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24.8.2013 estekisat, Elli Myllymäki 
 
Tänään, 24.8.2013, kilpailtiin OUSA cupin kolmas osakilpailu esteratsastuksen merkeissä.Myös Elli 
Myllymäki osallistui kilpailuihin.Elli onkin tuttu kasvo tallilla ja OUSAn tapahtumissa. 
 
Tällä kertaa näimme Ellin ja tämän suosikkiratsun Camin 60cm luokassa, parin ensimmäisissä yhteisissä 
estekisoissa. 
 
Näissä estekisoissa oli käytössä tyyliarvostelu, ja siispä ratsukko palkittiin ansaituilla 7,5 tyylipisteellä, siistin 
ja onnistuneen radan päätteeksi. Myös Elli kertoi olevansa suoritukseen tyytyväinen, vaikka radan lopussa 
tulikin yksi harmillinen pudotus. "Cami olisi voinut laukata hieman sujuvammin" Elli kertoi mietteitään 
radan jälkeen. 
 
Parhaaksi hevosmuistokseen Elli mainitsi luonnollisesti kaikki onnistumiset ratsastaessa ja hevosten kanssa. 
Surullisimmaksi hevoskokemuksekseen Elli kertoi hänen ja monen muun suosikkiratsun Lenjan yllättävän 
kuoleman, vasta vajaa kuukausi sitten. 
 
Cami muutti tallille myös vajaa kuukausi sitten. 
 
Elli kertoo Camin olevan juuri hänen ratsastustyylilleen sopiva ratsu, ja parin yhteistyö onkin lähtenyt hyvin 
ja nopeasti käyntiin. Toivottavasti saamme ihailla ratsuko menoa tulevissakin kilpailuissa! 
 
-Linda- 
 

28.9.2013 koulukisat, Pauliina Piirainen 
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"Pauliina on tykännyt hevosista aina. Hän aloitti ratsastuksen Oulunsalon Ratsastuskoululla vuonna 2008, 
eikä innostus ole laantunut vieläkään. Pieni ponitamma Sarna valloitti Pauliinan sydämen heti tallille 
tultuaan. Pauliinan mielestä Sarnalla on mukavan pomppuisa laukka ja sillä on ihana mennä ilman satulaa. 
"Miinuksia Sarnalla ei ole, ellei pientä pukittelua esteillä lasketa" Pauliina naurahtaa. Tämänpäiväisissä 
koulukilpailuissa näimme kyseisen ratsukon C-luokassa. Heidän menoaan oli ilo katsella. "Olisi voinut olla 
hieman enemmän tempoa, mutta kuitenkin oli kivat kisat" kommentoi Pauliina suoritustaan. 
 
Parhaiksi hevoskokemuksikseen Pauliina mainitsee ensimmäiset estekilpailut ja raviväistöt Sarnalla. Ikävin 
muisto taas on se, kun hän putosi Lesteriltä pää edellä esteen sekaan. Tilanteesta ei onneksi jäänyt 
pahempia traumoja ja satulaan uskaltaa kiivetä koska tahansa uudelleen." 
 
-Annika- 
 

24.8.2013 estekisat, Mervi Heikkinen 
 
Toukokuussa 2007 Mervi päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa aloittaa ratsastus uudelleen. Se olikin 
helppoa, kun Oulunsalon Ratsastuskoulu valmistui lähelle. Kyseisellä tallilla asustelee myös Mervin 
lempihevonen Wilminkety, jolla hän starttasi tänään 40cm luokassa. "Hyvin meni siihen nähden paljonko 
olen ratsastanut, mutta paremminkin olisi voinut mennä" arvioi Mervi suorituksensa jälkeen. Ilmassa oli 
luultavasti pientä jännitystä, sillä nämä olivat parin ensimmäiset kilpailut. Mervi kuvailee suosikkiaan Willyä 
hyväksi hyppääjäksi, mutta toisinaan siltä ei tahdo löytyä jarruja. Willyllä on Mervin mielestä myös ihana 
laukka ja pienet laukkaympyrät ovatkin heidän lempitehtävänsä. 
 
Parhaiksi heppamuistoikseen Mervi mainitsee ensimmäiset hypyt Willyllä ja ne ratsastuskerrat, kun 
yhteistyö hevosen kanssa on oikeasti toiminut. 
 
Ikävin muisto taas on se, kun hevonen lähti maastossa kiitolaukkaa - onneksi mitään ei sattunut." 
 
-Annika- 
 

9.5.2013 estekisat, Milja Palokangas 
 
Melko vasta Oulunsalon ratsastajiin liittynyt Milja on aloittanut ratsastusuransa jo 3 -vuotiaana, vaikka 
silloin ratsastus olikin epäsäännöllistä. Oulunsalon ratsastuskoululla Milja on aloittanut 2 vuotta sitten. 
 
Milja nähtiin tänään vakioratsunsa Annan kanssa estekisoissa. Pari starttasi 40cm luokassa. ”Meillä meni 
ihan hyvin, vaikka unohdinkin toisen esteen" Milja kertoo suorituksensa jälkeen. ”Anna osaa liikkua hyvin, 
vaikka onkin hieman laiska” Anna onkin Miljan suosikkihevonen ja parin yhteistyötä onkin ilo katsoa. 
 
Milja kertoo parhaaksi heppamuistokseen ensimmäiset hyppykerrat. Ikävin muisto taas on putoaminen 
Saporon selästä viime joulukuussa. Mitään pahempaa ei onneksi tapahtunut, vaan putoamisesta selvittiin 
pelkällä säikähdyksellä. 
 
-Linda- 
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9.5.2013 estekisat, Annika Kiljander 
 
Monet ovat varmasti nähneet Annikan tallilla talkoilemassa ja auttamassa sekä kisa- että arkipäivisin. 
Tänään näimme Annikan suosikkihevosensa Unicumin kanssa. 
 
Annika ja Uni starttasivat 40cm luokassa ja saivatkin hienosti puhtaan suorituksen. Kisat sujuivat Annikan 
mukaan hyvin; ”Uni oli radalla virkeä ja hyvä.” 
 
Onnistuneen kisasuorituksen jälkeen Annika mainitsee parhaaksi hevoskokemuksekseen juurikin nämä 
kisat, jotka olivat hänelle ensimmäiset estekisat. Ikävintä hevosmuistoa Annika ei osaa sanoa. 
 
Annika kertoo aloittaneensa Oulunsalon ratsastuskoulussa äitinsä mukana. Oulunsalon ratsastajiin Annika 
on liittynyt jo yli vuosi sitten. 
 
-Linda- 
 

6.4.2013 koulukisat, Anne Kiljander 
 
Anne on aloittanut ratsastuksen Oulunsalon ratsastuskoululla, mutta on aina aikaisemminkin halunnut 
harrastaa ratsastusta. Sinne hän päätyi, koska talli valmistui lähelle ja hän sai seurata sen rakennusprojektia 
alusta asti, kaiken lisäksi ilmapiiri on mukava. Parhaita kokemuksia harrastuksen parissa on ollut seurata 
oman tyttären kehittymistä. Huonoja kokemuksia ei niinkään ole. 
 
Ratansa Anne ratsasti Josilla joka on hänen suosikkinsa, koska se on tomera ja lutuinen poni vaikkakin välillä 
hieman omapäinen. Kisasuoritus naisen mielestä oli todella hyvä ja hän on tyytyväinen, koska uskalsi 
osallistua. 
 
-Taru- 
 

6.4.2013 koulukisat, Laura Mattila 
 
Monesti olemme saanet seurata Lauran ja Sheilan menoa esteradoilla. Tänään näimme taas upean 
kisasuorituksen, tosin kouluratsastuksen merkeissä. Laura kertoo olevansa päivän suoritukseen tyytyväinen. 
Siihen onkin aihetta, koska he keräsivät A -merkin kouluohjelmasta hienosti 60,000%. "Olemme 
esteratsukko ja siihen nähden meni hyvin." Laura kommentoi suoritusta. Myös Lauran ja Catleenin menoa 
olemme saaneet usein ihastella. Laura kehuu molempia ratsuja mahtaviksi, vaikka ovatkin esteillä hieman 
kuumia ratsastaa. Parhaaksi hevoskokemukseksi Laura mainitsee ne kerrat, kun on huomannut olevansa 
hevosen kanssa samalla aaltopituudella, sekä saavuttanut hevosen luottamuksen. Lauran 
ratsastushistoriaan mahtuu myös ikäviä muistoja, mutta ne eivät ole huonoja koske ne ovat kasvattaneet ja 
opettaneet. 
 
-Linda- 
 

23.2.2013 estekisat, Meeri Karppinen 
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Meeri kertoo aloittaneensa ratsastuksen sillä hänen kaverinsa ratsastivat, joten hän halusi itsekin kokeilla 
kyseistä harrastusta. 
 
Oulunsalon ratsastuskouluun tyttö päätyikin, koska se oli sopivan matkan päässä. 
 
Meeri ratsasti kisaratansa Annalla, joka sattuu olemaan suosikkiratsunsakin. Hän kuvailee Annaa 
omalaatuiseksi persoonaksi, jolla on ihana luonne ja ratsastaessa opettaa paljon, eikä päästä ratsastajaa 
liian helpolla. 
 
-Parhaita kokemuksia harrastuksen parissa on ollut kun tutustuin Annaan ja kaikki sen kanssa koetut asiat, 
sekä ylipäätään se että päädyin ratsastamaan Oulunsalon ratsastuskoululle. 
 
-Taru- 
 

23.2.2013 estekisat, Reetta Suokas 
 
Reetta Suokas kertoo aloittaneensa ratsastuksen ystävänsä ehdotuksesta, Oulunsalossa vuonna 2010. 
OUSAan Reetta on liittynyt vuonna 2012, jolloin hän myös aloitti kilpailemisen seuran kisoissa. 
 
Useimmiten Reetan kisaratsuna toimii eestinhevosruuna Elari, joka onkin Reetan suosikkiratsu.Reetta 
kuvailee Elaria symppikseksi ja kehuu sitä hyväksi hyppääjäksi. 
 
Myös tänään Drive in -estekisoissa Reetan ratsuna toimi Elari ja pari starttari 40cm 
luokassa."Parannettavaakin olisi ollut, mutta olen tyytyväinen suoritukseen" kommentoi Reetta hymyillen 
suoritustaan, puhtaan radan jälkeen. 
 
Reetta kertoo hienoimmaksi kokemukseksi hevosten kanssa hänen ja Elarin ensimmäisen yhteisen 
sijoituksensa estekisoissa viime vuonna. 
 
Vastaavasti huonoimmaksi muistoksi hän mainitsee putoamisen Elarin selästä talvella 2012. Tämä ei ole 
kuitenkaan parin menoa lannistanut ja saamme varmasti nähdä parilta hienoja kisasuorituksia jatkossakin. 
 
- Linda- 


