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Aloitin ratsastuksen meidän tuttavilla Evitskogissa 3,5 vuotiaana Loimijokien Linda- ja Kinkku- 

poneilla. Linda oli tosi kiltti ja lempeä, ja Kinkku oli vähän tuhmempi. Ratsastin heillä siihen asti 

kunnes tipuin Kinkulta, ja sen jälkeen oli ratsastuksesta taukoa.  

Vakituisesti aloin ratsastaa 10-vuotiaana Ankin issikkatallilla Lapinkylässä. Menin siellä noin 

vuoden, ja oli kiva, kun edellä mainittujen ponien omistaja piti siellä tunteja. Ankin tallin 

issikoilla oli kiva mennä. Siellä sain laukata ensimmäisen kerran. Muistan myös, kuinka kivaa 

meillä oli yksipäiväsellä estekurssilla.  

Lopetin siellä sen jälkeen kun löydettiin Siuntiosta Öfvergårdin talli. Siellä ratsastin noin kolme 

vuotta, ja opin ratsastamaan mm. väistöjä ja avoja. Aloitin poneilla, ja talvella 2015 pääsin 

ensimmäisiin rataharjoituksiin Fusse-nimisellä haflingerillä. Saatiin puhdas rata 60 cm luokasta. 

Seuraavana keväänä ja kesänä aloin ratsastaa vakituisemmin vuonna 1998 syntyneellä puoliveri- 

hepalla Furioso XVI, ”Pomskulla”. Pomsku oli mun ehdoton suosikki ja pääsinkin hyppäämään 

kesällä enemmän sillä. Päästiin elämäni ensimmäisiin kisoihin kesällä 2016, ja sen jälkeen 

loppuikin aikani siellä. 

Joskus 12-vuotiaana löysin tieni takaisin Loimijokien 

tallille, missä auttelin heppojen hoidossa. Tallille saapui 

silloin nuori islanninhevostamma, Litla-Ros frá Tallbo, 

tutummin Pulla. Aloin  hoitaa Pullaa, ja käveltiin välillä 

maasta käsin lenkeillä metsäteillä. Pulla oli nopea 

oppimaan, ja vähän ajan päästä aloinkin jo ratsastella 

sillä. Pulla sai silloin myös varsan, niin kuin Linda-

ponikin. Siellä sain myös ruveta hoitamaan ja 

käsittelemään  varsoja. Aikani loppui siellä kun Pulla 

myytiin.  

 

 

 

Keväällä 2016 huomasin että monilla kavereillani oli joko oma tai vuokrahevonen. Silloin äiti 

soitti naapurin Petra Hackmanille kysyen mahdollista vapaata vuokraheppaa. Satuttiin 

soittamaan juuri oikeaan aikaan, sillä Petra oli juuri tekemässä kauppoja Oiva-nimisestä 
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risteytysponista. Ekaa kertaa kun menin Oivalla, tiesin, että tämä poni on ihan mahtava. Siitä 

lähti sitten meidän matka käyntiin. Hästbackassa olen Oivan kanssa oppinut hurjan paljon, mutta 

myös muita tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi tärkeitä hevosmiestaitoja, ja kaikkea kisaamisesta 

varsojen rokottamiseen. Syksyllä 2016 aloin myös hyppäämään Oivalla, ja kuukauden päästä 

oltiinkin jo meidän ekoissa yhteisissä kisoissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meidän kisakausi 2017 alkoi Tuomarinkylässä 50 cm ja 70 cm luokilla, joissa kaasuteltiin voittoon 

kummassakin luokassa. Kesällä meidän kisakausi oli jo täydessä vauhdissa, aika kirjaimellisesti. 

Kesän kohokohta oli taatusti kisareissu Alahärmän Power Parkiin. Oiva toi kotiin tuona kautena 

monta ruusuketta ja hyvän mielen. Ja loppuvuodesta startattiinkin jo 90-luokkia. 

Ollaan päästy tekemään kaikenlaista Oivan kanssa. Pellolla laukkaamisesta nurtsikentällä 

hyppäämiseen. Kausi 2018 ollaan startattu 80 cm ja90 cm luokkia hyvillä tuloksilla, ja kesäkuussa 

oltiinkin jo mun ekassa metrin luokassa. 

Olen nyt ratsastanut Hästbackassa yli 2 vuotta. En kadu yhtäkään päivää täällä, on niin mahtava 

tallihenki ja hevoset opettavaisia. Olen päässyt Oivan lisäksi ratsastelemaan muilla tallin 

hevosilla ja poneilla, se on ollut tosi opettavaista. Oiva on ihan mahtava ja monitoiminen poni, 

enkä ikinä haluaisi luopua Oivasta. 
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