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Emilia Kaupinmäki ehti olla 
jo epätoivoinen ensimmäis-
tä hevosta etsiessään. Hän ajat-
teli, ettei sellaista olekaan, joka 
tuntuisi heti omalta. Lopulta se 
oma löytyi kuitenkin yhdistetyl-
tä loma- ja hevosenhakureissul-
ta Hollannista palatessa Karijoen 
Myrkystä.

Kaupinmäen hevosella on 
Manunkylän ratsutallin pisin (ja 
varmasti vaikein) ja lyhin nimi. 
Se on Eclipse Vd Middelstede, 
lempinimeltään Kuu. Se on 
9-vuotias, tummanpunaruunik-
ko BWB-tamma, joka oli tullut 
Belgiasta Suomeen pari viikkoa 
ennen kohtaamistaan tulevan 
omistajansa kanssa.

”Kyllä sinä sitten 
tiedät”

– Kyllä sinä sitten tiedät, kun sen 
hevosen kohtaat ja menet sel-
kään. Se tuntuu heti omalta.

Näin puhelivat ihmiset Emilial-
le hänen etsiessään ensimmäis-
tään. Emilia surffaili netissä, otti 
yhteyksiä ja kävi kokeilemassa 
kiinnostavia tapauksia Helsin-
gissä, Tampereella, niin  ja siel-
lä Hollannissa. Kaikenlaisia tuli 
vastaan, ihan hyviäkin, mutta 
aina niissä oli joku, joka ei vas-
tannut vaadittuja kriteerejä. 

– Yleisesti ottaen hevoset oli-
vat vähemmän kuin niistä luvat-
tiin. Yhdellä oli mahahaava, toi-
nen oli pelkkä esteratsu, yksi oli 
liian iso...

Hevosen piti olla tietyn ikäinen 
ja kokoinen sekä tietyn hintai-
nen. Luonteelle oli asetettu kor-
keat vaatimukset, koska hevo-
nen ei Emilian mukaan ole vain 
urheiluväline vaan myös lem-
mikki – sen kanssa pitää olla 
mukava puuhata. Samoin oli 
tärkeää, ettei hevonen ole pelk-
kä esteratsu vaan taitaa asiat ja 
on kiva ratsastaa myös sileäl-
lä. Emilia halusi hevosensa ole-
van myös sporttinen, sellainen 
moderni urheilutyyppi.

– Jostain kumman syystä halu-
sin tamman. Tästä on sanottu, 
että se on kuin ruunattu tamma, 
Emilia nauraa.

– Koska halusin kisata, en vain 
harrastaa, ammattilaiset neu-
voivat, että hevosen pitää olla 
varma 110 cm:n hyppääjä, jolla 
on tuloksia myös koulusta ja sel-
lainen, joka opettaa minua.

Vaikea mutta mahtava

– Itse asiassa Kuu täytti kaikki 
kriteerit. Se on koulutustasol-
taan Vaativa B ja esteillä sillä on 
hypätty 125 cm:n luokkia.

– Se tuntui vaikealta ja vahvalta, 
mutta aivan mahtavalta, Emilia 
kuvailee ensimmäistä ratsastus-
taan.

Ihan heti hän ei tohtinut tehdä 
päätöstä, koska jäi miettimään, 
onko se hänelle liian hankala. 
Keski-Euroopassa kun hevosia 
ratsastavat usein vahvat miehet. 
Toiselle kokeilukerralle mukaan 

ammattilaisystävänsä Sanna-
Kaisa Tastulan ja Riitta Oja-
lan. Lopulta Sanna-Kaisan kom-
mentti oli ratkaiseva:

– Tämän voisin ottaa itsekin.

Se oli ammattilaisen siunaus ja 
Emilia päätti ottaa riskin, kuten 
hän itse kuvaa. Nyt hevosen 
kanssa on työskennelty siten, 
että se on saatu paremmin kuu-
lolle herkillä avuilla. Se on myös 
oivaltanut, ettei tarvitse ryysätä 
lujaa vaan päinvastoin hitaasti 
edeten.

– Siksi minulla tuli ensimmäisis-
sä kisoissa hitaita aikoja, kun yri-
tin saada sen vain laukkaamaan 
hitaassa tempossa. 

Tavoitteet korkealla

Kuu oli menettänyt kuljetuk-
sessa lihaksensa ja oli hyvin 
”kuiva”. Nyt sen lihaskuntoa 
on parannettu ruokinnalla ja 
oikeanlaisella liikunnalla. Emili-
an mukaan sitä on työstetty kuin 
nuorta hevosta ikään vain eteen 
alas -ratsastuksella. Se on jo nyt 
paljon paremmassa kunnossa 
kuin tullessaan.

Emilia pääsi sillä melkein heti 
esteradoille, ensin 80cm:n ja 90 
cm:n radoille, ja nyt Lakeuden 
Ratsastajia edustava ratsukko on 
kisannut jo metrinkin luokkia.  

– Tavoitteenamme on pääs-
tä starttaamaan 110 cm:ää vielä 
tällä kaudella, onnellinen hevo-
senomistaja toteaa.
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EclipsE Vd MiddElstEdE 
– toiVEidEn täyttyMys

Lakeuden Ratsastajien Pinja Jyl-
lilä debytoi hienosti hevosellaan 
Stalingrad sijoittumalla viiden-
neksi Helsingissä, Husön rat-
sastuskeskuksessa järjestetyssä 
kansallisen Junioricupin 4. osa-
kilpailussa. Junioricup hypättiin 
tasolla 120 cm arvostelulla AM5. 

Pinja ja ”Nalle” tekivät perusra-
dalle nopeimman ajan neljällä 
virhepisteellä. Pinja ja Stalingrad 
voittivat puhtaalla ja nopealla 
suorituksellaan ennen kansal-
lista Junioricup-luokkaa hypä-
tyn 115 cm alueluokan. Luokas-
sa lähti 24 ratsukkoa.

Inka Hjelt ratsullaan Best 
Surprise nappasi hopeaa ja Kira 
Pellinen Munsboro Sargentil-
la pronssia Pohjanmaan poni-
pokaalissa Kokkolassa. Kisa oli 
kaksiosainen ja sijoitukset rat-
kaisi koulu- ja esteratsastuk-
sen yhteispisteet. Samoissa kil-
pailuissa Inka Hjelt ja Captain 
Hook-poni voittivat Kokkolan 
Ratsastajien 50-vuotisjuhlaluo-
kan tasolla 100cm ja ponillaan 
Best Surprise Inka sijoittui sijalle 
9. Luokassa oli 40 lähtijää. 

Kira Pellinen ja Munsboro Sar-
gent puolestaan nappasivat hie-
nosti neljännen sijan 90 cm:n 
luokassa.

Suomen Ratsastajainliitto on 
valinnut Lakeuden Ratsastajat 
mukaan uuteen Talent Program 
-laatuohjelmaan pilottiseurak-
si. Ohjelma käynnistyy syksyllä. 
Mukana ohjelmassa on kaikki-
aan yksitoista ratsastusseuraa eri 
puolilta Suomea. 

Ohjelman tavoitteena on houku-
tella nuoria kilpaurheilun polul-
le, tarjota laadukasta valmen-
nusta sekä kerätä tilastotietoa eri 
ikäryhmien määristä ja tasoista.
Talent Program käynnistyy 

ohjelman I-tasosta, seuratason 
valmennuksesta. Seuratason 
Talent-valmennus on kohdis-
tettu ensisijiaisesti nuoriin, noin 
10–18-vuotiaisiin. 

Seinäjoella toimivat ratsastus-
koulut Manunkylän Ratsutal-
li sekä Cavallo ovat mukana 
yhteistyössä. Samoin Lakeuden 
Ratsastajien käyttämät valmen-
tajat, master-ratsastuksenopetta-
jat Susanna Kupari sekä Kimmo 
Sulkala lähtevät mukaan ohjel-
maan.
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