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Kuka olet? 

Nimeni on Juha-Pekka Halmeenmäki. Pidän 

itseäni jo täysi-ikäisenä ja ratsastamisen 

olen aloittanut joskus -70 luvun puolivälissä, 

josta tuo oheinen kuvakin on. Välillä on ollut 

ratsastamisessa taukoja opiskelujen, 

paikkakunnan vaihtojen, rahatilanteen tms 

takia, mutta aina ne hevoset ovat vaan 

vetäneet puoleensa takaisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loikka pois ratsastuskoulutunneilta tapahtui 

-80 luvun puolivälissä, jolloin Turussa 

opiskellessani liisasin Suomessa syntyneen 

ruuna Damingon yhdessä Inkiläisen Pentin 

kanssa. Siinä sain samalla kertaa hevosen 

puolikkaan, kesätyöpaikan ja 

”vapaaehtoistyön” ratamestarin apupoikana. 

 

 

 

 

Huippuhetkesi? 

Tällä hetkellä elän aktiivisinta hevoskauttani 

kun syksystä 2009 alkaen minulla on ollut 

omistuksessani kaksi kisahevosta ja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J-P on ER:n Vuoden Ratsastaja jo kahtena vuonna peräkkäin 

2012-2013, tässä Wyona S:n kanssa Lappeenrannassa 2013 

perheessä meillä on vielä kolmaskin 

hevonen. Hevosistani Anne B on ollut minulla 

vasta joulukuusta, joten siitä en vielä paljoa 

osaa sanoa. Wyona S minulla on ollut neljä 

ja puoli vuotta ja se on aivan täydellinen 

amatöörihevonen. Varovainen, muttei liian 

varovainen. Rohkea, muttei hullunrohkea. 

Kouluratsastuksesta se ei paljoa perusta, 

mutta parilla puomilla tai kavaletilla 

motivaatio nousee jo kummasti. Wyona on 

myös tavattoman kiltti, mutta omalla 

tavallaan hyvin omanarvontuntoinen. 

 

 

 



Pahin mokasi? 

Mokailuja on tässä vuosien varrella tullut 

vaikka kuinka paljon, niistä viimeisin 

tapahtui viime kesänä Laaksolla. 

Laiskuuttani jätin satulavyön kireyden 

tarkistamatta kun menin palkintojenjakoon - 

eihän se Wyona nyt koskaan siellä riehu. 

Tällä kertaa palkinnoksi sai kuitenkin 

sellofaanikääreessä olleen ruusun, joka piti 

kunniakierroksella laukatessa pelottavaa 

rapinaa. Siitähän Wyona otti sen verran 

kierroksia, että satula keikahti kyljelle ja 

minä kentän pintaan suosiotaan osoittavien 

palkintojen jakajien nenän eteen. 

 

Mottosi: 

Varsinaista mottoa minulla ei ole, mutta 

jotain periaatteita on matkan varrella 

kertynyt. 

- Ruunat tekee sen mitä pyydän, mutta 

tammat taistelee. Joko minun puolestani tai 

minua vastaan, valinta on minun. 

- Hevosella on isommat lihakset kuin 

ihmisellä, mutta ihmisellä on isommat aivot. 

Kannattaa siis käyttää aivoja eikä lihaksia 

- Maailma on täynnä hevosia, jotka nauttivat 

hyppäämisestä, ei kannata tuhlata aikaa 

niihin, jotka eivät siitä nauti. 

- Hevosella ei ole kunnianhimoa, se jaksaa 

treenata juuri niin kauan kuin se on kivaa 

- Maastoilu on sekä suorituskykyä kehittävää 

että hauskaa. Sitä kannattaa tehdä kaikkina 

vuoden aikoina. 

On niitä varmaan muitakin, mutta tässä nyt 

muutama aluksi. 

 

J-P ja Wyona S (i. Hemmingway - ei. Gragentin)  
Kuva: Fotomedia.fi 

 


