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Tavoitteet taivaissa – jalat maassa, osa 2

Heti tammikuussa tiimi hankki oikean väriset asut ja asusteet kil-
pailuretkille. Myös hevoset puettiin limeen. Näin ollen tiimin epä-
viralliseksi nimeksi alkoi muodostua Lime tiimi ja myös Team Hys-
teria on ollut kanssakilpailijoiden käytössä. Matkaratsastukselle on 
tyypillistä, että kukin hevonen varustetaan tietyn värisillä varusteil-
la ja koko tiimi silloin myös tunnustaa väriä. Psykologisesti on sel-
vä, että yhtenäiset asut lisäävät tiimin yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta ja osaltaan tämän henkisen tekijän vuoksi myös Tanja Turusen 
tiimi on lähtenyt jo varhaisessa vaiheessa rakentamaan vahvaa tii-
miä, joka myös pukeutumisellaan viestittää siitä, että töitä tehdään 
sitoutuneesti ja tietyllä vakavuudella suhtaudutaan omaan tekemi-
seen, vaikka pilkettä on aina silmäkulmassa.

Alkuvuodesta Tanja aloitti lyhyiltä matkoilta ja kävi kilpailemassa 
kummallakin hevosella vuoron perään, hakien varmuutta ja us-
koa omaan tekemiseen. Kotioloissa kahden hevosen treenaami-
nen pimeänä vuodenaikana yhdeltä ihmiseltä on vaativaa ja kil-
paileminen pienissä luokissa menestyksekkäästi tuo sitä hyvän-
olon tunnetta, jota tarvitaan. Tanja käytti hevosia myös ahkerasti 
vesijuoksussa ja solariumissa. Hevoset saivat tasaisesti treeniä ja 
lepoa ja näin rakennettiin kuntoa loppukauden aluemestaruus-
kilpailuihin, jotka oli edellisenä vuonna määritelty kauden 2013 
päätavoitteeksi.

Toukokuussa Kari Kärkkäinen tuli taas kumppaniksi kilpailumat-
kalle, joka suuntautui Sastamalan Myllymaalle. Matkana oli 45 km. 
Reitillä oli mielenkiintoisia haasteita. Kapeahkon kivisillan ratsu-
kot päättivät kiertää. Siitä seurasi pieni eksyminen ja reitille mah-
tui myös toinen harharetki. Huollot tehtiin säännöllisesti ja hevoset 
puhistelivat hyvävoimaisina eteenpäin. Safeerille ja Valedrolle eh-
kä pahin paikka kilpailuissa oli isojen lammasaitausten ohitus. Sii-
tä kuitenkin selvittiin ja hevoset ylittivät maaliviivan ratsastettuaan  
lähes 3 h 30 min ja keskinopeudeksi saatiin 12,68 km/h. Hevoset 
olivat heti valmiita lopputarkastukseen, joten palautella ei tarvin-
nut ja hevoset menivätkin tarkastuksesta heittämällä läpi.

Kesäkuun lopulla lähdettiin samalla kokoonpanolla Sastamalan 
Karkkuun ja matkakin oli samainen 45 km. Tällä kertaa ratsasta-
jat kuitenkin vaihtoivat hevosia siten, että Kari ratsasti Safeerilla ja 

Vuosi sitten (Sahy 1/2013) esittelyssä olivat GR Safeer ox ja Kuvaharun Valedro ox, joiden uraa matkarat-
suina lähdettiin intensiivisesti rakentamaan. Omistaja Tanja Turunen on antaumuksella tehnyt hevos-
ten kanssa töitä ja askel askeleelta lähestynyt pari vuotta sitten tekemiään tavoitteita. Pelkän harjoit-
telun ja kilpailuttamisen lisäksi Lime tiimi on lähtenyt hieromaan jo pienempiäkin yksityiskohtia. Tanja 
on myös tämän kauden tehnyt yhteistyötä Team Suonpään kanssa ja tulosta on tullut toivotulla tavalla. 
Aina löytyy jotain hiottavaa, mutta kausi on ollut hyvä.

Tanja Valedrolla. Tämä järjestely takasi sen, että vähitellen Tanjalle 
rakentuu kvaalit edetä kummallakin hevosella isompiin luokkiin ja 
kohti asetettuja tavoitteita.

Hevoset olivat korskeina ja heti alusta oli tarkoitus karistaa kilpa-
kumppanit kyydistä. Pieni hajurako muodostuikin ja kaksikko sai 
kaikessa rauhassa edetä omaan tahtiin.  Reitillä oli taas haastei-
ta. Rautatie kulki lähellä ja se sekä alitettiin että ylitettiin, mutta tä-
män tyyppiset asiat hoituvat asiallisesti. Ratsukot saapuivat ensim-
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mäisinä tauolle ja 
lähtivät myös en-
simmäisinä toiselle 
lenkille. Tasaisella 
vauhdilla ja tarkalla 
ratsastuksessa rat-
sukot tulivat myös 
maaliin ensimmäi-
senä. Hevoset oli-
vat jäälleen heti 
valmiina tarkastuk-
seen. Palkintojen-
jaossa taputeltiin 
Valedron ensim-
mäinen alueluok-
kavoitto ja se luon-
nollisesti tuntui hy-
vältä jokaisen tii-
miläisen mielestä. 
Matka ei Valedron 
osalta ole todellakaan ollut helppo. Tämän tyyppisten hetkien vuok-
si talvella ratsastajat jaksavat pimeässä rämpiä ja hevosia treenata.

Elokuussa hevoset ja ratsastajat olivatkin valmiita vähän pidem-
pään lenkkiin. Kilpailumatkaksi oli valittu 65 km matka. Tämä mat-
ka ratsastettiin kolmessa lenkissä ja niiden välillä pidettiin tau-
ot. Tiimeille ja hevosille on aina uran alkuvaiheessa haastavaa, kun 
taukojen ja lenkkien määrä lisääntyy. Töitä tehtiin maltillisesti ja lo-
pussa julistettiin kummallekin hevoselle hyväksytty suoritus kes-
kinopeudella 12,42 km/h. Hymy oli herkässä ja taas oli saavutettu 
yksi tavoite ja astuttu askel eteenpäin. Henkinen kantti oli kasva-
nut merkittävästi sekä hevosilla että niiden omistajalla.

Syyskuussa ratsastettiin aluemestaruuskilpailut Jämsänkoskel-
la. Matka oli 55 km ja kilpailupaikalle lähdettiin mitalin kiilto sil-
missä. Taktiikka oli taas päätetty sellaiseksi, että heti alussa karis-
tetaan kilpakumppanit kyydistä ja loppuosuudella vain tarkkail-
laan, että kukaan ei tule ohi. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä kans-
sakilpailijat olivatkin odotettua sitkeämpiä. Mikään kikka ei toi-
minut sillä tavalla, että eroa olisi syntynyt. Viisi ratsukkoa ylit-
ti maalilinjan kahden sekunnin marginaalilla ja Turusen hevoset 

sijoitettiin sijoil-
le 4 ja 5. Hevoset 
tekivät parhaan-
sa, ehkä tiimi olisi 
voinut vähän toi-
mia särmämmin, 
mutta mitalit jäi-
vät tällä kertaa 
saamatta. Suori-
tus oli erinomai-
nen, mutta kuten 
suomalaisessa ur-
heilussa on tapa-
na sanoa, muut 
vaan olivat tällä 
kertaa parempia.

Kausi alkoi olla 
paketissa. Hevo-
set saivat ansait-

semansa ’laidunloman’ ja katseet on käännetty jo seuraavaan vuo-
teen. Tämän kauden aikana ei vastaan tullut kohtuuttomia vastoin-
käymisiä, vaan projekti on edennyt dieselveturin lailla askel aske-
leelta eteenpäin. Tästä eteenpäin kuitenkin vauhtien pitäisi vähi-
tellen kasvaa ja matkojen pidentyä. Tämä lisää väistämättä riskiä 
loukkaantua, joten erittäin tarkkana täytyy olla jatkossakin. Entistä 
merkittävämpää tulee olemaan se, miten hevoset ruokitaan, miten 
niitä liikutetaan ja palautellaan. Vähitellen tekemisestä alkaa muo-
toutua jonkin sortin tiedettä, jokainen pienikin yksityiskohta täy-
tyy miettiä entistä tarkemmin.

Ensi vuonna Tanja, Safeer ja Valedro ovat varmasti valmiita siirty-
mään kansalliselle tasolle ja nopeusluokkiin. Vielä vaaditaan sit-
keää, määrätietoista ja jopa uhrautuvaa tekemistä – tunteja ja tun-
teja satulassa. Huoltojen pitää lyhentyä ja asioiden tapahtua no-
peammin. Lisäksi hevosten täytyy oppia sietämään viilentämistä ri-
vakasti ja suurella vesimäärällä, joten kehitettävää on monella sa-
ralla vielä jäljellä.  80 km on toivottavasti jatkossa ratsukoiden pää-
matka ja tavoitteet SM-kilpailuissa. Siitä ei ole enää pitkä matka 
kansainvälisiin kilpailuihin ja kaiken sattuessa kohdalleen ovat he-
voset kv-karkeloissa kaudella 2015.
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