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LAKEUDEN RATSASTAJAT
JUhLii 25:Tä vUoTTAAN
Lakeuden Ratsastajat juhlii kuluvana vuonna 25-vuotista taival-
taan. Juhlavuoden kunniaksi seura järjestää syntymäpäiväkekkerit 
Manunkylän ratsutallilla lauantaina joulukuun 1. päivänä. Ohjel-
massa on muun muassa katrillia, este- ja kouluratsastusnäytök-
set sekä talutusratsastusta. Seura tarjoaa myös kunnon väelleen 
joulupuuroa. Ennen juhlien alkua kokoonnutaan pitämään seuran 
vuosikokousta.
Ennen juhlia, marraskuun 3. päivänä, kisataan sekä Seinäjoen 
kaupungin että seuran mestaruuksista koulu- ja esteratsastukses-
sa. Kisat järjestetään Manunkylän ratsutallilla. Samassa yhteydes-
sä voi suorittaa myös niin halutessaan SRL:n merkkejä.
Kisakutsut julkaistaan myöhemmin, samoin syntymäpäiväjuhlien 
tarkempi ohjelma. Seuraa seuran nettisivuja ja päivityksiä face-
bookissa.

Suomenhevosori Sirun Oliver 
on saavuttanut yhdeksänvuoti-
sen elämänsä aikana jo vaikka 
mitä. Viime vuonna se hyppä-
si suomenhevosten estemesta-
ruuteen Maija Pellikan kanssa 
ja tänäkin vuonna se eteni SM-
kisoissa pronssille. Tällä kertaa 
ratsastajana oli Joni Koivusalo.

Tällä kaudella se on saavuttanut 
kaksitoista sijoitusta kansallisis-
ta kisoista. Ne nostavat sen nyt 
ykköspalkituksi kantakirjaoriik-
si. 

Sirun Oliverista ei ihan päälle-
päin usko, millaiseksi tykiksi se 
syttyy esteradalla. Sen niin sym-
paattinen, ”lunki” olemus on 
kovin hämäävää.

Orin omistajan Taina Mansik-
kamäen mielestä ehkä kuvaavin 
esimerkki ”orhista” on muuta-
man vuoden takaa kansallisista 
esteratsastuskisoista Korpilah-
delta, jossa ratsastaja Maija Pel-
likka harmitteli Prix de Suomen 
Hippos –suomenhevosluokassa 
tekemäänsä yhden pisteen yli-
aikavirhettä. Muuten 100 cm:n 
rata oli sujunut puhtaasti.

- Virheestä suivaantuneena rat-
sastaja päätti osallistua ensim-
mäistä kertaa 110 cm:n luok-
kaan. Ratsukko oli menossa 
verryttelyalueelle, kun valvoja 
huomautti, että niin, tänne saa-
vat tulla vain ne, jotka hyppäävät 
tämän luokan, Taina Mansikka-
mäki nauraa vieläkin kommen-
tille.

Ok, Sirun Oliver ei ehkä ihan 
näytä niin sporttiselta kuin suo-
menhevosen nykyään kai pitäi-
si. Kantakirjauskokeessa pari 
vuotta sitten Oliver olisi suori-
tustensa perusteella ansainnut 

heti kakkospalkinnon – ne oli-
vat tuolloin kantakirjauksessa 
olleista oreista parhaat. Mutta 
rakenne verotti sen pisteet kol-
manteen luokkaan. Sieltä on nyt 
noustu viime vuonna kakkoseen 
ja nyt ykköseen.

Lahjojaan ja taitojaan se toki 
väläytteli jo kuusivuotiaana, jol-
loin se sijoittui Kimmo Sulkalan 
ratsastamana kouluratsastuk-
sessa hopealle tuon ikäluokan 
kasvattajakilpailussa ja samaan 
aikaan viidenneksi estepuolella 
selässään Riina Vainionpää.

Maahansidottua
liikettä ja rutkasti 
ruokaa

No, jos ei ihan sporttiselta, niin 
ennen kaikkea se näyttää ääret-
tömän sympaattiselta. Se kat-
soo lempein silmin eikä hötkyi-
le turhia. Tästä loistava osoitus 
on, että se kulkee kiltisti ja kuu-
liaisesti myös ratsastusterapiassa 
käyvien ratsastajien alla. 

Juuri sen luonteeseen omista-
jansakin ihastui sen ensi kerran 
nähtyään. Se on nöyrä, yritteliäs 

ja sen ratsastettavuus on huippu-
luokkaa – muuta ei voi päätellä 
siitä faktasta, että sillä on kansal-
lisia sijoituksia tältäkin vuodelta 
neljän eri ratsastajan kanssa.

- Siitä piti tulla minulle koulu-
ratsu, mutta toisin kävi. Vaikka 
tekisimme kouluradalla kuin-
ka tasaisen suorituksen puhtaan 
tahdikkaasti, sen liikkeiden len-
nokkuus ei riitä. Ne ovat liian 
maahan sidotut.  

- Kyllähän me ollaan realiste-
ja tässä jutussa, vai mitä, kysyy 
omistaja orhiltaan, ja työntää 
heinää sen suuhun. Jo vain se 
orhille käy, kunhan vaan ruokaa 
tulee ajallaan ja riittävä määrä.

- Se selvästi säästää energiaa syö-
miseen. Ravinto kaikessa muo-
dossa käy sille. Ainoat kerrat, 
jolloin se on vihainen, on silloin, 
jos ruoka tulee myöhässä tai sitä 
on liian vähän.

Ferrarivaihteesta
pientä ongelmaa

Esteradalla Oliverissa parasta on 
sen terävä hyppy, sitä kehuvat 
kilvan niin ratsastajat kuin val-

mentajatkin.

- Se on piilonopea. Se menee 
maata viistäen eikä jää turhia lei-
jumaan esteen päälle. Energiaa 
säästäen, mutta suurella rehun-
kulutuksella, omistaja analysoi. 

Kuluneelle kaudelle Joni Koi-
vusalo asensi siihen vielä ferra-
rivaihteen, joka aiheutti seuraa-
valle ratsastajalle Maija Pellikalle 
alkuun pieniä totutteluongelmia.

- Maija lähestyi estettä, näki hyp-
pypaikan ja aikoi edetä tasaisel-
la laukalla, mutta oripa lähtikin 
yhtäkkiä nopeasti kiihdyttä-
mään. No, rata meni silti onnek-
si puhtaasti.

Viime vuonna oripoika tuli pal-
kituksi SuoRan ja Suomenhevos-
liiton palkinnoilla. Se on myös 
Pohjanmaan alue-estemestari 
vuosimallia 2010. Ihan lopuksi 
on syytä vielä mainita, että Sirun 
Oliverin täyssisko Sirun Valpu-
riina voitti tänä vuonna raviku-
ningattaren tittelin. Eihän kenel-
lekään vain ole epäselvää, etteikö 
Oliver olisi pärjännyt silläkin 
saralla?

iNKA hJELT JA CApTAiN hooK
pohJANmAAN ESTEmESTAREiKSi
Lakeuden Ratsastajia edustava ratsukko Inka Hjelt ja Captain Hook 
voitti ponien estemestaruuden Seinäjoen raviradalla järjestetyissä 
Pohjanmaan alueen mestaruuskilpailuissa syyskuun 19. päivänä. 
Hopeaa otti Kokkolan Urheiluratsastajien Jonna Hietala – Bonni 
Love ja pronssia Emma Häggman ja Sky III Pietarsaaresta. Neljän-
neksi ratsasti Jalasjärven Ratsastajien Saana Pulkkanen Leonardo 
Davincilla.
Ratsukot lähtevät edustamaan Pohjanmaata aluejoukkueiden 
välisiin mestaruuksiin Jyväskylään lokakuun 6. päivänä.
Nuorten hevosten mestaruuskilpailussa Lakeuden Ratsastajien 
Liisa Lähdesmäki nappasi kolmannen sijan omalla kasvatillaan Sil-
vassinilla.

Taina Mansikkamäki kisaa omistamallaan ”orhilla” kouluratsastuksessa.

Hämäävän
sympaattinen olemus
SiRUN oLivER oN NyT SAAvUTUSTENSA pERUSTEELLA yKKöSLUoKAN KANTAKiRJAoRi

Maija Pellikka ja Sirun Oliver, 
vuoden 2011 Suomen mestarit.


