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                      Kesäleirillä 1993 

 
Aloitin ratsastamisen 6-vuotiaana Forssan Ratsastajien tallilla. Vietin kaiken 
vapaa-aikani tallilla, mutta vanhempani olisivat varmasti arvostaneet 
huomattavasti enemmän, jos olisin jatkanut yleisurheilu- tai koripallo-
uraani. Ratsastus kun ei ollut oikeata urheilua ja kallistakin vielä. 
 
Pitkäaikaisen tappelun jälkeen sain oman hevosen, Artekin. Artek oli ehkä 
kaikkea muuta kuin paperilla paras ensihevonen. 4-vuotias ja täysiverinen. 
Se kuitenkin oli selväpäinen ja hyvä käsitellä, ja antoi esimerkiksi esteillä 
paljon kuskin virheitä anteeksi. 
Artekin jälkeen tuttavani rekrytoivat minut ratsuttamaan orittaan. 
Säthersblakken oli kantakirjattu vuonohevosori.Taisimme startata jotain 
helppoa B:tä ja esteitä 80-90 senttiä -tasolla. 

 
Samaan aikaan eksyin Tiina 

Loisan (ent. Vähämäki) 
myyntitallille.Tämä aika 
koulutti minua aivan 
valtavasti. Hyvän opettajan 
kanssa opin ratsastamaan 
nuoria hevosia, hieman 
vaikeita hevosia, erittäin 
osaavia hevosia. Tässä välissä 
livistin Rovaniemelle 
opiskelemaan. Sieltä siirryin 
sitten Milanoon, jossa en 
ratsastanut ollenkaan. 
Palasin kuitenkin muutaman 
vuoden jälkeen Helsinkiin. 
Yksi kesä löysin itseni               Garibaldi 



Tuomarinkartanon ratsastusopiston kurssilta. Sirpa Degerth, jonka opissa 
olin, on ehdottomasti yksi parhaita opettajia, joita minulla on ollut. Myös 
avoin suhtautuminen siihen, että tuntiratsun sai lainaan Tuomarinkylän 
mäellä järjestettäviin valmennuksiin oli suurta plussaa. Kilpailin 
seurakisoissa niin koulussa kuin esteillä. 
                     

                Omega   
  Kipinä tunneilla käymiseen      

syntyi uudestaan, kun 
ratsukseni tuli Opistolla Omega. 
Omega on yksi vaikeimmista 
hevosista, jota olen 
ratsastanut. Samalla 
kovaluontoinen Omega antoi 
kaikki estespedeilyni anteeksi 
ja opetti minulle 
esteratsastuksen saloja hieman 
lisää. Paras tuloksemme oli 
tuntiratsastajien 
estemestaruuksissa neljäs sija. 

Pidemmän päälle aloin kuitenkin väsyä Omegan vaikeuteen ja siihen, että 
sitä olisi pitänyt ratsastaa läpi joka päivä. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walanka van´t Nief Geel 
 

Niinpä yksi kaunis päivä vastaani tuli Hackmanin Petran ilmoitus. Tiesin 
Petran ammattilaiseksi, joten rohkaistuin soittamaan. 



Ja näin alkoi suhde yhden elämäni hevosen, Ankan (Walanka van´t Nief 
Geel) kanssa. Muistan vielä kokeilun. Siinä sitten mietin, että mikäköös 
tätiratsu tämä oikein on olevinaan ja lennänkö selästä minuutin, viiden vai 
10 kuluttua… Kokeilu sujui kuitenkin hyvin ja niin yhteinen 
avokavioliittomme sai alkunsa. Ankan löytyminen onkin ollut ehkä parasta, 
mitä mun ratsastusuralle olisi voinut tapahtua. Omaan hevoseen mulla ei 
ole yksinäni varaa ja Ankan vuokraaminen on lähimpänä omaa hevosta, 
mihin voin päästä. 
Nostankin hattua suunnattomasti kaikille vanhemmille, jotka ovat jaksaneet 
panostaa lastensa ratsastusharrastukseen, kuljettaa heitä tallille ja 
kilpailuihin, sponsoroida poneja, hevosia, varusteita ja valmennuksia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Lost Hope H            Walanka van´t Nief Geel 
 
 
 

                         Kalkan Volmar 

 
Yhteistyö Ankan kanssa lähti sujumaan alusta asti vallan mainiosti. 
Ankan kanssa on saanut tuntea, kuinka hevosen korvien väli ratkaisee. Sen 
yhteistyöhalu on sellainen, mitä aiemmin pidin vaan heppatätien satuiluna.  
Eli sydämeltään täyttä kultaa tämä tamma.  
Ankan lisäksi olen saanut kisata myös muilla Petran hevosilla 
mahdollisuuksien mukaan. Toivo (Lost Hope H) on näyttänyt miten hyvin 
pienelläkin tutustumisella hyvin peruskoulutettu ja oikein rakentuva 
hevonen toimii. Volmari (Kalkan Volmar) puolestaa lienee lahjoiltaan 
hienoimpia hevosia, joiden selässä olen ollut. 
Nyt tavoite Ankan kanssa olisi saada 2-tasolla sijoitus. Niitä lähdemme siis 
tältä kaudelta tavoittelemaan. 
 


