, Nöpihän
ei veteen mennyt. Kiersimme siis A-portilta B:lle kauempaa. B:ltä oli todella tiukka
kääntyminen ja vähän alamäkeen, siinä oli
hieman ongelmia saada hevonen kääntymään. C meni suunnitellusti, mutta mitäs
sitten! Ajoin ihan tohkeissani suoraan C:ltä
E:lle! Ja tätähän emme huomanneet estealueella, kun olisimme voineet tilanteen
vielä korjata. Itse asiassa emme huomanneet koko asiaa ennen kuin tuomari tuli
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meille siitä sanomaan. Olimme ensin siinä
uskossa, että virhepisteitähän siitä tulee,
mutta kysyimme asiasta ja tuomio oli
hylky. Kyllä otti päähän! Hevonen suoritti
niin hyvin ja sitten kuski+groomi -kaksikko
mokasivat! Kumpikaan ei ollut tajunnut
lähteä C:ltä D:lle...
Lauantai kokonaisuudessaan
Noh, mitä tästä opimme? Ei saa jäädä
siihen hyvään fiilikseen kiinni vaan muistaa
kääntää ajatukset seuraavaan tehtävään!
Kisa ei ole ohi ennen kuin on maalilinjan
ylittänyt... Kurjaa mokata ensimmäisissä
valjakkokisoissaan jotka olivat samalla
kauden viimeiset, eli tilanteen pääsee korjaamaan vasta ensi keväänä. Mutta nyt
vain ahkeraa harjoittelua.
Lauantaina illanvietossa haimme kuitenkin punaisen ruusukkeen kouluosuuden 4.
sijasta, joka on todella hyvin! Sen lisäksi
voitimme valjakkotarkastuksen!!
Sunnuntai, tarkkuus
Sunnuntain pettymys vaihtui tsemppihenkeen, kun vuorossa oli sunnuntain
tarkkuus. Kokonaistuloksen menetimme,
mutta vielä oli mahdollista ottaa hyvä tulos
tarkkuudesta. Kävelin itse melkein tunnin
ajan tarkkuusrataa. Ajattelin, että tätä en
nyt varmasti unohda!
Käveltyäni radan kunnolla lähdimme lait-

tamaan hevosen vaunujen eteen. Verkkakentällä oli ensin vuorossa stewardin
tarkastus, jossa stewardi pyysi esittämään
hevosella ravissa kahdeksikon. Tarkoitus on katsoa, onko hevonen palautunut
kunnolla maratonilta ja että se liikkuu puhtaasti. Nöpin kanssa ei ollut mitään ongelmaa.
Tarkkuusradalla Nöpi eteni hyvin ja kuski
alkoi löytää ne avut joilla suoristaa hevonen keilojen väliin mitä pidemmälle rataa
etenimme. Saimme puhtaan perusradan ja lähdimme uusintaan iloisin mielin.
Uusinnassa oli arvostelu jossa virhepisteet muutettiin ajaksi. Otimmekin sitten
yhden pallon alas jolloin lähdin ajamaan
hieman enemmän aikaa. Maalin tultuamme olin niin tyytyväinen - vain yksi pallo
alas uusinnassa!
Sijoitusta emme saaneet, mutta hyvä suoritus silti. Olimme 5/10 joka ei ole huono
ollenkaan.
Lopputulos on se, että ihana laji, ihanat
kisat, ihana hevonen, ihana groomi! Ratsutyttö koukuttui aivan täysin valjakkoajoon! Nyt tulevan talven treenaamme ja
ensi keväänä näytämme!
Hyvää joulua teille Kaikille!
Emmi

Hevosopiston avoimet ovet
Teemme yhteisen bussiretken
Hevosopistolle
9.2.2013
Lähdemme liikkeelle Hessi-tallilta klo 9.00
Tervetuloa kaikki tutustumaan Ypäjän Hevosopistoon.
Paljon ohjelmaa! Hinta lapset 5,-, aikuiset 10,Ilm. Mira Hiltunen, mira.hiltunen@luukku.com, 040 728 6499
2.2.2013 mennessä
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VAPAA PÄÄSY!
Paikalla monipuolinen buffetti!

www.hessitalli.fi

Yhteistyössä:
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Tuloksia! Tuloksia! Tuloksia! Tuloksia!
La 3.11.2012 KOULURATSASTUSKILPAILUT
Kouluratsastuksen kunnanmestaruudesta kilpaillaan luokassa 3
Luokka 1 Raviohjelma
1. Emmi Lepola - Hessin Nöpi UrHu 282p 67,1%
2. Heidi Sinda - Kerttu UrHu 279 p 66,4 %
3. Heidi Sinda - Hessin Odessa UrHu 272 p 64,8 %
4. Johanna Uotila - Hessi-Iida UrHu 266 p 63,3%
5. Heidi Sinda- Savelan Puistotäti UrHU 253 p 60,2%
6. Laura Haapakoski- Ylva UrHu 246 p 58,6 %
7. Laura Haapakoski - Hessin Nitro UrHu 245 p 58,3 %
8. Ella Uusitalo - Pläsi UrHu 243 p 54,3%
9. Mari Saari-Kivistö - Seppo UrHu\ 199 p 47,4 %\
10. Eveliina Vaittinen - Pate 184 p 44,5%
Luokka 2 Helppo C:2 (samalla alle 12 vuotiaiden 1997 ja myöhemmin syntyneet)
1. Heidi Sinda -Hessin Muusa UrHu 72,7 %
2. Emmi Lepola - Hessin Nöpi UrHu 63,63 %
3. Heidi Sinda -Bajarz UrHu 53,18 %
4. Eveliina Vaittinen -Hessin Jeviiri UrHu 52 %
5. Ella Uusitalo - Pläsi UrHu 47,82 %
6. Johanna Pihlaja - Pirveliina YR kesk
6. Johanna Uotila - Hessin Myrsky UrHu hyl
Luokka 3 KN Special (samalla kunnanmestaruus juniorit ja seniorit)
1. Jenna Kärki - Arabella 188 p 75,2 %
2. Heidi Sinda -Hessin Muusa UrHu 164 p 64,7 %
3. Mari Lahti - Hessin Myytti YR 142 p 56,8 %
4. Mari Saari-Kivistö -Novocento UrHu 136 p 54,4 %
5. Eevastiina Perälä - Eastwood K-Hr 133 p 53,2 %
6. Mari Lahti - Hovi-Siiri YR 123 p 49,2%
7. Veera Kähäri - Coen D 118 p 47,2 %
Urjalan kunnanmestaruus
juniorit 2012
1. Jenna Kärki - Arabella
Urjalan kunnanmestaruus
seniorit 2012
1. Heidi Sinda -Hessin Muusa
UrHu
2. Mari Saari-Kivistö -Novocento UrHu
3. Veera Kähäri - Coen D
(kuvassa kunnanmestarikolmikko)
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Valjakkoajon kilpailuharjoitukseen su 4.11.2012
Luokka 1 Helppo (+ 35 cm)
1. Heidi Sinda- Bajarz UrHu 0 vp 58,29s (55,29+3)
2. Viola Kantola - Mix HeWI 0 vp 62,92 s
3. Emmi Lepola - Hessin Nöpi UrHu 3 vp 2 min 37 s
4. Veera Kähär/Paula Suonkanta - Hessin Muusa 6vp 2min.26,16 s
5. Laura Haapakoski- Hessin Myrsky 6vp 2min 37,56 s
6. Eveliina Vaittinen /Johanna Uotila- Hessi Iida 11,5 vp (0+11,5 vp) 3min 01 s
7. Tuuli Liski -Nikolai UrHu 24 vp(3+21vp) 3min,03,55s
8. Mirva Humberg -Hessin Jeviiri 26,3 vp (6v+20,3) 3min,20.63 s
Tyylikkäin asustus Eveliina Vaittinen- Hessi Iida
Luokka 3 Helppo (+25 cm)
1. Heidi Sinda- Bajarz UrHu 3vp 2min,24,45 s
2. Viola Kantola - Mix HeWI 3 vp 2.33,63 s
3. Laura Haapakoski-Hessin Myrsky UrHu 3,12 vp 2 min 40,24s
4. Veera Kähäri - Hessin Muusa 15 vp 2min 21,89s
5. Emmi Lepola - Hessin Nöpi UrHu 15vp, 2min,30.30 s
6. Mirva Humberg -Hessin Jeviiri 21 vp 2 min 30,62
7. Tuuli Liski -Nikolai UrHu 22 vp (0+ 22 vp) vp 3 min 23,09 s
arviointi 960 § KAKSIOSAINEN KILPAILU
Harjoitus 1 Nuorten ja kokemattominen hevosten tarkkuusajo, taluttaja sallittu
1. Heidi Sinda -Savelan Puistotäti -09 0 vp 1.42 s
2. Minna Harakka -Y.P.Son UrHu -09 0 vp 1.47 s
3. Heidi Sinda -Tittan Sirpukka -09 0 vp 2 min
4. Piia Kaunisto - Hessin Paronitar -10 0 vp 2.09 s
Harjoitus 2 Nuorten hevosten ohjasajo
a)
2011-2009 syntyneet, taluttaja sallittu
1. Heidi Sinda - Lakupeikko -10 0 vp 2 min 44 s
2. Eveliina Vaittinen - Hessin Pätman
-10 0 vp 3 min 22 s
3. Maiju Karonen - Hessin Ritari -11 0
vp 3 min 50 s
b)
2008 ja aikasemmin syntyneet
1. Riikka Aronen - Välimäen Papageno
-08 0 vp 2 min 10 s
2. Heidi Sinda /Taru Uotila - Kerttu-08 0
vp 4 min 11 s
Eveliina Vaittinen - Hessin Myrsky
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Merkkisuoritukset
SRL:lla on eritasoisia ratsastus- ja hevostaitomerkkejä niin vasta-alkajille kuin jo
hevosharrastuksessa pidemmälle ehtineillekin. Merkkisuoritustilaisuuksia järjestävät
useat SRL:n jäsenseurat sekä ratsastuskoulut ja harrastetallit. Merkkien tarkoituksena
on kohottaa määrätietoisesti hevosten ja harrastajien ratsastuksen ja hevostaitojen
tasoa, luoda tavoitteellisuutta ratsastuksenopetukseen ja hevostaitojen harjoitteluun
sekä olla saavutetun taidon todisteena.
Merkkien suorittaminen
Ratsastusmerkkejä voivat suorittaa vain SRL:n jäsenseurojen jäsenet sekä Green
Card -jäsenet. Merkkisuorituksen järjestäjän on varmistettava jäsenyys esimerkiksi
jäsenkortin avulla. Hevostaitomerkkejä saavat suorittaa myös ne, jotka eivät kuulu
ratsastusseuroihin. Ratsastusmerkkien osasuoritukset eivät vanhene ja ne voidaan
suorittaa eri paikkakunnilla eri järjestäjien valvonnassa.
Merkkisuorituksien järjestäminen
Merkkisuorituksia saavat järjestää SRL:n jäsenseurat ja SRL:n hyväksymät ratsastuskoulut, harrastetallit ja yksityistallit.
Hevostaitomerkit
Hevostaitomerkkejä on kuusi eritasoista: minimerkki, perushoitomerkki, hoito I -merkki,
hoito II -merkki, lääkintämerkki ja ruokintamerkki.
Ratsastusmerkit
Ratsastusmerkkejä on 11: perusmerkki, ratsastajamerkki erityisryhmille, C-merkki,
aikuisratsastusmerkki, B-merkki, A-merkki ja taitomerkki. Lisäksi kilpailutulosten
perusteella voi anoa pronssi-, hopea- ja kultamerkkejä. Erittäin ansioituneille kilparatsastajille voi SRL:n hallitus myöntää mestariratsastajamerkin.
Lajimerkit
Lajimerkeistä valmiina ovat maastoratsastusmerkki sekä valjakkomerkki. Jatkossa on
suunnitteilla omia merkkejä myös muille ratsastuksen lajeille. Merkit eivät ole vaatimusasteikoltaan rinnakkaisia eli kahden eri lajimerkin suorittaminen ei kerro, että
suorittaja on samalla tasolla kyseisissä lajeissa.
Merkkisuoritussäännöt
Viralliset merkkisuoritussäännöt voit lukea ja halutessasi tulostaa materiaalisalkun
sääntökansiosta http://www.ratsastus.fi/kilpailusaannot.aspx
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Merkkisuorituksia
Kaikki suorittamaan merkkejä; hevostaito-, ratsastus-, lajimerkkejä.....
Merkkisuoritusmahdollisuuksia nyt Hessi-tallin yön yli leireillä klo 18- klo 15
27.-28.12. ratsastusmerkit
28.-29.12. hoitomerkit
2.-3.1.2013 valjakkomerkki
Voit osallistua myös vain päivään ja yöpyä kotona!
Merkkisuorituksista lisää viereisellä sivulla.
Ole yhteydessä Heidiin; heidi.sinda@hessitalli.fi tai 040 586 1937

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 tiedotteita sähköpostin välityksellä. Tänä vuonna myös seurakilpailuihin voidaan ilmoittautua 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:
Ritva Mansikkamäki
ritva.mansikkamaki@gmail.com
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Isäntä on poissa R.I.P. Vahto 1989-2012
Vahdon muistolle ”Tää ystävyys ei raukene, vaan kestää ainiaan. On suuri silloin riemumme, kun
jälleen kohdataan. Tiet kauas voivat loitota, jää muistot sydämiin. Siis vielä kiitos kaikesta ja terve
näkemiin”
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70 jälkeläistä jättänyt I-palkinnon ratsukantakirjaori Vahto (Pehto - PoikaLuonnos) on poissa.
23 vuoden iässä hampaiden olemattomuus muodostui ongelmaksi joten 20
vuotta oriinsa omistaneen Heidi Sinda oli
aika luopua oriista.
Suuri yleisö muistaa Vahdon ravien esittelyiden vetäjänä, maatalousnäyttelyistä,
kuninkuusravien
voittajaseremoniaajoista,
hääkyydityksistä,
joulunavauksista,
eläkekyydityksistä,
hevosen
viikkojen avajaisista, monista arvokilpailuiden väliaikaohjelmista...
Valjakkohevosena Vahto saavutti urallaan
useita kansainvälisiä maratonsijoituksia
kotimaan lisäksi Ruotsista ja Saksasta ja
oli mukana Suomen joukkuen varahevosena valjakkoajon MM- kilpailuissa Ranskassa 2002.
Llisäksi se kilpaili mestaruustasolla omis-

tajansa Heidi Sindan kanssa niin koulu-,
este- kuin kenttämestaruuksissa saavuttaen vuonna 2006. kenttämestaruuspronssia.
Vahto oli myös melkoinen oppimestari ja
toimii kotitallillaan Hessi-tallilla Urjalankylässä niin ratsastus- kuin ajo-opetustehtävissä aina viimeisiin päiviinsä asti.
Merkittävimpiä meriittejä uusien oppilaiden tuomisesta ratsastusurheilun pariin
ovat mm. nuoren hoitajansa HanneLeena Tuomisen (nykyinen Pirinen) 9. sija
PM:issä 2001, ja Otto Vainion SM -pronssi
2005. Vielä 22 -vuotiaana ori otti Hämeen
aluemestaruuspronssia valjakkoajossa,
Kirsi Visakoivu rattaillaan.
Viimeisen kerran Vahto esiintyi suurelle
yleisölle Suomenratsujen Kuninkaallisten
orikavalkaadissa poikiensa Hessin Vihtorin, Pimun Vilskeen ja Hessin Jeviirin
kanssa.
Teksti: HU, Leena Allerini

Vahdon jälkeläisiä Ypäjän Orikavalkaadissa 2011 Hessin Vihtori, Hessin Jeviiri ja Pimun Vilske
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... ja oikein hyvää vuotta
2013 teille kaikille!
UrHun hallitus

