
Miekkailun jätettyä ainoastaan hen-
kisiä traumoja, olin valmis seuraa-
vaan haasteeseen. Ehdotuksia tuli 
usealta taholta, mutta selkeästi toi-
votuimmaksi lajiksi nousi niin kurs-
sitovereiden sekä koko muun Kalpaa 
lukevan väen joukosta ratsastus. Olin 
toisaalta huojentunut, sillä ehdotus-
ten joukossa olivat vilahdelleet lajit 
kuten baletti ja tankotanssi, mutta 
päätoimittajamme päätti tarttua rat-
sastukseen. Ei tarvitse mennä kuin 
20 vuotta taaksepäin ja kadettikurs-
siin 78 kun kiireisen ensimmäisen 
syksyn iltapäiville oli varattu ratsas-
tusta, niin teoria- kuin kenttäopetus-
takin. Heidän suorittamistaan opin-
noista vähennettiin minun osaltani 
kahteen tuntiin, ensimmäinen tunti 
varattiin teorialle ja valmisteluille, 
toinen varsinaiseen aikaan hevosen 
selässä. Allekirjoittaneen omaksu-
miskyky laitettaisiin siis koetukselle.

Kaksituntinen paketti oli varsin 
tiivis, sillä aiemmat kokemukseni 
hevosten kanssa olivat hyvin rajal-
liset. Ratsukseni uskottiin Markiisi, 
hyvätapainen ja hyvin koulutettu 
7-vuotias ori. Katsoimme arvioi-
vasti toisiamme silmästä silmään, 
ja Markiisi hyväksyvästi tuhahtaen 
esittelyjen jälkeen päästi minut pilt-
tuuseensa harjaamaan ja valmistele-
maan itseään ratsastustuntia varten. 
Tiesimme molemmat tässä vaihees-
sa, ettei seuraavista kahdesta tunnista 
tule helpot.

Tunnin mittaisen intensiivikoulu-
tukseni aikana sain opetusta hevo-
sen valmisteluissa ratsastusvalmiiksi. 
Harjaaminen, kavioiden putsaami-
nen, suojien pukeminen ja satulointi 
sujuivat osaavassa opetuksessa myös 
minun hevosenhoitotaidoillani ja 
ensimmäinen tunti Markiisin kanssa 
sujui kuin siivillä. Niin koitti myös 
aika, kun siirryimme Markiisin 
kanssa kohti maneesia, ja jottei mi-
nua olisi tässä vaiheessa jännittänyt 
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tarpeeksi, matkaamme viihdyttivät 
kokeneet hevosmiehet toinen tois-
taan hurjemmilla tarinoilla onnet-
tomuuksista hevosten kanssa. Jok-
seenkin vapisevin käsin saavuimme 
maneesiin.

”Jalka jalustimeen, tiukka ote satulan 
etureunasta, ponnistus, jalan heilau-
tus.” Istuin ensimmäistä kertaa itse-
näisesti hevosen selässä. Edellisellä 
kerralla olin kahdeksan ja vieressäni 
kulki äiti, joten tilanne oli minul-
le uusi. Kysymykseeni ”miten tätä 
ajetaan”, sainkin vastauksen ja pian 
Markiisin kanssa harjoittelimme 
yksinkertaisia perusliikkeitä manee-
sissa. Vastoin ennakko-odotuksiani, 
sain hevosen haluamallani tavalla 
liikkeelle ja hetken tallusteltuamme 
pääsimme vauhdikkaampaan lajiin, 
raviin. Pomppiessani hevosen se-
lässä ylös-alas, ymmärsin ratsastuk-
sen haastavuuden. Yhteispelimme 
Markiisin kanssa ei näyttänyt tais-
telukenttää hallinneiden sankarien 
liikehdinnältä, kaikki keskittymiseni 
upposi siihen, kuinka vähän edes-
takaisin liikkuen pysyisin hevosen 
kyydissä.

Vaikka hevosella ratsastaminen 
oli teoriatasolla helppoa, vauhtia 
säänneltäisiin pohkeilla ja suitsista 
vetämällä ratsu kääntyisi, olin suu-
rimman osan ajasta neuvoton mitä 
tehdä. Tästä huolimatta onnistuin 
kaikessa, ainakin välttävästi, mitä 
käskettiin. Ilmeisesti liikkeeni satu-
lassa olivat ainakin oikean suuntaisia, 
sillä Markiisi totteli käskytystäni: 
käännyimme, ravasimme ja laukka-
simme ohjaukseni mukaan. Apunani 
oli ratsastusopettajan Hannu Kouk-
kulan lisäksi pitkän linjan hevoshar-
rastaja kadetti Heikkeri, joka piti he-
vosta liinan päässä kiinni, ettei ratsu 
tai ratsastaja päässyt karkaamaan. 

En ole yllättynyt, että hevoskoulutus 
keskiajan ritareilla on kestänyt tois-



takymmentä vuotta. Oman liikkee-
ni yhdistäminen hevosen liikkeisiin 
niin, että liikkuisimme yhdessä su-
lavasti eteenpäin, vaikutti ensimmäi-
sen tuntimme jälkeen vain kaukaisel-
ta utopialta. Tavoitteet olin asettanut 
itselleni hyvinkin matalalle tälle rat-
sastustunnille, joten ilokseni ylitin 
odotukseni kirkkaasti. Ratsastus on 
vauhdikas laji, joka vaatii paljon har-
joitusta. Sen huomasivat viimeistään 
sisäreiteni, jotka tätä juttua kirjoi-
tettaessa lähes viikko ratsastustun-
tia myöhemmin, eivät vieläkään ole 
kunnolla palautuneet rasituksesta. 
Viimeksi lajikokeilussani olin sitä 
mieltä, että miekkailu on upseerille 
välttämätön taito – tosin, ei mikään 
ole niin näyttävä kuin ratsastava up-
seeri. 
 

Ehdota LaJIa oskarILLE!
Parhaat ideat 

toteutetaan ja palkitaan 
kadettitoverikunnan tuotteilla.

Lähetä ehdotuksesi ja perustelusi 
sähköpostitse osoitteeseen: 

kalpa@kadettitoverikunta.fi

upSEErirATSASTAjAT ry
Upseeriratsastajat ry on vuonna 1936 perustettu perinteikäs ratsastusseura, jon-
ka alkuperäisenä tarkoituksena oli koota yhteen ratsastusta harrastavat upseerit 
sekä kohottaa heidän keskuudessaan ratsastusharrastusta ja -taitoa. Alkuvuosina 
jäseniksi kelpuutettiin vain palveluksessa olevat upseerit, reservinupseerit ja ul-
komaalaiset upseerit. Myöhemmin näitä vaatimuksia lievennettiin ja näin jäse-
nyys tuli mahdolliseksi myös aliupseereille sekä siviileille. Nykyään jäsenistössä 
on niin palveluksessa olevia upseereita kuin eläkkeellä olevia upseereita, reservin 
upseereita ja aliupseereita sekä siviileitä. Upseeriratsastajat ry on Suomen Rat-

sastajainliiton jäsen.

Vuodesta 1995 alkaen seura on toiminut Eriksnäsin kartanolla Sipoossa, jos-
sa järjestetään lauantaisin omia ratsastustunteja, avoimia esteratsastuskilpailuja 

sekä siellä myös asuvat seuran neljä omaa hevosta.
 

Ennen Eriksnäsiä Upseeriratsastajat toimivat 1950-luvun loppupuolelta lähes 
neljän vuosikymmen ajan Santahaminassa, jossa myös puolustusvoimilla oli 
kymmeniä hevosia ja omaa ratsastuskoulutusta. Seuran alkuvuosina ennen San-
tahaminan vaiheita sen ratsastustoiminta tapahtui puolustusvoimien hevosilla 
ja sen hallinnoimissa paikoissa kuten Ruskeasuolla, Taivallahdessa sekä Kaartin 
maneesissa. Vuodesta 1977 alkaen Upseeriratsastajat järjestivät Santis Horse 
Show –nimisen esteratsastuskilpailun, jossa oli useina vuosina Suomen Mes-
taruus –tason luokka. Kilpailut jatkuivat seuran järjestäminä vuoteen 1994 asti, 
jolloin puolustusvoimat luopui hevosistaan ja Maanpuolustuskorkeakoulun tal-
liin tukeutuneet ratsastusseurat muuttivat muualle. Upseeriratsastajat muuttivat 

Santahaminasta ensin Savijärven tallille ja sieltä Eriksnäsiin.
 

Vuodesta 2006 Santahaminassa on nähty jälleen reilun kymmenen vuoden tau-
on jälkeen taas hevosia.  Upseeriratsastajat järjestää Kaartin Jääkärirykmentin 
tuella vuosittaisen Santahamina Horse Show:n, jossa on ohjelmassa ratsastus-
näytöksiä sekä avoimet esteratsastuskilpailut. Tämä tapahtuma on osaltaan ollut 
muistuttamassa saaren pitkästä historiasta ratsastusurheilun yhtenä mielenkiin-

toisimpana paikkana.

MArkizS

Markiisi eli Markku on tuorein tulokas, joka muutti Latviasta Eriksnäsiin tou-
kokuussa 2010. Hevonen on osoittautunut nuoresta iästään huolimatta erittäin 
toimivaksi ja järkeväksi ratsuksi. Markku osaa myös sirkustemppuja ja on erit-

täin ahne ruuan perään.

Lisää tietoa tunneista ja jäsenyydestä: www.upseeriratsastajat.sporttisaitti.com


