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Ystävät ... Olemme kaukana Galliasta! 
 
Nyt on kisakausi jo päässyt hyvään vauhtiin ja har-
joittelun tulokset näytetään myös muille ratsastajil-
le. Kilpailuja järjestetään kohtuullisen mukavasti ja 
kilpailijoitakin on kisapaikoilla näkynyt .... MUTTA! 
 
Kuuluttaisin nyt mitä painokkaimmin itsekritiikkiä 
niin kilpailijoilta kuin seuroiltakin. 
 
Olin Hyvinkäällä katsomassa lännenratsastuksen 
aluekisoja 25.5. ja en mitenkään malta olla kom-
mentoimatta tuntemuksiani ihan näin julkisesti. 
 
Kisajärjestelyissä ja kilpailujen puitteissa ei ollut 
moittimista. Hienoa, että asioihin paneudutaan näin 
hyvin. Kilpailujen sujuvuus on yksi tärkeä tekijä 
yleisön kannalta. 
 
Sitten itse kilpailusta...  
Kun katsoi ratsastettavia luokkia ja niiden ohjelmia 
tuli hakematta mieleen, että tuomari on ohjelmia 
tehdessään ihan oikeasti luullut tekevänsä niitä C-
tason ratsastajille. Kuitenkin luokkiin osallistui ratsukoita jotka osallistuivat uransa 
ensimmäisiin kilpailuihin! 
 
Anteeksi suorasukaisuuteni, mutta en tiedä mitään muuta kilparatsastuslajia mis-
sä ratsastajan ensimmäinen kilpailustartti on aluetasolla … Onko tämä hyvää PR:ää 
lajille? Yleisö, jota oli runsaasti paikalla varmaan ihmettelee mistä tässä hommassa 
on oikein kysymys. Onko kyseessä laji jota voi harrastaa jos muuhun ei “riitä pau-
kut”?  
 
Luultavasti moni on nyt sitä mieltä, että olen täysin aivoton ääliö, joka ei tajua mi-
tään koko asiasta. Olen kuitenkin eri mieltä ... olematta mikään spesialisti missään 
ratsastuslajissa, olen kuitenkin aktiivisesti seurannut tyttäreni kilpailemista koulu-
ratsastuksessa aluetasolla ja taso siellä on kova ja ratsukot tasaväkisiä. Sen voi jo 
tällainen “turistikin” havaita. Kun nämä ihmiset, jotka ovat tottuneet kovatasoisiin 
suorituksiin tulevat katsomaan lännenratsastuskilpailuja, he tietysti olettavat suori-
tusten olevan samaa tasoa. Jos haluamme, että lajin arvostus nousee, on ratsukoil-
le saatava riittävä määrä startteja ensin E- ja D-kilpailuissa jotta saisimme nähdä 
tasaisia aluetason suorituksia. 
 
Oikein hyvää kesää kaikille ja tsemppiä kesän kaikkiin koitoksiin! 

Parhain terveisin, 
 

Juha Leppänen 
puheenjohtaja 
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Jaana TammiJaana Tammi, hallituksen jäsen 
 
Olen 41-vuotias yksityistallin pitäjä Forssasta. 
Hevosteluni alkoi pienenä tyttönä isoisäni ke-
ralla eläkeikäisiin työhevosiin tutustumalla. 
Siinä sai tyttönen oppia horsemanshippia van-
hoilta isänniltä ja erityisesti vanhoilta suomen-
puteilta. Niistä onkin monta tarinaa tallitytöille 
kerrottu! Kasvettuani isommaksi kävin Ypäjäl-
lä opettelemassa "oikeata ratsastusta". 
.Perheen perustamisen aikoihin hevoset jäivät 
taka-alalle joksikin aikaa. Ratsastuksenopetta-
jani huomasi kiinnostukseni hevosiin muuten-
kin kuin satulasta käsin ja kertoi työnantajal-
leen aiheesta. Hän tulikin kysymään olisinko 
halukas ottamaan pestin hevostenhoitajana 
vastaan, oppisopimuksella. Toki suostuin! Jä-
tin hyvin palkatun siistin sisätyön tuosta pai-
kasta ja tässä olen, Nyt siis pidän omaa tallia 
tyttäreni kanssa. Seuratoimintaa olen harras-
tanut vuodesta -92 kaikissa ominaisuuksissa, paitsi rahastonhoitajana, en erityisemmin 
pidä ylimääräisistä paperihommista…  
Lännenratsastukseen tutustuin -93 jolloin innostuin kovasti mm. round penistä ja kaikesta 
hevosen korvien väliin kuuluvasta. Omalla tallillamme harrastamme kyseisiä aiheita ahke-
rasti ja tuttavat ovat kovin kiinnostuneita kun ovat huomanneet miten hienosti heppamme 
käyttäytyvätkään! Meillä on 14- ja 2-vuotiaat suomenhevoset, 15- ja 20-vuotiaat arabiristey-
tykset sekä 7- ja 22-vuotiaat shetlanninponit sekä lisäksi "lainassa" 17-vuotias viriili ktk-ori 
Opan, joka astuu edelleen tyylikkäästi. Haaveenani on että lännenratsastuksesta tulisi ns. 
jokamiehen laji ja parhaani mukaan yritän viedä ajatusta esille kotikaupungissani! Jiihaa! 
 
 

terveisin  

Jaana Tammi  

HALLITUKSEN VIIMEINEN JÄSEN ESITTÄYTYY:HALLITUKSEN VIIMEINEN JÄSEN ESITTÄYTYY:  

ILMAINEN LUENTOILMAINEN LUENTO  
  

Ursula Turtiainen luennoi lännenratsastuksen  
kilpailujärjestelmästä meillä ja muualla (mm. FEI:n 

voimassa olevat Reining-säännöt 2001)  
Heinlahden metsästysseuran hirvimajalla  

sunnuntaina 11.8. klo 13.00 alkaen.  
Ajo-ohje sivulla 9 

 
KAIKKI JÄSENET TERVETULLEITA 

KAHVITARJOILU 
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11999977  JJÄÄLLKKEEEENN  TTEEHHDDYYTT  MMUUUUTTOOKKSSEETT  LLÄÄNNNNEENNRRAATTSSAASSTTUUSSSSÄÄÄÄNNTTÖÖIIHHIINN  
LLiissääkkssii  kkiillppaaiilluuiissssaa  kkääyytteettäääänn  SSRRLL::nn  kkiillppaaiilluussäääännttööjjeenn  yylleeiissttää  oossaaaa..  
 
240. Tuomari valitaan SRL:n 
toimihenkilölistalta tai käytetään ulkomaista 
WRAS, AQHA, APHA,  NRHA, NSBA tai 
jonkin eurooppalaisen järjestön virallista 
tuomaria. Mikäli käytetään muuta tuomaria 
on siihen saatava hyväksyminen SRL:lta. 
 
314. Ohjia saa pitää ainoastaan yhdessä 
kädessä paitsi Hackamore/Snaffle-luokissa 
tai Junior-hevosilla silloin kun niitä 
ratsastetaan hackamorella/snafflella jolloin 
ohjat pidetään molemmissa käsissä. 
Ohjaskättä ei saa vaihtaa. Käsi on pidettävä 
ohjien ympärillä. Tämän säännön 
rikkominen johtaa automaattisesti 
hylkäämiseen.  
Romal-ohjalla tarkoitetaan näissä 
säännöissä kiinteää ohjaa, jossa on jatke - 
romal - joka on kiinnitetty ohjan keskelle. 
A. Tätä jatketta (romalia) pidetään vapaassa 

kädessä n. 40 cm:n päässä ohjaskädestä. 
B. Romalia ei saa pitää etummaisen 

satulavyön edessä eikä sillä saa antaa 
apuja hevoselle. 

Tämän säännön rikkomisesta tulee 
tuomarin rankaista ankarasti. 
C.   Romal-ohjaa käytettäessä kädet pidetään 
ohjan ympärillä siten, että kuolaimesta 
tuleva osa tulee käteen pikkusormen ja 
kämmenen välistä ja poistuu peukalon ja 
etusormen välistä, romal tulee toiseen käteen 
peukalon ja etusormen välistä ja poistuu 
pikkusormen ja kämmenen välistä. 
Romal-ohjaa saa käyttää vain 
kankikuolaimen kanssa. 
 
315. Luokissa, joissa ratsastetaan erillisillä 
ohjilla (split reins) pätevät seuraavat 
säännöt: 
A. Ratsastettaessa hevosella, jolla on 

kankikuolain (curbbit) pidetään ohjia 
toisessa kädessä siten, että ohjien päät 
ovat samalla puolella hevosta kuin 
ohjaskäsi. Esimerkiksi, jos ohjat ovat 
oikeassa kädessä, roikkuvat ohjien päät 
hevosen kaulan oikealla puolella. 

B. Ohjien päitä ei saa käyttää 
merkinantovälineenä. Ohjasten asentoa 
saa tarvittaessa kohentaa, mutta 
ainoastaan silloin kun hevonen seisoo 
paikallaan. Trailissa saa ohjat vaihtaa 
toiseen käteen, jos esteen suorittaminen 
niin vaatii. Muussa tapauksessa on 
kiellettyä pitää ohjia kaksin käsin. 

C. Kun ratsastetaan kangella ja ohjilla, jotka 
ovat päistä irrallaan (curbbit + split 
reins), pidetään ohjista kiinni siten, että 
ohjat tulevat käteen peukalon ja 

etusormen ja etusormen ja keskisormen 
välistä ja poistuvat pikkusormen ja 
kämmenen välistä. Etusormi jää siis 
ohjien väliin. 

D. Ratsastettaessa hackamorella tai 
snaffella pidetään ohjia molemmissa 
käsissä ja ohjien päät ovat ristissä 
roikkuen hevosen kaulan molemmin 
puolin jos ne ovat päistä irrallaan. 
Trailissa saa ohjat siirtää yhteen käteen 
jos esteen suorittaminen niin vaatii. 

E. Hackamorella ja snaffella ratsastettaessa 
ohjia pidetään kädessä niin, että ne 
tulevat käteen pikkusormen ja 
kämmenen välistä ja poistuvat peukalon 
ja etusormen välistä. Nyrkit ovat pystyssä 
ja peukalot päällimmäisinä. 

F. Barrel Racessa ja Pole Pendingissä ovat 
kuolaimet, ohjat ja ohjien pito 
vapaavalintaiset. On sallittua käyttää 
kankien kanssa suljettua ohjaa ja pitää 
ohjia molemmissa käsissä. Samoin on 
sallittua vaihtaa kättä suorituksen 
aikana.  

 
316. Hevosella on oltava lännensatula. 
Hopeakoristeista satulaa ei tuomari saa 
arvostaa korkeammalle kuin tavallista 
työsatulaa. 4-5 -vuotiaita hevosia saa 
ratsastaa hackamorella, snafflella tai 
kankikuolaimella. Kankikuolaimessa on 
oltava leukaketju, mutta sen tulee olla 
tuomarin hyväksymä, vähintään 12,5 mm 
leveä ja sen tulee levätä litteästi hevosen 
leukaa vasten. 
A. Ylimääräiset varusteet, joita saa olla 

mukana. 
1. Jalkasuojat tai pintelit muissa luokissa 

paitsi Western Pleasure, Western 
Horsemanship, Western Riding ja Trail, 
joissa luokissa ne eivät ole sallitut. 

2. Kannukset, niitä ei saa käyttää 
etummaisen satulavyön edessä. 

B. Kielletyt varusteet 
1. Leukaketju rautalangasta tai vaijerista, 

riippumatta siitä kuinka pehmustettu se 
on. 

2. 12,5 mm kapeammat leukaketjut 
3. Martingal, turparemmi ja tie down. 
C. 
Katso toisaalla näissä säännöissä olevat 
poikkeukset suitsinnan suhteen C-, D- ja E-
kilpailuissa. 
 
320.  
A-kilpailu on kansainvälinen kilpailu ja avoin kaikkien 
maiden osanottajille ja tuomarina saa toimia vain 
virallinen A- tai  
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AQHA, APHA, NRHA, NSBA–tuomari. Tämä 
on käytävä ilmi myös kilpailukutsusta. 
B-kilpailu on kansallinen kilpailu ja 
osanottajien on oltava SRL:n 
jäsenyhdistysten jäseniä. 
C-kilpailu on aluekilpailu, jossa on 
lievennetyt suitsitusmääräykset.  
D-kilpailu on seurakilpailu, jossa voidaan 
tehdä lievennyksiä asusteiden ja varusteiden 
suhteen. 
E-kilpailu on kilpailuharjoitus, jossa 
tuomarin ei tarvitse olla korttituomari.  
 
321. Yllämainituissa kilpailuissa voidaan 
järjestää luokkia seuraavan jaon mukaan: 
A-kilpailu on avoin seuraavasti 
Senior 6-vuotiaat ja vanhemmat hevoset, 
ratsastettava kangella ja yhdellä kädellä. 
Junior 4-5 -vuotiaat hevoset. 
All Ages kaikenikäisille hevosille, hevosta 
ratsastettava kuitenkin sen iän vaatimalla 
suitsituksella. 
Youth nuorille ratsastajille (SRL:n juniori), 
jotka kilpailuvuoden tammikuun 1. päivään 
mennessä eivät ole täyttäneet 19 vuotta. 
Yhdistelmät Youth, Senior/Junior/All Ages 
on sallittu. 
B-kilpailu kuten A-kilpailu. 
C-kilpailu kuten edellä mainitut A- ja B-
kilpailut, mutta sillä erotuksella, että kaikkia 
hevosia ikään katsomatta saa ratsastaa 
vapaavalintaisella suitsituksella. Kangella 
ratsastettaessa tulee ohjien olla yhdessä 
kädessä. 
D-kilpailu kuten C-kilpailu paitsi, että jos 
kilpailukutsussa on mainittu saa kilpailuun 
osallistua myös ns. englantilaisilla 
varusteilla. Suitsissa ei saa olla turpahihnaa. 
E-kilpailu kuten D-kilpailu paitsi, että 
kilpailuun voi aina osallistua myös 
englantilaisilla varusteilla. 
Koulutusluokka avoin kaikille ratsastajille, 
jotka haluavat koulutusmielessä ratsastaa 
helpomman ohjelman. Tässä luokassa 
käytetään ns. koulutus/harjoitusohjelmia. Ei 
Beginners-luokitusta. 
 
Beginners-luokkiin saavat osallistua kaikki 
hevoset iästä riippumatta.  
Beginners-kortti 
Beginners-kortti on RATSASTAJAkohtainen. 
Kortin voi saada SRL:n jäsenseuraan 
kuuluva luonnollinen henkilö.  
Beginners-kortilla saa kilpailla seuraavasti: 
Beginners-korttiin tulee merkintä jokaisesta 
kilpailusta (ei startista), johon ratsastaja 
osallistuu. Merkintä tulee myös silloin, kun 
ratsastaja osallistuu vain muihin kuin 
Beginners-luokkiin.  

Kortin haltija saa kilpailla Beginners-
luokissa 10 kertaa. Kun 10 kilpailukertaa 
kertaa tulee täyteen, jätetään kortti sen 
hetkisen kilpailun kansliaan, josta se 
toimitetaan SRL:lle ja henkilö ei enää tämän 
jälkeen saa kilpailla aloitteleville kilpailijoille 
tarkoitetuissa Beginners-luokissa, sillä 
avoimiin luokkiin tarvittava kilpailukokemus 
katsotaan saavutetuksi. 
Kortti esitetään kilpailukansliassa ennen 
kilpailun alkua ja siihen merkitään 
kilpailupäivämäärä, järjestävä seura sekä 
kilpailun johtajan nimikirjaimet. 
Mikäli korttia ei esitetä ennen kilpailua 
kansliassa, ratsastaja ei saa tämän jälkeen 
enää osallistua Beginners-luokkiin. 
 
322. SRL:n hyväksymät kansainväliset (A) ja 
kansalliset (B) kilpailut julkaistaan SRL:n 
kilpailukalenterissa. Aluekilpailut (C) 
julkaistaan alueiden kilpailukalentereissa.  
 
323.  Kaikissa luokissa voidaan järjestää 
Junior-, Senior-, All Ages-, Koulutus-, 
Beginners-, ja Youth –luokkia paitsi Versatile 
Horse´ssa, joka on avoin ainoastaan Senior-
hevosille. 
A. Junior-luokkiin saavat osallistua 4-5 -

vuotiaat hevoset. 
B. Senior-luokkiin saavat osallistua vain 6-

vuotiaat ja vanhemmat hevoset. 
C. Junior– ja Senior-luokat voidaan 

yhdistää ( siinä tapauksessa, että 
osanottajia on 4 tai vähemmän). 
Luokkien yhdistämisen jälkeen on 
otettava vastaan jälki-ilmoittautumisia. 

331. A-, B-, C- ja D-kilpailuissa saa kilpailija 
startata useammalla hevosella per luokka. 
Hevosella saa olla samassa kilpailussa 
enintään kaksi ratsastajaa. 
Hevosella saa kuitenkin olla vain yksi 
ratsastaja luokassaan. Hevosella saa startata 
enintään viidessä luokassa per päivä. 
Mestaruusluokissa useammalla kuin yhdellä 
hevosella kilpailevan on ilmoitettava 
etukäteen ykköshevosensa eikä hevosta saa 
kilpailun aikana enää vaihtaa. 
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   Hemuli on syntynyt elokuussa 1998. Emä on aasi, Julia ja isä on suomenpien-
hevonen, Roope. Hemuli on 142 cm korkea. Se on opetettu vetämään kärryä ja se 
osaa ratsastuksen alkeet; pysähdys, käynti, ravi ja laukka. Luonteeltaan se on 
oppivainen ja muistaa hyvin mitä on oppinut. Se on kiltti ja rauhallinen, mutta 
reipas ratsastaessa. Se on lähempänä hevosta kuin aasia, mutta ehkä hieman 
rohkeampi kuin hevoset. Esim. ei säikähdä pellon reunaan tullutta uutta apulan-
tasäkkikasaa tai halkopinoa.  
   Se on utelias ja ihmisrakas. Se sopii mielestäni myös lännenratsastukseen. 
Etsin Hemulille vuokraajaa talvikaudeksi 2002-03 tai uutta omistajaa ulkomaan-
matkan takia. 
   Lisätietoa aaseista ja Hemulista  
löytyy nettiosoitteesta  
http://opko.laurea.fi/annenuut1 
 
Kevätterveisin: 
Lea Nuutinen   
puh.(09) 256 1150, 0400 803 377  
 

 

Hemuli varsana muuta-
man päivän ikäisenä 

MULES RULE ELI TARINAA HEMULISTAMULES RULE ELI TARINAA HEMULISTA  

Hemuli keväällä 2002 

KUTSU WESTERN RIDERS FINLAND RY:N KUTSU WESTERN RIDERS FINLAND RY:N   
YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEENYLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN  

Ajo-ohje sivulla 9. Tämä lehti toimii kokouksessa esityslistana. 

H a llitu k s e n  p ä ä tö k s e n  m u k a is e s t i jä s e n e t  k u ts u ta a n  y lim ä ä rä is e e n  
k o k o u k s e e n , jo k a  p id e tä ä n  H e in la h d e s s a  s u n n u n ta in a  1 1 .8 .2 0 0 2  k lo  1 5 .0 0  
a lk a e n . 
 
E S IT Y S L IS T A  
 
1 . K o k o u k s e n  a v a u s  
2 . K o k o u k s e n  jä r je s tä y ty m in e n  

V a lita a n  k o k o u k s e lle  p u h e e n jo h ta ja  ja  s ih te e r i s e k ä  k a k s i 
p ö y tä k ir ja n ta rk a s ta ja a , jo tk a  to im iv a t  ta rv it ta e s s a  ä ä n te n la s k ijo in a . 

3 . K o k o u k s e n  la ill is u u s  ja  p ä ä tö s v a lta is u u s  
T o d e ta a n  k o k o u s  la il l is e s t i k o k o o n  k u ts u tu k s i ja  p ä ä tö s v a lta is e k s i. 

4 . E s ity s lis ta n  h y v ä k s y m in e n  ty ö jä r je s ty k s e k s i 
5 . Y h d is ty k s e n  s ä ä n tö je n  u u d is ta m in e n  

E h d o tu s  s ä ä n tö je n  u u d is ta m is e k s i o n  te h ty  v o im a s s a  o le v ie n  
s ä ä n tö je n , P a te n tt i-  ja  re k is te r ih a llitu k s e n  m a llis ä ä n tö je n  ja  v o im a s sa  
o le v a n  y h d is ty s la in  p o h ja lta . S ä ä n n ö t  o n  h y v ä k s y t tä v ä  v ä h in tä ä n  
k o lm e  n e ljä s o s a n  (3 / 4 ) e n e m m is tö llä  a n n e tu is ta  ä ä n is tä , jo n k a  jä lk e e n  
n e  v o id a a n  to im it ta  P R H :lle  h y v ä k s y t tä v ä k s i ja  re k is te rö itä v ä k s i. 
S ä ä n n ö t  a s tu v a t  v o im a a n  P R H :n  re k is te rö in n is tä . 

6 . V a h v is te ta a n  to im in ta s u u n n ite lm a , tu lo -  ja  m e n o a rv io  s e k ä  
jä s e n m a k s u n  ja  h a llitu k s e n  ja  t il in ta rk a s ta jie n  p a lk k io id e n  s u u ru u s  
s e u ra a v a lle  k a le n te r iv u o d e lle .  
S ä ä n tö m u u to s e h d o tu k s e n  m e n n es s ä  lä p i k ä s ite llä ä n  s y y s k o k o u k s e n  
a s ia t . 

7 . V a lita a n  p u h e e n jo h ta ja  ja  m u u t h a llitu k s e n  jä s e n e t  e ro v u o ro is te n  
t ila lle . 

8 . V a lita a n  t il in ta rk a s ta ja  ja  h ä n e lle  v a ra t il in ta rk a s ta ja . 
9 . K o k o u k s e n  p ä ä ttä m in e n  



SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS
 
1.  Yhdistyksen nimi ja kotipaikkakunta 
 
Yhdistyksen nimi on Western Riders Finland ja sen kotipaikka on Vihti.  
 
2.  Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lännenratsastusharrastusta jäsentensä keskuudessa koko maassa. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, antaa tietopuolista opetusta, harjoittaa 
alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys 
voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa,
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
 
3.  Jäsenet 
 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistys pitää yhdistyslain
edellyttämää jäsenluetteloa. 
 
4.  Jäsenten eroaminen ja erottaminen 
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla
erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.  
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt 
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja 
jäsenyyden ehtoja. 
 
5.  Jäsenmaksu 
 
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. 
 
6.  Hallitus 
 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi toimikaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi 
toimikaudeksi valitut neljä muuta varsinaista jäsentä. 
 
Hallituksen toimikausi on kevätkokousten välinen aika. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt. 
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan
aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
7.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä rahastonhoitajan tai jonkun
hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa. 
 
8.  Tilikausi ja tilintarkastus 
 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa (1) ennen kevätkokousta
hallitukselle. 
 
9.  Yhdistyksen kokoukset 
 
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään tammi – toukokuussa ja syyskokous syys-
joulukuussa.  
 
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on 
esitetty hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.  
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 
 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjeitse. 
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Metsästysmaja 
opasteet 

E 18 

11.  Vuosikokoukset 
 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään: 
 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
8. kokouksen päättäminen 

 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään: 
 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiden 

suuruus seuraavalle kalenterivuodelle 
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle 
7. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja 
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
9. kokouksen päättäminen 

 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen
purkamisesta. 
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat lännenratsastusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 
 
Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. 

Heinlahti 

4 km 
Helsingistä 125 km Kotkasta 12 km 

A
la
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e 
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Artikkeli on julkaistu Lemmikit & eläinmaailma –
lehdessä nro 7/2001. Toimittajalta ja kuvaajalta on saa-
tu lupa artikkelin julkaisuun WR-lehdessä. Maija Ank-
kuri, joka osti Casperin rodeosta tyttärelleen ei kaupan 
yhteydessä koskaan saanut hevosen papereita, joten 
Casper jouduttiin rekisteröimään tilastohevoseksi ja 
koska Caspereita oli Suomen Hippoksen rekisterissä jo 
liiankin monta, Hippos vaati että se nimettäisiin uudel-
leen. Casperista tuli siten Rodeo Star.  
 
Casper laskettiin vihreämmille laitumille toukokuun lo-
pussa ankaran puhkurin väsyttämänä.  
 

 
 

IN MEMORIAM 
CASPER 

1980—2002 
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TAPAHTUMAKALENTERI 2002TAPAHTUMAKALENTERI 2002  

Kesäkuu    

15.– 16.6. la-su Ratsastus, Heinlahti Ursula Turtiainen 040 556 1159 

15.—16.6. la-su Christian Mantler, Hyvinkää Ismo Haapanen  0400 358 888 

17.—20.6. ma-to Lännenratsastuksen erikoiskurssi  
naisille, Koljonvirta 

Maria Astikainen 050 538 6143 tai 
Kaarina Astikainen 0400 989 500 

22.—23.6. la-su C-kilpailut, Lahnus Sylva Eloranta 050 542 9731 

29.—30.6. la-su Ratsastus, Savonlinna UT Marjo Lindholm (015) 443 604 

    
Heinäkuu    

6.7. la WRF: E-kilpailut, Vihti Tiina Ripatti  040 720 3656 

8.—11.7. ma-to Lännenmies-kurssi miehille,  
Koljonvirta 

Maria Astikainen 050 538 6143 tai 
Kaarina Astikainen 0400 989 500 

8.—12.7. ma-pe Hevostaitoleiri aikuisille, Heinlahti Ursula Turtiainen 040 556 1159 

20.—21.7. la-su Hevostaito, Heinlahti Ursula Turtiainen 040 556 1159 

23.—24.7. la-su Ratsastus/hevostaito, Nokia, UT Marika Björlund (03) 341 1200 

27.7. la C-kilpailut, myös D-luokkia,  Ruukki Outi Arola 0400 013 484 

29.—31.7. ma-ke Megan Johanssonin kurssi, Ruukki Outi Arola 0400 013 484 

    

Elokuu    

3.—4.8. la-su Hevostaito, Heinlahti Ursula Turtiainen 040 556 1159 

3.8.2002 la C-kilpailut, Oulu Hanna Kananen 040 509 8582 

5.—8.8. ma-to Lännenratsastuksen alkeis– ja jatkoleiri,  
Koljonvirta 

Maria Astikainen 050 538 6143 tai 
Kaarina Astikainen 0400 989 500 

17.—18.8. la-su C-kilpailut, ESRA:n aluemestaruus,  
Lahnus Sylva Eloranta 050 542 9731 

24.—25.8. la-su Ratsastus, Heinlahti Ursula Turtiainen 040 556 1159 

    
Syyskuu    

1.9. su WRF: D-kilpailut, Vihti Tiina Ripatti 040 720 3656 

7.—8.9. la-su Anders Josefsson westernvalmennus, 
Heinlahti Ursula Turtiainen 040 556 1159 

21.—22.9. la-su Ratsastus, Heinlahti Ursula Turtiainen 040 556 1159 

KÄYKÄÄ NETTISIVUILLA KATSOMASSA VIIMEISIMMÄT  
PÄIVITYKSET JA KILPAILUKUTSUT !  
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KILPAILUKUTSU 
 

Tervetuloa WRF ry:n järjestämiin lännenratsastuksen E-kilpailuihin 
lauantaina 6.7.2002 klo 12.00. 

 
Paikka : Koivulan Talli, Vihti 
Tuomari: Ursula Turtiainen 
 
Luokat: I Trail a) ”tehtäväluokka” alle 10-v ratsastajat, avustaja sallittu 
   b) avoin kaikille 
  II Western Pleasure a) ”walk & jog” 
     b) avoin kaikille 
  III Western Horsemanship a) ”walk & jog” 
      b) avoin kaikille 
  IV Western Riding (Beginners-ohjelma) 
   a) avoin ratsukoille, jotka eivät ole kilpailleet aluetasolla 
   b) avoin kaikille 
  V Reining ”training”. 
 

1. Ilmoittautumiset kirjallisesti 25.6.2002 mennessä: Tiina Ripatti, Viereläntie 244, 
03300  OTALAMPI. Puh. 040 720 3656, e-mail: tiina.ripatti@pp.inet.fi 

2. Lähtömaksu € 4/luokka maksetaan paikan päällä. 
3. Kilpailukanslia aukeaa klo 11.00, kilpailut alkavat klo 12.00. Luokkajärjestystä 

voidaan tarvittaessa muuttaa. Luokka voidaan peruuttaa tai yhdistää toiseen 
mikäli ilmoittautuneita on 3 tai vähemmän. 

4. Kilpailualueina toimivat hiekkapohjainen, aidattu ulkokenttä (22x45m) sekä 
maneesi (22x44m). 

5. Kilpailijan on edustettava SRL:n alaista jäsenseuraa. Beginners-kortti esitettävä 
(saa tarvittaessa kansliasta). Poikkeus: luokka I a. Muita lupia ei tarvita. 

6. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n lännenratsastuksen kilpailusääntöjä v. -97. 
7. Luokissa jaetaan sijoittuneille ruusukkeet. Lisäksi palkitaan päivän ”High Point 

Rider”. 
8. Kilpailuissa alle 18 v. ratsastajan tulee käyttää kypärää. 
9. Paikalla toimii puffetti. 
10. Karsinapaikkoja rajoitetusti, tiedustelut Tiina Ripatilta. 
11. Ajo-ohjeet Tiina Ripatilta. Opasteet paikalle Hanko-Mäntsälä kehätieltä (25) 

”Taka-Siippoo” ja Vanhalta Porintieltä (120) ”Haimoo”. 
12. Tiedustelut puh. 040 720 3656 Tiina Ripatti. 
13. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. 

 
TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
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                      KILPAILUKUTSU
 
 
Tervetuloa Ruukki Rangers ry:n järjestämiin Lännenratsastuksen C-aluekilpailuihin lauantaina 27.7.2002 alkaen klo 10.00. 
Mukana myös D-kilpailuluokkia. Kilpailukanslia aukeaa klo 9.00. 
 
Paikka: Pohjois-Suomen Hevosurheilukeskus, Ruukki 
Tuomari: Margareta Johansson 
 
Luokat: 
1.   Halter muut rodut (tammat, ruunat, oriit)             AA (D-luokka) 
2.   Halter quarter (Mares)               AA (D-luokka) 
3.   Halter quarter (Stallions and Geldings)         AA (D-luokka) 
4.   Trail        AA, Open 
5.   Trail                                       AA, Youth 
6.   Western Pleasure                                      AA, Open 
7.   Western Pleasure  AA, Youth 
8.   Western Pleasure                                   AA, Quarter 
9.   Western Horsemanship AA, Open 
10. Western Horsemanship          AA, Youth 
11. Western Riding                                       AA, Open 
12. Western Riding                                  AA, Youth 
13. Reining           AA, Open 
14. Reining                                  AA, Youth 
15. Reining AA, Quarter 
16. Freestyle Reining AA, Open (D-luokka) 
17. Western Pleasure                              Beginners/New Horses (D-luokka) 
18. Western Horsemanship                 Beginners/New Horses (D-luokka) 
19. Trail         Beginners/New Horses (D-luokka) 
20. Reining                                     Beginners/New Horses (D-luokka) 
21. ”Bushriders Horsemanship” Walk, Jog (D-luokka) 
 
 
 
1. Kirjalliset ilmoittautumiset 8.7.2002 mennessä SRL:n lomakkeella osoitteeseen Johanna Poutanen, Alatie 103, 49200 

Heinlahti. 
2. Osallistumismaksut ovat alueluokkiin 10 € ja D-luokkiin 6 €. Osallistumismaksut maksetaan Ruukki Rangers ry:n tilille 

Paavolan OP 531717-28726 maanantaihin 8.7.2002 mennessä. Tiedonantoja kohtaan kirjoitettava ratsastajan ja hevosen 
nimi. Jälki-ilmoittautumiset 15 €/alueluokka ja 11€/D-luokka. 

3. Kilpailupaikkana on Pohjois-Suomen Hevosurheilukeskus Ruukissa. Osoite Sammalkankaantie 280, Ruukki (n. 60 km Oulusta 
etelään). Ajo-ohje: E4 tieltä Rantsilasta käännytään kohti Paavolaa, josta jatketaan suoraan Ruukkiin. Ennen Ruukin keskustaa 
risteyksestä oikealle (kyltti Pekkalankangas/Yrityspuisto), joen yli ja T-risteyksestä vasemmalle. E8 tieltä Revonlahden 
pohjoispuolelta kohti Ruukkia kyltti Sammalkangas. 

4. Ratsastajan tulee olla SRL:n alaisen ratsastusseuran jäsen. Lisäksi alueluokkiin osallistuvilla kilpailijoilla oltava vuoden 2002 
aluekilpailulupa. D-luokkiin ei aluekilpailulupaa tarvita.  

5. Tosite hevosen vuosimaksusta sekä voimassa oleva rokotustodistus tulee esittää kilpailukansliassa. D-luokkiin ei vuosimaksua 
tarvita. 

6. Luokka voidaan peruuttaa tai yhdistää toiseen, mikäli ilmoittautuneita on kolme tai vähemmän. 
7. Freestyle Reining: vapaavalintainen ohjelma AQHA:n sääntökirjasta. Teemaan sopiva pukeutuminen ja siihen sopiva musiikki, 

joka toimitetaan kilpailukansliaan ilmoittautumisen yhteydessä. Musiikki CD:llä.  
8. Kilpailupaikalla on puffetti sekä lapsenmielisille lapsiparkki. 
9. Luokissa jaetaan esinepalkinnot ja ruusukkeet. 
10. Kilpailuissa edellytetään alle 18-vuotiaiden käyttävän kypärää. 
11. Tiedustelut (karsinapaikat, majoitus): Minna Salmenkangas 040-5508 935.  
12. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. 
 

TERVETULOA! 
 

 
 

              Ruukki Rangers ry - RuRang 
 
 



KILPAILUKUTSU
  
   
Easy Riders ry järjestää Lännenratsastuksen C-kilpailut lauantaina 3.8.2002 Oulun 
Pokaalin yhteydessä, Äimärautiolla alkaen klo 17.00. 
 
Luokat: 
  

1.  Pleasure  AA Beginners/ New Horses 
2. Pleasure  AA Open 
3.  Western Horsemanship  AA Beginners/ New Horses 
4. Western Horsemanship  AA Open 
5. Trail  AA Beginners/ New Horses 
6. Trail  AA Open 
7. Freestyle Reining   D-luokka,Iltaohjelmana!! 

 (Freestyle Reiningin pohjana on AQHA:n Reining -rata nro: 11.) 
  
  

Erityismääräykset: 
  
1. Kirjalliset ilmoittautumiset viimeistään 19.7.2002 mennessä osoitteeseen:  

Easy Riders ry / Hillevi Wallenius 
Pakolantie 2 B 17, 91900 Liminka 
tai sähköpostilla osoitteeseen: 
hillevi.wallenius@mail.suomi.net 

2. Maksut:  
Paketti (sisältää 3 luokkaa, ilmoittautumismaksun ja eläinlääkärimaksun sekä Freestyle 
Reiningin osallistumismaksun) 40 €,  
yksi luokka 15 €. 
Maksut tulee suorittaa Easy riders ry:n tilille Merita 233118-25771  pe 19.7.2002 
mennessä. Tiedonantoja kohtaan kirjoitettava ratsastajan ja hevosen nimi. 
Jälki-ilmoittautuminen 50 € paketti ja 17 €/ luokka (maksun suoritus paikan päällä). 
Kilpailut järjestetään Oulussa Äimäraution hevosurheilukeskuksen C- areenalla 
(Äimärautiontie 9). Kenttä on hiekkapohjainen. 

3.  Ratsastajan on oltava SRL:n hyväksymän ratsastusseuran jäsen ja hänen tulee esittää 
voimassaoleva aluekilpailulupa kilpailukansliassa. Kisat alkavat klo 17.00 ja kisakanslia 
aukeaa klo 16.00. Iltaohjelma eli Freestyle Reining alkaa n. klo 21.00. 

4.  Hevosella on oltava voimassaoleva rokotustodistus ja tosite maksetusta 
vuosimaksusta, jotka on esitettävä kilpailukansliassa. 

5.  Luokka voidaan peruuttaa, jos ilmoittautuneita on kolme tai vähemmän 
6. Luokissa jaetaan esinepalkinnot ja ruusukkeet. 
7. Kilpailupaikalla toimii  buffetti. 
8.        Kilpailussa edellytetään alle 18-vuotiaiden ratsastajien käyttävän kypärää. 
9. Kisatiedustelut: Hanna Kananen, hanna.kananen@pp.inet.fi, p: 040 5098582 
 Karsinatiedustelut: Kati Haataja, p: 040 5551179 
10.      Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. 
  
* Tuomari ilmoitetaan myöhemmin. 
   
  

TERVETULOA ! 
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KILPAILUKUTSU 
 
Tervetuloa Western Riders Finland ry:n järjestämiin lännenratsastuksen D-kilpailuihin Vihtiin 
sunnuntaina 1.9.2002 klo 12.00. 
 
Paikka :  Koivulan Talli, Vihti. 
Tuomari: Helinä Tuomikoski. 
 
Luokat: I TRAIL     avoin ratsukoille, jotka eivät ole  

kilpailleet aluetasolla. 
 
  II TRAIL    avoin kaikille 
 
  III WESTERN PLEASURE  avoin ratsukoille, jotka eivät ole  

kilpailleet aluetasolla. 
 
  IV WESTERN PLEASURE  avoin kaikille 
 
  V WESTERN HORSEMANSHIP avoin ratsukoille, jotka eivät ole  

kilpailleet aluetasolla. 
 
  VI WESTERN HORSEMANSHIP avoin kaikille  
 
  VII LEAD LINE   avoin alle 8-v ratsastajille 
 
  VIII WESTERN RIDING  ”Helppo” avoin kaikille 
   Beginners-ohjelma 
 
  IX WESTERN RIDING  ”Vaativa” avoin kaikille 
   WRAS Western Riding ohjelma IV v. 2001 
 
  X REINING   ”Helppo” avoin kaikille 
   WRAS Reining-ohjelma nro 14 v. 2001 (aloittelija/koulutus) 
 
  XI REINING   ”Vaativa” avoin kaikille 
   AQHA Reining-ohjelma nro 11 v. 2002 (noviisi). 
 
1. Ilmoittautumiset kirjallisesti 19.8.02 mennessä: Tiina Ripatti, Viereläntie 244,  03300  OTALAMPI.  
Puh. 040 720 3656, email: tiina.ripatti@pp.inet.fi 
2. Lähtömaksu € 7,-/luokka maksetaan paikan päällä. 
3. Kilpailukanslia aukeaa klo 11.00, kilpailut alkavat klo 12.00. Luokkajärjestystä voidaan tarvittaessa 
muuttaa. Luokka voidaan peruuttaa tai yhdistää toiseen mikäli ilmoittautuneita on 3 tai vähemmän. 
4. Kilpailualueina toimivat hiekkapohjainen, aidattu ulkokenttä (22x45m) sekä maneesi (22x44m). 
5. Kilpailijan on edustettava SRL:n alaista jäsenseuraa. Beginners-kortti esitettävä (saa tarvittaessa 
kansliasta). Poikkeuksena luokka VII. Muita lupia ei tarvita. 
6. Kilpailuissa noudatetaan SRL:n lännenratsastuksen kilpailusääntöjä v.-97. 
7. Luokissa jaetaan sijoittuneille ruusukkeet ja esinepalkinnot. Lisäksi palkitaan päivän ”High Point 
Rider”. 
8. Kilpailuissa alle 18v. ratsastajan tulee käyttää kypärää. 
9. Paikalla toimii puffetti. 
10. Karsinapaikkoja rajoitetusti, tiedustelut Tiina Ripatilta. 
11. Ajo-ohjeet Tiina Ripatilta. Opasteet paikalle Hanko-Mäntsälä kehätieltä (25) ”Taka-Siippoo” ja 
Vanhalta Porintieltä (120) ”Haimoo”. 
12. Tiedustelut puh. 040 720 3656 Tiina Ripatti. 
13. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. 
 

TERVETULOA KILPAILEMAAN! 
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JÄSENLISTA 2002JÄSENLISTA 2002  

Aarnikare Jaana Liistetie 4 B 3 90650  OULU B  

Ahlgren Luisa Keihäskuja 3 45910  VOIKKAA A  

Ahtiainen Virpi Honkapolku 1 F 47710  JAALA A  

Alajääskö Panu Tattikatu 19 37130  NOKIA A  

Anttonen Seija Hämeentie 43 04940  LEVANTO B  

Arola Outi Kertunkankaantie 1 92120  RAAHE B  

Astikainen Maria Iimäentie 381 74160  KOLJONVIRTA B  

Backa Peter Jeppovägen 650 66840  PENSALA B  

Berg Pentti Muukonniementie 48 53400  LAPPEENRANTA B  

Boman Anna Paimelantie 540 17120  PAIMELA A  

Danielsbacka Pirjo Vastilantie 152 49220  SILTAKYLÄ A  

Drömberg Helen Störsvikintie 165 A 02580  SIUNTIO B  

Eloranta Sylva Haapakuja 3 A 3 01360  VANTAA B  

Etu-Seppälä Eija Töykköstentie 25 24260  SALO A  

Fagerlund Kirsi Ruorikuja 14 A 01150  SÖDERKULLA B  

Främ Nina Kömylänkatu 16 20780  KAARINA B  

Granfelt Marika Roihuvuorentie 1 C 16 00820  HELSINKI A  

Granqvist Olle  01180  KALKKIRANTA B  

Gullichsen Eva Niemenkyläntie 801 02570  SIUNTIO B  

Haapanen Ismo Murrostie 14B 8 05880  HYVINKÄÄ B  

Harjun Oppimiskeskus Katariinankuja 19 49980  RAVIJOKI B  

Harjunpää Annette Härövägen 221 68910  BENNÄS A  

Heiskari Katja Rännärintie 5 91900  LIMINKA V U 

Hellgren Sari Kuurintie 24 03400  VIHTI A  

Holsti Tarja Sepänmäentie 26 54100  JOUTSENO A  

Hovi Matti  37470  VESILAHTI B  

Huhtanen Harri Tyyneläntie 67 56550  NISKA -PIETILÄ A  

Hurskainen Pia An Der Dellen 31 A D-40885  RATIGEN B  

Härmä Ann-Mari Koskenmäenkatu 1 37120  NOKIA B  

Hästbacka Charlotta Nybuvägen 352 68410  NEDERVETIL A  

Id Matti Kurkikuja 9 02970  ESPOO B  

Immonen Maarit Sepäntie 5 A 2 04600  MÄNTSÄLÄ B  

Irtola Katja Myllytie 19 A 2 45910  VOIKKAA A  

Isola Piia Keinäisentie 14 90450  KEMPELE B  

Jaakkola Kati Keskussairaalantie 7 A 11 40600  JYVÄSKYLÄ B  

Jansson Susanna Viides linja 2 D 3 00530  HELSINKI B  

Juntunen Anna-Maija Hintantie 19 B 10 90500  OULU B  

Järvinen Tiina Pietarinkatu 11 C 77 00140  HELSINKI A  

Jääskeläinen Heli Saverontie 770 45460  SAVERO A  

Kainiemi Mari Annilantie 30 37600  VALKEAKOSKI A  

Kalajainen Maria Viilanojantie 28 47810    SELÄNPÄÄ B  
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Kallio Satu PL 266 B 07960  AHVENKOSKI B  

Kananen Hanna Kalervontie 2 A 2 91900  LIMINKA V U 

Kangas Maritta Rantavainiontie 19 37700  SÄÄKSMÄKI B  

Kangasaho Päivi Latvalantie 54 34970  TOISVESI B  

Kantola Jonna Kurpanpolku 4 B 2 18100  HEINOLA B  

Karhunen Nina Kangastie 23 96460  ROVANIEMI A  

Katila Terttu Rypäletie 4 04500  KELLOKOSKI B  

Kauko Saana Pyhän Henrikintie 6 A 27840  KAKKURI B  

Kedonperä Pia Nuijavuori 2 C 26 02630  ESPOO B  

Keisu Jaana Puodinmäentie 18 91900  LIMINKA B  

Kinisjärvi Elli Pikku - Petsamo 99800  IVALO B  

Kjäldman Ritva Hakjärventie 11 A 02820  ESPOO B  

Koivunen Sanna Metsävainiontie 10 B 7 95450  TORNIO B U 

Kokko Sari Puustellintie 10 K 1 85200  ALAVIESKA B  

Komi Katri Puistokuja 3 B 14 79600  JOROINEN B  

Korpinen Pirjo Jyvämäentie 220 32100  YPÄJÄ B  

Kortelainen Merja Hevontie 13 01820  KLAUKKALA B  

Koskinen Erja Elontie 7 13330  HARVIALA B  

Koskinen Henna Sattasentie 297 99600  SODANKYLÄ B  

Kosonen Tuija Vanhamaantie 327 47200  ELIMÄKI B  

Kotivainio Riitta Äijänkalliontie 7 46800  ANJALANKOSKI A  

Kuhmoinen Kaarina Riukukuja 2 K 52 00390  HELSINKI B  

Kujander Annette Vainionpohjantie 228 21270  NOUSIAINEN A  

Kyläkoski Esko Heposuontie 166A 32300  MELLILÄ B  

Kölhi Katri Hirventie 33 48230  KOTKA A  

Lahtinen Carita Purotie 154 B 03300  OTALAMPI A  

Laitinen Juha Katajanokankatu 1 B 30 00160  HELSINKI B  

Lallo Jaana Suokumaantie 854 54100  JOUTSENO B  

Leikola Minna Millolankuja 25 09430  SAUKKOLA A  

Leminen Veera Peltolantie 243 01830  LEPSÄMÄ B  

Lepistö Erja Kivihaarantie 53 38700  KANKAANPÄÄ A  

Leppänen Juha Hirventie 10 B 03400  VIHTI A  

Lerkki Leila Heikkistentie 34 21230  LEMU B  

Leskinen Juha Maininkitie 12 A 17 02320  ESPOO B  

Liljegren Olli Pirunkallio 03600  KARKKILA B  

Lindevall Tiia Ketolamäenkatu 11 37120  NOKIA B U 

Lindholm Marjo Jokilahdentie 10 57230  SAVONLINNA B  

Lindqvist Ayrton Pernel Metsästäjänkatu 5 10650  TAMMISAARI B  

Lindqvist Lena Jägargatan 5 10650  EKENÄS A  

Luoma-Aho Leena Petsamontie 38 90480  HAILUOTO B  

Lähteenmäki Sari Kalliotie 3 as. 2 31600  JOKIOINEN A  

Mantila Juhani Isonnevantie 17 A 7 00320  HELSINKI B U 

Metsänen Noora Joukahaisentie 8 49510  HUSULA A  
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Mikkonen Nina Vastilantie 136 49220  SILTAKYLÄ B  

Muhonen Sirpa Hajottamontie 30 68300  KÄLVIÄ B  

Mäkelä Pirkko Huhtaportinkatu 11 04400  JÄRVENPÄÄ A  

Mäkilä Etta Korjaamotie 5 49400  HAMINA A  

Mäntyvaara Emilia Näätätie 2 31600  JOKIOINEN A  

Möller Ann-Louise Vistbackavägen 1 07890  MICKELSPILTOM A U 

Nieminen Antti Kamalanniemi 35100  ORIVESI B  

Nieminen Doris Kamalanniemi 35100  ORIVESI A  

Nikkinen Arja Imjärventie 188 18300  HEINOLA B  

Nokia - Hevosurheilukerho PL 785 33101  TAMPERE B  

Nupponen Riikka Levannontie 295 04940  JÄRVENPÄÄ A  

Nuutinen Lea Kurkis 02570  SIUNTIO B  

Nuutinen Mirja Pikkujärventie 25 C 01680  VANTAA B  

Ojala Susanne Kabanovintie 40 02400  KIRKKONUMMI A  

Osmala Sari Kuvansintie 10-14 as 123 78880  KUVANSI B  

Pahkala Johanna Koivutie 7 B 13 17500  PADASJOKI A  

Pakkanen Virve Lamperinmäentie 21 49540  METSÄKYLÄ A  

Palin Ulla-Maija Saattokuja 2 B 7 03100  NUMMELA B  

Paljakka Selina Lähilammentie 28 01860  PERTTULA B  

Palonen Riikka Pyhän Henrikintie 364 27750  YTTILÄ A  

Paukkonen Anu Mariankatu 26 A 4 48100  KOTKA A  

Perttuli Aarno Raiskionkatu 1 C 39 33100  TAMPERE B  

Pippingsköld Marja-Leena Mangsintie 20 10300  KARJAA B  

Pirinen Kristiina Rantakulmantie 110 05840  HYVINKÄÄ A  

Pitkäniemi Leena Ellinpolku 1 01400  VANTAA B U 

Pohjola Mari Kiviperä 3 as 25 19110  VIERUMÄKI B  

Pohjolainen Raija Pikkunevantie 14 02920  ESPOO B U 

Poikolainen Raimo Usminjärventie 9 1 05800  HYVINKÄÄ B  

Porthán Vuokko Alapitkäntie 15 71910  ALAPITKÄ B  

Puntti Ilse Kirkkonummentie 13B 02140  ESPOO B  

Puranen Tiina Moksintie 144 03400  VIHTI A  

Rantala Pertti Viimakatu 2 48910  KOTKA A  

Rautio Pentti  92600  PULKKILA B  

Riihimaa Aki Huhtaportinkatu 11 04400  JÄRVENPÄÄ A  

Ripatti Tiina Viereläntie 244 03300  OTALAMPI A  

Rosti Helena Notkontie 247 15540  VILLÄHDE A  

Röpelinen Kaija Kajaanintie 1671 74340  SUKEVA B  

Saarela Mia Nuottatie 8 49210  HUUTJÄRVI B  

Saarikko Vesa Karlskrona Bulevardi 8 as 1 07900  LOVIISA A  

Sahlman Jaana Ristolantie 53 16270  VILLIKKALA B U 

Salmi Anja Radanvarrentie 133 45330  HARJU A  

Salminen Nina Tuohipolku 8 E 36 00410  HELSINKI B  

Salonen Vesa Sammalpolku 18 C 04400  JÄRVENPÄÄ A U 

Sandberg Margetta Lempääntie 107 30100  FORSSA B  
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Santikko Maritta Koulutie 41 28800  PORI A  

Sarilo Lia Teräväntie 15 09120  KARJALOHJA B  

Savola Johanna Hadutie 20 43100  SAARIJÄRVI B  

Sevon Erja Ketolanperäntie 428 90450  KEMPELE B  

Savolainen Katri Tierankatu 2 D 14 33900  TAMPERE A U 

Simola Mari Lossirannantie 2E 49290  VASTILA B  

Sipilä Tuija Koivuntie 36 49540  METSÄKYLÄ A  

Sippula Tanja Haltijanpolku 2 B 10 04400  JÄRVENPÄÄ B  

Ståhl Eeva Martinlahdentie 122 56210  VIRMUTJOKI B  

Suni Tiina Kolvaantie 478 27650  HONKILAHTI A  

Sutphin Katariina 1401 Alameda   Dr Ontario V  

Suur-Hamari Teija Nuujanmäentie 41 45940  ORAVALA A  

Takanen Johanna Alhojärventie 0 42100  JÄMSÄ B U 

Tammi Jaana Tampereentie 363 30100  FORSSA A  

Tanski Jenni Turuntie 25 as 54 30420  FORSSA B  

Tengström Kirsi PL 59 01801  KLAUKKALA B  

Tiitola Eeva-Liisa Kaskilaaksontie 5 C 40 02360  ESPOO B  

Toivonen Jaana Keskuskatu 21 37550  MOISIO B  

Tuomi Maura Tiravantie 43 21330  PAATTINEN B  

Turtiainen Minni Maakaari 6 A 6 00710  HELSINKI A  

Turtiainen Ursula Myllysuontie 40-53 49200  HEINLAHTI A  

Vanhatalo Katja Kallilantie 116 92350  REVONLAHTI B  

Westerlund Michaela Langansböle Hästhagen 10600  EKENÄS B  

Vesinen Pirjo Kivalterintie 22 A 12 00640  HELSINKI V U 

Vepsäläinen Kari Ylimmäistentie 116 03710  UUSITALO B  

Viinamäki Mervi Peräläntie 64 44150  ÄÄNEKOSKI B  

Viljanen Aila Särkilahdenkatu 5 A 8 21200  RAISIO B  

Vuori Katja Kaisankatu 1 C 37150  NOKIA B  

Vähäkylä Maija Riit-
ta 

Ingarskilantie 10120  TÄHTELÄ B  

Välimaa Piia Karjasuontie 93 31110  MATKU B U 

Väisänen Kimmo Boks 315 N-9790  KJÖLLEFJORD B U 

Väisänen Maria Boks 315 N-9790  KJÖLLEFJORD A U 

Välimäki Esko Niemenkuja 21 32200  LOIMAA B  

Välisalo Milla Kastanjakuja 1 A 22 01710  VANTAA V U 

Ylönen Terhi Aisatie 4 91900  LIMINKA A  

A = A-jäsen, edustaa WRF:ia 57 

B =  B-jäsen, edustaa muuta seuraa 101 

V =  Lehden vuositilaaja 5 

U =  Uusi jäsen/tilaaja liittynyt v. 
2002 
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TULOKSET E-WESTERNKILPAILUT 9.5.2002 MILLCREEK RANCH, 
HEINLAHTI   
 
Luokka 1 Western Pleasure 
1. Terttu Katila – Steppendo RiRa 2. Tiina Ripatti – Mickey Mouse WRF 3. Minni 
Turtiainen – Salaterkaox WRF  4. Juha Leppänen – S.K.Raketti WRF 5. Juha 
Laitinen – Sun Son LAR 6. Luisa Ahlgren – BWT China Girl WRF 
 
Luokka 2 Western Horsemanship 
1. Terttu Katila – Steppendo RiRa  2. Juha Laitinen – Sun Son LAR 3. Minni 
Turtiainen – Salaterka ox WRF 4. Tiina Ripatti – Mickey Mouse WRF 5. Juha 
Leppänen – S.K.Raketti WRF  6. Luisa Ahlgren – BWT China Girl WRF 
 
Luokka 3 Western Riding 
1. Terttu Katila – Steppendo RiRa  2. Tiina Ripatti – Mickey Mouse WRF  3. Juha 
Leppänen – S.K.Raketti WRF 4. Juha Laitinen – Sun Son LAR 5. Minni Turtiainen 
– Salaterkaox WRF, 6. Mari Rapola – Aaler LAR 
 
Luokka 4 Trail 
1. Juha Laitinen – Sun Son LAR 2. Terttu Katila – Steppendo RiRa  3. Mari 
Rapola – Aaler LAR 4. Luisa Ahlgren – BWT China Girl 
 
Luokka 5 Reining 
1. Terttu Katila – Steppendo RiRa  2. Juha Laitinen – Sun Son LAR 3. Mari 
Rapola – Aaler LAR  4. Juha Leppänen – S.K.Raketti WRF 
 

Kat ja Bean ohjastuntumalla 
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Seuratessani westernratsastukseen liittyviä keskus-
teluita Suomessa sekä lehtien että internetin kautta 
olen usein huomannut, että monilla harrastajilla on 
käsityksenä, että lännenratsastus olisi ratsastamis-
ta pitkillä ohjaksilla ilman pohkeita.  
Kun asiaa ajattelee tarkemmin, niin kyllähän me 
karjapaimenet työssämme usein ratsastamme löy-
sillä ohjilla ilman näkyviä pohjeapuja, mutta tällöin 
ratsumme ovat jo erittäin pitkälle koulutettuja, ope-
tettu kokoamaan itsensä ja erikoistuneita omiin töi-
hinsä tietäen, mitä niiltä kulloinkin odotetaan. 
Samaten kilpailuissa ammattitreenaajien hevoset 
tuntuvat liikkuvan pelkästään ajatuksen voimalla, 
mutta kannattaisikin katsella, mitä siellä tree-
niareenoilla tapahtuu; paljon ohja-, pohje-, ääni- ja 
painoapuja ja usein hyvinkin liioitellusti. 
 
Jotta karjahevo-
nen voisi tehdä 
työnsä kunnolla, 
sen on oltava 
koottuna ja osat-
tava työskennel-
lä takapäällänsä, 
mitä emme saa-
vuta löysillä oh-
jilla ajamatta 
pohkeilla hevos-
ta eteenpäin. Mi-
käli emme rat-
sasta hevosta 
koottuna, meillä 
on käytössä vain 
50 % hevosen 
kapasiteetista.  
Hevoselle on 
opetettava, kuin-
ka se pystyy 
käyttämään ruu-
mistaan tehok-
kaaseen työskentelyyn. Karjahevosen, kuten minkä 
tahansa nuoren westernhevosen, alkukoulutukses-
sa ratsastetaankin lähes koko ajan kaksin käsin 
kevyellä ohjastuntumalla, opetetaan peräänantoa ja 
muodossa ratsastamista ja yleensä myös liioitellaan 
pohje- ja painoapuja, jotta hevonen saisi selvän sig-
naalin, mitä siltä odotetaan. Heti, kun hevonen al-
kaa tulla peräänantoon, palkitsemme sen löysää-
mällä ohjia, jotta hevonen näin ymmärtäisi, mitä 
siltä haluamme. Mikäli hevonen ei pysy kuolaimella, 
otamme uudelleen kevyen ohjastuntuman, kunnes 
saamme sen taas peräänantoon, sitten taas löy-
säämme ohjia. Näin opetamme ratsumme olemaan 
peräänannossa mahdollisimman pienin ohjasavuin. 
 
Saadaksemme karjahevosen työskentelemään itse-
näisesti takapäällänsä, harjoittelemme usein pysäh-
dyksiä, peruutuksia ja rollbackia peruutuksesta se-
kä ns. "kuiva harjoitteluna" (ilman karjaa) että kar-

jan kanssa. 
Peruuttaminen on yksi tärkeimmistä liikkeistä, jon-
ka opetamme hevoselle. Sen merkitystä ei voi pai-
nottaa liikaa. Kun hevonen peruuttaa hyvin, se 
myös osaa pysähtyä hyvin ja hyvästä pysähdyksestä 
on helppo tehdä rollback. Karjan kanssa työsken-
nellessään hevosen on oltava valmiina kokoamaan 
itsensä itsenäisesti millä hetkellä tahansa. Peruu-
tuksia ja rollbackeja harjoittelemalla opetamme sen 
"lataamaan" itsensä takapäällensä ja siten käänty-
mään nopeasti rollbackissa naudan mukana tarvit-
taessa. Mikäli hevonen yrittäisi kääntyä esim. lau-
masta karkaavan lehmän perään kokoamatta itse-
ään, nauta pääsisi pakoon, koska tällaiseen kään-
nökseen hevoselta kuluisi liikaa aikaa. 
 
Cutting-kilpailuissa ratsastajan erotettua nauta lau-

masta hevo-
selle anne-
taan täysin 
löysät ohjat, 
mutta ratsas-
taja silti käyt-
tää vielä poh-
keita, niiden 
käyttö on 
kiellettyä ai-
noastaan sa-
tulavyön etu-
puolella. Rat-
sastajilla ovat 
k a n n u k s e t 
jaloissaan ja 
yleensä he 
käyttävät vie-
lä batwing-
chapseja, jo-
ten kokemat-
tomalle kat-
sojalle ei näy, 

kuinka paljon pohjeapuja loppujen lopuksi cuttin-
gissa käytetään, ja näyttääkin, että hevonen työs-
kentelee täysin itsenäisesti, vaikka ratsastaja saat-
taakin koko ajan antaa sille pohjeapuja ja autta-
maan sitä kääntymään nopeammin, kiirehtimään 
naudan mukana jne.  
 
Kun hevonen siis alkaa oppia erilaisista avuista, 
voimme vähitellen vähentää niiden käyttööä ja kou-
lutuksen myötä se oppii vastaamaan kouluttajansa 
painoapuihin sekä "lukemaan" ratsastajan ruumiin 
asentoja, ja ulkopuolisille näyttää, että hevonen toi-
mii pelkästään ajatuksen voimalla täysin harmoni-
sesti ratsastajansa kanssa. Ennen kuin hevonen 
voidaan kouluttaa westernratsuksi, sen on osattava 
kaikki perusavut kunnolla, tämän jälkeen kaikki 
onkin sitten hienosäätöä ja apujen käytön minimoi-
mista, ei kuitenkaan niiden pois jättämistä koko-
naan. 

LÖYSIN OHJIN ILMAN POHKEITA?LÖYSIN OHJIN ILMAN POHKEITA?  
By Kat SutphinBy Kat Sutphin  
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Hevosen kuono on huomattavan pitkä, ja sii-
nä on tilaa muullekin kuin isoille jauhinham-
paille. Siinä sijaitsevat myös laajat nenäonte-
lot, joiden mutkikkailla käytävillä on väitetty 
olevan pinta-alaa yhtä paljon kuin hevosen 
ruumiin koko ulkopinnalla. On selvää, että 
hevoset lyövät ihmiset kirkkaasti laudalta aa-
muilman haistelussa. Ne aistivat kaukaa aje-
lehtivat kiinnostavat hajut, mihin niiden 
omistajat eivät lainkaan pysty. 
 
Haju merkitsee luonnonvaraisille hevosille 
paljon monissa tärkeissä tilanteissa. Niiden 
on tunnistettava hajusta nälkäinen peto, joka 
kenties vaanii maastossa tai yrittää ryömiä 
laiduntavaa laumaa kohti. Niiden on paikan-
nettava hengissä pysyäkseen etäiset vesilam-
mikot. Lisäksi oriiden on vainuttava pitkän 
matkan päästä, milloin jokin tamma on tulos-
sa kiimaan. 
Hevosenomistajat ovat monesti huomanneet, 
että ori on aistinut tallin sisälläkin parittelu-
haluisen tamman vastustamattoman hajun 
jopa silloin, kun tamma on kuljeskellut sen 
näköpiirin ulottumattomissa jollain etäisellä 
laitumella. Ori haistaa sukupuolihajut itse 
asiassa niin herkästi, että vainuaa kiimaisen 
tamman lähes kilometrin päästä. Voimistaak-
seen tällöin haistiaan se nuuhkii ilmaa naama 
omalaatuisessa flehmen-virneessä, jolloin se 
vedettyään syvään henkeä käpristää ylähuu-
lensa sierainten päälle peitoksi. Tamman ha-
jua sisältävä ilma pysyy silloin nenäonteloissa 
ja kiertelee niiden uumenissa kulkeutuen 
myös kuoppiin, joita kutsutaan vomeronasaa-
lielimeksi eli Jacobsonin elimeksi. Tämä nenä-
onteloiden erikoiselin aistii poikkeuksellisen 
tehokkaasti lajinkeskiset hajuviestit eli niin 
sanotut feromonit. Feromoneja erittävä eläin 
kertoo niitä nuuhkivalle lajikumppanille sek-
suaalisesta tilastaan ja muista tunnetilois-
taan. Lisäksi eläimet pystyvät näiden aineiden 
nojalla tunnistamaan toisensa yksilöllisesti. 
 
Tällaista yksilöllistä tunnistamista voi havain-
noida aina silloin, kun kaksi hevosta tapaa 
toisensa ensi kertaa. Ne hierovat innokkaasti 
tuttavuutta nuuhkimalla toisiaan perusteelli-
sesti ja haistelevat varsinkin toistensa hengi-
tystä. Tällöin ne siirtyvät niin lähelle toisiaan, 
että seisovat turvat vastakkain. Sitten toinen 
puhaltaa ilmaa kumppanin sieraimiin lähettä-
en siten persoonallisen »käyntikorttinsa» herk-

kiin nenäonteloihin, missä viesti luetaan ja 
painetaan mieleen. Sen jälkeen toinen yksilö 
puhaltaa vuorostaan. 
Nyt kun kumpikin eläin on esittäytynyt, ne 
ovat tuttavia ja voivat ystävystyä, jos suhtau-
tuvat suopeasti toisiinsa. 
 
Jotkut ihmiset väittävät päässeensä hevosten-
sa ystäviksi puhaltamalla niiden sieraimiin 
edellä kuvatulla tavalla. Kun he ovat kerto-
mansa mukaan puhallelleet vuoron perään 
nenä ja turpa vastakkain lempihevosensa 
kanssa, heidän ja eläimen välinen ystävyys on 
lujittunut entisestään. He vakuuttavat puhal-
telun tehoavan miltei taianomaisesti solmitta-
essa läheistä suhdetta hevoskumppaniin. Tä-
mä voikin pitää paikkansa, jos kyseinen hevo-
nen on säyseäluonteinen ja omistaja on koh-
dellut sitä hyvin. Heidän ystävyytensä saattaa 
tosiaan voimistua. Silti ei sovi unohtaa, ettei-
vät puhaltelumenot johda luonnonvaraisten 
hevosten kesken aina ystävyyteen. Seurauk-
sena voi aivan yhtä hyvin olla raivokas tappe-
lu, jos kumpikin eläin yrittää päästä hallitse-
vaan asemaan toiseen nähden. Jos toisiaan 
nuuhkivat tapaajat toteavat olevansa mahdol-
lisia kilpailijoita, silloin puhaltelusta ja nuuh-
kinnasta ei seuraa muuta kuin että vastapuoli 
tunnistetaan kilpailijaksi ja painetaan visusti 
mieleen vastaisen varalle. Sellaisesta ongel-
masta ei ole pelkoa, kun hevosenomistaja on 
kiintynyt eläinystäväänsä. Silloin keskinäinen 
puhaltelu vastaa lämmintä syleilyä. 
 
Kiimaisen tamman haistaminen kaukaa on 
sikäli pulmallinen kyky, että se haittaa oriin 
keskittymistä muihin tärkeisiin asioihin, ku-
ten kilpailun voittamiseen tai säntilliseen 
käyttäytymiseen juhlaparaateissa. Tämä on-
gelma on pakottanut oriiden omistajat turvau-
tumaan kieroihin temppuihin eläimen luon-
nollisten reaktioiden tukahduttamiseksi. He 
selviävät näköjään vähimmällä vaivalla, kun 
sivelevät oriin sierainten sisukset voima-
kashajuisilla aromaattisilla öljyillä, jotka peit-
täessään tamman hajun ja useimmat muut-
kin hajut saavat oriin kiinnostuksen pysy-
mään käsillä olevassa tehtävässä. Tällä mene-
telmällä on kuitenkin huonot puolensa, sillä 
käytettäessä tuollaisia voimakkaita aineita 
taitamattomasti ne voivat tuottaa eläimelle 
kipua ja vioittaa sierainten herkkiä limakalvo-
ja. 

MITEN HYVIN HEVOSET HAISTAVAT?MITEN HYVIN HEVOSET HAISTAVAT?  
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Kengitysseppä Tiina Flink 
kengittää ja kouluttaa 
Keski-Uudellamaalla. 

GSM 0400 699 588 

Miten hevosesi käyttäytyy kengityksessä? 

VUOKRATAAN 
 
3 h + k maatilalla sijaitsevasta paritalosta ajalla 9/2002 
- 6/2003. Tila sijaitsee Siuntiossa. Kotieläinten pito 
mahdollista (esim. hevonen). Rantasaunan (5 km:n 
päässä) käyttöoikeus. Vuokra 650 €/kk + sähkö ja läm-
pö. 

Puh . (09) 256 1150  GSM  0400 803 377 

MYYDÄÄN  

AASIORI. Harmaa, kiltti, ajettu 
ja ratsastettu. Hp. 1150 €. 
 
Puh. (09) 256 1150 GSM  0400 803 377 

ESRA:n eli Etelä-Suomen ratsastuksen  
lännenratsastusvastaavaksi 
on valittu Ursula Turtiainen. 

Tamma tunnistaa varsansa ja erottaa sen 
muiden emienjälkeläisistä ennen kaikkea ha-
jun avulla. Tämä on todettu kokeilla, joissa 
on poistettu mahdollisuus näkö- ja kuuloha-
vaintoihin. En tarkoita, etteikö tamma tuntisi 
varsaansa myös ulkonäön ja äänen perusteel-
la, vaan että se pystyy erottamaan sen nuuh-
kimalla silloinkin, kun on pimeää ja äänetön-
tä. Luonnonvaraisten hevosten tutkijat ovat 
panneet merkille, että tammat haistelevat 
tuon tuostakin varsaansa ja tarkistavat päi-
västä toiseen toistuvasti sen hajun. Näin ne 
menettelevät luultavasti siksi, että varsan 
kasvaessa sen yksilöllinen haju muuttuu vä-
hän kerrassaan ulkonäön myötä ja emän on 
syytä pysyä sikäli ajan tasalla. 
 
Mitä taas tulee makuaistiin erotukseksi haju-
aistista, hevoset reagoivat neljään perusma-

kuun: kitkerään, makeaan, suolaiseen ja 
happameen. Siinä suhteessa ne ovat meidän 
kaltaisiamme, joskin ne sietävät meitä pa-
remmin kitkeriä aineita ja nauttivat mielel-
lään ravintoa, joka olisi meistä sietämättö-
män karvasta. Muihin makuihin ne tuntuvat 
suhtautuvan paljolti samoin kuin me. Niille 
ilman muuta kehittyy sokerihammas, kuten 
kaikki hevosenomistajat tietävät, ja ne ovat 
erityisen persoja sokeripaloille ja piparmint-
tukaramelleille. On yllättävää, ettei makean 
kaipuu ilmene erityisen voimakkaana aivan 
pienillä varsoilla, joten on hyvinkin mahdol-
lista, että aikuiset hevoset eivät pidä makeis-
ta herkuista niinkään maun vuoksi kuin sen 
ystävällisen ja antoisan tunnelman takia, jon-
ka vallitessa ne niitä saavat. 
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Kun nouset nuoren hevosen selkään ja 
alat ensimmäistä kertaa ratsastaa sillä, 
hevosen luottamuksen säilyttäminen as-
tuu aivan uuteen valoon. Maasta käsiteltä-
essä hevonen oppi luottamaan sinuun 
ruumiinkielesi ja riimunarun käyttösi pe-
rusteella. Ääntäsi käytit ilmentämään pyy-
tämiäsi asioita ja tekemisiäsi. Olit siis aina 
etunenässä tekemässä uusia asioita, joita 
vaadit hevosesi tekemään. Kun nouset he-
vosen selkään äänesi on edelleen olemas-
sa. Voit silittää hevosen kaulaa, lapoja ja 
lautasia. Sinulla on edelleen tuntuma he-
vosen päähän. Mutta kaikki tapahtuu nyt 
täysin päinvastaisesta suunnasta! Tärkein-
tä on tajuta, että et enää ole kulkemassa ja 
näyttämässä hevoselle tietä ja antamassa 
turvallisuuden tuntua pelottavia ja uusia 
asioita kohdattaessa. Sinun täytyy siis op-
pia kokonaan uudet avut, jotta voisit säi-
lyttää ja vahvistaa hevosen luottamusta 
sinuun! 
 
Näiden ensimmäisten ratsastuskertojen 
aikana hevosen luottamus on täysin riip-
puvainen tavastasi käyttää ohjia, pohkeita-
si ja muita apujasi. Useat ihmiset eivät tu-
le ajatelleeksi tätä, koska ovat itsekin uu-
den asian edessä ja lähes yhtä pelokkaita 
kuin hevonenkin. He myös usein unohta-
vat, että kuolaimet ja kannukset ovat pal-
jon tehokkaampia viestintävälineitä kuin 
riimunaru, ja voivat pelästyttää, satuttaa 
tai vaan yllättää hevosta. Tästä johtuen 
edellä mainitut varusteet voivat saada ai-
kaan sen, että hevonen menettää luotta-
muksensa sinuun ratsastajana. Tämä voi 
tapahtua hyvinkin nopeasti jos ratsastaja 
selkään noustessaan vetää itsensä ohjista 
ylös ja samalla aiheuttaa kipua hevoselle 
alusta alkaen. Arasteleva ratsastaja tekee-
kin huomaamattaan usein juuri näin. He 
sanovat, että hevonen vain yhtäkkiä alkaa 
vikuroida selkään noustaessa, eivätkä 
lainkaan huomaa itse aiheuttavansa tä-
män. Pienetkin harkitsemattomat tai ta-
hattomat asiat voivat hämmentää nuoren, 
hyvin vähän ratsastetun hevosen. 
 
Nämä edellä mainitut syyt selvittävät, mik-
si on tärkeää ensin maasta käsin totuttaa 
hevonen tottelemaan riimunarulla annet-
tuja apuja. Hevonen tottuu näin vastaa-
maan ohjasapuihin, vaikka ratsastaja on-

kin poissa näköpiiristä ohjien paine vai-
kuttaa eri suunnasta. Myös hevosen käve-
lyttäminen ohjat kiinnitettyinä riimuun ja 
toinen käsi asetettuna selän yli, auttaa he-
vosta tottumaan ohjasapuihin jotka tulevat 
takana olevalta ratsastajalta eikä edessä 
kävelevältä “johtajalta”. 
 
Mielestäni on erittäin tärkeää keskittyä 
kaikkiin tehtäviin ja harjoituksiin, jotka 
valmistelevat ja auttavat siirtymistä johta-
misesta ratsastamiseen. Näin ollen, kun 
olen kävellyt hevosen vierellä osa painosta-
ni hevosen selän päällä ja ohjat kiinnitet-
tyinä riimuun, yritän auttaa hevosta tajua-
maan mitä tapahtuu kun nousen sen sel-
kään. Ensimmäisillä ratsastuskerroilla ku-
marrun alas hevosen kaulalle silitän sitä ja 
puhun sille. Näin autan hevosta tajua-
maan muutoksen mikä on tapahtumassa 
ja tunnistamaan minut ratsastajana. 
Kun talutan hevosta käytän maiskautusta 
merkkinä siitä, että olen muuttamassa 
suuntaani tai lähdössä liikkeelle. Odotan 
saavuttavani tällä sen, että voin taluttaa 
hevosta löysällä riimunarulla mihin tahan-
sa menekin. Kun taas tahdon hevosen kul-
kevan eteenpäin ohitseni, naksautan kie-
lelläni. Opettaakseni tämän, pyydän he-
vosta menemään esim. talliin sisälle ilman 
että olen edessä johtamassa sitä. Samoin 
saatan pyytää sitä menemään traileriin il-
man minua, ja silloinkin käytän naksau-
tusta merkkinä siitä. Kun sitten nousen 
hevosen selkään naksautan kielelläni, pu-
ristan hieman pohkeillani ja nostan ohjia 
hiukan saadakseni hevosen lähtemään 
liikkeelle. Koska hevoselle on opetettu kul-
kemaan eteenpäin ilman edessä olevaa 
johtajaa kielen naksautuksesta, on hevo-
selle usein helpompaa päästä alkuun en-
simmäisillä ratsastuskerroilla. 
 
Kun aloitat ratsastamisen nuorella hevo-
sella, on sinulla edessäsi vähintään yhtä 
paljon uusia asioita kuin hevosellakin. Si-
nulla on vastuu opetella käyttämään erilai-
sia apuja jotka ovat uusia myös hevoselle. 
Sinun pitää samalla myös opettaa näiden 
apujen tarkoitus hevoselle ja estää uusien 
pelkojen syntyminen, olethan näennäisesti 
hylännyt hevosen johtajana, oppaana ja 
suojelijana. Sinun on opetettava, että olet 
yhä kaikkia näitä edellä mainittuja vaikka-

KEEPING THE YOUNG HORSE'S TRUST WHILE RIDINGKEEPING THE YOUNG HORSE'S TRUST WHILE RIDING  
Richard D. AlexanderRichard D. Alexander  



kin nyt takana ja ylhäällä. Oma työsi on pal-
jon vaativampaa kuin tämän nuoren hevo-
sen. Tämä on hämmentävä huomio monelle 
ihmiselle, jos asiaa ei ole ajatellut. 
 
Kaikki edellä mainitut asiat ovat syynä sii-
hen, että ensimmäiset ratsastuskerrat olisi 
syytä tehdä paikassa jossa ratsastaja tuntee 
olonsa turvalliseksi ja rentoutuneeksi (pieni 
kenttä jossa on korkeat aidat ympärillä). Täl-
lä voidaan välttää se, että ratsastaja ei tar-
peettomasti aiheuta hevoselle kipua kisko-
malla ohjista tai puristamalla tarpeettomasti 
pohkeillaan hevosta. Tilanteen tulisi olla sel-
lainen, että ratsastaja on tarpeeksi rentoutu-
nut ratsastamaan löysähköillä ohjilla alusta 
lähtien. Mielestäni paras tapa lähestyä asiaa 
on, että aluksi hevosen annetaan mennä 
enemmän tai vähemmän minne mieleen juo-
lahtaa. Nämä pyrkimykset sitten hyväksy-
tään omien apujen käytöllä, samalla hevonen 
vähitellen oppii mitä ratsastaja tekisi jos pyy-
täisi hevoselta jotain. Jos siis hevonen on 
lähdössä liikkeelle, nostan ohjia, naksautan 
kielellä ja puristan vähän pohkeilla. Jos he-
vonen lähtee kääntymään, painan ulkopoh-

keella, otan löysän sisäohjasta ja asetan ulko
-ohjan kaulaa vasten. Jos hevonen on pysäh-
tymässä, nojaan hiukan taakse, otan kevyen 
ohjastuntuman ja sanon “Whoa”. Jos hevo-
nen lähteekin peruuttamaan, nojaan hiukan 
taakse, otan hiukan ohjastuntumaa ja sanon 
“Taakse”. Vaatii ratsastajalta äärimmäistä 
tarkkuutta ajoittaa näiden apujen antami-
nen, mutta vastapainona hevonen alkaa no-
peasti reagoimaan annettuihin apuihin kuin 
vanha tekijä. 
 
Jos hevonen vastoin kaikkia odotuksia kui-
tenkin lähtee silmittömään laukkaan, ristin 
käteni mielessäni, ehkä yritän hiukan ohjata 
sitä aitauksen kulmaa kohden, nojaan kevy-
esti taakse ja sanon mahdollisimman rauhal-
lisesti “Whoa” kun hevonen lähestyy aitaa. 
Tässä syy miksi itse ratsastan aluksi Side-
pulleilla tai riimulla jossa on ohjat. Näin väl-
tän paniikkitilanteessa sen, että hermostues-
sani vahingossa todella satuttaisin hevosta ... 
 

 
käännös Juha Leppänen 

Myydään:  
 
Shettis-vankkurit 600 €  
 
p.050 532 5226  
Olle Granqvist, Sipoo 
 

Mini-shettis Oliver ja Noora Metsänen  
Trail at Halter –luokan voittajat. Olli ei  
ole lelu vaan oikea lännenhevonen. 

27 



2 

28   

 
 HALUAN LIITTYÄ WESTERN RIDERS FINLAND RY:N JÄSENEKSI       20 € 
 HALUAN LIITTYÄ WRF:N JA SRL:N JÄSENEKSI……………………...       49 € 
 Maksamalla WRF:n ja SRL:n jäsenmaksut saat Western Rider –lehden lisäksi Hippos-lehden sekä muut SRL:n etuudet  
 kuten kilpailuluvat, oikeuden osallistua kilpailuihin ja vakuutuksen. 
 
 

 ________________________________________ _______________________________________ 
 Sukunimi                                    Etunimet 
 
 ________________________________________ _______________________________________ 
 Katuosoite Postinumero ja postitoimipaikka 
 
 ________________________________________ _______________________________________ 
 Syntymäaika Sähköposti 
 
 ________________________________________ _______________________________________  
 Puhelin (koti/työ) GSM  
 
 ________________________________________ _______________________________________ 
 Paikka ja päiväys Allekirjoitus (alle 18-vuotiailla huoltaja) 

 
 

PALAUTUSOSOITE:  
Arja Nikkinen· Imjärventie 188 · 18300  HEINOLA KK 

Puh. (03) 718 4203 ·  GSM 040 774 2071 
Fax. (03) 718 4213 

jasensihteeri@westernriders.fi 

! 

Lähettäjä: 
Western Riders Finland ry 
Arja Nikkinen 
Imjärventie 188 
18300  HEINOLA KK 
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