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Kouluratsastuksen Pohjois-Suomen aluemestaruuskilpailut 22.–23.9.2007, Tornio
Meri-Lapin Ratsastajat ry järjesti Pohjois-Suomen kouluratsastuksen aluemestaruuskilpailut MeriLapin Hevospalvelun tallilla Torniossa. Viikonloppuna starttasi pohjoisen alueen parhaimmistosta
noin 40 ratsukkoa ja lähtöjä nähtiin lähes sata. Henkilökohtaiset aluemestaruudet ratkottiin kahden
päivän yhteistuloksista ja joukkuealuemestaruus lauantain tuloksista. Kouluratsastuksen varsinaisen
kilpailukauden päättävät aluemestaruuskilpailut olivat yhtä juhlaa, sillä luokissa jaettiin myös
luokkavoitot ja -sijoitukset, joten jaettavaa riitti useammalle.
Junioreiden aluemestaruuden veivät Haukiputaalle Amanda Alasaarela ja Bonaza. Ratsastusseura
WinWin:iä edustava Alasaarela ratsasti Bonazallaan tasaiset 62 %:n tulokset molempina
kisapäivinä. Varsinkin sunnuntaina Bonazan meno oli iloista katseltavaa western-tyyppisen
musiikin soidessa. Luokkavoittoihin ei Alasaarela kuitenkaan päässyt, sillä samassa luokassa
ratsastettiin suomenhevosten aluemestaruus ja luokkavoitot keräsi odotetusti Laura Sassi ja PunnusTähteri. Sassi ja Punnus-Tähteri olivat tuloksillaan aivan omaa luokkaansa (69,4 % ja 65,0 %) ja
veivät täten suomenhevosten aluemestaruuden ABC-Ratsastajille. ”Helppo A-tasoinen toisen
päivän osakilpailu oli monelle uudelle junioriratsukolle vielä liian raskas ratsastettava, joten ensi
vuodeksi täytynee miettiä luokkia uusiksi”, mietti puheenjohtajatuomari (FEI) Marjukka Manninen.
Nuorten hevosten luokat ovat aina arvaamattomia; muutamaa hevosta piti motivoida kahden päivän
työntekoon. Miia Nurkkalan ja Nykullan Lydia -tamman menossa motivointi ei ollut ongelma ja
ratsastus oli kaunista katseltavaa myös lauantain kurakelillä. Nurkkalan kokonaistulos 129,6 % jätti
järjestävän seuran Katariina Pajarin ja Larosellin hopeasijalle, vaikka sunnuntain ratsastuksessa
Pajari pääsikin esittelemään jälleen Larosellin kuuluisaa mustaa äijäenergiaa paikaten
mitaliasemiaan kokonaistulokseen 126,9 %.
Ponien aluemestaruuskisaan oli lähtenyt valitettavan vähän ratsukoita ja kokonaistulosten hajonta
mestaruuskisassa oli suuri. Pohjois-Suomessa ei tällä hetkellä ole juuri kansallisen tason
kouluponiratsukoita, joten tässä ratsastusseuroilla olisi kehitettävää tuleville vuosille. Iris
Kaarlenkaski Monster-ponillaan oli ylivoimainen yhteistuloksellaan 130,625 %. Mukaan leikkiin
lähteneet Broas/Donatello (RoUr) ja Tiia Kanto/Maurus (MeLaRa) saivat kuitenkin ansaitusti
hopea- ja pronssimitalinsa kotiin tuliaisiksi.
ABC-Ratsastajat olivat koonneet riveihinsä alueen huippuratsukot, joten joukkuemestaruus meni
heille Oulun Ratsastajien seuratessa tiukasti tulostuntumassa. Superjoukkueessa ratsastivat
Marjukka Manninen/Nurejev, Laura Sassi/Punnus-Tähteri ja Iris Kaarlenkaski/Monster.
Kosken Ratsastajien Irene Mäkimartti ponillaan Störtebecker kuittasivat kultaisen mitalin
harrastemestaruudesta. Saman seuran edustaja Mia Aittola/Sponte Salire jäi vain muutaman
prosentin päähän mestaruusvoitosta sunnuntain virkeän ratsastuksensa ansiosta, mutta hevosen
lauantainen tahmea esitys vesisateessa verotti Aittolan kokonaistulosta. Pronssimitali jaettiin
ilahduttavasti Tiia Alaperälle, jonka omistukseen ratsastamansa Hoffman on siirtynyt vasta
muutama viikko sitten.
Viikonloppu huipentui senioreiden mestaruuskisaan, jonka kultamitalin vei ansaitusti Oulun
Ratsastajien Kati Haataja Salomolla kokonaistuloksella 128,151 %. Hopeamitalisti Marjukka

Mannisen Nurejev moitti lauantaina sääolosuhteita, mutta sunnuntain auringonpaisteessa meno oli
jo tutun energistä.
Meri-Lapin Ratsastajat kukittivat ruusuin myös tosissaan viikonloppuna ahkeroineet tuomarit eli
Marjukka Mannisen, Sari Nevalaisen, Tuuli Mustosen ja Leeni Aulan. Manninen kiitti tuomariston
ja Pohjois-Suomen aluejaoston puolesta järjestävää seuraa ja yleisöä esittämällä ”ex tempore”
laukanvaihtoja Nurejevin kanssa. ”Erittäin hyvin järjestetyt kilpailut – lauantain kurjille
sääolosuhteillehan emme mahda mitään. Lauantain keli sotki ehkä joidenkin luokkien sijoituksia,
sillä raskas keli suosii usein vaatimattomilla liikkeillä varustettuja hevosia. Rata kunnostettiin
sunnuntaiksi esimerkillisen hyvin. Mukavaa, että mestaruuskisoihin oli lähtenyt mukaan myös uusia
ratsukoita ja kehitystä on tapahtunut”, kommentoi Manninen. Aluemestaruuskilpailujen
järjestäminen vaatii talkoohenkeä ja taitoa jäseniltään; myös taloudellista tukea tarvitaan.
Ensimmäistä kertaa Torniossa järjestettäviä aluemestaruuskilpailuja oli lähtenyt tukemaan joukko
alueen yrityksiä. Molempia tärkeitä osapuolia kilpailun johtaja Kristiina Rauma kiittelikin runsain
mitoin.
-Seija Salomäki, MeLaRa-

Kati Haataja ja Salomo nautiskelivat senioreiden aluemestaruudesta sunnuntaisessa auringonpaisteessa.
(kuva Paavo Pyrhönen)
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