
Meri-Lapin ratsastajat ry:n 10-vuotisjuhlapäiväkooste, Meri-Lapin Hevospalvelun talli  

      21.5.2011 Tornio  

 

Juhlapäivä ihan kuin telkkarissa 

 
Meri-Lapin ratsastajat ry järjesti 10-vuotissynttäreidensä kunniaksi koko perheen ilmaistapahtuman 

yhteistyössä Meri-Lapin Hevospalvelun kanssa Tornion Kaakamossa sunnuntaina 21.5.  

 

Tapahtuman idea oli tarjota lapsille ja myös heidän vanhemmilleen mahdollisuuden tutustua 

ratsastukseen urheilulajina, leikinomaisesti ja näytöksin. Usein itse ratsastuskilpailuihin ei eksy  

uusia lajista kiinnostuneita satunnaisesti, joten tätä tapahtumaa mainostettiin kaupunkilehdessä ja 

radiossa. Päivän aikana alueella olikin noin 150 juhlavierasta, joille monista kosketus hevoseen oli 

ihan uusi kokemus. Juhlamielellä oli myös järjestävä seura, joka nautti saadessaan esitellä 

innostuneelle vierasjoukolle rakasta lajiaan. 

 

MeLaRa-tallikierros sisälsi viisi eri pistettä ja jokaisesta suoritetusta kohdasta sai leiman passiin. 

Täydellä passilla sai kunniakirjan kotiin tuliaisiksi. Hevosenkengänheitto, ratsastus hevosella tai 

ponilla, poniajelu, ponin harjaus ja heinäkilon arvioiminen ja punnitseminen saivat monen isän ja 

äidinkin osallistumaan tehtäviin ja sehän oli pikkuväen mieleen.  

 

Päivän aikana tarkkakorvainen sai paljon tietoa näytösten lomassa hevosten hoidosta, ruokinnasta ja 

käyttäymisestä. Ennen vanhaan tieto oli saatiin kotona arjessa jo pikkulapsena ja hevosen kengitys 

oli ihan tavallinen näky. Nyt kengitysseppä Kyösti Pajarin kengitysnäytös tallissa oli monelle jotain 

ainutlaatuista.  

 

Ponien kauneuskilpailu innosti pikkuväkeä äänestyslaatikolle. Kaikkiaan seitsemän opetusponia oli 

puunattu kiiltäviksi ja letitetty heppakerholaisten ja hoitajiensa toimesta näyttelykuntoon. Se olikin 

Heppakerhon jäsenillä koko aamun homma, kun muutama poni vielä itsepintaisesti pitää kiinni 

talviturkistaan ja joku tietenkin ehti piehtaroimaan kauneussalongin jälkeen...  

 

Kauneuskilpailun voittajaksi nousi ylivoimaisesti kevytrakenteinen, eloisasti tanssahteleva 

ponitamma Isadora hoitajanaan Jessica Hätelä. Toinen sija meni ikisuosikki shetlanninponi Ekille 

hoitajinaan  Anni-Sofia Risto ja Noora Pajari. Kolmanneksi äänestettiin kaikkien alojen 

erikoisasiantuntijaruuna Maurus, jonka oli tuunannut Julia Mäki. Ahkeralla Anni-Sofialla olikin 

todellinen menestyspäivä, sillä Heppakerhon vetäjät Riikka Saukonoja ja Sanna Lahdenperä 

palkitsivat hänet aktiivisuudesta Heppakerhon kunniakirjalla. 

 

MeLaRa:sta on kymmenessä vuodessa kasvanut yksi Lapin suurimmista ratsastusseuroista, kun 

Hevospalvelu on tarjonnut upeat puitteet valmentaumiseen. Näytöksissä esiintyivät seuran 

kansallisen tason ratsukot. Kouluratsastusta esittelivät ratsukko Katariina Pajari ja Moneta II. 

Kilpailuasuun eli frakkiin ja silinteriin pukeutunut Katariina ja lihaksikas, täydessä 

kilpailukunnossa oleva tamma Moneta esittivät laukanvaihtoja, piruetteja, passagea.. ja saivat erään 

äidin puhkeamaan kiitoksiin:”Ihan kuin telkkarissa!” (Mahtavaa, ehkä kouluratsastuksesta on 

sittenkin tulossa yleisölaji, mutta emme ole vain osanneet markkinoida sitä oikealle 

kohderyhmälle!) 

 

Päivän huippukohta oli ehdottomasti kenttäratsastuksen esittely maastoesteillä, joita hyppäsivät Ida-

Maria Kesti ja Pektavius. Jo henkeäsalpaava sisääntulo, laukkaa peltoa pitkin ja hyppy risuaidan yli 

ratsastuskentälle, sai adrenaliinin virtaamaan yleisössä ja kieltämättä meissä konkareissakin.  

 

Junioreita edusti seuran menestynein esteratsastaja Tiia Kanto Niwekillä, jotka hallitusti ratsastivat 

esteradan – virheettömästi tietenkin! Pikkuyleisö oli ihan hiljaa ja seurasi estenäytöksiä silmät 



tapillaan. Juontaja jo huolestui, että eiköhän tämä olekaan lasten mielestä mielenkiintoista 

seurattavaa. ”Onko hienoa?” kysyi juontaja spiikkien välissä. Eräs pikkutyttö pystyi vain hennolla 

äänellä ihastuneesti huokaisemaan: ”On....” 

 

Niin meille lajia jo harrastavillekin aina käy. Rakastumme hevoseen ja tiettyyn hetkeen aina 

uudelleen. 

-S.Salomäki- 

 
Näytöksissä esiintyneet ponit, hevoset ja ratsastajat: 

Meri-Lapin Hevospalvelun opetusponit: 

1. Buli- Amanda & Anni 

2. Etola – Adele 

3. Maurus – Julia 

4. Isadora – Jessica 

5. Eki – Anni-Sofia & Noora 

6. Tarantino – Emma 

7. Alpo - Emilia & Fanny 

 

Opetushevoset: 

 Venta ja Riikka 

 Nirine ja Sanna 

 Kalwaria ja Janina 

 Pomera ja Jenna 

 

Kouluratsastusnäytös 

 Katariina Pajari ja Moneta II (om. Katariina Pajari ja Teija Horsma) 

 

Kenttäratsastus (maastoesteet): 

 Ida-Maria Kesti ja Pektavius (om. Ida-Maria Kesti) 

Esteratsastus: 

 Tiia Kanto ja Niwek (om. Tiia Kanto) 

  

Kuvia tulossa MeLaRa:n nettisivuille www.melarat.net 
(Kuvat Sanna Lahdenperä) 

 

Haluatko ottaa yhteyttä? 

Ratsastustunti- ja leiritiedustelut: Meri-Lapin Hevospalvelu, www.m-lhp.fi Katariina Pajari,  

puh.040 5117 387 (Uudet lasten ja aikuisten alkeiskurssit alkavat taas syksyllä. Naperoratsastusta 

kesällä joka  toinen sunnuntai. Seuraa tiedotteita www.m-lhp.fi) 

 

Ratsastusseuran MeLaRa ry:n yhteyshenkilö: jäsensihteeri Kristiina Rauma, 

kristiina.rauma@pp.inet.fi www.melarat.net 

puh. 045 1241 660 Seuran jäsenet saavat paljon rahanarvoisia etuja mm. Hevospalvelun 

ratsastustunneista! 

 

MeLaRa:n Heppakerho: Sanna Lahdenperä puh. 040 7356 489 ja Riikka Saukonoja puh. 040 7675 

907 (Heppakerho jäi kesälomalle, mutta se aloittaa taas koulujen alkaessa elokuussa. Seuraa 

tiedotteita www.melarat.net ) 
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