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Ratsastusseura Majoran 30 vuotta 

 

Ratsastusseura Majoran täyttää 30 vuotta 26.9.2019. 

Synttärijuhlat järjestetään kevätkauden päättäjäisissä lauantaina 

25.5.2019 Laaksolahden monitoimitalolla. Juhlavuosi näkyy  

seuran toiminnassa muutenkin pitkin vuotta.  

 

Kuvassa Heikki Mutikaisen ratsu Majoran, jonka mukaan seura on nimetty. 



2 

 

Ratsastusseura Majoran 30 vuotta 

Leppävaaran ratsastuskoulu vuoden vanhempi 

Hannele ja Heikki Mutikaisen perustama Leppävaaran ratsastuskoulu aloitti toimintansa keväällä 1988. 

Mutikaiset olivat perustaneet yrityksensä Old Horsemanship kaksi vuotta aiemmin, vuonna 1986. 

Alussa ratsastuskoulu oli pieni ja tuntihevosia oli seitsemän: Knud, Consul, Alonso, Senator, Joost, 

Tabasco ja Basser ja poneja oli kolme: Fokker, Gong ja Karino. Ratsastuskoulun perustamisen jälkeen 

seuran perustamiseen mennessä, noin puolentoista vuoden aikana, ratsastuskoulu oli jo kasvanut, ja 

tunnit jaettiin poni- ja hevostunteihin. 

31 vuodessa tallin asukasmäärä on moninkertaistunut ja keväällä 2019 tätä tekstiä kirjoittaessa 

ratsastuskoululla oli käytössään 21 opetushevosta ja 19 opetusponia. Hevosten ja ponien määrän 

lisäännyttyä myös tallihenkilökunnan ja opettajien määrä on lisääntynyt. Alussa ratsastuskoululla oli 

yksi opettaja ja Hannele ja Heikki Mutikainen pitivät enemmän tunteja. Tallissa oli yksi tallimestari. 

Nykyisin Heikki, Hannele ja Tia Mutikaisen lisäksi tunteja pitää neljä opettajaa ja tallista huolehtii kaksi 

talityöntekijää.  

Hevosten ja ponien hoitajasysteemi käynnistyi heti Leppävaaran ratsastuskoulun aloitettua 

toimintansa. Ensimmäisiä hoitajia olivat mm. Susanna Nieminen, Inka Timonen, Annika Holmborg, 

Maria Taberman, Tuula Pyysalo, Sara Maattola-Lindholm, Minna Ojala ja Katriina Rautvuori. 

 

RS Majoran syntyi 26.9.1989 

Ratsastusseura Majoran ry perustettiin 26.9.1989 Leppävaaran ratsastuskoululla, sen 

rekisterinumeroksi tuli 152.635 ja kotipaikaksi Espoo. Perustamisasiakirjan allekirjoittivat Heikki 

Mutikainen, Maarit Seitsonen ja Kari Kuikka. Vahvoina taustavaikuttajina seuran synnyssä olivat myös 

Hannelen vanhemmat Atri ja Leena Rajakaltio. 

Seuran perustamiskokousta oli valmistelu huolellisesti etukäteen ja edeltäviä kokouksia oli järjestetty 

useita vuonna 1989. Pohdinnassa olivat mm., että tarvitaanko seuraa ylipäätään, mikä sille annetaan 

nimeksi, onko seura viisasta rekisteröidä vai ei, minkälaiset toimintasäännöt muokataan ja millä 

rahoilla toimintaa pyöritetään. Oleellista oli, että seuralla ja ratsastuskoululla oli omat, erilliset 

tehtävänsä.  

Perustavassa kokouksessa oli läsnä kaikkiaan 35 tulevaa jäsentä, joista jopa 24 oli juniori-ikäisiä. 

Ensimmäisen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Mutikainen ja sihteeriksi Maarit Seitsonen. 

Muita jäseniä olivat Linnea Fagerroth, Marttiina Jaatinen, Kari Kuikka, Riitta Hyvönen ja Ritva Pesonen. 

Kari Kuikan aloitteesta seuran nimeksi tuli Ratsastusseura Majoran, eikä esim. Leppävaaran 

Ratsastajat, koska lyhenteenä se olisi taipunut muotoon LepRa ja viitannut ikävästi sairauteen. 

Nimi RS Majoran viittaa Heikki Mutikaisen entiseen kisahevoseen, Majoraniin, jolla hän oli mm. 

sijoittunut kansainvälisesti ja saavuttanut SM-mitaleita. Se käyskenteli arvonsa mukaisesti tallin mailla 

vapaana. Ratsukon menestyksestä on nyt jo sen verran aikaa, että alkuvuosien jälkeen seuran nimeä 

ei enää ole osattu yhdistää hevoseen ja nimi herättää uteliaisuutta ja kysymyksiä, mistä se juontaa. 

Maneesin avajaisia vietettiin 23.10.1989, ja seuran logo otettiin käyttöön vuonna 1990. 
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Jäsenmäärä yli 300 hevosystävää, parhaimmillaan jopa 350 

RS Majoranin ensimmäisenä toimintavuotena jäseniä rekisteröitiin 35. Ensimmäisen kokonaisen 

toimintavuoden 1990 päättyessä jäseniä oli jo lähes 80 ja vuonna 1991 jäsenistön määrä ylitti 

ensimmäisen kerran sadan henkilön rajapyykin. Yli 200 jäsenen lukema saavutettiin ensimmäistä 

kertaa vuonna 2000, kun jäseniä oli 210. Toistaiseksi seuralla on parhaimmillaan ollut jäseniä 350, 

vuonna 2013. Useana edellisenä vuonna jäseniä on ollut reilusti yli 300, vuonna 2018 jäsenmäärä oli 

301. Jäsenistöstä valtaosa on naisia, miesten lukumäärä on pyörinyt kymmenen kieppeillä. 

RS Majoran on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen, se hyväksyttiin jäseneksi vuonna 1990. SRL:n 

jäsenetuihin kuuluvat mm. Hippos-lehti sekä tapaturmavakuutus, joka korvaa ratsastustoiminnassa 

sattuneita vahinkoja. Muina jäsenetuina seura on tarjonnut jäsenilleen mm. alennuksia 

seurakilpailujen lähtömaksuihin ja muiden tapahtumiensa sisäänpääsymaksuihin, junioreiden 

Hubertuksen ruokailun sekä pikkujoulujuhlat.  

Edellisten lisäksi RS Majoran järjestää Suomen Ratsastajainliiton merkkisuorituksia ja 

mahdollisuuksien mukaan jäsenet voivat osallistua SRL:n järjestämille kursseille sekä alueellisiin tai 

kansallisiin kilpailuihin. Tapahtumajärjestelyistä ja kilpailuharjoituksista (seurakisoista) kerromme 

seuraavassa lisää. 

30 toimintavuoden aikana seuraan on kutsuttu myös kunniajäseniä. Ennen kuluvan vuoden nimityksiä 

kunniajäseniksi kunniamaininnoilla on kutsuttu Susanna Salmio (2.6.1996), Heikki Mutikainen ja 

Maarit Seitsonen (25.5.1999). Pikkujouluissa 2013 kunniajäseniksi kutsuttujen Heikki ja Hannele 

Mutikaisen, Maarit Seitsosen ja Teemu Ahteen jäsenmaksut maksaa jatkossa RS Majoran. 

Vuonna 2002 Suomen Ratsastajainliiton pronssiset ansiomerkit luovutettiin yhdessä Leppävaaran 

ratsastuskoulun kanssa pitkän päivätyön seurassa tehneille Tuula Heinoselle ja Anu Leppilammelle. 

Vuonna 2014 pronssisen ansiomerkin saivat Leena Silfverberg-Issakainen, Maija Virtanen ja Camilla 

Fyhrqvist-Kokkonen, vuonna 2016 Hanna Kanerva ja vuonna 2018 Elisa Kankkunen. 

 

Seurakilpailut näkyvin osa toimintaa 

Seurakilpailuista muodostui nopeasti RS Majoranin toiminnan keskeinen osa, ja ne ovat sitä edelleen. 

Ensimmäiset seurakilpailut järjestettiin 12.11.1989, luokkina olivat ryhmäkoulu, yksi rataesteluokka 

sekä kaksi leikkiä.  

Ensimmäiset tallikisat Leppävaaran ratsastuskoulussa järjestettiin jo aiemmin, helmikuussa 1989, ja 

kilpailuluokat olivat silloin ryhmäkoulu I, ryhmäkoulu II, pujottelu, satulointi, hedelmäratsastus, 

kananmunaviesti, musiikkiratsastus, tynnyriratsastus ja rataesteet. 

Vuosien mittaan kilpailujen luokat ovat muuttuneet ja ratsastuskoulun väki on vaikuttanut edelleen 

vahvasti seurakisoissa kilpailtavien luokkien valintaan. RS Majoranin seurakisat ovat tunnettuja siitä, 

että ohjelmassa on tavallisuudesta poikkeavia ohjelmia, esimerkiksi saksalaisia kouluratsastusohjelmia 

ja ryhmäkoulukilpailuja. Ulkopuolisia kouluratsastustuomareita on vieraillut ja vierailee edelleen 

seurakilpailujen tuomareina. Tuomarit ovat poikkeavien ohjelmien lisäksi kiitelleet hyvin järjestettyjä 

kisoja ja ulospäinkin hohkaavaa hyvää yhteishenkeä. 

Hannele ja Heikki toivat ajatuksen ryhmäkoululuokista Saksasta, Suomessa niitä luokkia ei 1980-1990 

-luvuilla järjestetty. Tallin ja seuran asiakaskunnassa oli toiminnan alkutaipaleella mukana paljon 

pieniä ja aloittelevia ratsastajia ja ryhmäkouluajatus sopi hyvin siihen joukkoon. Näin kynnys lähteä 

mukaan kilpailuihin madaltui. 
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Seuramestaruuksia, Majoran Cupeja ja Kesä Cupeja 

Ensimmäisenä kokonaisena RS Majoranin toimintavuonna 1990 järjestettiin kaikkiaan kuudet kisat. 

Nykyhetkestä taaksepäin lähes 20 vuotta kisojen rytmi on pysynyt ennallaan, kisoja on ollut 

ohjelmassa kahdeksat. Keskimäärin kisoja on järjestetty vuoden aikana kuudesta kahdeksaan. 

Seuramestaruudet on alusta asti ratkaistu kevätkauden päätteeksi. Vuosina 1993-2011 ja vuodesta 

2016 lähtien kevätkauden päättäjäiset on järjestetty seuramestaruuskilpailujen yhteydessä. Keväinä 

2012-2015 päättäjäiset järjestettiin eri päivänä kuin mestaruuskisat, viikkoa myöhemmin. Järjestelyyn 

päädyttiin, kun pitkä kisapäivä vei mehut paitsi kilpailijoilta, myös yleisöltä ja järjestäjiltä, juhlittiin eri 

päivänä uusin voimin. Kun vuonna 2019 juhlitaan 30-vuotiasta Majorania, synttärijuhlat ovat erillisenä 

kevätkauden päättäjäispäivänä 25.5. 

Seuramestaruuskilpailuissa ja muissa tapahtumissa on välillä päästy nauttimaan opettajien 

järjestämästä tauko-ohjelmasta ja Mutikaisten ratsastusnäytöksistä. Vuodesta 1993 lähtien juniorit ja 

seniorit ovat ottaneet yhteen pesäpallo-ottelun tai köydenvedon merkeissä. Kun päättäjäisjuhlat on 

järjestetty mestaruuskisoista erillään, ennen ruokailua ollut myös ohjelmaa, esimerkiksi vuonna 2013 

vikellysdemo, vuonna 2014 maastakäsittelydemo ja hevosaiheinen Amazing Race ja vuonna 2015 

poniagilitynäytös. 

Erityisen menestyneitä ratsastajia Majoranin seuramestaruuskisoissa ovat olleet 15 mestaruuteen 

kouluratsastuksessa yltänyt Susanna Salmio ja viisi eri mestaruutta ratsastanet Hanna Kanerva 

(esteet) ja Jonna Vepsä (koulu ja esteet). Neljää Majoran-mestaruutta ovat puolestaan juhlineet 

Teresa Pollari (koulu ja esteet), Tiina Horto (koulu), Katarina Ekholm (esteet), Noora Granath (esteet), 

Elisa Leppilampi (koulu), Piia Ahtee (esteet ja koulu) ja Tuula Pyysalo (esteet ja koulu). 

Majoran Cup -kiertopalkinto luovutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 1999, tuolloin sen sai Mia 

Virtanen. Majoran Cupin voittaa koko vuoden aikana eri kisoissa eniten pisteitä kerännyt ratsastaja. 

Susanna Salmio on voittanut Majoran Cupin kahdeksan kertaa ja Hanna Kanerva viidesti (kerran tämä 

kaksikko jakoi voiton). Myös paras hevonen ja poni on palkittu vuodesta 2003 lähtien. Poneissa eniten 

titteleitä ovat vuoteen 2019 ovat kahmineet Bruno (kuusi) ja Silver (viisi), hevosten voitot ovat 

jakautuneet tasaisemmin. 

Kesällä 2002 järjestettiin ensimmäistä kertaa kaksipäiväiset kesäkilpailut, joissa kilpailtiin toisena 

päivänä koulu- ja toisena esteratsastuksessa. Sekä koulu- että esteratsastuksessa kilpailevat 

ratsastajat osallistuvat Kesä Cup -yhteiskilpailuun, ensimmäistä kertaa vuonna 2002 palkinnon voitti 

Piia Ahtee. Vuodesta 2010 lähtien seuramestaruuksien estemestaruudet on ratkaistu taitoarvostelulla. 

Seurakilpailujen lisäksi RS Majoran on järjestänyt yhdessä Oy Old Horsemanship:in ja Trans Horses 

Ky:n kanssa kansalliset A-tason (nykyisin 3-5 -tason) kouluratsastuskilpailut vuonna 1995. 1990-luvun 

puolivälissä järjestettiin yhteistyössä ratsastuskoulu Trans Horses’in kanssa seurojen välinen 

joukkuekilpailu ensin kouluratsastuksessa, myöhemmin myös esteillä. 

Ensimmäinen valmennusryhmä perustettiin 1991, ryhmää ohjasi tuolloin Heikki Mutikainen. 

Valmennus- ja tehoryhmätoiminta jatkuu tallilla edelleen. Tallilla toimi 1990-luvun alussa aktiivisesti 

myös vikellysryhmä.  

 

Menestystä myös ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskisoista 

Ratsastusseura Majoranin ratsukot ovat osallistuneet vuosittain ratsastuskouluoppilaiden 

mestaruuskisoihin, sekä koulu- että estekilpailuihin. Ensimmäisen kerran RS Majoran osallistui 
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Helsingissä Tuomarinkylässä järjestettyihin kisoihin vuonna 1999 yhden naisen ja hevosen 

joukkueella, kaksikolla Elisa Leppilampi / La Bamba. Menestystä ja erinomaisia sijoituksia on tullut 

useana vuonna ja mestaruuttakin on päästy juhlimaan viidesti.  

Ensimmäistä seuran voittoa päästiin juhlimaan vuonna 2000, kun Elisa Leppilampi ratsasti Domanilla 

ratsastuskouluoppilaiden mestariksi juniorien koulumestaruusluokassa Laaksolla Helsingissä. 

Vuonna 2003 15.-17.8. Turussa järjestetyissä kisoissa Elisa Leppilampi / Domani kruunattiin jälleen 

mestareiksi, tällä kertaa senioreiden kouluratsastuksessa. 3.-5.8.2007 Lahden Messilässä juhlittiin 

puolestaan Tiia Jaakkolan ja Figaron mestaruutta senioreiden esteratsastuksessa. 

Vuonna 2010 30.7.-1.8. Lahden Messilässä estekaksikkona tutuksi tullut Hanna Kanerva voitti Brunolla 

senioreiden koulumestaruuden. Lappeenrannassa 2.-4.8.2013 kaksikko Susanna Salmio / Rasmus ylsi 

aikuisratsastajien mestareiksi kouluratsastuksessa. 

Ennen ratsastuskouluoppilaiden mestaruuskisa-aikaa, 1990-luvun puolivälissä, Leppävaaran 

ratsastuskoulun ja RS Majoranin edustajia nähtiin myös Villivarsa Junior Cupissa. 

Vuodesta 2016 alkaen leppävaaralaiset ovat osallistuneet Primus-tallilla järjestettäviin Espoon 

ratsastuskoulujen mestaruuskisoihin. Vuonna 2016 Susanna Salmio voitti aikuisratsastajien 

koulumestaruusluokan Petruksella, vuonna 2017 Pinja Kaivola Silverillä 60 cm esteluokan ja vuonna 

2018 Terhi Markula ratsasti Triinulla kouluratsastuksen Helppo B:3 -luokan voittoon. Ensimmäisen 

kisavuoden 2016 jälkeen luokat ovat olleet avoimia eikä niissä ole ollut ikäkausimestaruuksia. 

 

Hannele ja Heikki Mutikaisen saavutuslista huikea 

Hannele ja Heikki Mutikainen ovat edustaneet Ratsastusseura Majorania kaikilla tasoilla, Helppo B-

tasoisista luokista aina Grand Prix -luokkiin. Heikki on voittanut vuonna 2000 Breeders Prize -kilpailun 

hevosella Rousseau. Kilpailu on arvostettu kasvattajapalkinto, ja josta palkitaan myös merkittävällä 

palkintosummalla. Nuorten hevosten 5-, 6-, ja 7-vuotischampionaatteja ja sijoituksia on Heikin 

nimissä hevosilla Ringo, Centurion, Vento, Ikaros, Solo, Rousseau ja Entrap. Vaikeissa koululuokissa 

voittoja ja sijoituksia on tullut mm. Wonnemanilla, Broby Semellellä, Ringolla ja Entrapilla.  

Hannele on Majorania edustaessaan voittanut ja sijoittunut hevosilla Nicoline, La Bamba, Källbackas 

Ettore, Rosmarin, Rothschilde ja Rhapsody.  

Ennen RS Majoranin aikaa Hannele ja Heikki Mutikainen ovat saavuttaneet juniorien, nuorten ja 

seniorien luokissa yhteensä 15 Suomen mestaruusmitalia (kuusi kultaa, neljä hopeaa ja viisi pronssia), 

kolme Pohjoismaiden mestaruusmitalia (kullan ja kaksi pronssia) ja kolme EM-mitalia (hopea ja kaksi 

pronssia). Hannele edusti tuolloin Helsingin Ratsastajia ja Heikki Suomen Kenttäratsastusseuraa 

KF:ää. Lisäksi saavutuslistan kruununa ovat useat kansainväliset sijoitukset Saksassa, Tanskassa ja 

Ruotsissa. 

Hannelen työparina arvokisoissa ja kansainvälisillä kentillä ovat olleet Itard, Magnus ja myöhemmin 

arvostettuna jalostusorina tunnettu Rothschild J. Heikin menestyshevosia ovat puolestaan olleet Ben 

Hur, Fanfyr, Majoran ja Panta Gruel. 

RS Majoranin Eeva Kaartinen on kilpaillut vammaisratsastuksen arvokisoissa ja SM-kisoissa 2000-

luvun alussa, mm. MM-kisoissa Belgian Moorselessa syyskuussa 2003. Vammaisratsastuksessa seuraa 

on edustanut kilpauransa alkuvaiheissa myös Katja Karjalainen, joka on sittemmin edustanut Suomea 

myös paralympialaisissa. 
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Menestystä seuran väreissä on ehtinyt hankkia myös nuorempi Mutikainen, Tia. Vuonna 2010 hän 

voitti Four Elisellä junioreiden kouluratsastuksen hallimestaruuden. Vuonna 2012 kaksikko ylsi SM-

pronssille hallikisoissa nuorten ratsastajien luokassa. Tia Mutikainen on edustanut seuraa myös PM-

kisoissa ja muissa kansainvälisissä kisoissa. Vuosien saatossa hänen kilpakumppaneitaan ovat olleet 

Chuzbina, Four Elise, Siroko ja Mr. Murphy. 

Kansallisissa koulukisoissa seuran väreissä on kilpaillut seuran perustamiskokouksessa ollut Teemu 

Ahtee hevosilla Pretty Girl, Lafayette ja Sarotti. Vuosien varrella myös useat entiset ratsastuskoulun 

oppilaat ja ratsastuksenopettajat ovat omilla ratsuillaan edustaneet seuraa alue- ja kansallisella tasolla 

este- ja kouluratsastuksessa. 

 

Hubertus-ratsastus ja ponilympialaiset 

Hubertus -ratsastusperinne alkoi Ratsastusseura Majoranin toisena syksynä, vuonna 1991. Junioreiden 

ja senioreiden erillisiin tapahtumiin, ratsastukseen, illanviettoon sekä hevosten maljojen nostoon, 

kutsutaan vuosittain ahkerimmat seuran jäsenet. Alkuvuosina tapahtumaan kuului vauhdikas 

maastoratsastus Heikki Mutikaisen tai opettajan johdolla, jossa jahdattiin kettuna toimivaa ratsukkoa, 

tai ohjelmassa oli tarhaketun metsästystä joko pellolla tai maneesissa. Onpa junioreiden 

Hubertuksessa vuonna 1993 ollut vieraana ja esiintyjänä Mikko Kuustonenkin.  

Viime vuosina maastossa on edetty rauhallisemmin ja täydennyksenä on ollut kisailua kentällä ja 

illanvietossa. Vuodesta 2012 lähtien juniorien tapahtumaan on otettu joku pukeutumisteema. Siitä 

lähtien junnuhubbessa on ollut teemana inkkarit & länkkärit, Pirates of Majoran, prinsessat & ritarit, 

metsä & metsän henget, olympialaiset, sirkus ja Disney. 

Reippaat ponikerholaiset kokoontuivat historian ensimmäisiin ponilympialaisiin toukokuussa 2003 

helatorstaina. Seuran ja ratsastuskoulun yhteistyönä järjestettävässä tapahtumassa ponikerholaiset 

testaavat vuoden aikana kartuttamiaan hevosmiestaitoja ja herkuttelevat päivän päätteeksi. 

Tapahtuma on järjestetty vuoden 2003 jälkeen joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2008, jolloin 

tapahtuma jäi väliin aikataulupäällekkäisyyksien vuoksi. 

 

Pikkujoulut päättävät tapahtumavuoden, muutakin ohjelmaa on ollut 

Ratsastusseura Majoran vietti ensimmäisiä pikkujoulujaan 16.12.1989 Kilon VPK-talolla. Sen jälkeen 

pikkujoulut ovat päättäneet tapahtumavuoden, niissä on mm. jaettu vuoden aikana suoritettuja hoito- 

ja ratsastusmerkkejä, palkittu vuoden aikana menestyneitä ratsastajia ja hevosia sekä jaettu 

kannustuspalkintoja ja stipendejä esimerkillisestä toiminnasta sekä tietysti syöty joulupuuroa, juotu 

glögiä ja nautittu hyvästä seurasta ja ohjelmasta. 

Leppävaaran ratsastuskoulun järjestämä ensimmäinen jouluratsastus oli ohjelmassa joulun alla 1989, 

kun maneesi oli saatu käyttöön vain reilua kuukautta aiemmin. Tallin alkuvuosina joulun alla vietiin 

myös tervehdys tallimaan omistajille, läheisessä kartanossa asuville af Heurlineille. 

Seura pyöritti tallin alkuvuosina useamman vuoden ajan, Maarit Seitsosen johdolla, karkkikioskia. 

Tämän lisäksi on tehty muitakin talkoita, esimerkiksi esteitä ja kouluaitoja on siistitty, kunnostettu ja 

maalattu vuosien varrella yhteisvoimin. Seura hankki ensimmäiset kouluratsastusaidat vuoden 1997 

mestaruuskilpailuihin ja sen jälkeen ne ovatkin olleet kovassa käytössä. Estekalustoa on uusittu ja 

kunnostettu säännöllisesti. 
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Seuran merkkivuosia on juhlittu matkan varrella: Viisivuotisjuhlat järjestettiin lokakuussa 1994 

ravintola Lagunassa, 10-vuotiasta RS Majorania juhlittiin Albergan kartanossa illallisilla vuonna 1999 ja 

siihenastisesta taipaleesta kirjoitettiin myös Tuula Heinosen johdolla juhlajulkaisu, joka julkaistiin 

23.5.1999. Toukokuussa 2004 seuramestaruuskilpailujen yhteydessä nautittiin seuran 15-vuotisjuhlien 

kunniaksi täytekakkukahvit. 

Toukokuussa 2009 seuramestaruuskilpailujen yhteydessä pidettiin 20-vuotissyntymäpäiväjuhlat ja 

ruokailtiin yhdessä. After ridingissa oli koko kesän esillä seuran historiasta kertova näyttely ja 

juhlavuotta varten oli koottu myös dokumentti, jota varten oli haastateltu seuran perustamisesta 

lähtien mukana olleita jäseniä. Majoranin 25-vuotisjuhlat järjestettiin 24.5.2014 tallin pihapiirissä, 

ohjelmassa oli ruokailun lisäksi maastakäsittelydemo, musiikkia (bändinä Family Affair), Amazing Race 

-rastiseikkailu. Kaunista kesäiltaa oli viettämässä myös seuran jäseniä ja tallilaisia menneiltä 

vuosikymmeniltä. 

Majoran-viikkoa on vietetty tallilla tammi-helmikuussa 2005, tammikuussa 2007 ja vuodesta 2013 

lähtien se on ollut ohjelmassa vuosittain, helmi-maaliskuussa. Sitä ennen järjestettiin yksittäisiä 

seuratoimintapäiviä, ainakin 19.8.2000 ja 18.8.2001. Seuratoimintapäivän ja -viikon aikana on jaettu 

tietoa RS Majoranista toiminnasta, mm. jäseneksi liittymisestä ja jäseneduista. Edellisten vuosien 

aikana Majoran-viikon aikana on mahdollisuus sovittaa ja tilata seuratuotetta ja tehdä ostoksia 

hevostavaroiden kirpputorilla. Joinain vuosina on ollut myös erityisohjelmaa, esim. hevoshieronta- ja 

hevosen käsittelyopastusta, vinkkejä letitykseen ja esteiden rakentamiseen liittyen. 

Jäsenten toiveita seuran toimintaan liittyen on kirjattu jäsenkyselyissä ainakin vuosina 2001, 2006, 

2010 ja 2013. Seuratuotteitakin on tilattu säännöllisesti, heti vuodesta 1990 lähtien. 

 

Höysteenä myös luentoja ja demoja  

RS Majoranin ensimmäinen luentoilta Heikki Mutikaisen johdolla järjestettiin 21.11.1989, aiheena oli 

istunta. Heikin johdolla, toiminnan alkuvuosina, käytiin asioita läpi mm. hevosen kasvatukseen, 

hoitoon ja ratsastukseen liittyen, ja Espoon kaupunki antoi tätä varten käyttöön tiloja Karakallion 

monitoimitalosta. Ensimmäinen vieraileva luennoitsija nähtiin vuonna 1997 sekä keväällä että syksyllä, 

kun Liisa Palmrooth luennoi hevosen rakenteesta ja liikkeestä. 

1990-luvun puolessa välissä Leppävaaran ratsastuskoulun järjestämänä alkoi ensimmäisen hevos- ja 

ponikerhon toiminta. Sen jälkeen kerhotoiminta on kasvanut niin, että parhaimmillaan eri tavoittein 

toimivia kerhoja on ollut kuusi kappaletta. Kaikki kerhot on nimetty Leppävaaran ratsastuskoulun 

entisten opetushevosten ja -ponien mukaan. Kerhojen niminä on ollut mm. Fokker, Gong, Sean, Mr 

Ed, Saga, Denny, Obelix, Sandy, Liselotte, Fabienne, Jackpot, Montana, Elvis, Figaro, Doris, Denver, 

Bruno ja Balance. Keväällä 2019 käynnissä on neljä kerhoa: Bruno, Figaro, Doris/Denver ja Balance.  

Yhteistyössä ratsastuskoulun kanssa on pidetty tiedotustilaisuuksia uusille ratsastajille ja ratsastajien 

vanhemmille muutaman vuoden välein.  

Huhtikuussa 2002 RS Majoran järjesti Leppävaaran ratsastuskoululla ensimmäistä kertaa 

kouluratsastustuomari Maria Collianderin demoesityksen. Colliander vieraili kertomassa 

kouluratsastuksen arvostelusta tuomarin näkökulmasta ja valotti tuomaritoimintaa 

esimerkkiratsukoiden avulla. Tämän jälkeen Colliander vieraili useana keväänä Majoranin 

luennoitsijana. Kouluratsastusdemon pitäjänä on nähty myös I-tason koulutuomari Tiina Karkkolainen 

vuonna 2011 ja Heikki Mutikainen vuosina 2013, 2017 ja 2018. 
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Keväällä 2009 Matti Eklund piti ensimmäisen demoesityksen esteratsastuksesta ohjaten kolmea 

esimerkkiratsukoiden ryhmää. Vuosina 2009-2014 estedemo järjestettiin säännöllisesti.  

Seura on järjestänyt myös muita kuin koulu- ja esteratsastusdemoja. Opettajat esiintyivät syksyinä 

2010-2012 Ope ratsailla -demoissa, jossa he ratsastivat ratsastuskoulun opetushevosilla. Tauon 

jälkeen opedemo oli ohjelmassa myös syksyllä 2018.  

1990-luvulla tallilla toimi vikellysryhmä ja ohjelmassa olisi säännöllisesti vikellysesityksiä. Vuosien 

tauon jälkeen keväällä 2013 kevätkauden päättäjäisissä nähtiin vikellysdemo, kun sipoolaisen AG-tallin 

väki tuli johdattamaan majoranilaisia lajin saloihin. AG-tallilla käytiin jatkovierailulla vuonna 2014. 

RS Majoranin vuoden 2016 teema oli ratsastuksen oheisliikunta ja liikkuminen. Ratsastuksenopettajien 

Martina Keskisen ja Tuija Rahkamaan johdolla nostimme esiin jonkun liikkumiseen tai hyvinvointiin 

liittyvän vinkin tai lajikokeilumahdollisuuden joka kuukauden alussa. ”Kuukausitärppien” lisäksi vuoden 

aikana oli myös liikuntatreffejä, jotka pidettiin pääsääntöisesti sunnuntaiaamuisin. Vuoden aikana 

kokeiltiin mm. rullausta, suunnistusta, kuntonyrkkeilyä, käytiin minivaelluksella ja haastettiin väkeä 

tekemään alku- ja loppuverryttelyjä ja somettamaan niistä. 

 

Alkuvuodet tutustumisretkien kulta-aikaa 

Ratsastusseura Majoran on järjestänyt vuosien varrella jäsenilleen tutustumisretkiä eri kohteisiin. 

Jäsenet ovat päässeet tutustumaan mm. vuonna 1991 Kastellin ratsutilaan Siikajoella. Kastellin 

ratsutilan väki teki Leppävaaraan myös vastavierailun.  

Yhteistyö Kastellin ratsutilan ja sen omistajien kanssa on ollut Leppävaaran ratsastuskoululle 

merkittävää, sillä ensimmäisenä toimintavuonna Leppävaara sai lainaksi useita ratsuja juuri 

Siikajoelta. Viime vuosina samojen omistajien tila Siikajoella on tarjonnut monelle Leppävaarassa 

pitkään palvelleelle hevoselle ja ponille pehmeän siirtymän eläkkeelle. 

Alkuvuosina toistakymmentä seuran jäsentä teki tutustumisretken Tukholman kuninkaalliseen talliin. 

Ypäjän Finnderby vakiinnutti asemansa jokavuotisena vierailukohteena 1990-luvun lopusta lähtien aina 

viime vuosiin asti. Vuosien varrella on tehty myös esimerkiksi hoitajien retki Luukkiin v. 1999 sekä 

retket Hamina Bastioniin vuonna 2001 ja Harjun oppimiskeskukseen 10.10.2004. Monen vuoden tauon 

jälkeen tehtiin yhteisretki Ypäjän ratsastuskeskuksen avoimien ovien päivään vuonna 2015. 

Ratsastukseen liittyen seuran väki on myös päässyt kokeilemaan vuosina 2009-2010 horsebiciä, 

ratsastusta ilman hevosta Saara Rantapuu-Kivelän johdolla, vuonna 2012 järjestettiin 

kehonhallintakurssi, vuonna 2014 opeteltiin ajamista raviponilla Vermossa ja vuonna 2015 käytiin 

kokeilemassa lännenratsastusta Hyvinkäällä Jokirannan ratsastuskoululla. Vuonna 2015 kävimme 

porukalla myös Leppävaaraan vasta perustetussa Seikkailupuisto Huipussa. 

2000-luvulla seura on myös hankkinut jäsenilleen keskitetysti lippuja eri huipputapahtumiin 

esimerkiksi Helsinki International Horse Show’hun, Apassionataan ja Hevoset Stadikalla –

tapahtumaan. Finnderby-retki on toteutettu 2000-luvulla samaan tapaan, ilman yhteiskuljetusta. 

Aiemmilta vuosilta aikakirjoihin on kirjattu mm. se, kun Heikki Mutikaisen ratsastustuntilaiset esittivät 

katrillin maneesin avajaisissa 23.10.1989. Sama esitys nähtiin myös isommalla areenalla, 

Ruskeasuolla Kouluratsastuksen Kannatusyhdistyksen KORK:n näytöksessä huhtikuussa 1990 sekä 

Helsingin Suurkisoissa kesäkuussa 1990. Maarit Seitsosen ja Leena Rajakaltion ompelemiin 

luurankonappisiin, historiallisvaikutteisiin pukuihin pukeutuneet nuoret ratsastajat toivat seuralle ja 

tallille voiton Suurkisakilpailun erinomaisen suorituksen päätteeksi. Katrillijoukkueeseen kuuluivat 
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Minna Ojala / Fokker, Katriina Rautvuori / Gong, Jonna Vepsä / Sean, Nanna Erkkilä / Mr. Ed, Heidi 

Kivimaa / Saga, Terhi Pellinen / Batman, Hanna Paasonen / Denny ja Hanna Kolho / Robin. 

Majoranin edustajia on nähty Ruskeasuon maneesissa myöhemminkin, kun Kouluratsastuksen 

kannatusyhdistys järjesti 13.10.2001 perinteisen ratsastusshown, jossa esiintyi yhdessä 

olympiaratsastaja Elisabeth Ernroothin kanssa Leppävaarasta seuraavat ratsukot: Päällikkö / Paula 

Eklund, Ombre / Janni Kettinen, Younker / Ilona Eichhorn sekä Doris / Salla-Mari Kostia. Seura avusti 

projektin käytännön järjestelyissä. Viime vuosina Teemu Ahtee on nähty KORK:n tilaisuuksissa 

juontajana, samoin Helsinki International Horse Show’ssa ja muissa hevostapahtumissa. 

 

Seuralla toistaiseksi kymmenen puheenjohtajaa 

Ratsastusseura Majoranilla on 30 toimintavuotensa aikana ollut yhdeksän puheenjohtajaa: Heikki 

Mutikainen, Susanne Massingberd, Outi Virkki, Juha Tanskanen, Anu Leppilampi, Piia Ahtee, Leena 

Silfverberg-Issakainen, Sari Valkeasalo, Hanna Kanerva ja Anu Helomaa. Sihteereinä pitkän päivätyön 

ovat tehneet Maarit Seitsonen (neljä vuotta), Tuula Heinonen (seitsemän vuotta) ja Kirsi Luoma (kuusi 

vuotta) ja Anu Helomaa (yhdeksän vuotta). Heidän lisäkseen seuran 30-vuotishistoriaan mahtuu viisi 

muuta lyhytaikaisempaa sihteeriä.  

Seuran jäsenet ovat kouluttautuneet myös toimitsijatehtäviin. Esimerkiksi ratamestari-, estetuomari- 

ja koulutuomarikurssilla, Nuori Suomi –ohjaajakoulutuksessa, Nuoren Suomen järjestämässä Nuoret 

johtajat –koulutuksessa ja Urheillen terveyttä: Liikkuva ratsastaja –hankkeen tapahtumissa on nähty 

Majoranin edustajia. 

Vuosina 2010-2014 seura osallistui vuosittain esimerkiksi Suomen Ratsastajainliiton Vuoden 

Ratsastusseura –kilpailuun, kun se järjestettiin vuoteen 2014 asti. Vuoden 2010 Ratsastusseurat –

kilpailussa seura saikin erityismaininnan kolmen muun ratsastusseuran kanssa. Maininnan peruste oli 

junioritoimikuntahanke, jonka ansiosta nuoret ovat paremmin esillä ja mukana hallitustyöskentelyssä.  

Toisella yrittämällään vuonna 2012 RS Majoran sai Opetusministeriön liikuntayksikön ja SLU:n 

seuroille myöntämää toiminnan kehittämistukea 1 500 euroa ajalle 1.6.2012-31.5.2013 projektilleen 

”Leppävaaran hevosnuorille lisää tervettä toimintaa”. Kehittämistuen avulla järjestettiin mm. 

kannattajien matka tuntiratsastajien mestaruuskilpailuihin Lahteen sekä pystyttiin järjestämään 

laadukkaammin, mutta jäsenille edullisemmin useita muita tapahtumia. 

Vuonna 2013 aloitettiin seuran dokumenttien uusiminen, sillä toimintavuoden aikana kirjoitettiin useita 

kertomuksia seuran ja Leppävaaran ratsastuskoulun toiminnasta. Keväällä saatiin esimerkiksi valmiiksi 

Toimintalinja 2013, johon on kirjattu Ratsastusseura Majoranin tärkeitä ajatuksia. Toimintalinjaa 

päivitetään määräajoin. Syksyllä valmistui myös valmennus- ja kisaratsuohjeistus. Myös seuran 

toimintasäännöt, kilpailusäännöt ja –ohjeet, Kesä Cup –säännöt sekä merkkisuoritusten ohjeet 

päivitettiin. Vuosittain säännöllisesti dokumenttien sisältöä on tarkistettu ja uusia on tehty, esimerkiksi 

on kirjattu ohjeita seurakisojen talkootehtäviin liittyen, vinkkejä kouluradalle ja asiaa kiusaamisesta. 

Vuodesta 1990 lähtien säännöllinen, tärkeät ja tuotteliaat dokumentit täytettäväksi RS Majoranille ovat 

olleet Espoon kaupungin perusavustushakemukset. Ensimmäisellä kertaa perusavustuksen suuruus oli 

1 000 markkaa, nykyisin avustus on vakiintunut noin 1 500 euroon.  
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Internet on avannut mahdollisuuksia 

Ennen internetin kulta-aikaa seura hoiti tiedotustaan postitse jäsenkirjeillä ja satulahuoneessa 

sijaitsevan ilmoitustaulun kautta. Ilmoitustaulun vieressä on edelleenkin seuran postilaatikko, johon 

voi jättää seuran toimintaan liittyviä palautetta ja muita yhteydenottopyyntöjä. Julkaisuja tehtiin jo 

ennen internetin kulta-aikaa. Seuran lehti Capriole ilmestyi Riitta Hyvösen toimittamana 1992, vuonna 

1996 ilmestyi junioreiden tekemä lehti Ritva Pirhosen organisoimana. 

Vuonna 2001 tapahtui murros, kun seuran www-sivut saatiin aktiiviseen käyttöön. Mm. 

toimintasuunnitelma, kilpailujen lähtölistat ja tulokset, muuta tietoa seuran toiminnasta, hevosten ja 

ponien esittelyjä sekä seuran hallituksen yhteystietoja siirrettiin seuran sivuille. Alkuaikoina sivuja 

päivitettiin kerran kuukaudessa.  

Vuonna 2002 avattiin uudet internetsivut osoitteessa www.saunalahti.fi/majoran. Vuoden loppuun 

mennessä sivustoilla oli vierailtu lähes 10 000 kertaa. Vuonna 2007 seuran internetsivut muuttivat 

osoitteeseen www.majoran.org ja vuonna 2012 osoitteeseen 

www.ratsastusseuramajoran.sporttisaitti.com. Viimeksi mainittu on nykyisten sivujen kotipesä tänäkin 

päivänä.  

Vuosien saatossa tiedottaminen on muuttunut yhä enemmän sähköiseksi, postilaatikon sijaan 

palautteet, jäsentietolomakkeet ja ilmoittautumiset kulkeutuvat hallitukselle nettisivujen kautta. 

Sosiaalisen median merkitys tiedotuskanavana korostuu ja painottuu ilmoitustaulun ja internetsivujen 

rinnalla. RS Majoranin oma Facebook-ryhmä luotiin vuonna 2010, ensimmäinen päivitys tehtiin 

13.7.2010. Instagramissa @ratsastusseura.majoran on ollut oma tilinsä vuodesta 2015 lähtien, 

ensimmäistä kertaa sitä päivitettiin Majoran-viikolla 5.3.2015. Keväällä 2019 RS Majoranilla on 

Facebookissa 415 tykkääjää ja Instagramissa 365 seuraajaa. 

Seuralla on myös oma sähköpostilistansa, jonka kautta halukkaille välitetään tietoa muutamia kertoja 

vuodessa.  

 

Aika kuluu, taustalla arvokas historia 

Lähestyessämme vuotta 2020 moni asia on muuttunut, mutta Ratsastusseura Majoranin 30-vuotisessa 

perinteessä on paljon sellaista vanhaa ja arvokasta, mitä kannattaa kunnioittaa.  

Vähäpätöinen asia ei ole se, että talli- ja seuratoiminnassa on yhteiset, linjakkaat pelisäännöt ja 

järjestelmällinen ja kunnioittava tapa käsitellä sekä hevosia että ihmisiä. Niistä sekä Leppävaaran 

Ratsastuskoulu että Ratsastusseura Majoran ovat tunnettuja.  

Mukavaa juhlavuoden jatkoa ja tervetuloa mukaan toimintaan! 

Anu Helomaa, RS Majoranin puheenjohtaja 

 

http://www.majoran.org/

