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1.12.2012 estekisat, Linda Ervasti 
 
-Aloitin ratsastuksen silloisella Koivikolla n. kymmenen vuotta sitten koska olin aina ollut kiinnostunut 
hevosista. Lindan pitkään ratsastustaustaan sisältyy paljon muistoja, niin hyviä kuin huonojakin, mutta 
kaikista huonoin oli 1.5.2012 joka oli myös Lindan suosikkiponin Josin 12. syntymäpäivä. 
 
-Silloin tipuin hevoseltamme Roksulta ja mursin käteni. Jouduin pitämään kuukauden mittaisen 
ratsastustauon. Paras muisto on viime estekisoista Josin kanssa kun suoritimme 80 cm radan hyvin ja 
varmasti. 
 
Josi on ollut Lindan suosikkiratsu jo pitkän aikaa ja ratsukon yhteistyö tuntuukin sujuvan loistavasti. Tänään 
he saivat ensimmäisen yhteisen sijoituksensa estekisoista 50-60 cm luokasta. 
 
-Josi oli tosi hieno niin kuin aina. Se on hyvä hyppäämään ja sillä on ihana luonne. Josi on paras. 
 

1.12.2012 estekisat, Elli Jaatinen 
 
Elli aloitti ratsastuksen vuonna 2007 silloisella Koivikolla. 
 
Innostus hevosiin tulikaverin isosiskolta joka harrasti ratsastusta, ja harrastus aloitettiin yhdessä kaverin 
kanssa. Kisaamisen Elli aloitti viime talvena. 
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-Paras muisto hevosista on kun voitimme Josin kanssa edellisissä estekisoissa oman luokkamme ja saimme 
tyylikkäimmän ratsukon palkinnon. Huonoja muistoja ei ole. 
 
Tämänpäiväiset kisat menivät Ellin mielestä hyvin, ja hän sijoittuikin Josi-ponin kanssa jälleen jaetulle 1. 
sijalle. 
 
-Josi on kiltti ja mukava, täydellinen poni. Mitään huonoa siitä ei löydy. 
 

29.9.2012 koulukisat, Pilvi Tahkola 
 
Pilvi on ollut Oulunsalon ratsastuskoulun vakioasiakkaita aivan tallin alkuajoista saakka. 
 
-Aluksi lähdin vain kaverin mukana testaamaan ratsastusta mutta se osoittautuikin hauskaksi harrastukseksi 
ja laji vei mukanaan. 
 
Parhaaksi hevosmuistokseen Pilvi nimeää parin vuoden takaisen ratsastustunnin Summerin kanssa, kun hän 
sai hevosen ensimmäisen kerran peräänantoon. Huonoin muistokin on koettu Oulunsalossa 
ratsastustunnilla, kun hän oli estetunnilla Grandi-ponin kanssa ja tippui kolmesti selästä. 
 
Kisaamisesta Pilvi innostui vuonna 2009 osallistumalla raviohjelmaan koulukisoissa. Tänään hän osallistui 
ensimmäistä kertaa B-tason ohjelmaan. 
 
-Suoritus meni muuten hyvin mutta Lenja oli kokoajan menossa vähän liikaa. Lenja on kuitenkin kiva luonne 
ja ihanan temperamenttinen, mutta kisoissa se voi alkaa pelleilemään ja saattaa joskus olla ilkeä muille. 
 
Tamman vauhdikkaasta päivästä huolimatta ratsukko suoriutui B-radastaan kunnialla läpi päästen 52,6 % 
lopputulokseen. 
 

29.9.2012 koulukisat, Pihla Salminen 
 
Missä ja miksi aloitit ratsastuksen?  
Tuomikosken tilalla kesäleirillä vuonna 2007. Siellä opettelimme hevosten hoitamista ja ratsastamista. 
Aloitin ratsastuksen ensin kokeilemalla koska olin aina tykännyt eläimistä, mutta se osoittautuikin ihan 
kivaksi ja jatkoin harrastusta. 
 
Mikä on paras hevosmuistosi? 
Kun osallistuin vuonna 2008 ensimmäisiin kisoihini laiskahkolla Dysk–hevosella ja voitin oman luokkani. 
 
Entä huonoin? 
Kun olin eräänä syksynä sateisella säällä maastossa Tuomikosken tilalla ja tipuin hevosen selästä katkaisten 
käteni. Sitä seurasi kahden viikon ratsastustauko jonka jälkeen kuitenkin hyppäsin takaisin selkään. 
 
Mitä mieltä olet vakioratsustasi Lenjasta? 
Lenja on ihanan temperamenttinen, tänään se oli taas kerran kovasti menossa. Lenja ei ole aivan helppo 
heppa mutta se on ihana. Koulukisoissa tulee aina tuomarilta sanomista lyhyestä askeleesta. 
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Ratsastatko muualla? 
Kyllä. Nyt syyskuussa aloitin Vanttomin kanssa elämisen, käyn ratsastamassa ja hoitamassa sitä yleensä viisi 
kertaa viikossa. Lisäksi toimin toisinaan kaverini kisahoitajana ja ratsastan sekä hoidan hänen hevosiaan. 
 

25.8.2012 estekisat, Tiina Somero 
 
10-vuotiaana Kalajoen ratsutalleilla ratsastukseen hurahtanut Tiina on aina pitänyt eläimistä ja etenkin 
hevosista. 
 
-Nuorena hoidin monta vuotta Bobby II –nimistä hevosta, jolla myös kisasin. Sain pitää Bobbyä melkein kuin 
omaa hevosta. Aina kun saavuin tallille, se hörisi ja juoksi tervehtimään minua. Ollessani 20-vuotias Bobby 
kuitenkin myytiin. Koin Bobbyn kanssa paljon hienoja muistoja ja siksi elämäni huonoin hevosmuisto onkin, 
kun Bobby tuotiin vanhemmalla iällä lopetettavaksi vanhempieni mökille jonne se on nykyään haudattuna. 
 
Ousa cupin 3. osakilpailussa Tiina teki hienon suorituksen ratsunsa Unicumin kanssa päästen radan 
puhtaasti loppuun ja yltäen 80 cm luokan seitsemänneksi. 
 
-Rata oli kivan jouheva ja se tarjosi erilaisia vaihtoehtoja teiden ratsastukseen. Uni on vakioratsuni esteillä 
ja se syttyy hyvin kisoissa, hän tuumaa. 
 

25.8.2012 estekisat, Riina Kiljander 
 
Missä ja miksi aloitit ratsastuksen? 
Jalasjärven ratsastuskoululla 80-luvun lopulla. Asuimme niin lähellä ratsastuskoulua että oleilin siellä todella 
usein hoitaen hevosia, ratsastus tuli luontevana lisänä tallitouhuihin. Lisäksi tallitöitä vastaan sai ilmaisia 
ratsastustunteja. 
 
Mitä hevosia nuoruuteesi kuului? 
Ratsastin tuolloin nuorella Holtets Cruyff –nimisellä new forest ruunalla joka menestyi myöhemmin 
sijoittuen esteillä sekä SM- että PM-tasolla.Tuon ponin kanssa koin myös paljon hyviä muistoja. Toinen 
vakioratsuni oli myöhemmin tanskanpuoliveritamma Rajnfan, joka oli liikkeidensä ja värinsä puolesta kuin 
kymmenen senttiä matalampi versio Rassista. ”Raisan” kanssa kilpailinkin kouluratsastuksessa HeC ja HeB 
luokissa seuratasolla. 
 
Onko sinulla huonoja hevosmuistoja? 
Nuorempana tipuin kahdesti niin että menin tajuttomaksi. Se säikäytti ja sen vuoksi minulla olikin esteistä 
17 vuoden tauko. Rassin kanssa olen ylittänyt tuonkin pelon.  
 
Mitä mieltä olet vakioratsustasi Rassista? 
Rassi on kultainen herrasmies jonka kanssa meillä osuu kemiat yhteen. Tiedämme toistemme hyvät ja 
huonot päivät, se on varmaan sitä sielujen sympatiaa. 
 

16.6.2012 koulukisat, Noora Keihäskoski 
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Tänä keväänä Oulunsalon ratsastajiin siirtynyt Noora aloitti ratsastuksen jo vuonna 2004. Säännöllisesti 
tämä nuori neito on ehtinyt ratsastaa seitsemän vuotta. 
 
Näin hän kertoo harrastuksen aloittamisesta: 
-Halusin testata ratsastusta sillä olin aina ollut kiinnostunut hevosista. 
 
Puutarhajuhla -teemaisissa koulukisoissa Noora osallistui vakioratsunsa Unicumin kanssa HeC-luokkaan ja 
ratsukko pääsikin hienosti 51,666% tulokseen. 
 
-Hevonen oli kiva mutta suoritus ei mennyt ihan nappiin. Uni on vähän nihkeä ratsastaa mutta sillä on kiva 
luonne. Se myös hyppää hyvin ja itsekin olen enemmän esteratsastaja. 
 
Elokuun estekisoissa Noora ratsastikin hienosti puhtaan radan ratsunsa Saporon kanssa. 
 

16.6.2012 koulukisat, Henna Myllys 
 

Henna aloitti ratsastuksen jo kolmen vuoden iässä vanhempien nostaessa tytön hevosen selkään. Noista 
ajoista harrastus on saanut uutta väriä kilpailujen ja seuratoiminnan kautta, ja nykyään Henna onkin tuttu 
kasvo seuramme kilpailuissa ja kokouksissa. Kesäkuun koulukisoissa hän nappasi hienosti HeA luokasta sekä 
ensimmäisen että toisen sijan Rhus W:n ja Roberton kanssa. 
 
Millaiset tunnelmat jäi radasta ja hevosista? 
- Hyvät fiilikset, Rassi oli tasaisempi kuin koskaan. 
 
Mitä mieltä olet ratsuistasi? 
- Rassi on yritteliäs herrasmies joka osaa asiat, mutta 
heittäytyy välillä herkkikseksi. Roberto on hyväntuulinen ja ponimaisen 
mukava mutta löystyy välillä. Molemmista löytyy haastetta. 
 

17.5.2012 estekisat, Elina Tolonen 
 
Kaikki paikalla olleet muistavat varmasti viime syksyn estekisoissa säikäyttäneen onnettomuuden. Tuolloin 
Elina putosi kisaratsultaan hurjan näköisesti kesken suorituksen jääden paikoilleen makaamaan ja 
odottamaan ambulanssin tuloa. 
 
Tämän kertaisissa estekisoissa tuosta onnettomuudesta ei ollut enää mitään tietoa, vaan Elina ratsasti 
Unicumilla hienosti 90 cm luokan voittoon. 
 
-Unicum on rehellinen ratsu joka pelastaa kiperissä tilanteissa. Sitä joutuu kuitenkin hieman herättelemään 
ratsastuksen aluksi. Tänään esterata oli hyvä mutta vetinen pohja vaikeutti suoritusta. Hevonen oli silti 
todella hieno, hän tiivistää. 
 
Elina aloitti ratsastuksen jo pikkutyttönä isänsä patistamana Äimäraution ratsastuskeskuksessa. Vuosien työ 
onkin selvästi tuottanut tulosta, sillä Elina on totuttu näkemään sekä seuramme koulu- että 
estekisoissa ruusukesijoilla. 
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17.5.2012 estekisat, Heini Tornikoski 
 
Heini, tutummin Hinni on lupaava ratsastajan alku jolta on nähty jo paljon upeita suorituksia seuramme 
kisoissa. Tällä kertaa onni ei kuitenkaan ollut suotuisa nuorelle ratsastajalle, vaan 80 cm luokassa tulokseksi 
jäi neljä virhepistettä ensimmäiseltä vaiheelta. Edellisissä estekisoissa Hinni taas voitti oman luokkansa. 
 
Milloin aloitit ratsastuksen? 
-2007 koska äitikin harrasti silloin ratsastusta. Lisäksi Oulunsalon ratsastuskoulun avaaminen toi loistavan 
mahdollisuuden harrastukselle. 
 
Kuinka kauan olet ollut OUSAn jäsen? 
-Seuran alusta asti. 
 
Mitkä tunnelmat sinulle jäi kisoista? 
-Kisat oli kivat ja Lenja meni hyvin, vaikka itse en omasta mielestäni niin hyvin ratsastanutkaan. 
 
Mitä mieltä olet kisaratsustasi? 
-Lenja on ihana, ja se on myös vakioratsuni. Lenjassa parasta on sen temperamenttisuus 
 

14.4.2012 koulukisat, Tuija Lindahl-Luomala 
 
Tuija on varmasti kaikille OUSA:n jäsenille tuttu näky seuran kisoissa ja tapahtumissa. 
 
Hän onkin ollut mukana seuramme toiminnassa aivan alkuajoista lähtien ja toiminut aktiivisesti mm. kisoja 
järjestettäessä. 
 
Tuija aloitti ratsastuksen 80-luvun alkupuolella Taskilan tallilla, kun piti valita harrastukseksi joko baletti tai 
ratsastus. Ratsastuksen valitseminen näköjään kannatti, sillä hän on edustanut OUSAa monissa aluetason 
kilpailuissakin. 
 
Viikonlopun kilpailuissa Tuija sai ratsuikseen Fidellon ja Rhus W:n. 
 
Kokenut ratsastaja pärjäsikin molempien hevosten kanssa hienosti vieden Fidellon kanssa luokkavoiton 
tuloksella 61.1% ja Rassin kanssa päästen tulokseen 58.1%. 
 
-Fidellon kanssa jänskätti, mutta heppa oli hieno ja liikkui tasaisesti. Tosin parannettavaahan aina on. Rhus 
oli melkoinen ruutitynnyri mutta selvittiin senkin kanssa ihan hyvin. Molempiin suorituksiin olen 
tyytyväinen vaikka kumpikaan hevosista ei ole vakioratsujani, Tuija tiivistää. 
 

14.4.2012 koulukisat, Alisa Piirainen 
 
Muistan elävästi kun joskus pienempänä olin seuraamassa OUSAn koulukisoja ja ihastelin 
nuoren,suunnilleen ikäiseni ratsastajan menoa hienosti liikkuvalla puoliverisellä hevosella. Tämä ratsukko 
voittikin luokkansa enkä ihmetellyt lainkaan. 
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Viikonlopun arvontakisoissa Alisa sai ratsukseen Unadonnan, joka oli nuorelle ratsastajalupaukselle melko 
uusi tuttavuus. 
 
-Hevonen oli hyvä mutta outo minulle, enkä osannut oikein ratsastaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla, 
hän tuumaa. Hyvältä ratsukon yhteistyö kuitenkin radalla näytti, ilmeisesti myös tuomarin mielestä sillä 
ratsukko pääsi prosentteihin 58,7 ja voitti oman luokkansa. 
 
-Unalla on mukavan tasaiset askeleet ja rata oli aika helppo, Alisa miettii. 
 
Hän päätyi ratsastuksen pariin Oulunsalon ratsastuskoulun auettua melkein naapuriin vuonna 2007.Alisa on 
aina ollut kiinnostunut hevosista ja kun ratsastuskoulun aukeamisen myötä tuli tilaisuus aloittaa ratsastus, 
hän tarttui siihen oitis. Pian tyttö myös liittyi OUSAan ja alkoi kilpailla seuran järjestämissä kilpailuissa alusta 
asti hyvällä menestyksellä. Eikä nuoren ratsastajan kehitykselle näytä tulevan loppua ainakaan 
kisatulosten perusteella. 


