
Petra ja Verona KS heinäkuussa Turun Metsämäessä, jossa ratsukko sijoittui hienosti toiseksi Nuorten GP-
osakilpailussa 

 
ER: STARA NO 6        PETRA RINTALA  
 
Kuka olet? 
 
Petra Rintala 
 
Koska olet aloittanut ratsastamisen? 
  
Kaksivuotiaana kävin ensimmäisillä mini-tunneillani tuomarinkylän 
ratsastuskoulussa, mutta varsinaisen ratsastamisen aloitin ensimmäisellä 
luokalla, eli 11 vuotta sitten. 
Ratsastin kahvimaalla ratsastuskoulussa 6 vuotta, minkä jälkeen aloitin 13 
vuoden ikäisenä kilpailu-urani 5- vuotiaalla tulisella ponilla V.K. Milla. 
Samana vuonna ostimme myös ensimmäisen oman hevoseni, suuren latvialaisruunan Dukats II:n. 
Sillä hyppäsin metrin luokkiin asti, minkä jälkeen 
hevosekseni vaihtui laiskan pulskea belgialaistamma Vlam Van Millegem eli 
"Milli" joka vei minut kansalliselle 120cm tasolle. Millin myytyämme 
minulle tuli ylläpitoon ensin pieni tempperamenttinen hollantilainen tamma 
Rally II sekä myöhemmin suuri FWB ruuna Kastell's Showman. Niiden kanssa 
kilpailin ensimmäisen kauteni Nuorten GP-sarjaa. "Rallyn" ja "Simban" 
jälkeen sain ylläpitoon "formulan" eli FWB-tamman Verona Ks, jolla 
kilpailin nyt kauden 2010 Nuorten GP-sarjaa ihan mukavalla menestyksellä.  
 

 



 
 
Petra ja P Zidane Helsinki Horse Showssa 
2009 

 

 

Millin myytyämme minulle tuli ylläpitoon ensin pieni 
tempperamenttinen hollantilainen tamma Rally II sekä 
myöhemmin suuri FWB ruuna Kastell's Showman 
 
Niiden kanssa kilpailin ensimmäisen kauteni Nuorten GP-
sarjaa. "Rallyn" ja "Simban" jälkeen sain ylläpitoon 
"formulan" eli FWB-tamman Verona Ks, jolla kilpailin nyt 
kauden 2010 Nuorten GP-sarjaa ihan mukavalla 
menestyksellä. 
 

                                   
                              
                                    La Caramban kanssa Gumbölen iltakisoissa 2010 

                                   

   

 
Mitkä ovat tavoitteesi 
ratsastuksessa? 
 
Tähän olisi tietysti hienoa 
vastata että haluan 
ammattiratsastajaksi, 
mutta ehkä realistisempaa 
on sanoa että haluan 
kehittyä mahdollisimman 
hyväksi ratsastajaksi ja 
päästä kilpailemaan niin 
korkealle tasolle kun 
rahkeet riittävät. 
 
 
Petra ja Verona Ks Keravalla 
Nuorten GP:ssä elokuussa 
2010 

 



 

 

 

Ensi kaudella meillä on Veronan kanssa tavoitteena 
hypätä Nuorten GP-sarjaa, Nuorten ratsastajien SM-kilpailut 
sekä hypätä mahdollisesti 140cm luokkia. Tarkoituksena olisi 
debytoida myös kansainvälisissä kilpailuissa. 

 
 
Mottosi: 
 
 
"Täysillä sisään ja paareilla ulos!" -Täysillä mennään mutta 
onneksi ei 
ole paareja tarvinnut vielä käyttää! :D  

2-vuotiaana Tuomarinkylässä 
ratsastusleirillä!   

Petra ja Common Sense KT Laaksolla Noviisisarjan finaalissa kesällä 2010 
 

 


