
Onnea 30v PRS 
 

Kiitos kaikille seuran toimijoille, jäsenille ja ratsastajille toiminnan ja perinteiden jatkamisesta Parkanossa sekä aktiivisesta 
osaamisen lisäämisestä hevosten ja ratsastusurheilun parissa. 

 

Lyhyesti muistoista ennen PRS:n perustamista 1979-1984 

 

Useimmat PRS:läiset aloittivat ratsastamisen Parkanon ratsastustallilla sekä Niinisalon varuskunnassa. Ennen oman ratsastus-
seuran perustamista Parkanolaiset ratsastajat kuuluivat Niinisalon Ratsastajiin. Varuskunta Heikki Anttinen, Pertti Kaukinen 
valmentajina sekä Parkanon ratsastustalli ansaitsevat kiitokset jakamalla osaamista sekä mahdollistamalla hevoset ja ponit 
käyttöön ratsastajille mm. opetustunneilla, maastossa, kesäleireillä, 30 km päivävaelluksilla, kilpailuissa ja valmennuksissa. 

 

Hienoja muistoja, ystäviä, opettajia, hevosia ja poneja alkuajoilta on paljon. Erityismaininta Vesanto ja Virranhaaran omista-
mille Suomenhevos-tammoille Venla ja Puken Purje (i. Puke e. Ilo-Purje tammalinjaa Murtin-Tähti 57949, jalostuksessa vai-
kuttaa ori R.T. Kajaus), sh-ruunalle Uikku (i. Uika e. Satu) sekä Gotlannin Russ-tammalle Renny (i. Janus e. Jenny), joka pudotti 
minut aina nokkospuskaan rautaromun sekaan tallin kulmalla. Shettis-tamma Tora (i. Zeus v.d. Wormer e. Trulsa) oli kaikkien 
alkuaikojen suosikki. Parkanolaisissa männyissä nähtävissä olevat merkit ovat polvistani pienen 129 cm Gotlannin russ Renny
-tamman pysyttyä hienosti kintereillä vaellusten laukkaosuuksilla. Rekikortti todistaa, että olen hyväksytysti osannut  n. 12v 
valjastaa ja ajaa hevosta. Kilpailukuvia on vähän, koska itse on istunut aina hevosen selässä valitettavasti. 

 

          kuva 1 Marika Salli Cammenbert tuttavallisesti Juusto 1979 

          kuva 2 Talvivaelluksella (Talven Tuulia, Ruusunjuuri, Hajduk, Loocky, Mamina, Renny ja  Hetman) 

          kuva 3 Marika Salli ja Renny (huom varpaat jäässä kuvassa) 

          kuva 4 Sh-tamma Puken Purje eli Pukeri estekilpailut 

          kuva 5 Kantava Ofelia ja kotitreenit 

          kuva 6 Papillon valmistautumassa kansallisissa Ypäjällä ja 7 kotitreeneissä 

          kuva 8 Lunnalyckans Artist 

 

PRS:n edustajana 1984- 

Seuran perustaminen ja kilpailutoiminta oli aktiivista erityisesti Parkanossa vaikuttavan jalostusponitallin hienosta ponikan-
nasta ja seuran osaavista aktiiveista johtuen. Itse koulutin ja ratsastin Puken Purjetta aina Ypäjälle derbyn nurmikentälle re 
100 cm asti kunnes tamma myytiin Etelä-Suomeen. Tämän jälkeen kilpailin New Forest oriilla Papillon (i. Burton Starlight e. 
Hunzehoeves First Lady ja Connemara tammalla Ofelia (i. Finney Master e. Windy Cove Lady Friend), jotka FEI (HeA/VaB)-
tasoisia. Ori hallitsi mm. laukkapiruetit ja laukanvaihdot askeleessa vaativan tason ponina. Upea new forest-tamma oli myös 
Djufwanäs Angel (i. Maranon, EM-joukkekultaa voittanut ori, e. Broomy Amanda), mutta kaikkeen haluamaansa ei ole aikaa 
ja resursseja kaikissa urheilulajeissa. Angel sijoittui aluemestaruuksissa hienosti hopealle ponit koulu Jaana Juupajärven rat-
sastamana.  

 

 

New Forest oriin Papillon 4 NF sukua jalostuksessa Suomessa jatkaa 

 omistamani ori Lunnalyckans Artist 34 NF. 

 

Terveisin ja menestystä PRS:n ratsukoille, toivottaen Marika Salli 

 

 

 

 Omia saavutuksiani: 

SM osakilpailu 3., SM 4. ja halli-SM 5. ponit kouluratsastus. 

Volvo Miniderby HeA avoin kaikille 3. 

Kansalliset ponit ko 1. Ypa ja . 

Aluemestaruuskultaa, hopeaa, pronssia, ponit ja suomenhevoset, juniorit seka  seniorit juniorina 3. 

Valiomerkkisijoitukset kouluratsastus ponit ja juniorit 5-10. 

Maajoukkuevalmennus ja varalla joukkueeseen 

SRL pronssimerkki 

Valmentajina mm. Leena Tammisalo, Ha kan Wahlman, Kyra Kyrklund, Pertti Kaukinen (re). 



vas. Marika Salli – Cammerbert,  
tuttavallisesti ”Juusto” v 1979 

alla.  Talvivaelluksella  
( rekihevosina vas.oik.Talven Tuulia, Ruusujuuri, 

Hajduk, Loocky, Mamina, Renny ja Hetman ) 

vas. Marika Salli – Renny                      
(huom kuvassa varpaat jäässä ) 

oik. Marika & Suomenhevonen Puken  
Purje eli ”Pukeri” estekilpailuissa 



Alla  Marika & omistamani kantakirjattu New Forest – ori 

Lynnalyckans Artist  

vas. Marika & Papillon valmistautumassa  

    kansallisiin koulukisoihin Ypäjällä,  

 
alla kotitreenit 

vas. Kantava Ofelia ja kotitreenit  

 
www.lunnalyckansartist.net 


