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Liesjärvellä järjestetään usein matkaratsastuskilpailuja ja tälläkin 
kertaa kilpailukeskus oli saatu rakentaa Iso-Herttuan tilan pihapii-
riin ja isäntäväki oli innokkaasti mukana järjestelytouhussa. Tilan 
omat hevoset nauttivat laidunkaudesta, joten kilpailijoiden hevo-
set saivat yöpyä tilan tallissa. Mestaruus mitellään Suomessa 100 
km:n matkalla, joten ratamestari on saanut aloittaa työnsä jo hyvis-
sä ajoin, kun sopivia lenkkejä on suunniteltu. Pääluokan matka ra-
kentui kahden eri lenkin varaan. Toinen oli mitaltaan 32 km ja toi-
nen 16,5 km. Lenkit kulkivat pitkin pieniä ja vähän isompia hiekka-
teitä, joilla liikenne oli varsin vähäistä. SM-luokassa kumpikin lenk-
ki kierrettiin kahdesti ja kunkin lenkin jälkeen eläinlääkäri suoritti 
hevostarkastuksen. Samoja lenkkejä sovellettiin myös muissa luo-
kissa, joten kaikki päivän osallistujat kiersivät kyseisiä lenkkejä su-
lassa sovussa. SM-luokan lisäksi tarjolla oli eri mittaisia alue- ja seu-
raluokkia. Yhteensä mukaan lähti 25 ratsukkoa.

Perjantaina järjestävä taho viritteli kilpailukeskuksen valmiiksi ja 
pidempien luokkien eläinlääkäritarkastukset suoritettiin jo illalla. 
Näin säästettiin aamun kiirettä ja ruuhkaa. Järjestäjällä on aina sata 
asiaa tehtävänä viimeisillä hetkillä ja niin tälläkin kertaa viimeiset 
reittimerkit saatiin paikoilleen otsalampun valossa. Aamulla kaikki 
oli kuitenkin valmista, kun ensin mestaruusluokan ratsukot osallis-
tuivat lipunnostoon ja sen jälkeen starttasivat matkaan kellon tar-
kasti tasan 7:00. Helteisen kesän päätteeksi odotettiin tukahdutta-
van kuumaa kilpailupäivää, mutta kaikkien iloksi aamu valkeni vii-
leähkönä ja ohut pilviverho suojasi suurimmalta kuumuudelta lä-
pi kilpailupäivän. Ratsukoita muistutettiin ennen lähtöä siitä, et-
tä muistavat juoda ja juottaa hevosiaan ja pitää itsensä ja ratsunsa 
mahdollisimman viileinä läpi päivän.

Matkaratsastuskausi on jo elokuulle mentäessä ottanut veronsa. 
Pitkille matkoille ei lähdetä kilpailemaan, jos ratsastajan mielessä 
on pienikin epäilys, että matka on hevoselle tai ratsastajalle liikaa. 
Tästä syystä moni ratsukko joutui jättämään kilpailun väliin. Lisäksi 
muutama potentiaalinen osallistuja oli estynyt ja lopulta osallistu-
jia oli mestaruusluokan lähtöviivalla vain neljä:

1. Tanja Lampinen Rierat – Kuvaharjun Andorra ox, 8v, ruuna
2. Mari Marjatsalo SuMaRa – Handsome, 11v, tamma
3. Emma Siuvo SuMaRa – El Sahram, 13v, tamma
4. Olli Tahkokallio SuMaRa – Alea ox, 16v, tamma

Mukana mestaruusluokassa oli mukava sekoitus nuoruutta ja in-
toa, kokemusta ja harkintaa, riskiä ja varmistelua. Juuri sitä kaikkea, 
mitä hyvässä kilpailussa pitääkin olla. Jokaisella ratsastajalla tiimei-
neen oli kuitenkin yksi ja sama tavoite, voittaa mestaruus ja viedä 
hevonen hyväkuntoisena läpi 100 km:n kilpailun. Ennakkoon mita-

leita on turha jakaa, sillä matka on niin pitkä, että sen aikana voi ta-
pahtua ihan mitä tahansa. Pienikin juttu voi muodostua suureksi ja 
matka jää kesken.

Pääluokkaa tuntia myöhemmin startanneessa 65 km:n luokassa 
haettiin kvaaleja seuraavan vuoden pitkiin kilpailuihin. Mukana oli 
kokeneita ratsastajia vähän kokemattomammilla hevosilla. Tälle 
keskipitkälle matkalle oli ilmoittautunut mukaan kolme ratsukkoa 
ja jokaisella oli oma henkilökohtainen tavoite, eikä niinkään tarve 
kisailla muiden osallistujien kanssa. Matkaratsastukselle kun on hy-
vin tyypillistä, että jokainen tiimi asettaa aika- tai nopeustavoittei-
ta riippumatta siitä, millaisen sijoituksen se tuo.

Luokka 3, 65 km ihanneaika
5. Jaana Päiväranta SuMaRa – Yasser Jump, 10v, ruuna
6. Kari Kärkkäinen Rierat - Princzis SE ox, 10v , ruuna
25. Ines Beilmann EER – Vandah el Aryes, 5v, tamma
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Aamun usvaisista hetkistä lähtien luokkia starttasi tasaisena nau-
hana. Luokkien väliin pujahtivat pidempien matkojen menijät su-
juvasti. Matkaratsastuksen säännöissä sanotaan, että hitaam-
mat ratsastajat väistävät nopeampia, ylempien luokkien menijöi-
tä. Kaikki mahtuivat sopuisasti samoille reiteille, vaikka eri luok-
kien osallistujat etenivät hyvinkin erilaisilla nopeuksilla. Pidem-
pien matkojen menijät pitivät parhaimmillaan yli 20 km/h vauhdil-
la, kun taas lyhyempien luokkien ratsukot saattoivat edetä ajoittain 
6-7 km/h nopeudella.

Tässä vaiheessa vuotta moni ratsukko on jo noussut alkukautta 
korkeammalle tasolle ja näin ollen Liesjärvelläkin nähtiin ilahdutta-
van paljon uudessa luokassa kisaavia ratsukoita. Kun päästiin ilta-
päivän puolelle, niin lyhyemmät luokat saapuivat maaliin ja havait-
tavissa oli iloisia naamoja, kun uudelta tasolta tipahti hyväksyttyjä 
suorituksia. Jokainen suoritus päättyy eläinlääkärin tarkastukseen. 
Siitä on selvittävä puhtain paperein, ennen kuin suoritus on hyväk-
sytty. Ontuva tai loppuun ajettu hevonen ei eläinlääkärin tarkas-
tusta selvitä, jolloin ratsukko hylätään. Jokainen matkaratsastusta 
harrastava tekee kaikkensa, että hevonen kulkee läpi kilpailun ha-
lukkaasti ja hyvävoimaisena. Vaikka hylkäykset kuuluvat osana la-
jiin, ei niitä huvin vuoksi kukaan ota, vaan pyrkimys on aina hyväk-
syttyyn suoritukseen. Se on matkaratsastajalle jo voitto.

Pidemmillä matkoilla pidettiin hyvää vauhtia yllä. Pääluokan kärki-
ratsukko (Emma Siuvo ja El Sahram) tulivat ensimmäiselle tauolle 
keskinopeudella 17,5 km/h. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen 
32 km:n lenkki oli ratsastettu aikaan 1:49:34. Alle kahden minuu-
tin palauttelulla hevonen oli valmis tarkastukseen ja ratsukko pääsi 
jatkamaan matkaa muutaman minuutin erolla seuraavaan ratsuk-
koon. Ero riitti ja tämän jälkeen Emma ei enää saman luokan kans-
saratsukoita nähnyt.

Alemmassa 65 km:n luokassa kärkiratsukko (Kari Kärkkäinen ja 
Princzis) tuli ensimmäiselle tauolle keskinopeudella 16,2 km/h, jo-
ka tarkoittaa, että 32 km:n lenkkiin oli käytetty aikaa 1:58:15. Myös 
Kari kiirehti hevosensa kanssa tarkastukseen, eikä nähnyt enää 
oman luokkansa ratsukoita lopun matkan aikana. Muiden luokkien 
ratsukoita toki sitäkin enemmän. Maalissa Kari ja Princzis olivat en-
simmäisiä luokassaan ja ratsukko on valmis pidemmille matkoille.

48,5 km:n luokassa kärki (Kai Torp ja Breget)  saapui maaliin kes-
kinopeudella 12,4 km/h. Kaikki luokat kiersivät ennen maalia mie-
lenkiintoisen hevosenkenkälenkin ja varsinkin lyhyempien matko-
jen maaliintulot olivat varsin näyttäviä. Lyhyempien luokkien voit-
tajien keskinopeudet pyörivät välillä 12-13 km/h. Muut luokat hur-
rattiin maaliin ja palkinnotkin ehdittiin jakaa ennen kuin pääluok-
ka vihdoin saapui maaliin.

Näytöstyyliin ylivoimaisesti mestaruuden voittivat Emma Siuvo ja 
El Sahram. Ratsukon ratsastusaika oli 6:48:11 ja keskinopeus näin 

ollen 14,3 km/h. Mestaruus on nuorelle ratsastajalle loistava pon-
nahduslauta lajissa eteenpäin. Viime vuonna Emma ja Sahram voit-
tivat aluemestaruuden, joten jatkumo oli erinomainen. Nyt hymyi-
levä mestari tähtääkin ajatuksissaan jo ensi vuoden PM-kisoihin.

Teksti ja kuvat: Heidi Laurinen

SM-mitalit:
kultaa Emma Siuvo & El Sahram 
hopeaa Olli Tahkokallio & Alea SE ox
Tanja Lampinen & Kuvaharjun Andorra sekä Mari Marjatsalo & 
Handsome joutuivat keskeyttämään.

Maalissa El Sahram (Marsch SE ox – P.P. Pamela – Kermit the Frog).


