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Pitkäaikaisen haaveilun jälkeen pääsin 9-vuotiaana aloittamaan ratsastuksen alkeiskurssin 

tammikuussa 2010 Tuomarinkartanon ratsastusopistolla, jossa äitini ratsasti silloin. Ihastuin heti 

vuonohevoseen nimeltä Rasmus, ja sainkin ratsastaa sillä usein. Rasmus oli todella itsepäinen 

poniherra, joten määrätietoisuutta ja kärsivällisyyttä sai opetella heti alusta alkaen. Pääsin 

myös Rasmuksen hoitajaksi ratsastettuani opistolla parisen vuotta. 

Innostuin esteratsastuksesta, kun sain 2010 syksyllä opettajakseni Taina Teräksen (ent. Aho), ja 

hänen opastuksellaan hyppäsin ensimmäiset ristikkoradat. Kun opettajakseni vaihtui Kirsi 

Degerth-Moldovani, sain kokeilla myös kivaa suomenhevosta Sala-Hissua, ja pääsin pikku hiljaa 

kisaamaan 60-70 cm luokkia seurakisoissa. 

Vuonna 2013 kilpakumppanikseni vaihtui Herceg, 

unkarilaisen ruuna ja lempinimeltään Prinssi. Prinssi oli 

alussa hyvin erilainen kuin Hissukka, ja se osasi olla 

omalla tavallaan hankala. Maneesin hiekka tuli välillä 

minulle Prinssin kanssa tutuksi, kun Prinssi intoutui välillä 

pukittelemaan ennen radalle pääsemistä. Olen joskus 

lentänyt kisoissa jopa kolme kertaa Prinssin ilopukkien 

ansiosta. Prinssi oli kisakumppaninani noin kaksi vuotta. 

Sitkeällä treenillä pääsimme kisaamaan ykköstason 80 ja 

90 cm:n luokkiin, sekä muutamat kakkostason kilpailut. 

Hienoin muisto Prinssin kanssa on, kun pääsimme opiston 

porukalla lähtemään Ypäjän kisaviikolle kesällä 2015, ja 

hyppäämään Derbykentälle. Samana kesänä edustimme 

Prinssin kanssa opistoa myös tuntiratsastajien SM-kisoissa 

Takkulassa. 

Kesä 2015 oli ratsastuksen kannalta minulle muutenkin merkityksellinen. Äitini ratsasti 

Hästbackassa Petra Hackmanin tallilla, ja keksi kysellä Petralta, olisiko hänellä mitään kivaa 

”kesähevosta” jolla voisin ratsastaa pari kertaa viikossa. Näin löysin itseni Kalkan Volmar-

nimisen suomenhevosen selästä. Pääsin yllätyksekseni jopa kisaamaan Volmarin kanssa esteitä 

Laaksolle ja Hangon Sea Horse Weekiin! Kesän aikana ratsastustaitoni sekä hevosen 

käsittelytaitoni kehittyivät, sekä löysin uusia kavereita, joiden kanssa tallilla oleminen oli entistä 

Vuonohevosruuna 

Rasmus alias ”Rasse” 

r. Herceg eli ”Prinssi” 



hauskempaa. Niinpä sitten loppuvuodesta, kun Petra ehdotti minulle Ronin (BWB-ruuna Eburon) 

vuokraamista, aloitimme treenaamisen kolme kertaa viikossa. Ronin kanssa innostuin myös 

enemmän kouluratsastuksesta, sillä se oli siinäkin lahjakas. Meillä oli hyvä treenikevät 2016, ja 

pääsimme jo kokeilemaan 95-100 cm:n ratojakin, sekä myös muutaman HeA-tasoisen 

kouluradan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muistelen aina ensimmäistä Kari Nevalan estekurssia 

Ronin kanssa, jolloin en saanut sitä kääntymään kunnolla 

edes keskihalkaisijalle, ja puoli vuotta myöhemmin 

kilpailussa onnistumme kääntämään niin pienet tiet, että 

aikamme riitti jopa luokkavoittoon. Roni loukkaantui 

kesällä 2016, ja kisakausi jäi meiltä kesken. Roni 

jouduttiin valitettavasti lopettamaan vuoden 2016 

lopussa. 

Syksyllä 2016 Hästbackaan saapui uusi hevonen, Latvian 

sport horse -ruuna Agararius eli Ringo, ja siitä tuli vaki- 

hevoseni. Ringo olikin varsinainen persoona! Välillä se 

osasi olla rasittava, ja kaatoi vesarissa saavit, mutta oli 

kuitenkin aina iloinen ja seurallinen. Ringo oli todella 

mukava ratsastaa, ja sen kanssa treenattiin sekä esteitä 

että koulua. Kesän kisaressut olivat mahtavia, ja Ringon 

kanssa oli aina kivaa, vaikka aluksi kilpailupaikoilla intoa 

riitti enemmän kuin tarpeeksi. Kesällä 2017 pääsimme 

kilpailemaan jo 100 cm luokkia, ja kesän ehdoton koho- 

kohta oli Power Park Horse Show Härmässä, jonne lähdim- 

me kisaamaan isolla porukalla. Starttasimme Ringon kanssa myös muutamat 1-tason koulukisat 

HeA-tasolla ihan mukavilla prosenteilla. Alkusyksyllä 2017 Ringolle tuli kuitenkin sellaisia 

terveysongelmia, että se oli suureksi surukseni päästettävä hevosten taivaaseen. Luopuminen 

rakkaista hevosystävistä on tämän lajin vaikeimpia puolia, eikä siihen totu koskaan. Sekä Roni 

että Ringo ovat opettaneet minulle vastuullisuutta, työnteon merkitystä, sekä paljon muuta. 

Niistä tuli minulle myös parhaita ystäviä. 

 

Eburon ”Roni” Hästbackassa 

kesällä 2015 

Roni ja Aura  kesäkisoissa Hästbackassa 2015 

r. Agrarius "Ringo" Kynnarissa koulukisoissa 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykyinen hevosystäväni Love Z eli Lotta tuli Hästbackaan syyskuussa 2017. Lotta on melko 

erilainen kuin sen edeltäjät, tasaisemmat ruunaherrat. Se on säpäkkä, ja varsinainen neiti sekä 

ulkonäkönsä että luonteensa puolesta. Lotalla ratsastaminen on kuitenkin aina mukavaa sekä 

esteillä että koulussa. Odotan innolla mitä tuleva kisakausi Lotan kanssa tuo tullessaan. Lotan 

hyvien liikkeiden ansiosta eksymme luultavasti myös kouluradalle estekilpailuiden lomassa. 

Parasta ratsastuksessa on se, että pääsee kommunikoimaan upean eläimen kanssa, ja se kun 

alkaa ymmärtämään sen mielenliikkeitä. Ratsastan erittäin mielelläni kaikenlaisia hevosia, sillä 

jokainen hevonen opettaa erilaisia asioita. Ilman huippuvalmentajia ja vanhempieni tukea en 

olisi ikinä päässyt treenaamaan ja kilpailemaan näin hienoilla hevosilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aura ja Love Z kesällä 2017 

Power Park Horse Showssa 

Aura ja Lotta Riders Innissä 11.3.2018 t. Love Z ”Lotta” talvella 2018 


