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Vappua voi viettää monella tapaa ja lähes kolmekymmentä suomalaista 
matkaratsastuksen harrastajaa vaihtoi perinteisen rilluttelun matkarat-
sastuskilpailuihin. 29.4.–1.5.2016 kilpailtiin Viron Jänadassa ensim-
mäistä kertaa kansainvälisellä FEI CEI 1-3*-tasolla. Kilpailukeskus oli 
uusi ja tarjosi suhteellisen tekniset reitit, joilla vaihtelevat pohjat tekivät 
suorituksesta erittäin haastavan. Korkeuserot eivät olleet merkittävät, 
mutta pieniä jyrkkiä nyppyöitä reitille mahtui paljon.
 Suomalaisia ratsukoita oli ilmoittautunut mukaan peräti yhdeksän ja
torstain kuluessa kaikki tiimin saapuivat paikalle. Jänada on n. 50 kilo-
metrin päässä Tallinnasta, joten matkustamista ei satamasta tullut ko-

Suomalaiset matkaratsastajat
kilpailumatkalla Virossa

vinkaan paljoa. Yhdeksän suomalaisen hevosen lisäksi kilpailuissa oli 
mukana osallistujia Ruotsista, Venäjältä, Puolasta ja tietenkin Virosta. 
Torstai meni hyvin pitkälti tavaroita purkaessa, hevosia kevyesti liikutelta-
essa ja huoltoon tarvittavia elintarvikkeita hankkiessa. Tallin vieressä oli 
pieni kauppa ja viihtyisä ruokapaikka ja kilometrin päässä sijaitsi ihmisien 
majoituspaikat. Maali ja taukoalue sen sijaan löytyivät kymmenen kilomet-
rin päästä, joten logistiikkaa vaadittiin melkoisesti.
 Perjantaina  kaikki suomalaiset kilpailijat kävivät tutustumassa hevos-
ten kanssa reitteihin ja huoltotiimit kävivät tutustumassa mahdollisiin 
huoltopaikkoihin. Koko päivälle riitti tehtävää, niin kuin aina. Kilpailun 
ensimmäiset hevostarkastukset suoritettiin perjantaina alkaen kello 
17:00. Juteltiinkin siinä vähän porukalla, että noin tunti ennen ensim-
mäisiä tarkastuksia ilmapiiri sähköistyy. Ihmisten askeleet nopeutuvat 

ja kasvojen ilmeet jännittyvät. Jännityksen voi ihan aistia. Äänenpainot 
madaltuvat ja tunnelma on odottava.
 Panostus kilpailemiseen kansainvälisellä tasolla on kova. Se, että 
saa hankittua hevoselle osallistumisoikeuteen vaadittavat tulokset vaatii 
tunteja ja tunteja satulassa. Ajankäytön lisäksi myös taloudellinen pa-
nostus on runsasta. Suomessa ei lajille ole löytynyt mainittavia tukijoita, 
joten ulkomailla kisoja kiertävät tiimit maksavat jokaisen sentin omasta 
pussistaan. Ja kun kyseessä on aina useamman päivän reissu ja mukaan 
tarvitaan myös huoltojoukkoja, niin rahaa palaa. Kuten hevosurheilussa 
tietenkin yleensäkin. Mutta kun aineellinen ja henkinen panostus on 

näin suurta, niin on ihan ymmärrettävää, että ensimmäinen tarkastus 
saa sykkeen nousemaan. Jos lähtölupaa ei heltiä, niin kaikki on ollut 
täysin turhaa. Ensimmäinen tavoite ja ensimmäinen voitto on se, että 
saa alkutarkastuksessa lähtöluvan. Tästä syystä tiimit myös laitetaan 
ensimmäiseen koetukseen, kun hevosta alkutarkastukseen valmistellaan. 
Lisäksi kullakin tiimillä on omat taktiset juttunsa, jotka jo tässä vaiheessa 
otetaan käyttöön.
 Tällä kertaa kävi niin, että alkutarkastuksissa lähtöluvan sai kahdek-
san suomalaista ratsukkoa. Tuomarilinja oli tiukka ja yllättävän moni rat-
sukko jäi kilpailun ulkopuolelle. Se on totaalisen lamauttavaa. Erityisesti 
tunsimme myötätuntoa venäläistä tiimiä kohtaan. Tiedossa on, että heillä 
kestää aina rajalla monta tuntia. Lisäksi tällä kertaa oli ongelmia myös 
nesteytyksen kanssa ja ratsastaja oli hakemassa kilpailuista viimeistä 

MM-kvaaliaan 160 kilometrin matkalta, joten paljon oli pelissä. Nämä on 
aina ikäviä juttuja, eikä asianomaisia helpota yhtään se tieto, että hylkä-
ykset kuuluvat lajin luonteeseen. Silti sitä toivoisi, että hevonen, jonka 
kanssa on paljon tehty töitä olisi kilpailupäivän aattona siinä kunnossa, 
että saisi mahdollisuuden ratsastaa edes ensimmäisen lenkin.
 Tarkastuksen jälkeen hevoset pääsivät yöpuulle, ihmiset kiirehtivät 
syömään ja nukkumaan. Kaikilla oli herätys kuitenkin neljän ja viiden 
välillä, joten mitenkään ruhtinaallisia yöunia ei kisareissuilla kukaan kos-
kaan saa. Ennen viittä aamulla oli tallilla jo täysi höyry päällä. Siellä oli 
ollut aika lämmintä, joten moni kiirehti ottamaan hevosta ulos viileään 
aamuilmaan. Virossa ruoho vihersi jo mukavasti ja muun tankkauksen
lisäksi hevoset tyytyväisinä nyhtivät tuoretta ruohoa. Tällä tasolla hevo-
set ovat jo sen verran kokeneita kisaajia, joten ne tietävät kyllä, mistä on 
kyse. Suurempaa showta ei siis ole tarjolla. Kotimaan pienissä kisoissa 
hässäkkää on huomattavasti enemmän, kun hevoset jännittävät yhteis-
lähdön aiheuttamaa vähän jännittävää tilannetta.
 Ensimmäisenä suomalaisista oli tulessa Team Lampisen ratsukko 
Tanja Lampinen ja Kuvaharjun Andorra ox, jotka lähtivät hakemaan CEI 
2* 120 km -tulosta. Suomalaisten kannustaessa ratsukko lähti liikkeelle. 
Ratsukko etenikin rohkeasti kärjessä tai kärjen välittömässä tuntumassa. 
Ikävä kyllä suoritus keskeytyi viimeiselle tauolle tultaessa. Tässä vaihees-
sa ratsukko oli ensimmäisellä sijalla, sillä kilpakumppanit olivat jääneet 
matkan varrelle erinäisistä syistä johtuen. Harmitus oli suuri, mutta ke-
väisen kolea tuuli ja vaativat pohjat tekivät tehtävänsä. Hevoset jäykis-
tyivät helposti ja vähänkään epäsymmetrinen liike aiheutti heti sen, että 
tuomari liputti ratsukon ulos.
 CEI 1* 80 km -luokassa starttasi kuusi suomalaista ratsukkoa. Ennen 
kilpailua oli pienimuotoisesti tehty kartoitusta ratsukoiden tavoittelemista 
keskinopeuksista ja näin olleen suomalaisista muodostui kaksi pientä 
ryhmää. Vaiheikkaan ja vaativan kisan jälkeen toiseksi sijoittuivat Kari 
Kärkkäinen ja Princzis SE ox ajalla 5:01:09 (keskinopeus 15.93 km/h) 
ja kolmanneksi ratsastivat Anne Perälä ja Millionfield’s Roadrunner ajalla 
5:01:11. Seurakaverukset ratsastivat lähes koko matkan yhdessä ja 
huoltotiimit tekivät myös saumatonta yhteistyötä. Hevoset eivät suoriutu-
neet välitarkastuksista ihan samaan tahtiin, mutta aiemmin seuraavalle 
lenkille päässyt lähti vähän verkaisemmin, niin muutaman kilometrin jäl-
keen ratsukot olivat taas yhdessä. Henkisesti se on aina sekä hevoselle 
että ratsastajalle helpompaa edetä pitkä matkoja, jos on mieleistä seu-
raa. Ratsukoiden välinen paremmuus ratkesi vasta loppusuoralaukoil-
la. Neljänneksi ratsasti Jaana Päiväranta hevosellaan Yasser Jump ja 
seitsemänneksi ratsasti nuori Roosa Salopää hevosellaan Ardas LT ox. 
Ratsukko debytoi tässä kisassa kv-tasolla.
 Suomalaismenestyksen aurinkoisessa kevätsäässä alleviivasi kansalli-
sen tason 80 km:n kilpailuun osallistunut nuori Sara Töppärä hevosel-
laan Hypnoze. Ratsukko sijoittui kolmanneksi. Tämäkin ratsukko alkaa 
olla vähitellen valmis siir tymään kv-tasolle ja ulkomailla kilpailut kansalli-
sen kisa oli varmasti hyvää oppia tulevia koitoksia ajatellen.
 Seuraavan kerran suomalaiset matkaratsastajat suuntaavan vielä vä-
hän isommalla ryhmällä syyskuun puolessa välissä Liettuaan. Siellä jär-
jestetään 2017 PM-kilpailut ja monen nyt mukana olleen seuraava iso 
tavoite on jo asetettu sinne asti. Mutkia on monta matkalla ja niin kuin 
tiedetään voi hevosten kanssa tapahtua ihan mitä tahansa. Toivottavasti 
suomalaiset ovat ensi vuoden PM-kilpailuissa mukana kahdella kilpailu-
kykyisellä joukkueella. Nyt ainakin suuntaus on hyvä ja ulkomailla asuvien 
ratsastajien lisäksi kilpailijoita löytyy myös kotimaasta. Ja joukkueessa 
on voimaa, kunhan me suomalaiset myös opimme sen voiman ottamaan 
käyttöön.

Teksti ja kuvat: Heidi Laurinen

Aamuauringossa lähtöä odottelee Kari Kärkkäinen & Princzis.Kari Kärkkäinen & Princzis etualalla ja takana tulee Anne Perälä hevosellaan
Millionfield’s Roadrunner.

Maaliin laukkaavat Kari 
Kärkkäinen & Princzis
etualalla ja taaempana
Anne Perälä hevosellaan
Millionfield’s Roadrunner.

Suomalaisia mukana kilpailemassa:

FEI CEI 2* 120 km:

Tanja Lampinen ja Kuvaharjun Andorra ox
(Wytok PL – HC Amaretto – Kismet SE, kasv. Ravantti Jukka & Minna)

FEI CEI 1* 80 km:

Kari Kärkkäinen ja Princzis SE ox
(Majestic Prince SE – Chimra SE – Ramses NL, kasv. Louise Hermelin, 
om. Great Wild Horses Oy)

Anne Perälä ja Millionfield’s Roadrunner (Shalomon ox – V.K. 
Granada, kasv. Rask Suvi & Vehanen Krista)

Jaana Päiväranta ja Yasser Jump
(Maraton Jump – Fiona ox – Kismet SE ox, kasv. Katrin Aia)

Roosa Salopää ja Ardas LT ox
(Admirolas LT – Alyva LT – Elbrus LT, kasv. UAB Vilniaus Zirgynas)

Kirsi Oittinen ja Ruk Rotrico ox
(CVR Cellini – Krhamona – Primo SE, kasv. Rintamäki Kristiina & 
Rhianon)

Krista Kupari ja Wierusz

CEN 80 km:

Sara Töppärä ja Hypnoze
(CVR Cellini ox – Sunny Pocahontas, kasv. Johanna Tammela)

Elina Långvik ja Pepper Queen

Tulokset kokonaisuudessaan:
http://www.antrotsenter.ee/tulemused/2016fei

Taphtuman fb-sivu:
https://www.facebook.com/events/536344389863713/?active_
tab=posts

Videotunnelmia:
https://www.youtube.com/watch?v=PE_cgvmq4nc


