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10.12.2011 estekisat, Elsi Kangasharju 
 
Kun saavuin tallille ja kurkkasin maneesiin, oli Elsi jo ahkerasti hoitamassa toimihenkilötehtäviään. Tämä 
aktiivinen tallityttö aloitti ratsastuksen vuonna 2007 Aaltokankaan ratsutalleilla. 
 
-Serkkukin ratsasti niin menin sitten perässä kokeilemaan, hän kertoo. 
 
Elsi on ollut OUSAn jäsenenä reilun vuoden ajan, ja osallistunut jo useisiin kisoihin. Pikkujoulukisoissa hän ja 
Anna suorittivat ensimmäistä kertaa yhdessä 60 cm radan. He pääsivätkin heti hienosti 38 tyylipisteeseen. 
 
-Suoritus ei mennyt ihan nappiin mutta ratsu oli hieno. Anna on kiva hevonen, vaikka sitä pitääkin vähän 
herätellä, Elsi tuumaa. Hän valitsi Annan kisaratsukseen jo rutiinista ja hieman säälistäkin. 
 

10.12.2011 estekisat, Pilvi Patronen 
 
Milloin aloitit ratsastuksen?  
-Kolmen ja puolen vuoden iässä. Vanhemmat veivät minut kerran talutusratsastustunnille ja siihen jäi 
koukkuun. Pian aloitinkin ratsastuksen Äimäraution ratsastuskeskuksessa. Kaksi vuotta sitten siirryin 
kuitenkin Oulunsalon ratsastuskoululle ja liityin OUSAn jäseneksi. 
 
Mitä mieltä olet pikkujoulukisojen kisasuorituksistasi? 
-Roberton kanssa tuli harmillinen pudotus, mutta muuten meni ihan kivasti. Silvanon kanssa meni tosi 
hyvin. 
 
Miksi valitsit nämä hevoset? 
-Koska niiden kanssa toimii hyvin ja menen niillä usein. Silvano on melko automaatti, kun taas Robertoa 
täytyy vähän viritellä. 
 
Pilvillä menikin kisat todella hienosti. Hän sijoittui Roberton kanssa 80 cm luokassa toiseksi ja tuli Silvanon 
kanssa 90 cm luokassa jaetulle ensimmäiselle sijalle. Vuoden OUSA cup mittelössä hän sijoittui hienosti 
toiseksi. 
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05.11.2011 koulukisat, Sara Juntunen 
 
Tämä nuori, Oulunsalon ratsastuskoululla melkein kaikille tutuksi tullut tallityttö on harrastanut ratsastusta 
vuodesta 2006 lähtien. 
 
-Aloitin silloin Limingassa Marintallilla kaverin kanssa, hän kertoo. OUSAn jäsenenä hän on ollut jo neljän 
vuoden ajan. 
 
Halloween-kisoissa Sara ratsasti C-merkin kouluohjelmassa Wilminketyllä ja Catleenilla. Hän pääsikin 
Willyllä hienosti 56,111% ja Catleenilla tasan 55% tulokseen. Itse nuori ratsastaja on tyytyväinen 
sekä ratsuihin että suorituksiin. 
 
-Catleen on mukavan herkkä ratsastaa, kun taas Willy säikkyy välillä, hän kommentoi ratsujaan, joiden 
valinnassa hänellä ei ollut juurikaan vaihtoehtoja toisessa vaiheessa ilmoittautuessaan. Mutta kuten voi 
huomata, myöhäinen ilmoittautuminen ei päässyt haittaamaan Saran kisasuorituksia. 
 

05.11.2011 koulukisat, Annukka Kokkonen 
 
Annukka ajautui jo pikkutyttönä hevosharrastuksen pariin Kajaanin Hevosharrastekeskukseen isosiskonsa 
jalanjäljissä. 
 
-Sellainen perus heppatyttö olin pienenä ja siskon kanssa leikittiin monesti heppaleikkejä, hän kertoo. 
Myöhemmin harrastus joutui tauolle, mutta vuonna 2009 harrastus jatkui, ja hän olikin heti mukana 
OUSAn hallituksen ja kisatoimikunnan riveissä, joissa hänet näkee nykyäänkin. 
 
Tämän päivän suorituksiin ja ratsuihin Annukka on hyvin tyytyväinen. Catleenin hän otti kisaratsukseen jo 
hieman rutiinista. Roberton valinta sen sijaan tulikin vähän säälistä kun toisen ilmoittautumisvaiheen alussa 
tämän ilmoittautumislista oli tyhjänä. 
 
-Viime arvontakisoissa menin Robertolla ja siitä sain innostusta näihinkin kisoihin ilmoittautumiseen. 
Roberto on myös siitä kiva, että se liikkuu hyvin, ilman turhaa patistamista, Annukka kehuu. 
 
Halloweenkisojen suorituksissa hän pääsikin Catleenilla 60,7 prosenttiin ja Robertolla tasan 60 prosenttiin. 
 

01.10.2011 estekisat, Julia Kiiski 
 
OUSAn kisoissa ollessa ei voi välttyä huomaamasta tätä topakkaa tallityttöä, jonka reipas asenne tarttuu 
takuulla muihinkin tallilla oleviin ihmisiin. Julia kertoo aloittaneensa ratsastuksen vuonna 2006 Nokialla, 
Viholan ratsastuskoulussa. Tätä ennen hän oli käynyt talutusratsastustunneilla. Ousan jäsenenä Julia on 
ollut jo 2 vuotta ja tämän lauantain estekisoissa hän osallistui ensimmäistä kertaa 80 cm luokkaan. Nuori 
ratsastaja suoriutuikin radasta hienosti Saporo ratsun kanssa neljällä virhepisteellä. 


