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1.11.2014 Halloween-koulukilpailut, Tiia-Riina Niemelä 
 
Tiia-Riina Niemelä, eli Tiitu, kertoo aloittaneensa ratsastuksenentisellä Koivikolla vuonna 2008. Oulunsalon 
ratsastuskoululle hän löysi tiensä vuonna 2009, sillä samalla tallilla ratsasti moni hänen ystävänsäkin. 
Ratsastustaipaleensa varrella Tiitu on ratsastanut vielä noin vuoden verran Ponilandiassa, kunnes he 
tuntiporukan kesken päättivät vaihtaa takaisin Oulunsalon ratsastuskoululle. 
 
Tiitu kertoo Unicumin, eli Unin olleen alusta alkaen yksi hänen suosikkiratsuistaan, sillä se on mukava ja 
nöyrä sekä este- että koulutunneilla, sekä hoitaessa. Huonoja puolia Tiitu ei tästä ihanasta persoonasta 
keksi. 
 
Tällä kertaa näimme Tiitun kuitenkin Danituksen selässä, sillä Tiitu ratsasti siskonsa Anni-Noora Niemelän 
kanssa pari kur luokan, sijoittuen hienosti kolmanneksi. Tiitu kertoo olevansa tyytyväinen rataan, vaikka 
parannettavaa laukkaosuuksiin jäikin. 
 
Tiitu kertoo mieleenpainuvimmaksi heppakokemuksekseen ratsastusleirit ja kaikki hetket, jolloin yhteistyö 
hevosen kanssa on toiminut hyvin. Huonoimpana kokemuksena Tiitu mainitsee putoamisen, kun hän oli 
pienempi. Tiitun tulevaisuuden tavoitteet ovat kehittyä mahdollisimman paljon ratsastajana ja hevosten 
käsittelijänä. 
 
-Linda- 
 

27.9.2014 Hevoshullu-koulukilpailut, Miitta Ylinampa 
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11-vuotias Miitta kertoo aloittaneensa ratsastuksen kaksi vuotta sitten Ahon tallilla. Oulunsalon 
ratsastuskouluun nuori ratsastaja löysi tiensä noin vuosi sitten, sillä talli oli paljon lähempänä ja hänen 
kaverinsa ratsastivat samalla tallilla. 
 
Miitalla ei ole suosikkihevosta, sillä kaikki hevoset ovat yhtä mukavia. Eniten hän on kuitenkin ratsastanut 
Elarilla ja tämän kertaisella kisahevosellaan Saporolla. "Saporossa ei ole mitään huonoja puolia, pelkästään 
hyviä" kertoo Miitta, kun pyydän häntä kuvailemaan kisaratsuaan. 
 
Parhainta hevosmuistoaan Miitan on hankala keksiä, sillä hänellä on niin paljon hyviä muistoja. Miitta 
mainitsee kuitenkin erään tunnin Ahon tallilla, jossa hän ratsasti Inkkari -nimisellä ponilla ilman satulaa. 
Huonoja heppakokemuksia hänellä ei ole. 
 
Pääsimme tänään ihailemaan Miitan ja Saporon menoa kouluradalla, hevoshullu koulukisojen merkeissä. 
Miitta kertoo olevansa tyytyväinen rataan, ja ratsukko ansaitsikin hienosti 15 tähteä. Suorituksesta ei 
olisi huomannut, että kyseessä olivat Miitan ensimmäiset ratsastuskilpailut! 
 
-Linda- 
 

28.6.2014 koulukilpailut, Elisa Juntunen 
 
Elisa on varmasti monille tuttu kasvo kisoissa. Tälläkin kertaa näimme Elisan kisoissa, hänen 
suosikkiratsunsa Lesterin kanssa. 
 
Elisa kertoo, ettei ole päivän suoritukseen täysin tyytyväinen, sillä Lester olisi saanut liikkua radalla hieman 
paremmin, muuten rata sujui Elisan mielestä hyvin. Elisa kertoo pitävänsä Lesteristä, koska se on 
rauhallinen ja sen kanssa uskaltaa sekä hypätä, mennä koulua, että ratsastaa ilman satulaa. 
 
Elisa on aloittanut ratsastusuransa 7–vuotiaana, silloisella Koivikon ratsutilalla. Hän innostui harrastuksesta 
kavereidensa kautta, jotka aloittivat ratsastuksen samaan aikaan. Ikävin hevosmuisto Elisalla on 
putoaminen, jossa hänen ranteensa murtui. Parhaimmaksi hevoskokemuksekseen ensimmäiset 
ratsastuskilpailut Saporolla Oulunsalon ratsastuskoululla. 
 
-Linda- 
 

14.6.2014 hevoshullu keppihevoskisat, Venla Hyrynkangas 
 
Tänään tallilla järjestettiin ensimmäistä kertaa keppihevoskilpailut. Myös Venla Hyrynkangas osallistui 
kilpailuihin hevosellaan Komeetalla. 
 
12 vuotias Venla kertoo kyseisten kisojen olleen ensimmäiset keppihevoskisat, joihin hän oli osallistunut. 
Kisat sujuivatkin hyvin ja Venlan ja Komeetan rata palkittiin puhtaalla suorituksella. 
 
Venla kertoo harrastaneensa keppihevosia jo pitkään, yli seitsemän vuoden ajan. Alunperin Venla innostui 
keppihevosista ystäviensä kautta. 
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Venla harrastaa myös ratsastusta Oulunsalon ratsastuskoululla, jossa hänen suosikkiratsunsa ovat Sheila ja 
Saporo. Ratsastus on kuulunut Venlan harrastuksiin viimeisten viiden vuoden ajan. ’Sheila on herkkä 
ja sillä on kivat askeleet, tosin se kiihtyy välillä vähän helposti. Saporo taas on herkkä ja sillä on helppo 
ratsastaa monenlaisia koulukuvioita Venla kertoo vakioratsuistaan.  
 
Venla on osallistunut OUSAn järjestämiin kisoihin aiemmin Saporolla ja Unilla. Parhaaksi 
heppakokemuksekseen Venla kertookin hänen ensimmäiset estekisansa, joista hän sai hienosti puhtaan 
radan. Toivottavasti tulemme näkemään Venlalta vastaavia suorituksia myös jatkossa! 
 
-Linda- 
 

26.4.2014 koulukisat, Anni-Noora Niemelä 
 
Anni-Noora kertoo harrastaneensa ratsastusta syksyllä noin seitsemän vuoden ajan. Nuoren ratsastajan 
ratsastusharrastus alkoi entisellä Koivikon ratsutilalla, yhtä aikaa kaverin kanssa. Myös hänen isosiskonsa 
ratsasti samalla tallilla. 
 
Nykyään Ankku ratsastaa Oulunsalon ratsastuskoululla. Hänen suosikkiratsunsa ovat Elari ja Sarna, joista 
jälkimmäisen hän onnistui saamaan tämän päivän kisoihin, sillä tällä kertaa ratsut arvottiin ratsastajien 
kesken. Päivän kisasuoritus ei sujunut Ankun mielestä ihan putkeen, mutta hän voisi mennä Sarnalla 
uudelleenkin kisoihin. Ankku ja Elarikin ollaan nähty useaan otteeseen kisoissa mukana, Ankku kehuu 
molempia suosikkiratsujaan mukaviksi ja reippaiksi ratsastaa. 
 
Ankku kertoo parhaiksi heppakokemuksekseen kaikki ne hetket kun hevosten kanssa onnistuu oikein hyvin 
ja myös silloin, kun pääsee hyppäämään hieman isompia esteitä. Huonoimmiksi kokemuksekseen hän sitä 
vastoin mainitsee ne hetket, kun ei onnistu kovin hyvin. 
 
-Linda- 
 

26.4.2014 koulukisat, Johanna Paakkari 

 
Päivän kisoissa Johannan ratsuksi arvottiin Afrika, joka olikin hieman uudempi tuttavuus. Johanna nimittäin 
kertoo ratsastaneensa Afrikalla vain kerran ennen kisoja. Pari suorittikin radan hienosti läpi ja olivat 
luokassa ensimmäisiä ei-sijoittuneita. Johanna kertoo että radassa olisi ollut parantamisen varaa, mutta hän 
voisi mennä Afrikalla joskus toistekin koulukisoihin. 
 
Johanna kertoo aloittaneensa ratsastuksen ensimmäisellä luokalla. Aluksi ratsastaminen oli satunnaista, 
mutta säännöllisesti hän aloitti ratsastuksen Ponipihalla. Johanna on harrastanut ratsastusta jo seitsemän 
vuoden ajan ja tällä hetkellä hän ratsastaa Oulunsalon ratsastuskoulussa. Hänen suosikkinsa ovat Silvano ja 
Fidello, sillä niiden kanssa on kivaa ja helppoa työskennellä. Johanna kertoo parhaiksi heppamuistokseen 
kaikki onnistumiset tunneilla ja huonoimmaksi taas ne tilanteet, kun ratsastus ei suju tai kun ei itse jaksa 
keskittyä. 
 
- Linda - 
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15.3.2014 estekisat, Fanni Vuolukka 
 
Tämän päiväisissä Drive in -kilpailuissa näimme 13 -vuotiaan Fannin, ja hänen suosikkihevosensa Alastran 
50-60cm luokassa. Fanni ratsasti Alastran kanssa siistin radan, vaikka matkaan mahtuikin harmilliset 4 
virhepistettä. ”Rata sujui ihan hyvin, vaikka Alastra pudotti kakkosesteen, kun en itse katsonut askelta.” 
kertoo Fanni ratansa jälkeen. 
 
Alastran lisäksi Fannin suosikkihevosiin lukeutuu myös Sheila –poni. Nuori ratsastaja kehuu molempia 
ratsujaan yrittelijäiksi ja reippaiksi. Huonoiksi puoliksi hän mainitsee Alastran hieman korkean ravin. 
 
Fanni on aloittanut ratsastuksen vuonna 2006, jolloin hän ratsasti epäsäännöllisesti Hietasaaren 
Ponipihalla. Oulunsalon ratsastuskoululle hän löysi tiensä tallin perustamisen jälkeen. 
 
Fannin ratsastushistoriaan on mahtunut myös huonompia kokemuksia, joista kaikista huonoimpana hän 
mainitsee sen, kun jäi pudottuaan hevosen alle. Onneksi tässä tapauksessa mitään muutamaa haavaa 
vakavampaa ei kuitenkaan sattunut. 
 
Parhaaksi hevoskokemuksekseen Fanni mainitsee ensimmäiset kilpailut Alastran kanssa edellisenä vuonna. 
Uskonpa että tulemme näkemään samanlaisia hienoja suorituksia kisaradoilla tulevaisuudessakin! 
 
-Linda- 
 

15.3.2014 estekisat, Nea Pauna 
 
Tänään kilpailtiin OUSA cupin ensimmäinen osakilpailu esteratsastuksen ja Drive in –kisojen merkeissä. 
 
Näimme jälleen tämän nuoren ratsastajan suoritukset sekä Lesterin, että hänen suosikkiratsunsa Annan 
kanssa. 
 
11- vuotias Nea ratsasti hienosti puhtaat radat molempien ratsujen kanssa. Onnistuneiden ratojen lisäksi 
Nea palkittiin Lesterin kanssa vielä luokkansa tyylikkäimpänä. Nea kertookin olevansa molempiin 
ratoihin ja hevosiin tyytyväinen, sekä kisojen onnistuneen hyvin. 
 
Nea kertoo aloittaneensa ratsastuksen kolme vuotta sitten Oulunsalon ratsastuskoulussa. Hän kehuu tallin 
osaavia ratsuja, sekä hyvää opetusta. Nean suosikkiratsusta Annasta on vaikea keksiä huonoja puolia, ja 
Nea joutuu miettimään vastaustaan hetken. ”Kun Anna liikkuu hyvin se on silloin tosi kiva!” Nea kehuu 
ratsuaan. En ole kovinkaan yllättynyt kun Nea mainitsee parhaimmaksi hevosmuistokseen ensimmäiset 
hyppykerrat Annalla. Huonoja heppakokemuksia hänellä ei olekaan. 
 
Olemme päässeet näkemään tämän päättäväisen ratsastajan hienoja suorituksia niin koulu- kuin 
esteratsastuksen merkeissä, toivottavasti tulemme näkemään niitä jatkossa vielä paljon lisää! 
 
-Linda- 
 

15.2.2014 koulukisat, Annika Kyröläinen 
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15 -vuotias Annika kertoo ratsastusharrastuksensa alkaneen puolivahingossa, helmikuussa 
2012. 'Menin kuvaamaan ystävieni ratsastustuntia, mutta päädyinkin itse ratsastamaan!' Annika muistelee. 
 
Annikan ratsastusura alkoi Sarin tallilla, jossa hän kertoo oppineensa ratsastuksen perusasiat. Oulunsalon 
ratsastuskoululle Annika vaihtoi syksyllä 2012 ja suosikiksi vakiintui pian pikkuhevosruuna Saporo. 
'Saporossa parasta on se, että sen kanssa pääsee kehittymään ja siinä on myös sopivaa haastavuutta.' 
Annika kuvailee suosikkiratsuaan. 
 
Annika kertoo parhaaksi hevosmuistokseen viimeisen parin vuoden ajalta ratsastusleirit, sekä ne hetket, 
kun on kokenut ahaa –elämyksiä hevosten kanssa. Huonoimmiksi muistoiksi Annika taas mainitsee ne 
kerrat, kun hevosten kanssa kaikki ei ole mennyt aivan putkeen. 
 
OUSAn jäseneksi Annika liittyi vuoden 2013 alkupuolella, jolloin hän ratsasti myös ensimmäisissä 
kilpailuissa. 
 
Myös tänään Annika osallistui päivän kilpailuihin. Annika ja Saporo ratsastivat läpi C -merkin 
kouluohjelman, sijoittuen luokassaan hienosti neljänneksi. Annika kertoo radan menneen hyvin ja olevansa 
tyytyväinen etenkin tarkkoihin ja onnistuneisiin teihin. 
 
Annika ratsasti hienon radan myös Sarna -ponin kanssa. Seuraavia kisoja varten Annika suunnittelee 
treenaavansa enemmän myös Sarnan kanssa, vaikka olikin suorituksen jälkeen positiivisesti yllättynyt! 
 
-Linda- 
 

15.2.2014 koulukisat, Ida Turpeinen 
 
Ida on ratsastanut ensimmäisiä kertoja jo 2-vuotiaana, mutta "virallisesti" hän aloitti tunnit vuonna 2007 
Äimärautiolla. 
 
Oulunsalon Ratsastuskoululle tyttö päätyi vuonna 2012, joilloin hän liittyi myös OUSAan. 
 
Paljon kaikkea on ehtinyt tapahtua näiden vuosien aikana japarhaiksi muistoikseen Ida mainitsee kaikki 
ratsastusleirit ja -kilpailut. 
 
Huonoja kokemuksia ei oikeastaan löydy joitakin tippumisia lukuunottamatta. "Kaikki huonotkin jutut ovat 
hyviä jollain tapaa", Ida sanoo positiivisesti. 
 
Oulunsalolta Idan suosikki on Lester, jota hän kuvailee kiltiksi mutta ei liian helpoksi. Ainoa mainitsemisen 
arvoinen miinus tytön mielestä on isommille esteille kieltely. 
 
Näimme Idan tänään kouluradalla Lesterin lisäksi myös Robertolla. Hän starttasi molemmilla C-luokassa ja 
oli tyytyväinen ratoihin, vaikka ei yltänytkään sijoituksille tällä kertaa. "Lester oli radalla reipas, kun taas 
Roberto vaikutti hieman tahmealta", Ida arvioi suorituksiaan. Heidän menoaan olikin kyllä kiva katsella! 
 
-Annika- 


