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Kuka olet? 
 
 
Olen Vicky, ikuisesti  19-v (ainakin 
henkisesti). Olen aloittanut ratsastusurani 
ala-asteikäisenä Tapiolan ratsastuskoulun 
alkeiskurssilla. Sieltä siirryin Wiknerin 
ratsastuskouluun Kirkkonummella. Ennen 
oman hevosen saantia ratsastin tuntien 
lisäksi vuokrahevosilla, jotka olivat 
connemaraponi ja sen jälkeen iso lupsakka 
ruuna. 
 

 
 

Eraf 

 
Ensimmäinen oma hevoseni oli ruuna Eraf, 
eli Rafi. Rafi ostettiin Tammisaaresta kesällä 
1998. 
Rafin kanssa tiemme erkanivat jo vuonna 
2000 ja tilalle tuli tamma Gusty.  
 
 
Gustyn kanssa kilpailin pieniä esteluokkia ja 
osallistuin junnumeetingiin Ypäjällä. Gusty 
oli kuitenkin niin kuuma hypätessä, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Vicky ja Conturo 
 
että kun oli aika siirtyä isompiin luokkiin 
minua alkoi pelottamaan.Olimme Gustyn 
kanssa silloin  Håkan Wahlmannin tallilla 
Kirkkonummella, ja siirryimme kilpailemaan 
koulua. 
  

 
 

   Gusty 

 
Gustyn siirryttyä eläkkeelle, vuonna 2007, 
ostin nuoren projektin. Se oli vuonna 2005 
syntynyt tamma Edelmädel. 
Elli oli ensimmäinen kosketukseni nuoriin 
hevosiin, ja ihastuin siihen touhuun  heti. 
Sisäänratsastin Ellin itse Håkun valvovan 
silmän alla. 
  



 
 

Edelmädel 

 
 
Kilpailimme nuorten hevosten kansallisia 
koululuokkia ja kävimme 4 kk valmennus-
jaksolla Tanskassa Mikaela ”Fia” Lindhin 
luona. 
Elli ei kuitenkaan ollut mikään liitokavio ja 
koska itse olen melko kunnianhimoinen 
kilpailija, kyllästyin olemaan  tuloslistojen 
häntäpäässä. 
Luovuttuani haaveesta tulla koulu-
ratsastajaksi, kilpailin seuratasolla 90-100 
cm luokkia Ellin kanssa. 
 

 
 

Conturo 

 
Näihin aikoihin tutustuin myös valmentajaani 
Mikko Mäentaustaan. Kesällä 2012 päätin 
myydä Ellin, ja ostaa estehevosen. Lähdin 
Saksaan Mikon kanssa kokeilemaan hevosia 
ja ei mennyt viikkoakaan, niin Suomeen 
saapui 6-vuotias ruuna Conturo, eli Cossu. 
   
Cossun kanssa ehdin kilpailla n. 2 kk, ennen 
kuin se jouduttiin ähkyleikkaamaan. 
Leikkauksesta Cossu toipui hyvin ja nopeasti. 
3 kk leikkauk-sen jälkeen saimme luvan  
jatkaa  treenaamista. Pari  kuukautta sen 

jälkeen ähky uusiutui ja päätimme päästää 
Cossun vihreille laitumille laukkailemaan. 
 
 
 

 
 

Conturo 

 
Kesän 2013 vietin Saksassa, Mikon luona. 
Tarkoituksena löytää kesän aikana uusi 
hevonen, vanhempi opetusmestari 120 cm 
tasolle. Mukaan tarttui, hieman 
suunnitelmien vastaisesti, 4-vuotias  tamma  
Samira, kotoisammin Sämpylä. 
Sämpylän kanssa hyppäsimme Saksassa 
nuorten A** - luokkia ja nyt  
5-vuotiskaudella tavoitteena on hypätä 
nuorten hevosten Racing -sarjaa. 
 
 

 
 

Samira 

 
 
Joulukuussa 2013 minulle  tuli 
ratsutettavaksi 6-v. ruuna Caracan, eli 
Dumbo. Dumbon kanssa etenemme rauhassa 
ja katsomme miten tilanne kehittyy.  
Tähän mennessä olemme hypänneet 90-
100cm ratoja, hyvillä suorituksilla. 
  



  
Tällä hetkellä työskentelen ja 
valmentaudun Petra Hackmanin 
Hästbackan Tallilla. 

Toivon että kausi 2014 on täynnä 
kilpailuja, treenejä ja onnistumisia. 

 
 
Mottosi? 
                             
Vaikka huono tuuri tuntuu välillä kyllä olevan jokaisen hevosenomistajan arkea. 
Hyvistä hetkistä pitää osata nauttia ja onnistumisista iloita, niiden voimalla kestää 
ne huonotkin hetket!
 
Caracan 


