
KEVÄT 2014 PRIMUS CHALLENGELÄISET 

Ride and Shine 

Kikan koutsauksessa tiistaisin aamutuimaan treenaavat: 

Satu Sipola 

 

Aloitin ratsastuksen 6-vuotiaana ja ratsastin noin 10 vuotta. Uudelleen 
satulaan palasin parikymppisenä ja sen jälkeen olen ollut lajin parissa 
aktiivisesti. Viimeiset vuodet 2-5 kertaa viikossa opetuksessa ja 
vuokrahevosilla (välissä tosin kaksi vauvalomaa). PC-valmennukseen 
halusin mukaan, koska tahdon koko ajan oppia lisää, kehittää 
ratsastus- ja hevosmiestaitoja ja tietysti kokea systemaattisen 
oheistreenin vaikutuksen :) 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Aikuisiän haaveena on oma 
hevonen. 

Ensimmäinen välitavoite: Rentoutta keskivartaloon erityisesti 
ravissa. 

Oheislajini: Salibandya pelasin yli 10 vuotta kilpahenkisesti, nyt harrastan pallopelejä lähinnä 
sosiaalisessa mielessä. Kahden pienen lapsen äiti tekee minkä ehtii; lenkkeilyä, kuntosalia ja 
hiihtoa/suunnistusta harrastelumielessä. 

Ratsastusmotto: Rentoudella kohti pehmeää harmoniaa. 

Eeva Sävelä 

 

Aloitin ratsastuksen lapsena Tuomarinkylässä ja siellä pyörin aika 
monta vuotta. Aikuisena ratsastin joitakin vuosia säännöllisesti ja 
muutama vuokrahevonenkin oli. Sitten tuli pidempi tauko, kun lapset 
olivat pieniä. Syksyllä aloitin Primuksen tunneilla seitsemän vuoden 
tauon jälkeen ja jäin heti pahasti koukkuun. Tämä on vaan niin oma 
juttu. Luin netistä PC-juttuja ja kuulin kehuja. Kun haku kevään 
ohjelmaan alkoi, ei tarvinnut miettiä muuta kuin onnistuuko 
osallistuminen aikataulujen puolesta. Syksyllä oli jo tunne, että jos 
haluan enemmän sisään ratsastukseen, tunti viikossa ei riitä. Myös 
PC-ohjelman kuntotreeni kuulosti hyvältä, ammattilaiset ovat apuna, 
omien tavoitteiden mukaan. 
 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Pitkän tauon jälkeen olen nauttinut ihan vaan hevosen selkään 
pääsystä, mutta niin se vaan nälkä kasvaa syödessä, kun alla on Primuksen upeita hevosia ja loistava 
opetus. Haluan oppia paremmaksi ratsastajaksi, oppia tuntemaan hevosen liikkeen paremmin, 
vaikuttaa enemmän ja oikeaan aikaan sekä hakea ja hallita oikeanlaista tuntumaa. Tavoitteena on 



pitää ratsastus nyt aktiivisena harrastuksena, ja toivottavasti joskus olisi mahdollista nauttia 
hevostelusta oman tai vuokrahevosen kanssa myös maastoillen ja muuten puuhaillen.  
 
Ensimmäinen välitavoite: Hyvän istunnan hakeminen laukassa. Nyrkit kiinni. 
 
Oheislajini: Treenaan ja kilpailen agilityssa koirani kanssa, ja juoksen pari kertaa viikossa. Kesäisin 
viherpiiperrän puutarhassa. 
 
Ratsastusmotto: Moottori pyörimään 

 

Eva Ruhanen 
 

 

Olen harrastanut hevosia koko ikäni. Olen ratsastanut säännöllisessä 
opetuksessa viimeksi 10 vuotta sitten, kunnes aloitin syksyllä 
Primuksella. Hoidan useampaa kisahevosta. Aiempi treenitaustani on 
melko olematon, mutta koira sentään pitää liikkeellä. Halusin mukaan 
PC-ohjelmaan, koska tässä on ainutlaatuinen tilaisuus oppia ja 
kehittyä ratsastajana, sekä kohottaa kuntoa! 
 
Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Helppo B-tasoinen rata noin 60% 
tuloksella. 
 
Ensimmäinen välitavoite: "Ottaa ohjat" eli määrätä tahti ja tie. 
 
Oheislajini: Pilates, lenkkeily. 

Ratsastusmotto: Hiljaa hyvä tulee. 

Seuraa Evan Challenge-blogia täältä. 

Kirsikka Lehto-Asikainen 

 

Aloitin ratsastuksen 7-vuotiaana, ja olen aina ratsastanut säännöllisen 
epäsäännöllisesti. Oma hevonen minulla oli 1998-2000. Olen 
ratsastanut Primuksella syksystä 2008 ensin kerran viikossa, sitten 
ennen PC-ohjelmaa 1-2 kertaa viikossa. Muuta urheilutreeniä 
harrastan sen minkä ruuhkavuosia elävä ehtii. Halusin mukaan PC-
ohjelmaan tehostamaan ratsastusta ja sitä tukevaa oheisliikuntaa. 
Tämä on upea mahdollisuus, ja on mielenkiintoista nähdä mitä 
omassa ratsastuksessa ja hyvinvoinnissa ohjelman myötä tapahtuu! 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Pyrkimys eleettömään ja siistiin 
ratsastukseen. 

http://primuschallenge14.blogspot.fi/


Ensimmäinen välitavoite: Istunnan parantaminen, etenkin tasapainon löytäminen jäntevyyden ja 
rentouden välillä. 

Oheislajini: Salsa ja muut lattaritanssit, uinti ja hiihto silloin kun pääsee ja ehtii, sekä PC:n myötä 
kuntosalitreeni. 

Ratsastusmotto: Maltti on valttia, sekä positiivisuutta ja armoa kehiin. 

Merja Kolehmainen 

 

Primus Challenge jatkui osaltani pilottikauden jälkeen, sillä paikkoja jäi 
uusien hakijoiden jälkeen jäljelle. Jatkoin seuran hallituksen 
edustajana PC-koordinointia, mikä on helpointa silloin kun on 
ohjelmassa itse mukana. 

Ratsastusvuosia on kertynyt kohta kahdeksan. Tällä hetkellä 
ratsastan neljästä viiteen kertaa viikossa, osan Primus Tallilla ja osan 
Lappeenrannassa Vipelen ja Einolan Talleilla. Ohjelmistossa on sekä 
koulua että esteitä ja hämmästyksekseni aiempi esteinnokkuuteni on 
hieman vaihtumassa kouluinnokkuuteen. 

Alun perin ilmoittauduin mukaan Primus Challengeen, koska halusin 
kokeilla, mitä tapahtuu ratsastukselle, jos sen lisäksi toteutan 
systemaattista ja säännöllistä oheisliikuntaa. PC:n pyörityksessä koin 
aiemmin vihaamani salitreenin huumaavan vaikutuksen ja 

penkkipunnerrus on tätä nykyä lempiliikkeeni. Oheisliikunta ja ratsastustavoitteiden selkeys ovat 
tuoneet sekä ratsastukseen että muuhun hevosten kanssa toimimiseen itseluottamusta ja -varmuutta. 
Aiempi ’häly’ kaiken kuntoonlaittamisen paineesta yhden ratsastustunnin aikana on vähentynyt. 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Saavuttaa sellaiset ratsastus- ja hevosmiestaidot, että voin 
vuokrata tai omistaa hevosen, jolla kilpailla seura- ja aluetasolla. Ensimmäinen aluekisastartti on 
takana tuntihevosella alkuvuodesta 2014. 

Kevään ensimmäinen välitavoite: Siirtymiset pehmeämmiksi, erityisesti kevyen ja harjoitusravin 
välillä sekä ravista laukkaan. Istunnan suoristaminen (hartianlinjan saaminen suoraksi painopisteen 
päälle) jatkuu myös. 

Oheislajini: Edelleen kuntosali. Toivon mukaan ehdin juoksemaan enenevässä määrin sekä myös 
pelaamaan jossain välillä tennistä. 

Ratsastusmotto: You do not need to fake it, you can make it. 

 

 



 

Twilight Riders 

 

(Kuvat: Jaana Kallio) 

Tiistai-iltaisin Maijun valmennuksessa ratsastavat: 

Tiina Paasonen 

Olen ratsastanut epäsäännöllisen säännöllisesti lähes 30 vuotta. 
Alkuvuosina lähinnä maastossa, sen jälkeen eripituisina rupeamina 
ratsastustalleilla pääkaupunkiseudulla kunnes löysin Primuksen ja 
ratsastuksesta tuli säännöllistä. Olen nyt ratsastanut Primuksella 
muutaman vuoden. Ensin puolikkaalla tunnilla, nykyisin 2-3 kertaa 
viikossa. En ikinä uskonut että osallistuisin kouluratsastuskilpailuihin, 
mutta Primuksen innostava ilmapiiri sai minut tekemään niin. 
Harrastan ratsastuksen ohella suunnistusta, rogainingia ja hiihtoa. 
Olen osallistunut viime vuosina muutamalle puolimaratonille, mutta 
juoksu niin laajassa mittakaavassa ei tällä hetkellä tunnu 
mielekkäältä. 

Lähdin mukaan PC:hen jotta pääsisin syventämään 
kouluratsastustaitojani, saadakseni yksilöllisempää opetusta ja jotta 
oheisliikuntani jatkossa tukisi paremmin ratsastusta. 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Saada perusratsastus kuntoon 
niin että PC:n jälkeen ratsastus olisi antoisampaa. Osallistua kevään päätteeksi C-kouluradalle., 



Ensimmäinen välitavoite: Saada jalka pysymään paikallaan ja hevonen energiseksi koko tunnin 
ajaksi! Rohkeampaa ratsastusta! Ensimmäisen välitavoitteen hevoseksi sain Ligeron jonka kanssa PC 
on aivan loistava aloittaa! 

Oheislajini: Kuntosalitreeni, juoksu ja hiihto. Keväämmällä myös suunnistus. 

Ratsastusmotto: Esteet on tehty ylitettäviksi! 

Outi Korhonen 
 
Aloitin ratsastamisen vasta aikuisena noin 4 vuotta sitten ja tällöin 
selkäni oli erittäin lujasti jumissa. Näitä istuntaan tulleita 
"ominaisuuksia" on korjattu siitä lähtien ja työ jatkuu. Sisäinen 
kouluratsastajani on löytynyt, mutta esteratsastaja-minä pistää 
kampoihin. Saa nähdä kuka vie voiton ja milloin se tapahtuu. Muuta 
liikuntaa on harrastettu aina ja lajeja on kokeiltu melko laajasti: uinti, 
lentopallo, kilpatanssi, hiihto, juoksu, suunnistus, sähly, kuntosali, 
golf, lumilautailu, pilates jne. Pysähtyä ei uskalla, sillä muuten menee 
kroppa jumiin. 

Laajasta lajipaletista huolimatta en ole koskaan ollut 
minkäänlaisessa tavoitteellisessa valmennuksessa ja nyt oli 
täydellinen tilaisuus kokeilla mihin se johtaisi. Mitä enemmän 
ratsastaa sitä enemmän löytää kehittämistä omassa tekemisessä. 
Halusin haastaa itseni tulemaan paremmaksi ratsastajaksi PC:n 
myötä. Alkukesästä nähdään kuinka kävi! 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: HeB-rata asiallisesti läpi. 
 
Ensimmäinen välitavoite: Jäntevyyttä istuntaan ja ylävartalon asento kondikseen. 
 
Oheislajini: Golf, erilaiset jumpat ja koiran kanssa lenkkeily. 
 
Ratsastusmotto: Positiivisesti ja täydellä teholla! 

Eeva-Leena Pulli 

Ratsastin juniorina muutamia vuosia ja nyt parinkymmenen vuoden 
tauon jälkeen, pienen pojan äitinä, aloitin ratsastuksen uudelleen 
vuonna 2012. Ratsastin ensin kerran viikossa ja pian lisäsin tunteja 
kahdesta kolmeen kertaan viikossa. Tällä hetkellä ratsastan 
Primuksella kahdella vakiovuorolla ja niiden lisäksi irtotunneilla. Primus 
Challenge -ohjelma tarjoaa ratsastukseen tavoitteellisuutta ja kaivattua 
sparrausta oman PC-ryhmän ja ratsastuksenopettajan kanssa. Haluan 
myös oppia lisää ratsastuksesta ja nostaa peruskuntoani 
suunnitelmallisella oheisliikunnalla. 



Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Pyrin paremmaksi ratsastajaksi ja haluan oppia ratsastamaan 
varmasti ja luontevasti erilaisilla hevosilla. Tähtäimessä HeB -taso. 

Ensimmäinen välitavoite: Syksyn välitavoitteena on hyvä istunta oikeanlaisella selän asennolla ja 
sitä kautta vapautan liikettä lantioon. PC kauden jälkeen tavoitteena C-kouluratsastusrata yli 60%. 

Oheislajini: Hot Jooga, pilates, juoksu ja uinti. 

Ratsastusmotto: Ratsastus pitää ihmisen tasapainoisena. 

Anu Hakala 

Aloitin Primuksella kesällä 2011 aikuisten alkeiskurssilla, ja nyt 
ratsastan 3-4 kertaa viikossa. Taukoa liikuntatreeneistä on ollut liian 
kauan, aiemmin harrastin erilaisia ryhmäliikuntalajeja, juoksulenkkejä, 
kuntosalilla käyntiä ja koirien kanssa pitkiä reippaita lenkkejä 3 tuntia 
päivittäin. Halusin nyt muutaman vuoden tauon jälkeen haastaa itseni 
pääsemään takaisin parempaan kuntoon terveydellisistäkin syistä ja 
tavoittelen treenien myötä rentoa, mutta jäntevää kroppaa. 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Haluan oppia ratsastamaan niin, 
että tunnen hallitsevani ratsun tilanteessa kuin tilanteessa. Haaveissa 
ehkä joskus oma hevonen, jota pystyn ratsastamaan sitä kehittäen. 
Kevään lopussa aion suorittaa C-merkin kouluradan hyväksytysti läpi. 
Syksyllä tähtäimessä esteristikkokisat. 

Ensimmäinen välitavoite: Istunnan osalta notkoselkä pois ja 
hartialinjan asennon korjaaminen. Istunnan kautta tasapaino kuntoon, 

minkä myötä lisää rohkeutta hevoseen vaikuttamiseen. 

Oheislajini: Kävely, kuntoilu. Kevään kuluessa otan ohjelmaan myös uimisen sekä polven kestäessä 
myös juoksuharjoitukset. 

Ratsastusmotto: Toista onnistumisia! Ota opiksi epäonnistumisista, mutta älä vatvo niitä. Keskity 
onnistumisen hetkeen, vaikka se tosiaankin olisi tunnista vain se yksi täydellinen minuutti, jolloin 
onnistuit. Pyri toistamaan tuo onnistuminen. Ja iloitse siitä. 

Heidi Kivenjuuri 

Aloitin ratsastuksen uudelleen nelisen vuotta sitten pitkän tauon jälkeen 
(lapsena ja nuorena ratsastin ohjatusti noin kymmenen vuotta ja lisäksi 
itsenäisesti muutamia vuosia) ja tällä hetkellä käyn tunneilla 
Primuksella kolmesta neljään kertaa viikossa. 

Ratsastuksen ohella muita pidempiaikaisia liikunnallisia harrastuksia 
aikuisiällä ovat olleet salibandy ja golf, joista jälkimmäistä pelaan 
edelleen. 



Hain mukaan PC-ohjelmaan kehittyäkseni ratsastajana normaaleja Primus-tunteja vieläkin 
henkilökohtaisemman ohjauksen ja ratsastusta tukevan ja kehonhallintaa parantavan oheisharjoittelun 
avulla. 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Pitkällä aikavälillä tavoitteenani on oppia ratsastamaan 
oikeaoppisesti mahdollisimman kevyin avuin ja saada hevoset liikkumaan vakaasti ja hyvässä 
tasapainossa. 

Ensimmäinen välitavoite: Ensimmäisenä konkreettisena välitavoitteenani on istunnan parantaminen 
lonkan ja ylävartalon asentoa korjaamalla. 

Oheislajini: Oheislajeinani ovat lihaskuntoharjoittelu kuntosalilla ja kuntopiirin muodossa sekä juoksu 
ja myöhemmin keväällä golf. Lisäksi uintia olisi tarkoitus ainakin kokeilla PC-kevään aikana. 

Ratsastusmotto: Niin ratsastuksessa kuin elämässä ylipäätään mottonani on: "Simplicity makes 
everything possible." Ratsastukseen sovellettuna se tarkoittaa perusasioihin eli istuntaan ja 
apujenkäyttöön keskittymistä ja niiden jatkuvaa hiomista. 

Primavera 

Lauantaisin Lotan ohjauksessa ratsastavat: 

Riitta Kosonen 

Olen ratsastanut vuodesta 1986, mutta välissä oli yli 10 vuoden tauko 
koska töiden ja pienten lasten lomasta ei riittänyt aikaa eikä päätä 
ratsastukselle. Nuorena treenasin kaikenlaista karatesta aerobiciin. 
Ruuhkavuosina tuli taukoa treeneistäkin. 

Halusin mukaan PC-ohjelmaan saadakseni uutta, kokonaisvaltaista 
potkua ratsastukseen ja itseeni ratsastajana. Kun voimistun fyysisesti, 
pystyn ehkä ratsastamaan sekä jämäkämmin että rennommin. 
Haluan kahta aika erilaista asiaa: yhtäältä hamuan ratsastukseeni 
keskittynyttä tavoitteellisuutta, toisaalta uskon että taitojen karttuessa 
ratsastuksesta tulee myös vapautuneempaa ja rennompaa. 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Haluan oppia ratsastamaan 
tasapainoisesti sekä hevosta kuunnellen ja oikealla tavalla reagoiden. 
 
Ensimmäinen välitavoite: Minulla on jäykähkö kova käsi ja 
puutteellinen keskivartalon tuki. Varsinkin oikean käden kanssa on 
nyt töitä. 

 
Oheislajini: Salitreeni, bodycombat, jooga. 
 
Ratsastusmotto: Carpe Diem - myös ratsastuksessa:) 

 

 



 

 

Susanna (Susse) Hagelstam 

 

Olen ratsastanut 7-vuotiaasta lähtien, mutta harrastus jäi useaksi 
vuodeksi töiden ja lasten takia. Aloitin ratsastuksen aktiivinen 
uudelleen vuonna 2006, jolloin hankin ensimmäisen oman 
suomenhevoseni. Siitä lähtien ratsastanut aktiivisesti. Halusin 
mukaan kehittääkseni perusratsastustani ja osaamistani sekä 
nostaakseni kuntoani myös PC:n muiden aktiviteettien kautta. Ja 
yhdessä tekeminen on hauskempaa ja motivoivampaa tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
 
Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Kisata seurakisoissa ja helpoissa 
luokissa, ja kehittyä jatkuvasti ratsastajana. 

Ensimmäinen välitavoite: Oman kehon parempi hallinta. 

Oheislajini: Kuntosali, uinti. 

Ratsastusmottoni: No pain, no gain! 

Kaisa Laajanen 

Olen ollut heppatyttö pienestä pitäen, ja nyt aikuisena pitkän tauon 
jälkeen olen ratsastanut noin viitisen vuotta. Primuksella olen käynyt 
sunnuntaituntilaisena vuodesta 2010. 
 
PC-ohjelmassa minua kiinnosti mahdollisuus tavoitteelliseen 
oheisliikuntaan ratsastuksen näkökulmasta ja avun saaminen tämän 
toteuttamisessa. Ratsastustaitojen kehittyminen muun liikunnan, 
toisen viikkotunnin, intensiivisen ohjauksen ja tavoitteiden 
asettamisen seurauksena tuntuu  
huikean motivoivalta ajatukselta! 
 
Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Oppia ratsastamaan erilaisia 
hevosia johdonmukaisilla, tarkoilla ja pienillä avuilla niin, että sekä 
hevonen että ratsastaja pysyvät iloisina, rentoina ja tyytyväisinä. 
 
Ensimmäinen välitavoite: Tasainen tuntuma! 
 
Oheislajini: Aloittelen kuntosalilla Piritan laatiman ohjelman avulla, 

ryhmäliikuntatunnit, pilates ja pyöräily. Vastaisuudessa toivottavasti myös säännöllisempi venyttely, 
hölkkä, vesijuoksu, ja muita uusia lajeja. 
 
Ratsastusmotto: Keep it simple. 



Jaana Oksman 
 

Olen ratsastanut ja käynyt talleilla 8-vuotiaasta, aikuisiällä on ollut 
useampiakin taukoja opiskeluiden ja töiden vuoksi. Säännöllistä 
ratsastusta on nyt takana parisenkymmentä vuotta. Ratsastan tällä 
hetkellä 4 tuntia viikossa: Primuksella 2 kertaa viikossa koulua ja 
kerran viikossa esteitä. Lisäksi Peikkilässä minulla on estetunti. 
 
Halusin kehittää erityisesti ratsastusta tukevia lihaksia, liikkuvuutta, 
joustavuutta ja ryhtiä. Toivon myös tätä kautta saavani uutta 
motivaatiota saliharjoitteluun. Ja tietenkin kehittyä myös ratsastajana 
sekä koulu- että esteratsastuksessa. Toivon tämän loistavan 
ohjelman avulla saavani pidettyä myös ratsastusmotivaationi 
korkealla. Juoksukouluunkin on tarkoitus osallistua, jotta saisin 
vinkkejä ja vaihtelua lenkkeilyyn. Isot kiitokset Primus-seuran 
hallitukselle ja Primus Tallille tästä upeasta mahdollisuudesta!! 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Ratsastaa ensimmäiset helppo 
A-kouluradat, ehkä jo tänä keväänä, ja sitä kautta saada A-merkkiin 
vaadittavat osuudet kasaan ( esteosuus on jo suoritettuna). Tehdä 

yhteistyötä hevosen kanssa ja ratsastaa mahdollisimman johdonmukaisesti. Omaan istuntaan 
jämäkkyyttä ja joustavuutta ja hevonen eteenpäinpyrkiväksi ja ryhdikkääksi. 

Ensimmäinen välitavoite: Keskivartalon hallinta ja yläselän asento = ryhti!! 

Oheislajini: Body pump, pilates, muokkaustunnit, zumba (nämä vaihdellen ja fiiliksen mukaan), 
lenkkeily, agilitytreeni Taavi-koiran kanssa, 2 kertaa viikossa salitreeniä Piritan tekemän ohjelman 
mukaan. 

Ratsastusmotto: Ratsasta koko tunti, yhdessä hevosen kanssa, ja mahdollisimman 
johdonmukaisesti! 

Tove Hongisto 

Olen ratsastanut lähes 13 vuotta. Aloitin ratsastuksen Poni-Haassa, 
missä ratsastan vieläkin kerran viikossa. Primus Tallilla aloitin noin 
kolme vuotta sitten, ja olen viihtynyt mainiosti. Tällä hetkellä ratsastan 
kolme kertaa viikossa; kaksi tuntia Primuksessa ja yhden Poni-
Haassa. 

Aiempaa kuntoilutaustaa minulla ei juuri ole ratsastusta lukuun 
ottamatta. PC-ohjelma kiinnostikin minua erityisesti 
oheisliikuntamahdollisuuksien takia. Ajattelin että jos oma kunto 
paranee, siinä kehittyy samalla ratsastuskin. Lisäksi Laura Ojala 
syksyn PC-pilottiryhmässä suositteli lämpimästi osallistumaan PC-
ohjelmaan. 

Pitkän aikavälin ratsastustavoite: Osata tulevaisuudessa ratsastaa 
läpi hevonen kuin hevonen. 



Ensimmäinen välitavoite: Ranteiden suoristus ja keskivartalon tuki. 

Oheislajini: Kuntosali ja lenkkeily. 

Ratsastusmotto: Yritä aina uudelleen. 
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