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Kuka	  olet	  ja	  miten	  ratsastusharrastuksesi	  alkoi?	  
	  
Olen	  Laura	  Turunen,	  aktiivinen	  34-‐vuotias	  tätiratsastaja,	  
joksi	  minun	  ikäisiä	  nykyään	  ratsastuspiireissä	  sujuvasti	  
kutsutaan	  :)	  Innostus	  lajiin	  lähti	  aikoinaan	  naapurin	  
tytöstä,	  jonka	  innoittamana	  sain	  7-‐vuotiaana	  aloittaa	  
tunnit	  Lounaisrannikon	  ratsastuskoulussa	  Espoossa.	  
Muistan	  alkeiskurssilla	  tippuvani	  useasti,	  mutta	  päätin	  
sinnikkäänä	  jatkaa	  lajia	  ja	  opetella	  pysymään	  myös	  
kiitolaukasta	  pysähdyksiin	  tökkäävän	  ponin	  selässä.	  
Vietin	  nuoruuteni	  käytännössä	  tallilla	  hoitoponien	  ja	  -‐
hevosten	  parissa	  ja	  näistä	  ajoista	  on	  jäänyt	  myös	  monta	  
hyvää	  ystävää	  aikuisikään	  asti.	  Jälkeenpäin	  ajateltuna	  
olen	  hyvin	  kiitollinen	  siitä,	  että	  sain	  touhuta	  hevosten	  
kanssa	  jo	  nuorena	  melko	  vapaasti.	  

	  
Mistä	  into	  esteratsastukseen	  ja	  kilpailemiseen	  alkoi?	  

Viimeisinä	  ponivuosina	  sain	  tilaisuuden	  hoitaa	  ja	  
ratsastaa	  hienoa	  newforest-‐arabia	  Charming	  Boy’ta	  	  
ja	  Samun	  kanssa	  päästiin	  ensimmäisen	  kerran	  
kilpailemaan	  tallin	  ulkopuolisissa	  kilpailuissa.	  	  
Löysin	  hiljattain	  kaappien	  kätköistäni	  sen	  aikaisia	  
tallipäiväkirjoja,	  johon	  olin	  hyvin	  päättäväisesti	  koonnut	  
itselleni	  ratsastuksen	  kuukausikohtaiset	  tavoitteet	  sekä	  
suunnitelmat	  tulevista	  valmennuksista	  ja	  kilpailuista.	  
Kaikki	  harjoitellut	  esteradatkin	  piirrettiin	  talteen.	  Olisin	  
todennäköisesti	  kilpaillut	  enemmänkin,	  sillä	  motivaatio	  
oli	  jo	  tuolloin	  valtava.	  Minulta	  vain	  puuttuivat	  ympäriltä	  
vaadittavat	  apujoukot,	  joita	  ilman	  en	  yksinkertaisesti	  
päässyt	  kisapaikoille	  ja	  omaa	  hevosta	  en	  koskaan	  saanut	  
lukuisista	  yrityksistä	  huolimatta.	  Sitkeä	  ponityttö	  kasvoi	  
aikuiseksi	  ja	  päätti	  opiskella	  ahkerasti	  saadakseen	  
itselleen	  sellaisen	  ammatin,	  että	  voisi	  itse	  ostaa	  oman	  
hevosen	  ja	  kuljettaa	  sitä	  vaikka	  maailman	  ääriin.	  	  

Millaisia	  hevosia	  sinulla	  on	  ollut?	  

Ennen	  oman	  hevosen	  hankkimista	  vuokrasin	  hevosia	  
varmaan	  10	  vuoden	  ajan,	  mikä	  mahdollisti	  sen,	  että	  
ratsastin	  tiiviisti	  myös	  opiskeluaikanani,	  eikä	  lajiin	  ole	  
siten	  tullut	  taukoa	  missään	  vaiheessa.	  Vuokraaminen	  	  
oli	  toki	  huolettomampaa,	  mutta	  olen	  aina	  ollut	  hyvin	  

pitkäjänteinen	  ja	  
tavoitteellinen	  
kaikessa	  tekemi-‐
sessäni,	  mikä	  lopulta	  
tuli	  vastaan	  vuokra-‐
hevosten	  kanssa.	  
Oma	  hevonen	  alkoi	  
tuntua	  yhä	  houkutte-‐
levammalta	  vaihto-‐
ehdolta	  ja	  hieman	  
puolivahingossa	  
hankin	  ensimmäisen	  
oman	  hevoseni	  
Lenessyn	  eli	  Nessin.	  

Tämä	  hollantilainen	  puoliveritamma	  toipui	  hanko-‐
sidevammasta	  ja	  tarkoituksenani	  oli	  vuokrata	  se	  yllä-‐
pitoa	  vastaan.	  En	  voinut	  edes	  koeratsastaa	  ontuvaa	  
hevosta,	  mutta	  jostain	  kumman	  syystä	  päädyin	  
ostamaan	  tamman	  itselleni	  silläkin	  uhalla,	  ettei	  siitä	  olisi	  
ollut	  kuin	  siitostammaksi.	  Laadukas	  suku	  ja	  tamman	  
potentiaali	  motivoivat	  ja	  ahkeran	  kuntoutuksen	  kautta	  
sainkin	  siitä	  itselleni	  oivan	  aluetason	  kilpahevosen.	  	  	  

Nälkä	  kasvoi	  syödessä	  ja	  ihan	  kuin	  vahingossa	  huomasin	  
olevani	  Petra	  Hackmanin	  kanssa	  koeratsastamassa	  
hevosia.	  Fiksu	  valmentaja	  ohjasi	  tuolloin	  ostamaan	  
nuoren	  sijaan	  kokeneen	  hannovertamman	  Evelynin,	  
joka	  oli	  yksi	  nöyrimmistä	  ja	  ihanimmista	  tammoista,	  
joita	  olen	  koskaan	  tavannut.	  Elli	  toimi	  oivana	  
opetusmestarina	  ja	  kisakumppanina	  neljän	  vuoden	  ajan	  
ja	  opetti	  niin	  lapset	  kuin	  aikuisetkin	  lajin	  pariin.	  Pääsin	  
sillä	  pian	  kauan	  muhineeseen	  tavoitteeseen	  eli	  
starttaamaan	  kansallisen	  120-‐luokan,	  mikä	  oli	  iso	  	  
juttu	  30-‐vuotiaalle	  tätiratsastajalle!	  	  

Nessi	  Aulangolla	  2005	  

Kilpailemisen	  riemua	  Ellin	  kanssa	  Helsinki	  Huntingissa	  2007	  



Ellin	  jälkeen	  koin	  viimein	  olevani	  valmis	  hieman	  
nuorempaan	  hevoseen	  ja	  belgialainen	  juuri	  5-‐vuotiaaksi	  
kääntynyt	  ruuna	  tuli	  taloon.	  Nimi	  (Fentley	  v/h	  
Ketelboethof)	  oli	  vähintään	  yhtä	  mutkikas	  kuin	  matka	  
tämän	  päivän	  onnistumisiin,	  sillä	  päätin	  ensimmäiset	  
pari	  vuotta	  antaa	  ruunalle	  aikaa	  toipua	  irtopala-‐
leikkauksista	  ja	  keskityimme	  perusratsastukseen	  ja	  
lihaskunnon	  rakentamiseen.	  	  

Fentley	  on	  erittäin	  herkkä	  ja	  isoliikkeinen	  ruuna,	  joka	  
reagoi	  kaikkeen	  hyvin	  herkästi	  ja	  se	  ollut	  hevosena	  
minulle	  hyvin	  opettavainen,	  mutta	  myöskin	  haastava	  
tuttavuus.	  Se	  vaatii	  ratsastajaltaan	  tarkkuutta,	  
pitkäjänteisyyttä	  ja	  lempeää	  otetta,	  mutta	  toisaalta	  
myös	  selkeää	  johtajuutta.	  Koiramainen	  ja	  seurallinen	  
luonne	  tekee	  siitä	  myös	  hyvin	  hurmaavan	  ja	  
persoonallisen	  kaverin.	  	  
	  

Tädin	  tähtihetket	  –miten	  kuluva	  vuosi	  on	  sujunut	  ja	  
millaiset	  ovat	  tulevan	  vuoden	  näkymät?	  

Viime	  vuosi	  jäi	  lyhyeksi,	  koska	  hyppäsin	  kauden	  
viimeiset	  kilpailut	  jo	  toukokuussa	  kisahousujen	  napit	  
aukinaisina:	  Stella-‐tyttäremme	  syntyi	  syksyllä	  ja	  jouduin	  
laittamaan	  valkeat	  hetkeksi	  kaappiin	  tulevaa	  kisakautta	  
odottamaan.	  

Tänä	  vuonna	  olen	  siten	  saanut	  nauttia	  ensimmäisestä	  
ehjästä	  kilpailukaudesta	  kolmeen	  vuoteen,	  mikä	  on	  jo	  
voitto	  sinänsä!	  Vuosi	  alkoi	  haastavasti	  hevosen	  
kinnerpattilöydöksen	  vuoksi	  ja	  olin	  jo	  asennoitunut	  
siihen,	  ettei	  kilpakentille	  kirmata	  vielä	  tänäkään	  vuonna.	  
Onni	  olikin	  myötä	  ja	  hoidot	  tehosivat,	  minkä	  ansiosta	  
ehdimme	  starttaamaan	  jopa	  12	  seura-‐	  ja	  aluekilpailua.	  
Aidoksi	  yllätyksekseni	  nappasimme	  yhteensä	  11	  
sijoitusta	  eli	  ja	  olenkin	  supertyytyväinen	  ensimmäiseen	  
yhteiseen	  kisakauteemme!	  	  

Seuramme	  ehdoton	  tähtikisa	  Hästbacka	  Horse	  Show	  oli	  
kesän	  kohokohta,	  koska	  pääsin	  viimein	  mukaan	  itse	  
pääluokkaan	  ja	  ylitimme	  itsemme	  moninkertaisesti,	  kun	  
hyppäsimme	  ensimmäisen	  120-‐uusinnan	  ja	  siitä	  
tuloksena	  HHS-‐voitto.	  Kauden	  kruunasi	  tietysti	  vielä	  
ER:n	  seuramestaruusvoitto,	  jota	  en	  myöskään	  osannut	  
todellakaan	  odottaa.	  Pääsimme	  tällä	  kaudella	  
starttaamaan	  tavoitteenani	  olevia	  aluetason	  120-‐
luokkia,	  mutta	  katsotaan	  miten	  ensi	  vuosi	  käynnistyy	  	  
ja	  rakennetaan	  suunnitelmat	  maltillisesti	  hevosen	  	  
kunto	  ja	  näkymät	  huomioon	  ottaen.	  

	  
	  
Esteratsastus	  on	  hieno	  laji	  ja	  vaikka	  harrastuksen	  vuoksi	  
saa	  taistella	  monessa	  eri	  mielessä,	  niin	  yhdestä	  asiasta	  
olen	  varma:	  se	  on	  parasta	  lääkettä	  vaivaan	  kuin	  vaivaan	  
ja	  kaikessa	  haastavuudessaan	  yksi	  hienoimmista	  
lajeista,	  joita	  voin	  kuvitella	  koskaan	  harrastavani!	  

Fentley	  Keravalla	  2012	  


