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25.5.2020 

 

Tänään tulee 55 vuotta siitä, kun Kajaanin Ratsastusseuran perustava kokous pidettiin. Aloitamme juhlavuoden 

postaukset, joissa kerromme seuramme polusta perustamisesta tähän päivään. Tervetuloa mukaan tutustumaan 

seuramme historiaan!  

Hankkeen puuhamiehinä olivat Pentti Sainio ja  Heikki Tammisalo. Muita perustajajäseniä olivat Juhani Apajalahti, 

Heikki Kokki, Harry Davidson, Pirkko Hildur Jäminki, Aulis Venes, Ari Lavento, Olavi Sipilä, Raimo Mykkänen ja Pertti 

Nakari.   

Pirkko Hildur Jäminki oli mukana  ainoana naispuolisena jäsenenä perustamiskokouksessa. Nykyisin Hildur Hagelberg 

on harvoja vielä elossaolevia perustajajäseniä. Hän oli myös sinnikkäin toimien sihteerinä, tiedotussihteerinä, 

varapuheenjohtajana sekä nuorisojaoston puheenjohtajana useiden vuosian ajan.  

Nuorisojaoston puheenjohtajana Hildur aktivoi juniorit keräämään rahaa mm. puolukoiden poimimisella omaan 

hevoseen ja Wiettor -niminen hevonen ostettiin vuonna 1975 KRS:n käyttöön. Hildur on toiminut myös Suomen 

Ratsastajainliiton Nuori-Suomi-kouluttajana pitäen kursseja eri puolella Suomea, Kainuun Eläinsuojeluyhdistyksen 

puheenjohtajana ja eläinsuojeluvalvojana yli 20 vuotta. Hän kouluttautui myös ratsastuksenopettajaksi ja 

koulutuomariksi.  

Ensimmäisen ratsuhevoslastin mukana oli kimoruuna, täysveriarabi nimeltään Junak, joka valloitti Hildurin sydämen 

ja jolla Hildur suoritti pronssi- ja hopeamerkit. Kun Junakin oli aika väistyä, tuli tilalle angloarabi Apacz - vaikeampi 

luonteeltaan, mutta kimo samoin kuin Junak oli. Hildur on kouluttanut useita nuoria hevosia sekä kilpaillut 

kouluratsastuksessa vaativalla tasolla. 

Etenkin suomenhevoset ovat rakkaita Hildurille. Hän on Suomen vanhimpia ratsastajia ja käy edelleen ratsastamassa 

lähes joka viikko Jesmanta -suomenhevosella. Hildur täyttää tänä juhlavuonna 87 vuotta ja on edelleen aktiivinen, 

auttavainen ja aina iloinen, monien ratsastajien suuresti arvostama idoli, jolla on someseuraajia ympäri Suomea ja 

ulkomaillakin. 

#krs55 
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28.5.2020 

 

Historiakatsauksemme jatkuu: perustamisvuonna seuralle löytyi talli Paltaniemeltä Sutelasta.  

Sutelan vanhaan vilja-aittaan rakennettiin talkoilla talli. Seura osti neljä hevosta ja kaksi ponia Puolasta. Hevoset 

olivat alkuun osaamattomia ja innokkaita - ponit laukkasivat muun joukon ohi maastossa ratsastajien pudottua 

pukittelun myötä.  

Joulukuussa 1966 KRS:n talli muutti Paltaniemeltä Kainuun Prikaatille, jossa toiminta jatkui 17 vuotta. Sutela toimi 

kuitenkin kesäisin leiripaikkana vuoteen 1981 saakka.  

#krs55 
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1.6.2020 

 

KRS on järjestänyt kilpailuja toimintansa alusta lähtien.  

Ensimmäiset kilpailut järjestettiin jo vuonna 1966, jolloin seura mm. järjesti kouluratsastuksen SM-kilpailut ja 

samassa yhteydessä kansalliset ratsastuskilpailut. Luokkia oli koulu-, maasto- ja rataesteratsastuksessa. Rataeste- ja 

kouluratsastusluokat ratsastettiin keskuskentällä, maastoratsastus Paltaniemellä ja kenttäratsastuksen 

kouluratsastus Prikaatilla.  

 

#krs55 

 

Tilapäiskarsinoiden 

pystytystä. Kuva Ninna 

Leppäsen albumista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiina Laitinen - Kastel 

esteradalla. Kuva 

Hildur Hagelbergin 

albumista. 
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Sihteerit Arja 

Hiironiemi ja 

Ninna Leppänen, 

keskellä 

koulutuomari 

Pentti Sainio. 

Kuva Kaija 

Marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2020 

 

Ensimmäisten vuosikymmenten historiatarinoiden päälähteenä käytetään teosta Kaviouralla 40 vuotta - Tarina 

Kajaanin Ratsastusseurasta. Upean teoksen ovat koonneet Hildur Hagelberg ja Ninna Leppänen seuran 40-

vuotisjuhlavuonna 2005.  

Seuramme ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin hammaslääkäri Heikki Tammisalo, joka oli ollut mukanaseuran 

perustamisessa ja hevosten hankkimisessa. Upeisiin ponnisteluihin Tammisalo seuran luotsasikin, kun jo seuraavana 

vuonna järjestettiin sekä lohko- että kansalliset ratsastuskilpailut Kajaanissa. 

Heti seuran alkutaipaleella talousongelmat tulivat vastaan ja vuoden 1966 syysvuosikokouksessa käytiin vilkasta 

keskustelua seuran tulevaisuudesta: joudutaanko seuran toiminta lopettamaan heti alkuunsa ja ratsut myymään? 

Useista vaihtoehdoista valittiin kyseisen kokouksen puheenjohtajan Mauri Kataviston ehdotus, jonka mukaan 

seniorijäsenet sitoutuvat ratsastamaan ainakin yhden tunnin alkavan vuoden jokaisella viikolla. Näin saatavilla tuloilla 

sekä jäsenmaksuilla, junioreiden ratsastustuntimaksuilla ja kilpailu- yms. tuloilla seuran talous tasapainoitettaisiin. 

Samaisessa kokouksessa seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Katavisto, joka toimi tehtävässään 

kriittiset alkuvuoden 1966-1968 ja luotsasi ansiokkaasti myös seuran ja hevosten muuton Paltaniemeltä Kainuun 

Prikaatille. Kataviston mukaan tuo aika oli seuralle pelastus ja hän oli siinä varmasti oikeassa.  

1960 -luvun viimeisenä puheenjohtajana vuonna 1969 toimi Raimo Mykkänen, jonka kaudella seura toimi vilkkaasti. 

Ratsastajien määrä nousi voimakkaasti ja junioritoiminta aktivoitui. Seura järjesti näytöksiä ja talutusratsastusta, oli 

mukana messuilla ja näkyi monin tavoin julkisuudessa.   

#krs55 
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Kaviouralla neljäkymmentä vuotta -kirjan 

kansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla: KRS:n ensimmäinen puheenjohtaja 

Heikki Tammisalo. Kuva: Hildur 

Hagelberg.  
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8.6.2020 

 

Seurassa oli juniorijäseniä runsaasti alusta alkaen. Osa seuran jäsenmaksusta saatettiin korvata tallitöillä ja juniorit 

myös keräsivät rahaa toiminnalle. Vuodesta 1967 alkaen seuran hallituksessa on ollut juniorijäsen - ensimmäinen 

edustaja oli Kaija Heikkinen.  

 

#krs55  

 

Kaija Heikkinen - 

Kawaler, Hildur 

Hagelbergin 

albumista. Hippa -

ilmoitus Ninna 

Leppäsen arkistosta. 
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11.6.2020 

 

KRS on toimintavuosiensa aikana järjestänyt ratsastusnäytöksiä mm. Paltaniemellä ja kaupungin keskustassa, 

vanhalla urheilukentällä ja kauppatorilla. Seuran jäseniä ja ratsuja on esiintynyt myös mainoksissa ja erilaisissa 

tapahtumissa. Esim. Timo Niskasaari esiintyi Mustanaamiona Semicin mainostapahtumassa Apaczilla.  

Vuonna 1969 osallistuttiin messukulkueeseen Kauppakadulla, josta kuva Kaviouralla neljäkymmentä vuotta -kirjasta.  

#krs55 

 

 
 

 

15.6.2020 

 

Seura järjesti leirejä jäsenilleen. 

Ensimmäisinä vuosina 1960-luvulla, 

kun sotainvalidit asuivat Sutelassa, 

järjestettiin päiväleirejä. Leirin 

hintaan kuului yksi lämmin ateria 

päivässä ja lisäksi mm. 

teoriaopetusta ja hevosten 

uittamista.  

Kesällä 1969 oli  2-viikkoinen leiri 

Vuokatissa. Leiriä varten 

rakennettiin talkoilla talli. Hevoset 

ratsastettiin Vuokattiin - 45 

kilometrin matkaan kului aikaa viisi 

tuntia.   

Kuva: Kaviouralla neljäkymmentä 

vuotta -kirja.  
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22.6.2020 

 

Jatkamme kertomustamme Kajaanin Ratsastusseurasta. Paltaniemellä kulkemisessa oli ongelmia ja talvisin 

ratsastustoiminta oli vähäistä. Kainuun Prikaatin komentaja T.O.Lehti suhtautui myötämielisesti hevosiin ja 

ratsastuskoulutoimintaan, joten hevoset ja ratsastajat muuttivat joulukuussa 1966 Paltaniemeltä Kainuun Prikaatille. 

KRS:n talli toimi prikaatilla yhteensä 17 vuotta.  

Poneja ei voitu sijoittaa Prikaatille ja niille löytyi tallipaikka Valtasen tallilta Purolasta. Prikaatilla määrätyt upseerit 

olivat velvollisia kouluttamaan hevosia ja ratsastajia. Myöhemmin pidemmälle edenneet ratsastajat ohjasivat 

tunteja. Tunnin pitämisillä korvattiin ilmaiset ratsastukset. Sutela toimi kuitenkin edelleen kesäisin leiripaikkana 

vuoteen 1981 saakka.  Valokuvat Kaviouralla neljäkymmentä vuotta -kirjasta. 

  

 

Prikaatilla Eija Lyytinen - 

Jaros, Hannu Härkönen - 

Kastel, Kirsti Nederström - 

Kawaler ja Sauli 

Meriläinen - Kastor. 

 

 

 

 

 

 

 

Pentti Sainio, joka oli yksi 

KRS:n perustajajäsenistä. 
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25.6.2020 

 

Prikaatilla tallille päästäkseen jokaisen ratsastajan oli esitettävä portilla kulkulupa. Tallilla oloaika oli rajoitettu ja 

tallisäännöt noudattivat puolustusvoimien säännöksiä.  

Tallisäännöt Kainuun Prikaatilla olivat seuraavanlaiset: 

"Jokainen ratsastaja on Kajaanin Ratsastusseuran edustaja liikkuessaan linja-autolla tallille, ollessaan Kainuun 

Prikaatin alueella ja tallissa. Hänen tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti kaikkialla. Mukana on pidettävä tallin 

kulkulupa, jota ei saa kadottaa.  

Jos samalla hevosella ratsastaa useampi ratsastaja samana iltana ovat he yhteisesti velvolliset huolehtimaan 

hevosesta ratsastuksen jälkeen. Huolellinen hevosen puhdistaminen, harjaus, jalkojen pesu, kuivaus ja 

puhdistusvälineiden puhdistaminen käytön jälkeen on jokaisen yhteinen velvollisuus.  

Syöttökaukalo tulee puhdistaa ylimääräisistä roskista. Loimi laitetaan vain jos hevonen on märkä. Tunninpitäjä 

huolehtii hevosen lääkinnän, ylimääräisen ruokinnan ja varusteiden kunnon tarkkailun. Ratsastaja saa antaa 

ratsastuksen jälkeen muutaman sokeripalan kiitokseksi.  

Kuivikkeet saa vaihtaa ainoastaan tunninpitäjän tai hevosen omistajan luvalla. Säännöllisestä hevosten 

ulkoiluttamisesta vastaavat myös tunninpitäjät. Lepopäivänään kukin hevonen vuorollaan tarhataan.  

Alkeisratsastajille: KYSY ELLET TIEDÄ. ÄLÄ PURNAA. PIDÄ OMALTA OSALTASI SATULAHUONE SIISTINÄ." 

Miltä sinusta nämä ohjeet kuulostavat tänä päivänä, 50 vuotta niiden laatimisen jälkeen?  

Kuvassa Ulzi - Wiettor, Annu 

Laukkanen - Debora, Marjo 

Leinonen - Indus ja Liisa Tähkäpää - 

Toast.  

Kuvat: Kaviouralla neljäkymmentä 

vuotta -kirjasta. 
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29.6.2020 

 

Viisikymmentä vuotta sitten, 27.-28.6.1970, KRS järjesti junioreiden SM -kilpailut. Seuran edustajina kilpailuun 

osallistuivat Pauli Heikkinen - Bajador, Juha Lyytinen - Junak, Jyrki Jauhiainen - Kawaler sekä Jussi Sipilä - Kastor. Pauli 

Heikkinen sai rataestekilpailussa hopeaa.  

1970 -luvulla järjestettiin useita kansallisia ja SM -kilpailuita. Mm. 1974 ja 1975 oli kenttä- ja maastoratsastuksen 

suomenmestaruuskilpailut Kajaanissa, 1977 kansalliset este- ja koulukilpailut ja 1978 SM-kenttäkilpailut senioreille.  

Kilpailujen yhteydessä oli tapana järjestää illanvietto. Joskus saattoi käydä niin, että ratsastajat ja tuomarit 

villiintyivät kuin varsat laitumella. 1970 -luvun loppupuolella ei yhtä koulutuomaria löytynyt kilpailun jatkuessa 

seuraavana aamuna. Katsomossa sattui olemaan tuomari, joka saatiin töihin - kadonnut tuomari saapui myöhemmin 

Siirtolan savusaunasta.  

Ratsastusseura oli saanut palautteena, että “vain harvalla paikkakunnalla on näin hyvät edellytykset järjestää 

kenttäkilpailut ja maastoratsastus. Tuomariston huolto on järjestetty hyvin. Missään muualla en ole todennut 

paremmin huolehdittavan tuomareista”. (Kaviouralla neljäkymmentä vuotta -kirja.)  

Kajaanin Ratsastusseuran yhtenä toiminta-ajatuksena on edelleen tänä päivänä ylläpitää ratsastusurheilun 

harrastusta Kainuussa ja edistää ja tukea hevosurheilua. Tänä kesänä voit osallistua kilpailijan, talkoolaisena tai 

katsojana mm. kansallisiin koulukilpailuihin 24.-26.7.2020.  

 

 

Kuvassa Jyrki Jauhiainen, 

Pauli Heikkinen ja Juha 

Lyytinen 1970 -luvulla. Kuva 

Kaviouralla neljäkymmentä 

vuotta -kirjasta.  

#krs55 
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6.7.2020 

 

“Kajaanin ratsastajatytöt: Lisää hevosia ja poikia. Ratsastusta eivät kaikki ihmiset tunnusta urheiluksi… Ihmisen ja 

hevosen yhteistyö on ratsastuksen päämäärä ja tähän päämäärään päästään vain ahkeralla harjoittelulla.”  

Yllä oleva on lainaus uutisesta, joka on julkaistu useampi vuosikymmen sitten Kainuun Sanomissa. KRS:n juhlavuoden 

julkaisusarjaa jatketaan näillä kahdella uutisella, joissa pääsevät ääneen niin seuran silloiset nuoret jäsenet kuin 

menestynyt kilparatsastaja. Moni asia on muuttunut vuosien kuluessa, ei ehkä kuitenkaan ihan kaikki. Nykyisin 

seuran jäsenistä on junioreita noin puolet ja miehiä on mukana - no, niukasti.  

Seuran toiminta-ajatuksena on mm. kasvattaa ja ylläpitää ratsastusurheilun harrastusta Kainuussa. Arvonamme on, 

että ratsastus tarjoaa kaikille mahdollisuuden kokea elämyksiä hevosten parissa. Jokainen voi osallistua 

toimintaamme omien tavoitteidensa ja edellytystensä mukaisesti. Seurassamme toimivat mm. keppari- ja 

heppakerhot lapsille.  

#krs55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

16.7.2020 

 

Kajaanin Ratsastusseuran 55 toimintavuoden aikana puheenjohtajia on ollut useita. Vuosina 1970-1975 seuramme 

puheenjohtajana toimi Ulla Apajalahti. Koko Apajalahden perhe harrasti ratsastusta: Ullan mies Juhani oli yksi seuran 

perustajajäsenistä, Ulla itse toimi seuran hallituksessa jo vuodesta 1966 lähtien ja oli aikuisratsastaja. Myös Ullan 

lapset Olli, Eeva ja Kaarina ratsastivat. Ullan suosikkiratsu oli Dunaj, joka oli ensimmäisiä seuran omistamia hevosia.  

Ullan jälkeen seuraamme luotsasi Vilho Toivonen vuosina 1976-1979. Villen lapset Helena ja Heta olivat innokkaita 

ratsastajia. Ville oli kuskina, kun seuran naiset olivat hevosen ostosmatkalla Varsinais-Suomessa - matkalta mukaan 

tarttui poni Kuurilan Super, josta tulikin pitkäikäinen ratsu. 

Ratsastajat kävivät Vilhon 50-vuotisjuhlilla ratsain toivottamassa sankarille hyvää syntymäpäivää - Ulla Apajalahti ja 

yhdeksän muuta ratsastajaa. Komea rivi hevosia oli hieno kunnianosoitus keskustan kupeessa. 

 

Kuvassa vasemmalla Anneli 

Vuoristo ja Junak, oikealla Ulla 

Apajalahti ja Kawaler. Kuva Hildur 

Hagelbergin arkistosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.7.2020 

 

Seuran tiedotustoiminta on ollut vilkasta lähes alusta alkaen.  

Seuran lehti Kavio ilmestyi pari kertaa ja sen jälkeen aloitti junioreiden toimittama Horse Polle -lehti, joka julkaistiin 

ensimmäisen kerran 1972. Lehdessä kirjoitettiin mm. kuulumisia tunneilta ja leireiltä, kertomuksia Helsingin talleista, 

tietoa eri ratsastuksen lajeista ja tietovisailutyyppinen Tiedätkö??-palsta. Lisäksi sieltä löytyi mm. tallisäännöt ja 

idealaatikkoon saapuneet postit.  

Juniorit keräsivät lehdenkin tuloilla rahaa omaa hevoseen. 

Horse Polle -lehteä julkaistiin pitkään ja se muuttui 90-luvulla Ratsuviestiksi. 
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3.8.2020 

 

Vuonna 1985 Kajaanin Ratsastusseura täytti 20 vuotta. Vuosi oli monella tavalla merkittävä ja tapahtumarikas. 

Keväällä 1985 seura sai puolustusvoimilta kirjeen, jossa vuokrasopimus prikaatilla irtisanottiin. Puolustusvoimat 

keskitti kaikki hevoset Niinisaloon.  

Seura vuokrasi Kuluntalahdesta tontin, jolle rakennettiin oma talli. Talliin suunniteltiin karsinapaikkoja 27, mutta 

paikkojen runsaan kysynnän vuoksi tallia päädyttiin laajentamaan jo rakennusvaiheessa. Tallin rakentamisessa 

työskenteli kolme kirvesmiestä sekä runsaslukuisesti talkoolaisia. Harjannostajaisia vietettiin 18.9.1985 ja hevoset 

muuttivat Kainuun Prikaatilta talliin 14.11.1985. Maneesi, nykyinen pieni halli, otettiin käyttöön huhtikuussa 1986. 

Leirikeskuksen avajaiset olivat 1987.  

Kuva ja artikkelikopiot Ninna Leppäsen arkistosta. 
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7.8.2020 

 

Seuran historiakatsaus kohti nykypäivää jatkuu 1980 -luvun tapahtumilla. Huhtikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 

1988 seuran historiassa kääntyi suuri lehti. Seura vuokrasi tilat ja möi kaikki hevoset ratsastuskouluyrittäjinä 

aloittaneille Tarja “Tanta” Patrikaiselle ja Jarmo “Pepi” Peittolalle.  

Seura sattoi näin keskittyä varsinaiseen seuratyöhön ja sen kehittämiseen. 1980-luvulla KRS oli edelläkävijä 

vuokratessaan tilat yrittäjille. Ratsastajien taso kehittyi, tallin henkin parantui ja koulutuksen tulos näkyi toiminnassa. 

Tanta ja Pepi jatkoivat yrittäjinä vuoteen 1991 saakka, jolloin rakensivat oman ratsastuskoulun Vuokattiin.  

Tanta on varmasti menestyksekkäimpiä kainuulaisia ratsastajia. Kilpailu-uransa Tanta aloitti esteratsastajana 

hevosilla Firletka ja Debora kilpaillen rata- ja maastoesteillä aina 120 cm asti. Tanta muistetaan kuitenkin paremmin 

hienosta menestyksestään kouluratsastuksessa Intermediate-tasolla saakka. Kilpahevosina hänellä oli mm. Patrick, 

Claudia, Challenge, Isador, Pepina ja Don José - vain muutamia mainitaksemme! 
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10.8.2020 

 

Syksyllä 1989 alkoi Kuluntalahdessa Pepin vetämä nuorten poikien ratsastuskurssi. Pojat halusivat - ja saivat - 

toimintaa, nimittäin lännentoimintaa.  

Tanta ja Pepi hankkivat muutaman lännensatulan ja ponikärryt poneilleen. Tunneilla lassottiin tuoleja, laukattiin 

estetolppien ympäri ja välillä hypättiin esteitä. Ryhmä teki myös videofilmin kultaryöstöstä. Pojilla oli tietysti 

asianmukaiset varusteet: cowboy-hatut kypärien päällä, nahkaliivit, chapsit ja bootsit sekä tietysti pistoolivyöt 

lantiolla. Poikaryhmään kuuluivat Juuso ja Jaakko Marin, Matias Karjalainen, Timo Jaakola, Jaakko Niskasaari sekä Olli 

Leppänen, kaikki toisen polven ratsastajia.  

Pojat mm. esiintyivät Suomi-Amerikka -yhdistyksen Amerikkapäivien avajaisparaatissa, jossa pääesiintyjänä oli 

amerikkalainen astronautti Bruce Melnick. 

Kuvat Jouko Marin. 
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20.8.2020 

 

Seuran tiedotustoiminta oli aktiivista myös 80-luvulla. Toisin kuin aiemmissa historiikkiposteissa on mainittu, Horse 

Polle -lehti muuttui jo 80-luvulla Ratsuviestiksi, joka oli ihan painettu sanomalehtityyppinen julkaisu kerättyine 

mainoksineen. Pääasiallinen tavoite lienee ollut tuoda ratsastuksen ilosanomaa kaikkiin Kajaanilaisiin koteihin sekä 

mainostaa tulevia kilpailuja. Esimerkiksi heinäkuussa 1987 Paltaniemen kentällä järjestettiin kolmipäiväiset kisat - 

kansalliset koulu- ja esteratsastuskilpailut sekä ponien SM-esteratsastuskilpailut. KRS on ollut tehokas aina! 

Liitteenä otteita lehdistä, olkaa hyvä! Lehdet löytyivät tutusti Ninnan arkistoista. 

 

7.9.2020 

 

KRS:n puheenjohtaja toimi 80-luvulla kolme eri henkilöä. 

Vilho Toivasen jälkeen KRS:n puheenjohtajaksi valittiin vuonna 1980 yhden vuoden ajaksi Maija Matila. Hän oli 

aktiiviratsastaja ja hevosen omistaja, myös Maija lapset Hanna ja Ilkka ratsastivat. Maija toimi pitkään hallituksessa 

jäsenenä sekä varapuheenjohtaja sekä ennen että jälkeen puheenjohtajavuotensa. 

Marinin Kaija (os. Heikkinen) oli nuorisojaoksen ensimmäinen edustaja KRS:n hallituksessa ja hän toimi myöhemmin 

puheenjohtajana vuosina 1981-1983. Väliin mahtui myös monenlaisia toimihenkilötehtäviä hevosen hoitajasta 

kilpailuiden puheenjohtajatuomarin tehtäviin asti. Kaija suoritti ratsastuksen kultamerkin Kawalerilla vuonna 1970. 

Tähän astisista puheenjohtajista pitkäaikaisin ja antaumuksellisin on ollut Leena Valtanen. Leena valittiin 

puheenjohtajaksi vuonna 1984 ja hänen toimikautensa KRS:n johdossa kesti mahtavasti yli kaksikymmentä vuotta. 
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Leenan loppumattomat ja toisinaan utopisiltakin tuntuneet ideat aina vain ottivat tuulta alleen ja hän toteutti monia 

projekteja seuramme hyväksi. Oma talli, molemmat maneesit, leirikeskus, grillikota - vain muutamia mainitaksemme. 

Leena aloitti seuramme strategiatyön, joka on ollut järjestelmällisen seuratyömme perusta ja idea 

strategiaseminaareista levisi Suomen Ratsastajainliittoon saakka. Leena toimi myös SRL:n hallituksessa alkaen 

vuonna 1993 neljä kautta - ennätyksiin lukeutuu tämäkin. Leena on toiminut myös SRL:n hallituksen 

puheenjohtajana. Leena pyydettiin seuramme kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2007. 

Kuvassa Leena ison maneesin, Leenahallin avajaisissa syyskuussa 2006. Kuva Sari Kuure. 

 

2.11.2020 

 

Jatkamme KRS:n historiikkikatsausta tauon jälkeen 1990-luvun tarinoilla. 

90-luvulla junioritoiminta aktivoitui entisestään ja matkoja tehtiin ahkerasti. Vuoden 1990 kesällä 19 junioria 

keppihevosineen osallistui Helsingin Suurkisoihin, jotka sisälsivät monenlaista ohjelmaa viiden päivän ajan. 

Tuhansittain ihmisiä kerännyt tapahtuma sisälsi eri urheilulajeja ratsastuksesta aina lentopalloon ja amerikkalaiseen 

jalkapalloon saakka. Ratsastukselle oli aivan oma ohjelmansa, joka sisälsi perinteisempien kisojen lisäksi mm. 

katrillikisat, kaksintaisteluesteratsastusta, ratsupoliisien tapaamista, valjakkoajoa, vikellysnäytöksiä, 

hevosmiestaitokisat sekä tietysti discon ja juhlakulkueen halki Helsingin. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto (SVUL) 

järjesti ensimmäiset Nuorten suurkisat Tampereella vuonna 1971 ja silloinkin mukana oli 20 KRS:n edustajaa.  

Syksyllä 1994 13 junioria ja 4 aikuista tekivät tutustumismatkan ystävyyskaupunkiin Östersundiin Ruotsiin ja kesällä 

1996 tehtiin ystävyyskaupunkimatka Saksaan, jossa mukana oli 19 junioria ja 5 aikuista.  

Heinäkuussa 1995 juhlittiin seuran 30-vuotista taivalta ja järjestettiin hevosmiestaitokilpailujen Suomen Mestaruudet 

Kajaanissa. 
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KRS:n joukkoja suurkisoissa. Kuva Ninnan arkistosta. 

 

 

KRS:n porukka Saksan matkalla 

1996. Kuva Ninnan arkistosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM-

hevostaitokilpailuiden 

sijoittuneita 1995. Kuva 

Soile Lappalaisen 

arkistosta. 
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6.11.2020 

 

Kajaanin Ratsastusseuran toiminta on alusta asti ollut hyvin junioreihin keskittyvää. 12.6.1993 seurallemme 

luovutettiin Nuori Suomi -sinetti tunnustuksena tekemästämme laadukkaasta nuorisotyöstä. Laatu on jatkunut 

vuosien saatossa ja muuttanut muotoaan aina vallitsevan tilanteen mukaan. Myös Nuori Suomi -sinetti on muuttunut 

Tähtiseura -statukseksi, jonka on myöntänyt Suomen Olympiakomitea. 

Seuramme on järjestänyt Nuori Suomi -ohjaajakoulutuksia yhteistyössä ratsastajainliiton ja Pohjois-Suomen 

ratsastusjaoksen kanssa. Koulutukset on tarkoitettu yli 14-vuotiaille ratsastuksen ja hevosen ystäville, jotka ovat 

kiinnostuneita ohjaamaan alle 12-vuotiaiden Nuori Suomi -kerhoa omalla ratsastuskoulullaan. KRS on järjestänyt 

useita koulutuksia vuosien saatossa ja niiden ohjaajana on toiminut mm. Hildur Hagelberg. 

 

Nuori Suomi -sinetti ehti olla 

toiminnassamme esillä yli 

kaksi vuosikymmentä ennen 

sen muuttumista Tähtiseura-

tunnukseksi. Ison maneesin 

sekä tallin seinällä on ollut 

sinetti sekä estekisoissa on 

käytössä Nuori Suomi 

sinettijohteet. Kuva on 

seurakisoista toukokuulta 

2008, kuvassa KRS:n ratsukko 

Petra Mulari - Careful. Kuva 

Antti Kuure. 

 

Nuori Suomi sinetti on 

muuttunut 

tähtiseuratunnuksiksi, joita 

KRS:llä on nyt kaksi. KRS on 

Lasten ja nuorten sekä 

Aikuisliikunnan Tähtiseura. 

Kuvassa uusia tunnuksia 

esittelevät kesällä 2020 

Hanna Hyyryläinen - Humu-

Petteri, Vilma Tervonen - 

Kilroan Presley sekä Heidi Pyy 

- Firecape Harmonie. Kuva 

Sari Kuure. 

 

 

 

9.11.2020 

prillipäivänä vuonna 1992 Kuluntalahden Ratsastuskeskuksessa aloitti yrittäjänä Soile Lappalainen Tantan ja Pepin 

siirryttyä Vuokattiin jatkamaan omaa toimintaansa. Yrityksen nimeksi tuli Kajaanin Hevosharrastekeskus. Soile kertoo 

vuoden 1992 Kainuun Sanomien tekemässä lehtijutussa yrityksensä nimestä seuraavaa: “Tarkoitus on avata 
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hevostalli kaikille hevosista ja ratsastamisesta kiinnostuneille. Tämä ei ole mikään hevosiin vihkiytyneiden suljettu 

sisäpiiri, vaan kaikki ovat tervetulleita.” Tällä tiellä Soile jatkaa edelleen, kun takana on yli 28 vuotta yrittäjänä. 

Ratsastuskoulua varten Soile osti tuoreet hevoset, joukossa oli hevosia ja poneja, osaavia estehevosia sekä nuoria, 

uraansa aloittelevia hevosia. Tällöin tallilla oli runsas joukko nuoria tyttöjä, mutta myös aikuisratsastajat löysivät 

tiensä tallille enenevissä määrin - sellaiset, jotka joskus olivat jo ratsastaneet sekä sellaiset, jotka olivat aina 

halunneet aloittaa. Soile toi myös idean päiväkerhoista, joihin vanhemmat voivat tulla lastensa kanssa kotoa käsin 

hevoskurssille ja tutustua näin lapsen harrastukseen - tai toisinpäin. 

Soile on kaikille tuttu pitkän linjan hevosnainen, joka aloitti ratsastuksen vuonna 1974. Hän on ratsastuksenohjaaja ja 

valmistunut hevosten kouluttajaksi vuonna 2019. Soile on kilpaillut kouluratsastuksessa vaativa A -tasolla saakka ja 

toimii aktiivisesti kouluratsastustuomarina. Lisäksi hän on kasvattanut FWB-hevosia yli 10 vuotta sekä kouluttanut 

kymmeniä varsoja, nuoria hevosia ja ravureita ratsuksi. Kajaanin Ratsastusseuran hallituksessa Soile on toiminut 

vuodesta 1989 lähtien. Hän toteaakin kuuluneensa aina seuraamme sen upeiden arvojen vuoksi. 

Kajaanin Ratsastusseuran ja Kajaanin Hevosharrastekeskuksen yhteistyö on ollut alusta asti erittäin tiivistä. Jopa niin 

tiivistä, että toisinaan harrastajat eivät osaa sanoa, missä tallin toiminta ja vastuu loppuu ja seuran alkaa. Kajaanin 

Ratsastusseura kiittää Soilea antoisasta yhteistyöstä! 

 

Soile ja MayDay II voittivat Lehtimäen opistolla vaativa B -luokan 3.5.1998. Kuva Soilen arkistosta. 

 

 

 

Kesällä 2012 tallilla juhlittiin Hildurin 

ja Kajaanin Hevosharrastekeskuksen 

yhteisiä 100-vuotisjuhlia. Ihana Hildur 

täytti 80 vuotta ja Kajaanin Hevosharrastekeskus 20 

vuotta. Kuva Sari Kuure. 
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13.11.2020 

 

Seuran tiedotus perustui 1990-luvulla pitkälti tallin seinälle laitettaviin ilmoituksiin sekä noin neljä kertaa vuodessa 

ilmestyvään Ratsuviesti-lehteen. Ratsuviesti oli edeltäjiinsä verrattuna aavistuksen asiapitoisempi ja se tehtiin 

yhteistyössä talliyrittäjän kanssa. Lehdestä löytyivät hallituksen yhteystiedot, seuran suunnittelemia tapahtumia, 

ajankohtaisia asioita, kisatuloksia sekä ohjeita mm. tallin hevosenhoitajille, uusille ratsastajille ja kisaajille. Lisäksi 

siellä oli tallin hevosten esittelyjä ja piirustuksia.  

Kuvissa olevat lehtileikkeet ovat 90-luvun Ratsuviesti-lehdistä, jotka löytyivät tottakai Ninnan arkistosta      
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16.11.2020 

 

Ennen kuin siirrymme historiikkiosiossamme seuraavalla vuosituhannelle, muistellaan vielä muutamaa 90-luvun 

tapahtumaa. 

Suomen Ratsastajainliiton  kevätkokous järjestettiin ensimmäistä kertaa Kajaanissa vuonna 1993. Kokous 

seminaareineen onnistui loistavasti ja Leena Valtasen esitys strategiaseminaareistamme herätti erityistä huomiota 

kokousväessä. Leenahan oli vetänyt seuramme sisäisiä strategiapäiviä jo vuodesta 1991 lähtien. Samana syksynä 

SRL:n syyskokouksessa Leena Valtanen valittiin SRL:n hallitukseen. 

Valtakunnallinen Postiratsuviesti kulki vuonna 1995 läpi Suomen ja myös KRS osallistui siihen. Viesti sekä seuramme 

30-vuotisjuhlakulkue kulki läpi läpi kaupungin Kaupunginlammelle, jossa viesti vaihtui seuraaville kuljettajille. 

Kautta aikojen ensimmäinen Lady Meeting järjestettiin toukokuussa 1996. Tapahtuman idea lähti Marja Ojalehdon 

(silloinen Liira) ajatuksesta muiden naisten ideoidessa mukana. Tapahtumaan kuului kouluratsastusluokat sekä 

illallinen. Kilpailuluokista ainakin yksi vapaavalintainen Kür-luokka, johon osallistujat saivat itse suunnitella 

koreografian ja musiikin. Tuomareina toimivat usein Arto-Pekka Heino, Jukka Martikainen ja 2000-luvulla mukaan 

saatiin muutaman kerran myös Marko Björs. Lady Meetingin 20-vuotisjuhlia vietettiin vuonna 2016, mutta sen 

jälkeen suosio on ollut hiipumaan päin ja tapahtuma on toistaiseksi tauolla. 
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23.11.2020 

 

Uuden vuosituhannen suurin satsaus Kajaanin Ratsastusseuralla on toistaiseksi ollut iso Muovihuoneen valmistama 

kaarimaneesi. Kuluntalahden hevosvetoisuus piti pintansa ja alueen ratsuhevoskanta kasvoi. Toinen maneesi oli 

suunnitelmissa pitkään ja vihdoin vuonna 2006 päästiin viettämään avajaisia. Halli sai nimen Leenahalli hankkeen 

puuhanaisen Leena Valtasen mukaan. Iso maneesi (joksi hallia nykyisin arjessa kutsutaan) tuli tarpeeseen ja on siitä 

lähtien ollut erittäin kovassa käytössä, kuten kaikki muutkin alueen ratsastuspaikat. Ison hallin pohjalla on asfaltti ja 

pinta on alunperin hiekka-kumirouheseosta, johon myöhemmin on lisätty hiekkaa. 

Vuonna 2005 eli kesken iso maneesin suunnittelu- ja rakennusprosessin Kajaanin kaupunki päätti laittaa myyntiin 

pienen maneesin, koska sen ylläpitokustannukset olivat kaupungin mielestä liian korkeat. Myynnin kaupunki aikoi 

toteuttaa tarjouskilpailun perusteella. Tästä alkoi pitkä ja laaja kirjoittelu lehtien palstoilla niin puolesta ja vastaan ja 

monenlaisia mutkia oli matkassa. Lopullisen sinetin pienen maneesin tilanne sai vasta vuoden 2008 lopussa, kun 

kaupunki möi sen hevosyrittäjä Hanna-Leena Keräselle. Myös KRS teki vuosien aikana useamman tarjouksen 

maneesista. Nykyään pienen maneesin omistaa Kajaanin Hevosharrastekeskus ja ison maneesin edelleen Kajaanin 

Ratsastusseura. 
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26.11.2020 

 

2000-luvulla seurallamme oli kolme puheenjohtajaa. 

Leena Valtasen pitkän ja ansiokkaan puheenjohtajuuskauden jälkeen seuramme luotsiksi valittiin vuonna 2007 

iloinen ja touhukas Raija Koskelo. Raija oli seuramme hallituksen jäsen vuodesta 1994 ja hän toimi useita kausia 

varapuheenjohtajana ennen puheenjohtajakauttaan.  

Raijan sydäntä lähellä olivat erityisesti juniori- ja nuorisotyö, jota hän teki uupumatta myös muilla elämänsä aloilla. 

Myös Raijan perheen muut jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti ratsastusharrastuksen seuratoimintaan. Raijalla oli 

erinomaiset suhteet eri sidosryhmiimme ja hän asetti aina muut apua tarvitsevat itsensä edelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raijan äkillisen poismenon jälkeen seuramme 

puheenjohtajaksi valittiin vuonna 2009 Hannu Rytkönen. 

Hannun molemmat tyttäret ratsastivat ja Hannu kulki 

tyttöjen mukana myös kisamatkoilla. Hannu oli mahtava 

persoona, jonka loputtomista ideoista toteutettiin 

esimerkiksi keppihevosten Guinnessin ennätysyritys 

vuonna 2010.  

Kuvat Sari Kuure. 
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1.12.2020 

 

Palataampa taas vuosituhannen alkupuolelle... 

Kajaanin Ratsastusseuralla oli kunnia järjestää Suomen Ratsastajainliiton kanssa valtakunnalliset 

hevostaitomestaruudet toukokuussa 2007 Kajaanissa. Kilpailupaikkana toimi Kainuun ammattiopiston luonnonvara-

alan toimipiste Seppälä. Kilpailuun osallistui yhteensä 103 junioria. Kilpailun johtajana toimi KRS:n Sari Nieminen 

(nykyinen Kuure). Liikenteenohjauksesta Seppälässä huolehti Autoliiton tiepalvelu. KRS menestyi kisoissa hienosti 

ottaen joukkuekilpailussa ylivoimaisen voiton joukkueella Lilli Kämäräinen, Inka Keinänen ja Anna Claudelin. 

Henkilökohtaisia sijoituksia saavutettiin, kun Lilli Kämäräinen sijoittui alle 13-vuotiaiden sarjassa viidenneksi ja 13-18 

-vuotiaiden sarjassa Inka Keinänen saavutti hopeaa ja Anna Claudelin sijoittui viidenneksi. 

Niin ikään toukokuussa 2007 Kajaanin Ratsastusseura marssi juhlakulkueessa läpi kaupungin lauantaina 26.5. Juhlan 

aiheena oli KRS:n valinta Vuoden 2006 ratsastusseuraksi ja Suomenhevosen 100-vuotisjuhlavuosi. Kulkueessa oli 

mukana 9 hevosta ratsastajineen ja varmistajineen sekä lisäksi parisenkymmentä seuralaista jalkaisin. Kulkueessa 

olivat mukana suomenhevoset Lento Vili (ratsastaja Annika Korhonen) ja Kihin Sisu (Sari Nieminen) sekä Careful 

(Petra Mulari), Parder (Juuli Huttunen), Ryant (Riikka Rytkönen), Lily (Minna Sinisalo), Norman (Marja-Leena 

Parviainen), Viivi K (Saara Lappalainen) ja Susie de Konig (Hildur Hagelberg). 

Puheenjohtajana ja tervetulopuheenpitäjänä Raatihuoneentorilla toimi Olli Leppänen. Maaseutuyrittäjä Heikki 

Parviainen piti juhlapuheen aiheesta "Suomenhevonen 100 vuotta - kasvattajan näkökulma" ja KRS:n 

kunniapuheenjohtaja Leena Valtanen piti puheen Kajaanin Ratsastusseuran voiton kunniaksi aiheesta "Kajaanin 

Ratsastusseura, koko Kainuun ylpeys?".  

Toukokuussa 2009 ratsastettiin ensimmäinen Kainuun Pojjjat - esteratsastustapahtuma, joka oli Ollis Leppäsen 

ideoima. Kisan järjestäjinä toimivat Kajaanin ratsastusseuran Junnupoppoo Kajaanin ratsastusseuran ja Kajaanin 

Hevosharrastekeskuksen avustamana. Kisa-areenalla nähtiin 23 miestä,jotka olivat ratsastusurallansa vasta 

nousukiidossa kohti huippua tai ihan jo kokeneita hevosmiehiä. Kilpailijoiden ikähaitari oli 4-50 vuotta ja 

luokkakorkeudet puomi-80 cm. Kilpailuihin saatiin myös vähän ulkomaalaista taitoa sillä paikalle olivat myös 

saapuneet hevosmiestaitojaan koettelemaan Nic Mepham Englannista, Saksaa edustava Peter Stricker ja ranskasta 

kotoisin oleva Romain Gourguechon, joka tuolloin toimi ratsastuksenopettajana Sotkamossa. Ratamestareina olivat 

oman seuran Sara Arola ja Annika Korhonen. Tapahtuma oli tunnelmaltaan mahtava ja sitä järjestettiin muutaman 

vuoden ajan.  

 

Hevostaitokisojen 

teoriakoe. Kuva Sari 

Kuure. 
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Kulkue Kauppakadulla. Kuva Antti Kuure 

 

Hevoset Raatihuoneentorilla. Kuva 

Antti Kuure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puomiluokka täydessä 

vauhdissa. Kuva Sari 

Kuure. 
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7.12.2020 

 

2000-luvun alku oli jo perinteiseksi muodostuneen Ratsuviesti-lehden aikaa ja lehti ilmestyikin säännöllisesti 4 kertaa 

vuodessa. Lehden toimittajina 2000-luvulla toimivat Pirkko Nieminen, Laura Koskelo, Jenni Hirvonen sekä Kaija 

Sivonen ja Inka Keinänen. Historiikkitoimituksen viimeinen käsiin saama Ratsuviesti on numero 1/2006, jossa 

mainitaankin tiedotusasiana, että seura keskittää tiedotusta seuran internet-sivuille ja tiedotussähköposteihin 

Lämmin kiitos kaikille Kavio-, Horse Polle - ja Ratsuviesti-lehtien toimittajille ja sisältöä niihin toteuttaneille!  

Eräässä seuran strategiaseminaarissa, mahdollisesti vuonna 2003 tuli ehdotus, josko seurallekin perustettaisiin 

internet-sivut. Olli Leppänen toteutti sivujen ensimmäisen version ja sen jälkeen sivut ovat päivittyneet pari kertaa ja 

odottavat nytkin, että joku innokas lähtisi ne muokkaamaan nykypäivän muotoon. Nettisivujen päivityksestä on 

suurimmaksi osaksi vastannut pitkäaikainen tiedotusvastaavamme Sari Kuure. 

KRS on pyrkinyt olemaan tehokas niin sisäisessä kuin ulkoisessakin tiedotuksessaan, mutta parasta mainosta on, kun 

ulkopuolinen taho huomioi positiivisesti tekemisiämme. SRL alkoi 2000-luvulla palkita Vuoden parhaita seuroja ja KRS 

voitti palkinnon useana vuonna eri sarjoissa. 

HYVÄ ME - KIITOS KUULUU KOKO JÄSENISTÖLLE! 

Lehtileikkeet ja Ratsuviesti-lehdet löytyivät Ninnan arkistosta. 
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11.12.2020 

 

Vuonna 2010 KRS järjesti tapahtuman, jolla rikottiin silloin Guinnessin maailmanennätys. Tästä tapahtumasta kertoo 

hyvin tämä Sari Kuuren kirjoittama juttu, joten julkaisemme sen uudelleen nyt ja tässä.  

#krs55 

Guinnessin maailmanennätys ja kuinka se saavutettiin - Me teimme sen! 

Keppihevosten uusi Guinnessin ennätys - 845 keppihevosratsukkoa yhtä aikaa areenalla - saavutettiin Kajaanin 

Ratsastusseuran järjestämässä tapahtumassa Kajaanin Raviradalla ponikuninkuusravien yhteydessä lauantaina 

2.10.2010. 

Suoritus oli mielettömän upea saavutus Kajaanin Ratsastusseuralta ja kaikilta tapahtumaan osallistuneilta! Mutta 

miten tähän upeaan ennätykseen lopulta päädyttiinkään? 

Koko idea sai alkunsa seuran puheenjohtajan Hannu Rytkösen ajatuksesta syksyllä 2009. Hannun idea tuntui 

utopistiselta, mutta kuitenkin hyvinkin toteutettavalta ja erityisesti sellaiselta, että sen avulla saataisiin kokonaisia 

perheitä liikkeelle. Ajatus sai tuulta alleen, ja ihan ensimmäiseksi päätettiin paikasta eli mihin muualle heppaväki 

mahtuisi yhtä aikaa kuin raviradalle! Samalla myös muistettiin, että Kajaanissa järjestetään ponikuninkuusravit ja 

mikä olisikaan sopivampi aika keppihevosennätyksen järjestämiseen kuin ravinuorten tapahtuma? 

Käytännössä siis tapahtuman aika ja paikka oli päätetty. Seuraavaksi selvitettiin, miten sinne Guinnessin isoon kirjaan 

oikein pääsee. Vaatimukset tuntuivat tiukilta, mutta ehkä kuitenkin mahdollisilta toteuttaa. Lähes vuoden 

kestäneiden järjestelyjen aikana saatiin tapahtumalle nettisivut, joiden lisäksi tapahtumasta tiedotettiin monissa eri 

medioissa jo keväästä lähtien. Useissa palavereissa valmistettiin keppihevosia ja suunniteltiin tapahtuman käytännön 

toteutusta. Elokuussa 2010, kun ponikunkkareihin ja kepparitapahtumaan oli viikko aikaa, meillä oli kaikki valmiina. 

Ponikuninkuusravit kuitenkin jouduttiin perumaan pääntautitapauksen vuoksi ja näin myös kepparitapahtumalta 

lähti pohja pois. 

Me kuitenkaan emme Ponikunkkareiden järjestäjien tapaan antaneet periksi, vaan kun ponikunkkareille määräytyi 

uusi päivä, me olimme jo valmiita! Ei muuta kuin lisää juttuja, houkuttelua, haastatteluja, sähköposteja ja infoa 

menemään kaikkiin mahdollisiin medioihin! 

Ennakkoilmoittautumisia saapui määräaikaan mennessä vain 169, mutta muut infolähteet kertoivat, että kyllä tätä 

enemmänkin porukkaa oli tulossa tapahtumaan, joten tapahtuman perumisesta ei edes puhuttu. Lisäksi luotimme 

täysin niihin ihanan iloisiin ilmoittautumisten kerääjiin raviradalla! 

Tapahtumapäivän valjetessa jännitti kuin kisapäivänä konsanaan. Talkoolaisia oli vähänlaisesti eikä yhtään 

minkäänlaista arvausta siitä, saadaanko ennätys rikki vai ei. Kolme tuntia ennen varsinaista tapahtuman alkua 

saimme ensimmäiset ilmoittautumiset ja siitä se armoton työ sitten alkoi. Kun kasassa oli noin 300 ilmoittautumista, 

varsinaiseen H-hetkeen oli aikaa vähän reilu puoli tuntia. Sitten alkoi tapahtua. Autoja saapui maneesille tasaisena 

jonona täyttäen koko tallipihan, ilmoittautumispöytiin jonotettiin, diplomit loppuivat ja ilmoittautumislistoja täyttyi 

huimaan tahtiin. Pian kasassa oli jo ennätysmäärä ilmoittautumisia, sitten 600 ilmoittautuneen raja meni rikki ja suuri 

osa raviradalla vastaanotetuista ilmoittautumisista oli vielä laskematta. Tässä vaiheessa sai huokaista helpotuksesta 

ja alkaa jännittämään, ehtiikö itse mukaan ollenkaan. 

Onneksi kaikki halukkaat ehtivät varmasti mukaan. Laskenta tapahtui raviradan palkintoportilla, josta osallistujat 

menivät sisälle radalle. Väkeä oli paljon ja palkitsevinta oli nähdä lasten ilo heidän kirmatessaan pitkin ravirataa 

upeilla ratsuillaan. Myös aikuisten huumorintaju, nuorten innokkuus ja alan harrastajien vakavuus herättivät itsekin 

nauttimaan tapahtumasta. Kun kuuluttaja antoi lähtömerkin, ensimmäiset ratsukot ampaisivat porukan edestä 

hurjaan laukkaan hevosineen. Tunne oli helpottava: tässä se nyt on - ennätys! Kuuluttajan kertoma ennätyslukema 

kirvoitti iloiset tuuletukset - Me teimme sen! 

Pitkään sitä piti tunnustella, mutta kyllä se vaan tuntuu hyvältä, kun sai olla tekemässä Guinnessin 

maailmanennätystä! 
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Vielä on edessä virallisten raporttien laadinta, videoeditointi ja 

kuvien käsittely lähetettäväksi Guinnessille. Sieltä sitten aikanaan 

tulee tieto, onko ennätyksemme virallisesti hyväksytty vai ei. Kävi 

miten kävi, me olemme kuitenkin voittajia! 

Kiitämme kaikkia itse tapahtumaan ja järjestelyihin osallistuneita 

talkoolaisia sekä Kainuun Ravirataa yhteistyöstä! 

Järjestelytoimikunta: 

Tarja Rytkönen 

Tiina Helvelahti 

Pia Kyllönen 

Hannu Rytkönen 

Mirja Leppänen 

Soile Lappalainen 

Sari Nieminen 

Valvojat: 

Petra Nurmela  

Matti Kuorikoski 
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15.12.2020 

 

Palataan hetkeksi vuoteen 2015. Hannu Rytkönen jäi pois seuran puheenjohtajan tehtävistä jatkaen kuitenkin 

hallituksen jäsenenä. Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtajana toiminut tehopakkaus Tarja 

Sahlberg. Tarja on ollut KRS:n jäsen nuoruudesta asti ja hän on jämpti ja reilu hevosnainen, joka arvostaa 

tasavertaisuutta, turvallisuutta ja 

oikeudenmukaisuutta. 

Tarjalla on ollut vuosien saatossa useita 

omia hevosia ja nykyään hän omistaa 

suomenhevosruuna Totaarin Aiheen 

yhdessä Tiina Suorannan kanssa. Tarja 

toimii usein vastuuhenkilönä tallin 

pihatalkoissa ja kisaravintolassa. 

Tarja valittiin marraskuussa 

puheenjohtajaksi myös tuleville kahdelle 

vuodelle, hänellä alkaa siis jo neljäs kausi 

KRS:n johdossa.        

Kuvassa Totti ja Tarja. Kuva Jenni Piirainen. 

 

 

21.12.2020 

 

On viimeisen historiikkipostauksemme vuoro ja käsittelemme lähihistorian eli 2010-luvun tapahtumia Kajaanin 

Ratsastusseurassa. 

      Historiikin teille koostivat Liisa Kemppainen ja Sari Kuure. Suurena apuna on ollut Ninna Leppänen kattavine 

arkistoineen. Kiitos kaikille osallistuneille!                   Oikein hyvää joulun aikaa ja menestystä vuodelle 2021! ✨       

Vuonna 2013 Laukaan maneesionnettomuuden jälkeen KRS:n maneesit tarkistettiin asiantuntijoiden toimesta ja 

todettiin, että ison hallin lumikuorman kestävyydessä oli puutteita. Remontti suunniteltiin hyvin ja toteutettiin 

lopulta kesällä 2016. Remontissa vahvistettiin maneesin tukirakenteita uutta lakiasetusta vastaaviksi. 

Ensimmäinen ratsastussuunnistus RIDE-O järjestettiin syksyllä 2013. Idean antoi Janne Lappi ja päävastuussa 

tapahtuman toteutuksesta ovat olleet joka vuosi Sari Kuure ja Kyösti Karttunen (KaSu). Tapahtuma voitti myös 

Pohjois-Suomen Ratsastusjaoston ideakilpailun perusteluilla "KRS:n idea on uusi ja innovatiivinen. Se tuo ratsastusta 

näkyväksi myös heille, joille laji ei ole entuudestaan tuttu, ja aktivoi kahden lajin seurat yhteistyöhön. Tapahtuma 

tarjoaa koettavaa laajalle kohderyhmälle: ratsastajille, suunnistajille, hevoskerholaisille ja perheille." Vuonna 2017 

YLE teki juttua televisioon ja radioon tapahtumasta ja ratsastussuunnistusperinne on jatkunut vuosittain, vaikka 

kuluvana vuonna eli 2020 tapahtuma jäi väliin alueen yli kesäkuussa pyyhkäisseen Uuno-myrskyn takia.  

KRS palkittiin menneenä vuosikymmenenä aika monta kertaa: 

KRS:n järjestämä keppihevosten Guinnessin ennätysyritys palkittiin mm. SRL:n Pohjois-Suomen aluejaoksen Kultaisen 

Kavion Gaalassa perusteluilla: idea oli poikkeuksellinen ja omaperäinen, tapahtuma hyvin toteutettu ja tiedotettu ja 

tapahtuma toi myös positiivista julkisuutta ratsastusharrastukselle.  Tapahtuma palkittiin myös Kajaanin kaupungin 

liikuntaneuvoston myöntämällä Vuoden Innovaatio -palkinnolla: “Tapahtuman tavoitteena oli liikuttaa lapsia ja 

nuoria uudella ja mukavalla tavalla yhdessä heidän perheidensä kanssa. Tässä onnistuttiin erinomaisella tavalla.” 

(Kainuun Sanomat) Maneesin tukivaijerit. Kuva Sari Kuure. 
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Suomen Ratsastajainliitto palkitsi ratsastusseura Kajaanin Ratsastusseura ry:n hyvästä seuratoiminnasta 

valtakunnallisessa Vuoden Ratsastusseurat 2010 -kilpailussa. Vuonna 2012 KRS palkittiin liton puolesta 

vapaaehtoistoiminnastaan ja samoin vuonna 2012 KRS:n tiedottaja Sari Kuure (aiemmin Nieminen) sijoittui viiden 

parhaan joukkoon SRL:n Ratsastus näkyviin mediassa -kilpailussa.  

Kajaanin Ratsastusseura valittiin Pohjois-Suomen parhaaksi ratsastusseuraksi ja Kajaanin Hevosharrastekeskus 

Pohjois-Suomen parhaaksi ratsastuskouluksi vuonna 2012. 

Kainuun urheilugaalassa perjantaina 20.1.2017 Kajaanin Ratsastusseura palkittiin vuoden 2016 Kainuun parhaana 

urheiluseurana. Valinnassa painotettiin erityisesti vapaaehtoistoimintaa ja esiraati oli valinnut Kajaanin 

Ratsastusseuran kolmen parhaan joukkoon. Voittaja valittiin yleisöäänestyksellä. Muut kolmen parhaan seuran 

joukkoon yltäneet olivat monen lajin seurat Paltamon Urheilijat ja Suomussalmen Rasti. 

Kajaanin Ratsastusseura ry palkittiin 1.2.2019 Kainuun Urheilugaalassa "Vuoden 2018 Kajaanin Liikuntateko" -

palkinnolla! Palkinto myönnettiin seuramme kesällä 2018 toteuttamasta mittavasta ratsastuskenttäprojektista. 

KRS sai Tähtiseurojen alueellisen kannustuspalkinnon vuonna 2019, jolla Olympiakomitea ja energiayhtiö Gasum 

kannustavat lasten ja nuorten Tähtiseuroja. Kannustamisella halutaan edistää jokaisen lapsen mahdollisuutta 

harrastaa monipuolisesti ja nostaa esille arvokasta työtä, jota suomalaisissa urheiluseuroissa tehdään. 

KRS järjesti yhdessä Kainuun raviradan, Kainuun hevosjalostusliiton ja muiden kainuulaisten ratsastusseurojen kanssa 

KAINUU HIRNUU -tapahtuman kesällä 2017. Kyseessä oli koko perheen hevostapahtuma, jossa nähtiin mm. este-, 

koulu-, lännenratsastus- ja islanninhevosnäytökset ja suomenhevoskavalkadi, joka esitteli suomenhevosen 

monipuolisuutta.  

KRS järjesti pari kertaa valokuvakilpailun, joista koostettiin heppakalenteri. vuosille 2012 ja 2014.  

Seuramme edustusratsukot menestyivät tälläkin vuosikymmenellä upeasti, järjestimme mahtavia seurakisoja, 

vapaaehtoistoiminta oli virkeää, jäsenemme tekivät retkiä,  Aikuisliikunnan Tähtiseura-statuksen saimme vuonna 

2019, Lady meeting juhli 20-vuotista taivaltaan ja KRS 50-vuotista taivaltaan ja paljon, paljon muuta tapahtui ja näistä 

voit lukea lisää seuran nettisivujen Arkistosta: http://www.kajaaninratsastusseura.fi/krs/index.php… 

#krs55 

Maneesin tukivaijerit. Kuva Sari Kuure. 

 

        KRS:n hallitus ja Hildur vastaanottamassa Kainuun    

         urheilugaalassa Vuoden Seura -palkintoa. 
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Mirja Leppänen - Veikko-

Valtteri ja Lenita Perhovaara - 

Eskon Aunkeri rastilla. Kuva 

Antti Kuure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keppihevossuunnistajia. Kuva 

Antti Kuure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomenhevoskavalkadi. Kuva 

Sari Kuure. 
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Kati Aavakare ja RML I am 

so Charming laukkaavat 

poliisin tutkan ohi 

nopeudella 58 km/h. Kuva 

Sari Kuure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tammikuu vuoden 2014 kalenterissa. 

 

 


