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Meri-Lapin Ratsastajien pikkujoulukooste
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Taas on vuosi vierähtänyt ja melaralaiset saivat kokoontua yhteen vähemmän stressaavaan
tapahtumaan kuin kisapäivämme joskus voivat olla: yhteinen pikkujoulujuhla. Spektaakkelimaisen
Meri-Lapin Ratsastajien pikkujoulun aloitimme herkullisella Anjan keittämällä joulupuurolla, joka
toi oikean joulutunnelman ja maistui varmasti kaikille.
Pikkujoulussa palkitsemme perinteisesti runsain mitoin vuoden menestyjät ja ahertajat. MeLaRa
Cup – voittajat juhlimme marraskuisissa kisoissa, ja tänä vuonna upean pystin lisäksi he saivat
tyylikkäät brodeeratut MeLaRa -satulahuovat edustuskäyttöön. Alue- ja kansallisen tason este- ja
kouluratsukoille seura jakoi valmennuseuroja kerättyjen pisteiden mukaan. Ilahduttavasti
pistemäärä oli noussut viime vuotisesta, joten jäämme toiveikkaasti odottamaan ensi vuoden saalista
ja uusia pistesaalistajia. Suurimman potin tänä vuonna keräsivät Anna-Elisa Orajärvi ja Katariina
Pajari. Seuran sihteeri Kristiina Rauma ja toimihenkilökoulutuksen jo aloittanut Elias Salomäki (6
v) jakoivat myös juhlallisesti SRL:n ratsastusmerkit.
Vuosien varrella olemme kehitelleet jos jonkinlaista palkintoa kansalaisille tarpeen mukaan, sillä
mikäs sen mukavampaa kuin lahjoa näitä upeita seuralaisia, jotka ovat useimmiten yltäneet
äärimmäiseen suoritukseen kisapäivinä; kyse on nyt nimenomaan toimihenkilöistä. Seniorit ovat
ihailleet erään teiniporukan yhteishenkeä ja koska meillä ei vielä ollut tarpeeksi kivaa palkintoa,
keksimme jälleen ryhmäsellaisen. Vuoden Talkoolainen muuttui monikkomuotoon, ja ainutlaatuiset
Pro 2008 MeLaRa – hupparit saivat Miia Hohtari, Krista Kuusela, Sonja Pitkänen, Tiina Mäkivuoti,
Jenna Mäkivuoti, Tiia Kanto ja Anniina Leinonen. Vuoden Tallikoira – kunniakirjan luun kera
ansaitsi tallin saksanpaimenkoira Bootsi, joka on jaksanut piilotella luita karsinoihin koko vuoden ja
ystävällisenä koirana toivottaa kaikki kisavieraatkin tervetulleiksi (ei kuitenkaan kannata kokeilla
yöllä..). Kaikkien täysien talkoopassien palauttaneiden kesken arvoimme valmennuslahjakortin,
jonka voitti Seija ”En Koskaan Voita Arpajaisissa ” Salomäki.
MeLaRa Maurus – palkinnon 2008 julkistamista on odotettu ja vilpittömästi yllättyneet Sini Kanto
ja Ida Mäkivuoti jakoivat sen. Arvostettu kunniakirja pääsee varmasti ykköspaikalle pikkujunnujen
huoneeseen ja aamukaakao maistuu yhtä makoisalle joka aamu omasta Pikku Myy-mukista.
Kauneimman Joulukarsinan koristeli Krista Kuusela.
Herkistävä Lucia-kulkue (Nea Ponkala - Jolly, Elina Mokko - Jum Jum, Johanna Westerholm Ferrero) johdatti meidät haikeisiin tunnelmiin hämärässä maneesissa ja sai meidät kaikki suorastaan
liikuttumaan kaunisäänisen juniorin Elina Lahdenperän laulun säestämänä. Jos senioreille tulikin
tästä tippa linssiin, niin Teinijengin katrilliratsastus kuivasi sen; ihan selvästi teiniemme
huumorintaju on kasvamassa hyvää vauhtia senioreiden kieroutuneeseen suuntaan ainakin
biisivalinnan suhteen: ”Heiluta sun joulukinkkua”.. (Sonja Pitkänen - Fides, Meri Koivuniemi –
Königin’s Kanonade, Krista Kuusela – Ferrero, Tiina Mäkivuoti – Tina, Jenna Mäkivuoti – Bella,
Camilla Ollitervo – Maurus).
Johanna Kivelä laittoi jouluherkkupöydän turvottaman jengin liikkeelle tutustuttamalla meidät
ratsastajien omaan, uuteen liikuntalajiin Horsebic’iin. Lihakset lämpiminä joulupukkia olikin
mukava odotella ja saimme jopa puserrettua ulos parit joululaulut, joiden sanat lapset osasivat
odotetusti paremmin. Tänä vuonna näimme ehkä historiamme vauhdikkaimman sisääntulon

joulupukin karauttaessa maneesin ratsain Maurus-ponilla, joka hoiti tämänkin keikan
ainutlaatuisella Maurus-ammattitaidolla.
Viime kuukausina Hippos-lehdessä ja nettipalstoilla on ollut laajaa keskustelua ratsastajien
ylipainosta, mutta ainakaan joulupukkia maan vetovoima ei vetänyt puoleensa, vaikka masu
heiluikin laukan tahdissa ja välillä epätahdissa eläen omaa elämäänsä.. Lahjoja riitti kaikille (huh,
kun hikeä pukkasi: taas meni aika tipalle vaikka ylimääräisiäkin oli..?) ja Maurus-poni nautti
huomiosta. Katariina Pajari piti pikaisen ratsastustunnin joulupukille, mutta ha haa – joulupukki ei
kestänyt minkäänlaista säätämistä ja arvostelua ja huuteli vastaan. Oikeudet ne on joulupukillakin!
Liikuntaa, liikuntaa lisää: ratsastajien korkeushyppykisan eli MeLaRa Puissance-luokan voittivat
Pikkusarjassa Jessica H ja Isoissa Krista Kuusela (120cm!). Uskomatonta ponnua!
Senioreiden iltaohjelmaa tähditti MeLaRa:n adoptoima kulttihahmo Eki Liimatainen (alias Terhi
Karppinen) aidossa retrohengessä. Lisäksi laadukas (ja välillä vähemmän laadukas ”Ei jatkoon”..)
karaoke vauhditti huimiin tanssisuorituksiin ja jopa letkajenkkaan niin, että kahvion lattia ryskyi.
Vahingot ilmenevät kevään kuluessa…
Kaunista Joulua kaikille yhteistyökumppaneillemme, kisavieraillemme ja seuran jäsenille
toivottaen,
– Seija Salomäki, MeLaRaP.S. Kuvia tulossa www.melarat.net

