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Oi niitä aikoja! Toinen toistaan 
hienompia ratsukoita satamää-
rin, joukossa Suomen ja Pohjan-
maan parhaimmisto. Voittajille 
ja sijoittuneille jaossa palkintoi-
na 250•000 markkaa, mikä oli 
ennennäkemätön summa sii-
hen aikaan. Talkoolaisia liki sata 
ja yleisöäkin tuhatkunta, lasket-
tiin. Aukeaman kokoisia juttuja 
maakuntalehdessä.

Muun muassa tätä ja paljon 
muuta oli 1990-luvun alussa jär-
jestetty Pohjanmaan Potti, joka 
oli monessa suhteessa vertaansa 
vailla ja aikaansa edellä. Seinäjo-
ella ja Kokkolassakin järjestet-
ty kansallinen esteratsastuskil-
pailu päihittää monet estekisat 
vielä tänäkin päivänä. Nurmon 
koulukeskuksen kentällä järjes-
tetty kolmipäiväinen kilpailu oli 
todellinen kansanjuhla.

Lakeuden Ratsastajien perus-
tajiin kuulunut Ilmari Maunu-
la nauraa, että onpa nyt jotain, 
mitä muistella. 

– Nyt on meidän vuoro huilia!

Seura teki suuret väki- ja kisa-
joukot keränneillä kisoillaan 
lajia tunnetuksi. Pohjanmaan 
Potti nosti kisojen tasoja uusiin 
mittoihin koko valtakunnassa.

– Mummutkin hyppäsivät kun 
hevoset hyppäsivät, muistelee 
perustajajäsenistä toinen, Hele-
na Hyvönen. 

– Muistan, että Oulun Anne-
Mari ”Mirri” Kynsilehto voit-
ti 50 000 euron pääpalkinnon 
sadasosasekunnin erolla Veikko 
Heikkilään.

Heti huipulle

Kun Lakeuden Ratsastajat 25 
vuotta sitten perustettiin, Poh-
janmaalla ei juuri järjestetty 
kisoja, ei ainakaan kansallisia, ei 
ollut valmennuksia eikä itse asi-
assa juuri maneesejakaan, joissa 
niitä järjestää talviaikaan. Rat-
sastushalleista lähin oli Kokko-
lassa.

– Muistan, että olimme tyttä-
remme Mirvan kanssa kisaamas-
sa Koivusalojen ponilla Oulussa 
ja hän sai palkinnoksi 400 mum-
monmarkkaa. Eihän sillä saanut 
kuin lähtömaksut maksettua, 
päivittelee Ilmari Maunula.

Asioiden tilaan piti saada muu-
tos, joten tuumasta toimeen.

25-vUoTiAS LAKEUDEN RATSASTAJAT AvASi EDELLäKäviJäNä moNiA URiA

Pohjanmaan Potti oli 
todellinen kansanjuhla

Pinja jyllilälle 
sijoituksia hihs:stä
Lakeuden Ratsastajien Pinja Jyllilä hyppäsi ponillaan Zodiac Star 
Helsinki International Horse Show´ssa järjestetyn Amateur Tourin 
100 metrin luokassa kahdesti kuudenneksi.
Hienot sijoitukset oikeuttivat hänet lopulta 100 cm:n kokonaiskil-
pailussa sijalle viisi.
Pinja Jyllilä oli poneineen ensimmäistä kertaa mukana HIHS:ssä. 
Kokemusta hän kuvasi ikimuistoiseksi. 
Helsinki International Horse Show kisattiin Hartwall-areenalla 18.-
21.10. Kansainvälisen kilpailun kohokohta oli esteratsastuksen 
maailmancupin osakilpailu.

Pohjanmaan Poni-
joukkueelle kultaa
Pohjanmaan ponijoukkue nappasi mestaruuden alueiden välisis-
sä esteratsastuskilpailuissa Jyväskylässä. Joukkueen ankkurina 
ratsasti Lakeuden Ratsastajien Inka Hjelt ponillaan Captain Hook. 
Ratsukko teki puhtaat ja nopeat suoritukset niin perus- kuin 
uusintaradallakin. 
Pohjanmaan joukkueen muut ratsukot olivat Emma Häggman – 
Sky III Pietarsaaresta sekä Miisa Pulkkanen  - DJ Keep On ja Saana 
Pulkkanen – Leonardo Davinci Jalasjärveltä.
Toiseksi hyppäsi Lounais-Suomen joukkue ja kolmanneksi Etelä-
Suomi.

– Kutsuin meille hevoshulluja 
tyttöjä ja poikia, ja paikalle tuli 
parikymmentä ihmistä, joiden 
lapset ratsastivat.

Syntyi seura, jonka nimeksi kek-
sittiin Lakeuden Ratsastajat.

Ideana oli nimenomaan ruve-
ta järjestämään kilpailuja, jois-
sa on kunnon palkinnot. Myös 
valmennuksissa aloitettiin heti 
huipulta, kun valmentajiksi 
hankittiin Christopher Wege-
lius, Kimmo Kinnunen, Veik-
ko Heikkilä, Pekka Larsen sekä 
koulupuolelle Kiki Nyberg. 

Täydellä höyryllä ryykäistiin 
päin valtaisia haasteita. Mikään 
ei pelottanut, kunnianhimoa 
löytyi ja kuten Ilmari Maunula 
toteaa, etenkin riskinottokykyä.
Manunkylän maneesilla vietet-
tiin pian avajaisia vuonna 1987. 
Sitten halleja alkoi nousta muu-
allekin. Heti seuraavana vuonna 
järjestettiin ensimmäiset kan-
salliset esteratsastuskisat, ja sitä 
seuraavana samanlaiset, jotka 
olivat lisäksi yksi SYP GP:n vii-
destä osakilpailusta.   

– Jos olivat järjestäjät vihreitä, 
niin sitä olivat katsojatkin. Kan-
tapään kautta opittiin kaikki, 
mutta kukaan ei varmasti seiso-
nut tumput suorina.   

– Kisoja järjestettiin vuodesta 
toiseen. Parhaina vuosina kan-
sallisia oli kolmet, kahdet esteki-
sat ja yhdet kouluratsastuksessa, 
muistelee Aino Heroja, perusta-
jajäsen hänkin.

Kaikki muu saa jäädä!

Mutta millä se ennätysmäinen 
potti kasattiin? Ilmari Maunula 
kertoo ideastaan, jonka hän nap-
pasi ravipuolelta, jossa oli kun-
non kisoja kovine palkintoineen.

– Ratsastajat maksoivat ilmoit-
tautumismaksuja pitkin vuotta. 
Lisäksi kerättiin rahaa sponso-
reilta.

Mistä ihmeestä se talkoojengi 
haalittiin?

Jokaiseen tehtävään nimettiin 
vastuuhenkilö, jonka kuului 
kerätä oma porukka ympäril-
leen. Nurmon kunta laittoi ken-

tän huippukuntoon ja toi katso-
mot, oli lanamiehiä, karsinoiden 
rakentajia ja purkajia, traktoreil-
la puskeneita. Kaikki oli uutta ja 
mielenkiintoista.

– Sukulaisille ei annettu mitään 
mahdollisuutta kieltäytyä tal-
koista, naureskelee Ilmari Mau-
nula.

– Töihin tulivat syrjäpuolen kul-
kijatkin, muistelee Hyvönen. 

Aino Heroja ja Helena Hyvönen 
kiteyttävät tuonaikaisia ajatuk-
siaan:

– Kaikki muu saa jäädä paitsi 
ratsastuskilpailujen järjestämi-
nen!

Elämän jännittävin 
kilpailu

Seuran ratsukoille tuli melkoista 
menestystäkin. 

Mieleenpainuvimpana Ilma-
ri ja Sisko Maunula mainitsevat 
Lakeuden Ratsastajien joukku-
een voittaman mestaruuden Rii-
himäellä. Voitto oli totaalinen 

yllätys. Kisassa olivat mukana 
Suomen parhaat nimi- ja raha-
miehet ”miljoonahevosineen”, 
mutta parikymppinen tyttöjouk-
ko hyppäsi tuntemattomuudesta 
ja nappasi pokaaleista komeim-
man. Joukkueessa ratsastivat 
Anna Myllymäki Ericalla, Miia 
Haaramo Wiener Floppyllä, 
Mirva Maunula Rosita DK:lla ja 
Susanna Hakola Yardbirdillä. 

– Se oli elämämme jännittävin 
kilpailu ja voitto tuntui todella 
makealta. Olihan mukana maan 
parhaimmisto, mestarijoukkue 
kuvasi kilpailun jälkeisiä tunto-
jaan.

– Pokaali on vitriinissä Nurmon 
urheilutalolla. Sen voisi hakea 
Manunkylään seuran syntymä-
päiväjuhlaan joulukuun 2. päi-
vänä, ehdottaa Aino Heroja.

Lakeuden Ratsastajien mestarijoukkueesta tehtiin lehtijuttuja.

Aino Heroja (vas.), Ilmari Maunula, Sisko 
Maunula ja Helena Hyvönen muistelevat 
mielellään aikoja, jolloin Lakeuden Ratsasta-
jat perustettiin ja seura eli heidän ansiostaan 
huippuvuosiaan mm. Pohjanmaan Potti –
esteratsastuskilpailun ansiosta.


