
Sariitta Pihlajaviita – 

Aloitin ratsastusharrastukseni – 

äitini kovista vastusteluista 

huolimatta – vuonna 1979 

Parkanossa Virranhaaran 

Ponitallilla; 10 vuotiaan 

tyttösenä. Alussa siellä asustivat 

vain 5 isoa hevosta; pikkuhiljaa 

Pekka ja Jukka aloittivat 

siitostyön shetlannnin-, 

connemara- ja new forest- ja 

russponien kanssa.  

Shetlanninponeista pieni musta 

Tora  oli kauan minun 

lemmikkini.  

Toralla osallistuin esimmäiseen jouluhevosparaatiin. 

Toran autoin kantakirjaamaan 

Ypäjällä 1982.  

Toran jäätyä liian pieneksi elämääni saapui Lillan, 

myös musta Russponi: mukavia muistoja 

mummulasta Lillanin kanssa; silloin sitä oli vielä 

tyhmänrohkea ja ratsasti riimulla ilman satulaa ja 

kypärää, mutta pää on säilynyt tähän päivään asti.  Sariitta ja Lillan 1983 

Parkanon ponitallin asiakkaat olivat innoissaan kilpailemiseen ja niin syntyi ajatus omasta 

seurasta. Ajatus, suunnittelu ja unelman toteutus: Parkanon Ratsastusseura ry – PRS – 

syntyi 1984. Minun ensimmäisen starttini estekisoissa suomenhevosruunalla Niinisalossa 

muistan ikuisesti: poistuin radalta ylittämättä maalilinjaa, tuloksena hylkäys. Opin kantapään 

kautta, että rata alkaa starttilinjalta ja päättyy maalilinjaa, jotka on syytä katsastaa jo rataa 

kävellessä!! 

Ensimmäisten hevosten 

joukosta Hajduk & Luki 

Tora 

Pekka Virranhaara ja 

Ludmila 1982 



Siboney 1984 

Sariitta & Siboney Porissa 1986 

Sariitta & Siboney Seinäjoella 1984 

Vuonna 1984 sain käyttööni connemara-leasingponitamman Siboneyn. Sippari 

kantakirjattiin, sen kanssa koettiin monet tyynet ja myrskyt, itkettiin ja voitettiin. Kolme 

mahtavaa vuotta ”omistin” Sipparin ja opettelin oman hevosen hoitoa. Menestystä 

estekisoista tuli vaihtelevasti. Leasingkauden lopussa Siboney varsoi orivarsan Huckleberry 

Finn. 





Kesällä 1987 luovuin  Ursulasta 

ja sain alleni pienemmän, 

rauhallisemman irlantilaisruuna 

Nepalin. Nepalin kanssa 

kisasimme piiritasolla lähes joka 

viikonloppu. Alku oli hankala, 

sillä Nepu osasi myös kieltäytyä 

yhteistyöstä, kuten Porin 

kisoissa kävi. 

 

Voitimme junioreiden 

piirinmestaruuden Raumalla 

20.9.1987. 

Pertti 

Kaukinen 

valmensi 

meitä 

säännöllisesti 

ja löysimme 

yhteisen 

sävelen: 

useita 

sijoituksia 

luokissa 100-

115cm ja mm. 

molempien 

esteluokkien 

(100cm ja 

110cm) voitot 

Vammalassa 

elokuussa 

1988.  

Sariitta & Nepal Porissa syksy 1987 

Sariitta & Nepal Vammalassa 

elokuussa 1988 

Sariitta & Nepal Luvialla syksy 1988; 

Voitto luokassa 100cm Hit und Hurry 

Tiemme Nepalin kanssa erosivat 21.9.1988, 

kun minä lähdin ylioppilaskirjoitusten jälkeen 

vuodeksi USA:aan. Sen jälkeen minua odottivat 

uudet haasteet Raisiossa Alvan Tallilla, koska 

aloitin opiskelut Turun yliopistossa. Jouduin 

vaihtaamaan myös  PRS:n jäsenyyden Raision 

Ratsastajiin, jotta sain kisata tuntihevosilla. 

Opiskelujen jälkeen löysin itseni Etelä-

Saksasta, jonne rakkaus hevosiin (ja mieheen) 

veivät mennessään. Sillä tiellä olen 

edelleenkin… Hevosestani Gin-Gin.stä (7v.) 

jouduin luopumaan, pääsi vihreille laitumille 

maaliskuussa 2013, mutta yllättäen viime 

kesänä elämääni saapui ent. laukkaratsu 

eng.täysveri Malka Guedalay Koulutan siitä 

"täydellisen" ratsun itselleni:-)! Tarkoituksena on 

startata tulevaisuudessa vapaa-ajan 

ratsukisoissa (breitensportliche 

Verantaltungen).  


