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Viimevuosina on matkaratsastusharrastajien suuri toive ollut, että 
edes kerran vuodessa myös Suomessa kilpailtaisiin kansainvälisellä ta-
solla. Vuosi 2013 tuotti pettymyksen ja lähimmät kv-kilpailut järjestet-
tiin Virossa ja Ruotsissa. Kilpailumatkan kustannukset nousevat mer-
kittävästi, kun lähdetään hevosten ja tiimin kanssa ulkomaille ja mo-
nelta nousevalta ratsukolta kilpailumatka jää toteuttamatta. Onnek-
si tänä vuonna tilanne on parempi ja pohjoismaisen kilpailukauden 
avaa maaliskuun lopulla Jokioisilla järjestettävä Springtime Ride. Tä-
män hetken tiedon mukaan kotimaan kärkiratsukoiden lisäksi kevään 
kilpailuihin on tulossa osallistujia ainakin Venäjältä, Virosta ja Norjasta. 

Kilpailujen järjestäminen on haastava hanke

Matkaratsastuskilpailujen järjestäminen on yleensäkin varsin työläs-
tä. Sopivan kilpailukeskuksen löytämisen lisäksi erittäin haastavaa 
on erilaisten ratsastusreittien suunnittelu ja toteuttaminen. Rata-
mestarin täytyy pystyä rakentamaan useampia mielekkäitä ja turval-
lisia reittejä, jotka ovat pituudeltaan vähintään 15 km ja enintään 40 
km. Näistä lenkeistä rakennetaan kuhunkin luokkaan sopivat kom-
binaatiot. Jotta ratsukot voidaan reiteille laittaa ratsastamaan täytyy 
ensin hakea jokaiselta tiekunnalta ja maanomistajalta lupa. Tämä ei 
ole aivan yksinkertainen ja helposti hoidettava tehtävä. Eikä lupia 
aina heru, joten reittisuunnitelmat saattavat mennä kerralla uusiksi. 
Vielä ennen kilpailupäivää täytyy järjestäjän piirtää reiteistä kartat 
kilpailijoille ja käydä merkitsemässä ratsastettavat reitit eri värisillä 

Matkaratsastajat tähtäävät kotimaisiin FEI-kilpailuihin

nauhoilla ja nuolilla siten, että reippaammassakaan vauhdissa ete-
nevällä eksymisen vaaraa ei ole. Järjestävältä taholta vaaditaan osaa-
misen lisäksi huikeaa määrää aikaa, intoa ja mielikuvitusta.

Ratsukoiden valmistautuminen ennen kilpailuja

Samaan aikaan kun syksyllä kevään kilpailujen järjestäjät alkoivat 
hahmotella tulevaa tapahtumaa, aloittivat myös ratsastajat ja val-
mentajat hevostensa valmistelun. Yli 80 kilometrin kilpailusuoritus 
vaatii todella pitkää ja suunnitelmallista valmistautumista. Yleensä 
matkaratsastushevoset pitävät lepotaukoa syksyn kelirikkokautena. 
Silloin on hyvin aikaa ladata akkuja ja keräillä vähän massaa. Kun lu-
mi saadaan maahan, alkaa peruskuntokausi. Matkaratsulla se tar-
koittaa pitkäkestoisia rauhallisia lenkkejä ja tasapainottavia lepojak-
soja. Sydäntalvella voikin usein nähdä värikkäissä varusteissa matka-
ratsastajia taittamassa matkaa rauhallisesti, mutta sitkeästi otsalam-
put vilkkuen pakkasista tai lumimyräköistä piittaamatta.

Vuoden alkuun oli sijoitettu ensimmäinen maajoukkuevalmennus 
ja sen jälkeen moni ratsukko siirtyi tekemään enemmän voimahar-
joittelua. Tammikuun puolessa välissä aloitettiin kotimainen kilpai-
lukausi paukkuvassa pakkasessa. Kylmä sää ei pelästyttänyt innok-
kaista harrastajia, vaan moni teki hyvän avauksen kauteen, vaikka 
pohjat olivat suhteelliset kovat. Muutama ratsukko viimeisteli kvaa-
lejaan ja näin ollen he voivat tällä hetkellä rauhallisin mielin valmis-
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tautua elämänsä ensimmäiseen kv-tason kilpailuun. Joillakin kvaa-
lit ovat vielä kesken ja tekemistä riittää ennen maaliskuun loppua.

Tammikuun kilpailuista jokainen osallistunut tiimi sai varmasti tär-
keää tietoa siitä, missä kohtaa ollaan menossa ja mitä on vielä teh-
tävä ennen asteen verran kovempaa haastetta. Ensikertalaiset tus-
kin lähtevät ihan tosissaan kilpailemaan ulkomaalaisten ratsukoi-
den kanssa, mutta kansainvälisen tason kilpailemista ei voi harjoi-
tella muuten kuin osallistumalla kilpailuihin. Oman vauhdin ja ta-
son vertaaminen ulkomaalaisiin kilpakumppaneihin antaa korvaa-
matonta informaatiota ja usein myös lisää motivaatiota tehdä työ-
tä, jotta vastaavan tason saavuttaisi myös itse. Paras tapa saada kan-
sainvälisen tason ratsukoita on järjestää kilpailuja kotimaassa. Kyn-
nys lähteä ensimmäisiin kilpailuihin ulkomaille on suuri ja monelta 
niin suuri harppaus saattaisi jäädä tekemättä. Toivottavasti kevään 
kilpailut innostavat mahdollisimman monia jatkamaan kilpailukaut-
ta toukokuussa Virossa.

Helmikuun alussa järjestettiin Ypäjällä kauden ensimmäiset rata-
harjoitukset. Kaikki maajoukkueratsukot eivät olleen mukana ja val-
mennus oli kaikille muillekin ratsukoille avoin. Maajoukkuevalmen-
taja Nina Mickelsson suunnitteli kullekin ratsukolle sopivan harjoi-
tuksen. Tälläkin kertaa jokainen ratsukko sai arvokasta tietoa hevo-
sen nykytilasta ja oivia neuvoja tulevia viikkoja ajatellen. Maaliskuun 
lopun kisoja ajatellen helmikuussa treenataan vielä kovaa, mutta sen 

jälkeen täytyy hevosille antaa vapaata ja herkistellä niitä kohti vaa-
tivaa kilpailua. Maaliskuun alussa moni käy vielä tekemässä kilpai-
lunomaisen harjoituksen tai osallistuu johonkin lyhyemmän matkan 
kilpailuun. Sitten kaikki onkin oikeastaan tehty.

Startti lähestyy

Mikään ei ole varmaa, ennen kuin 29.3. varhain aamulla lähtölupa 
on annettu. Monta mutkaa on matkassa ja jonkun mitättömältä tun-
tuvan asian vuoksi koko hanke ja yli puolen vuoden työ voi kellah-
taa kumoon. Jotta tulos tai sijoitus saavutettaisiin täytyy kaiken olla 
kohdillaan. Viimeisten viikkojen ja päivien valmistautuminen pun-
nitaan koko päivän kestävässä kilpailussa. Varusteiden, kengityksen 
ja ratsastajan henkisen vireen täytyy olla täysin kohdillaan kilpailu-
päivän aamuna. Päivän kunto testataan pitkän ja vaihtelevan kilpai-
lun aikana. Usein ratsukon matka katkeaa ennen maalia, mutta jos 
maalilinja ylittyy ja hyväksytty tulos saavutetaan, on se aina voitto.

Kun tätä juttua kirjoitetaan helmikuussa, ovat vanhat konkarit Tan-
ja Lampinen, Olli Tahkokallio ja Kari Kärkkäinen tiukasti tähtäämässä 
120 kilometrin kilpailuun (FEI CEI 2*). Nuorista lupauksista kilpailuun 
ovat lähdössä mukaan Nea Mickelsson, Sonja Halme ja Tara Repo. Li-
säksi uusia haastajia, nuoria ja aikuisia, nousee varmasti mukaan 80 
kilometrin kilpailuun (FEI CEI 1*). Jos kaikki menee hyvin ja suunnitel-
mien mukaan, niin lähtöviivalla nähdään 10 suomalaista ratsukkoa.

Kari Kärkkäinen & Avialis LT ox, Nea Mickelsson & Azartas LT ox, Olli Tahkokallio & Alea SE ox ja Tara Repo & Zodina (Zodiak SE ox x Hatting Diana).

Nea Mickelsson ja Anna NL ox 
kirpakassa kisasäässä.

Tanja Lampinen & El Pedro 
(El Fuego ox x P.P. Pamela, 

kasv.&om. Lampinen Markku & Ritva) 
ja Kari Kärkkäinen & Princzis SE ox.


