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Heppa‐heppa‐HEPPA!
”Olen niin iloinen, että ihan laulattaa!” Näin
hihkaisi yksi upouusi hevosenomistaja
kimpassamme Porin huutokaupan päätyttyä
perjantaina. Iloon on helppo yhtyä!
Tässä tiedotteessa kerron huutokauppapäivän
kulusta ja varsamme R. R. Nykäisyn
ensikuulumisia Ypäjältä. Kuvia perjantailta
löytyy myös Raviliigan kuva‐albumista
http://www.raviliiga.fi/albumi/srl2014/ ja
Facebook‐sivuiltamme, jonka osoite on
https://www.facebook.com/srlkimppa
Ravikuninkaaksi Porissa kruunattiin Köppinen.
Kuningatarseppeleen vei Mokomani. Lue lisää
tästä linkistä: http://kuninkuusravit.fi/fi‐
fi/article/etusivu/mokomani‐ja‐koppinen‐
ovat‐uudet‐ravikuninkaalliset/447/
Uusi hieno työpari on syntynyt! Ilkka Korpi ja R. R. Nykäisy asettautuivat SRL‐
kimppalaisten kuvattavaksi Porin raviradan tallialueella perjantain huutokaupan jälkeen.
Suvun lisäksi Ilkkaa miellyttävät varsassamme sen kevyt ja sopusuhtainen rakenne,
kehittyneisyys suhteessa ikään ja lupaavannäköiset liikkeet. Lisää plussaa tuli
huutokauppakäytöksestä, joka oli uteliasta ja vireää mutta asiallista.

Raviaiheisia lauluvaihtoehtoja luetellaan
seuraavassa Ilta‐Sanomien jutussa :
http://www.iltasanomat.fi/ravit/art‐
1288717951262.html
Onnea hevosenomistajille!

Huutokauppaa seurannut raviväki antoi valinnasta Kuninkuusravien aikana paljon
myönteistä palautetta.
Ks. myös http://www.ratsastus.fi/srl/uutiset/101/0/srl_n_raviliigavarsa_on_suomenhevosruuna_r_r_nykaisy
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SRL‐kimpan vetäjä
srl.raviliiga14@gmail.com

Kuva: Viivi Huuskonen
R. R. Nykäisyn työpäivä perjantain huutokaupassa käynnistyi juoksutusvideon
kuvaamisella. Porin raviradan tallialueella – eli ravikielellä varikolla – nappaamassani
valokuvassa varsamme on juuri riisuttu valjaista ja se tarkkailee valjastuskatoksestaan
ohi kulkevaa liikennettä. Varsa miellytti minunkin silmääni niin, että otin sitä useita
kuvia jo ennen varsinaisen katselmuksen alkua. Toiveikkaana ajattelin, että ”siinä
seisoo hieno varsa – joka ei vielä tiedä olevansa meidän!”
Varsamme esiteltiin huutokauppaluettelon numerolla 1. Sitä talutettiin raviradan
pääkatsomon edessä samalla, kun Porin radan jättiscreenillä näytettiin
juoksutusvideota ja kaupankäynti alkoi…
(PS, mikäli ihmettelette valkoista myttyä sankarimme korvassa: se on pumpulipallo, joka
hevosilla toimittaa korvatulppien virkaa. Työpäivä sujuu rattoisammin, kun raviradalla
soivaa musiikkia ja autojen ja muiden koneiden teräviä ääniä hieman vaimennetaan.)

Kuva: Viivi Huuskonen

Myyty SRL:n Ravilligalle! Ilkan huuto 9500 € on juuri
kopautettu pöytään kolmannen kerran ja koppari onnittelee.
Iloisen ostajakaksikon takana hymyilee sinisessä paidassa
Ypäjän Hevosopiston toimitusjohtaja Petri Meller.

Huutokaupan toimistossa varsasta maksettiin käsiraha ja kauppa
vahvistettiin allekirjoituksin. R. R. Nykäisyn kuvaa
huutokauppaluettelossa näyttää Kuninkuusravien projektipäällikkö
Marjaana Vilponen.

Kuva: Irina Keinänen

Kuva: Erja Mattila
Sitten pikku tuuletus katsomoon kokoontuneiden SRL‐
kimppalaisten suuntaan! Ilmeet paljastavat tyytyväisyyden.

SRL‐kimppalaisten siemaillessa kuohuviiniä ja seuratessa
huutokauppaa Veijo Toro kirjasi varsallemme vakuutuksen.

Huutokauppapäivän päätteeksi SRL‐kimppalaiset siirtyivät
varikolle tutustumaan hevoseensa. Sitä pitelee myyjä,
ravivalmentaja Janne Ranta‐Krenkku.
Tapaamisen lopuksi ryhmityimme yhteiskuvaan. Ladattava versio tästä ja
muista Viivi Huuskosen ottamista yhteiskuvista on saatavilla Raviliigan
kuva‐albumista osoitteesta http://www.raviliiga.fi/albumi/srl2014/
Tilaisuuksia tavata R. R. Nykäisy ja kuulla Ilkan mietteitä siitä tulee tietysti
myös jatkossa. Varsamme on esillä Suomenratsujen Kuninkaallisissa, jotka
järjestetään Hevosopistolla 4.–7. syyskuuta.
Kyseessä on suomenhevosten ystävien vilkas tapahtumaviikonloppu, johon
kuuluu este‐ ja kouluratsastuskilpailujen lisäksi valjakkoajoa, nuorten
ratsujen laatuarvosteluja ja jalostusoriiden näyttävä kavalkadi.

Villivarsa‐lehden päätoimittaja Elli Mäkilä oli kimppamme
mukana juttumatkalla. Hänen raporttinsa huutokaupasta
ja R. R. Nykäisystä ilmestyy Villivarsassa 14. elokuuta.

Kerron R. R. Nykäisyn osuudesta tarkemmin tuonnempana. Tapahtumasta
saat lisätietoa osoitteesta
http://www.hevosopisto.fi/fin/tapahtumat/suomenratsujen_kuninkaalliset
/

Nykäisy kiristi solmut
Liigavarsamme on aloittanut kotiutumisen uuteen
talliin Ypäjän Hevosopistolla. Matka Porista
Ypäjälle sujui kommelluksitta, paitsi että reipas
ruunamme kiristeli matkan kuluessa
kiinnitysköysiään niin, että solmut oli perillä
avattava puukolla.
Touhukas matkalainen oli kuitenkin kokeneissa ja
luotettavissa käsissä, ja hevosen edesottamuksia
voitiin seurata kameramonitorin välityksellä koko
matkan ajan.
Lämmin kiitos ruunamme turvallisesta uuteen
kotiin saattamisesta Jari Ansiolle ja Niina
Koskiselle!
Keskiviikkona vakuutustarkastukseen
Keskiviikkoaamuna R. R. Nykäisyn ohjelmassa on
vierailu Ypäjän Hevossairaalassa. Siellä tehdään
eläinlääkärin tarkastus, jota vakuutusyhtiö
edellyttää laajentaakseen ruunan vakuutuksen
kattavuutta.
Kun vakuutusturvaa on laajennettu, hevosemme
vakuutukset Lähi‐Tapiolassa ovat henkivakuutus,
laaja eläinlääkärikuluvakuutus ja vastuuvakuutus.
Kerron eläinlääkärin tarkastuksesta ja R. R.
Nykäisyn kotiutumisen etenemisestä viikon
lopulla.

R. R. Nykäisy ulkoili uuden kotitallinsa pihatarhassa tänään iltapäivällä. Kuvassa
sitä rapsuttelee Miia Myllymäki, joka on ruunamme oma hoitaja Ilkka Korven
valmennustallissa.
Miia on taitava ja pidetty hevosurheilun monitoiminainen, jonka saaminen
varsamme hoitajaksi on todella hienoa.

