
Osallistujalta vaaditaan F.E.G.A.T.:n 
sääntöjen mukaan 10 voiton ohjas-
tuskokemus kärrylähdöistä. Tämän 

vaatimuksen johdosta viime vuoden SM-
liigassa parhaiten menestynyt naisohjasta-
ja ei valitettavasti ollut edustuskelpoinen. 
Edustajan löytymiseksi järjestettiin avoin 
hakukierros vähintään 15 kärrylähtövoittoa 
ohjastaneille naisohjastajille. Seitsemän eh-
dokasta olivat keskenään tasavahvoja, mut-
ta lopulta valintaraati oli täysin yksimielinen 
ohjastajan valinnasta. Pääaho on ohjastanut 
Heppa-järjestelmän mukaan tätä kirjoitet-
taessa 486 starttia totosijoin 36-32- 37.

Toisin kuin monella naisohjastajalla, Pää-
ahon startit koostuvat yhtä starttia lukuun 
ottamatta kärrylähdöistä. Montea Sari ei ole 
koskaan kokenut omaksi lajikseen, lähinnä 
jo pituutensakin puolesta.

- Tuntuu, että minulla on liian pitkät raa-
jat siihen, hän hymähtää.

- Jos minulla on monteen sopiva he-

vonen, annan sen sellaiselle kuskille, joka 
homman paremmin osaa.

Ratsutallin kautta raveihin
Sari Pääahon kotona ei ollut hevosia, vaan 
hän ajautui tallille kaverinsa mukana. Ikää 
oli tällöin vasta kuuden, seitsemän vuoden 
verran. Talli oli pieni ratsastustalli, joten 
harrastuksen alkutaival liittyi luonnollisesti 
ratsastukseen sekä ratsuhevosten hoitami-
seen. Tallille muutti myöhemmässä vaihees-
sa täysihoitopaikoille ravihevosia, joita Sari 
muiden hevosten ohella alkoi myös hoitaa.

- Sitten siinä kävi klassisesti, eli rakastuin 
hoitohevoseeni Cristeriin ja se oli menossa 
myyntiin, koska siitä ei ollut ravihevoseksi. 
Taivuttelin vanhempani ostamaan sen mi-
nulle.

- Se toimi harrastehevosenani, kunnes 
ammattikouluun mennessä jouduin siitä 
luopumaan.

Syvemmin raviurheilun pariin Sari päätyi 
Martti Turusen tallilla käydessään.

- Hänen luonaan olen ensimmäiset oppi-
ni raviurheiluun saanut ja sytyin lajiin toden 
teolla. Martin Turpon Pojalla ajoin ravikortin 
heti kun ikää riitti, Pääaho muistelee.

Kotitallissa suurisydäminen 
pikkuruuna sekä tammalauma
- Inferno eli ”Velmu” ei ole mikään kovan 
tason ravihevonen, mutta on meille, sen 
ympärillä oleville ihmisille positiivinen 
ihmetyksen aihe, työmies henkeen ja ve-
reen. Sen pieni koko kompensoituu muilla 
ominaisuuksilla, kuten rehellisellä kilpailu-
päällä. Taustajoukkojen lippiksissäkin lukee 
teksti ”pieni ruuna, suuri sydän”. Samaisella 
tekstillä oli ruunaa kuvailtu joskus Hevosur-
heilussakin. Koska maili on maratoonarille 
turhan lyhyt matka sisärataa juosten, on tul-
lut pari kertaa Torniossa ajettua lyhyt matka 

Sari Pääaho positiivisella mielellä
Naisamatööriohjastajien EM-kilpailuihin
Tyrnäväläinen 33-vuotias Sari Pääaho valittiin Suomen edustajaksi kesä-heinäkuun vaihteessa käytäviin 
EM-kilpailuihin. 

Sari, Global United ja Ruttu-
kissa. Kuva Timo Vesala
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kokonaan kolmatta rataa. Kerran oltu tällä 
taktiikalla toinen ja toisen kerran voitettu 
ylivoimaisesti, Sari naurahtaa.

Toinen oma ajohevonen on vasta kaksi-
vuotias ruotsalaissyntyinen tamma Global 
United (i. S.J.́ s Caviar).

Pääaho on hankkinut myöhemmin kimp-
paomistukseen ystävänsä Paula Järvimäen 
kanssa myös Global Unitedin emän, 14,3-aikai-
sen Gisela Kempin. Se on suunniteltu astutet-
tavaksi Le Cannibalella. Avomies Timo Vesalan 
omistuksessa puolestaan on siitostamma 
Photo Opt, joka on mm. Self Timerin (10,7a 3,8 
miljoonaa kruunua) ja Urban Rainforestin (11,9a 
$153.022) täyssisisar. Kotitallista löytyy myös Ot-
tilia Tilly (i. Coktail Jet), joka uusitaan Mr Pine 
Chipillä.

”Kiitos ei oo kirosana”
19-vuotiaana Pääaho matkasi Italiaan Piet-
ro Gubellinin tallille hevosenhoitajaksi. 
Matka avarsi näkemystä raviurheilusta.

- Italiassa hevosenhoitajaa arvostettiin, 
omistajatkin kyselivät kuulumisia ja kiitte-
livät. Olin siinä uskossa, että Suomessa tou-
hua pidettiin - etenkin nuoren naisen koh-
dalla - hevostyttöjen puuhasteluna oikean 
ammatin sijaan. Kiitos ei edelleenkään ole 
kirosana, Pääaho huomauttaa.

- Suomessakin olisi hyvä ajatella positii-

visemmin, mikä auttaisi koko alaa eteen-
päin. Eihän se helppoa ole, mutta onhan 
meillä kuitenkin hieno laji.

Suomeen palattuaan Pääaho valmensi 
leipätyön ohessa muutaman vuoden ajan 
joitakin hevosia ja pääsi vähän menestyk-
senkin makuun. Tulosta ei alkuhuuman 
jälkeen kuitenkaan tullut toivotulla tavalla, 
vaikka hän omien sanojensa mukaan ”kää-
ri pinteleitä jalkoihin ja takaisin hyllyyn aa-
mukuudesta iltamyöhään”.

Usko horjui raviurheiluun tai ainakin 
oman osaamisen suhteen. 2011 syntyi 
päätös lähteä jälleen ulkomaille, tällä ker-
taa Ruotsiin. Ensiksi tie vei Robert Berghin 
talliin ja sieltä Per Linderothille. Sari muis-
telee lämmöllä ruotsalaisten hoitohevos-
ten V75-voittoja.

- Ruotsin aikoina huomasin, että olen 
itse tehnyt asioita ihan samoin metodein, 
menestystä ei vaan ole tullut. Helpotti 
huomata, etten ollutkaan tehnyt asioita 
täysin väärin. Menestyminen on kiinni siis 
myös kalustosta, Pääaho summaa. Hyvien 
hevosten löytäminen ei vain ole niin help-
poa, koska alalla kilpailu on kovaa. Ohjas-
tettavia löytyy paremmin, jos oma nimi on 
ollut pinnalla lähiaikoina.

- Eräs tuttavani sanoi, että olet juuri niin 
hyvä kuin edellisen päivän tuloksesi on. 
Ellei nimi ole ollut näkyvillä tuloslistojen 

kärjessä viime aikoina, ihmiset unohtavat 
nopeasti aiemmat menestykset, eikä uusia 
ohjastettavia helposti tarjota.

Hevosenomistajilta Pääaho toivoo lisää 
ohjastettavia amatööriliigaan sekä muu-
tenkin. Hän oli lähellä päästä viime vuon-
na amatööriohjastajien SM-finaaleihin ja 
sijoittui lopulta runkosarjassa sijalle 14. 
jääden vain kuusi pistettä finaalipaikasta. 

- En panostanut viime vuonna liigaan 
mitenkään erityisen tosissaan, mutta huo-
masin loppukaudesta olevani lähellä fi-
naalipaikkaa. Loppukiri ei kuitenkaan ihan 
riittänyt, hän harmittelee.

Vaikka suurin osa tähänastisista star-
teista on tullut ajettua lämminverisillä, hän 
ohjastaisi mielellään myös suomenhevosia.

Pääaho pitää ulkomailla työskentelyä 
erittäin opettavaisena, mutta hyviä muis-
toja raviurheilun parista löytyy myös koti-
nurkilta. Itse valmentamien ja ohjastamien 
hevosten tuplavoitto samana päivänä ei 
ole amatööriraviurheilijalle kovin tavallista, 
mutta Pääaho on tämän kokenut hevosilla 
Woodhill´s Huge ja Joe´s Bigger Bang Ou-
lun Äimärautiolla.

Haaveena hevoskuntoutus
Palvelukonsulenttina työskennellyt Pääaho 
opiskelee tällä hetkellä Kaustisella monimuo-

Sari ja Global United. Kuva Timo Vesala
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tokoulutuksessa hevoshierojaksi. Hevosten 
kuntoutus ylipäätään on Sarin sydäntä lähellä. 
Myös hevoshierontaa Pääaho pitää hiukan suh-
danneherkkänä alana.

- Keinuliikettä on siinäkin. Kun hommaa 
tekee paljon ja hierottavat menestyvät, töi-
tä riittää. Sitten puolestaan on aikoja, jolloin 
asiakkaita ei ole ruuhkaksi.

Pääaho myös kengittää itse, koska pitää 
kengitystä ja lihashuoltoa tärkeänä pohja-
na hyvin treenaavaan ja suorittavaan he-
voseen lajista riippumatta, oli kyse sitten 
kilpa- tai harrastushevosista.

Tulevaisuuden suunnitelmat liittyvät 
vahvasti hevosiin ja etenkin niiden kun-
touttamiseen. Kuntoutuksen ja kengityksen 
ohella myös valmentaminen kiinnostaa. Sa-
rin mielestä on mukava nähdä se kehitysas-
kel kun hevonen edistyy. Toki samaa näkyy 

kuntoutuksessakin. Myös uusi tallirakennus 
olisi toiveissa, vanhan ollessa niin sanotusti 
saattohoidossa.

- Suunnitelmissa on myös kuivakävely-
matto. Se olisi hyödyllinen erikoislisä kun-
toutukseen ja treenaamiseen, Sari kaavai-
lee.

Syrjälänpellon mailta löytyy hiittisuora 
sekä ajomaastoja, mutta suunnitelmissa on 
tehdä toinenkin suora. Pääaho ajaakin mie-
lellään vastuskärryillä.

Päivät tuntuvat täyttyvän hevosista. 
Ehtiikö hän sitten harrastaa muuta kuin ra-
viurheilua? Pienen mietinnän jälkeen Sari 
vastaa rentoutuvansa tapaamalla ystäviä 
ja lukemalla kirjoja. Perheestä löytyy myös 
koiria sekä ”lumitassukissoja”.

- Ajattelin minä kokeilla jotain uuttakin 
ja lähteä kaverin ja hänen suomenhevo-

Naisamatööriohjastajien EM, 
Suomi 30.6.-2.7.2016

30.6. Riihimäki
1. sarja Naisamatööriohjastajen EM-
osalähtö, 13 hevosen autolähtö Läm-
minveriset ryhmäajo 2100 m vähint. 
15 000 e. enintään 45 000 e. P. 1000 e. 
(1000-500-300-200-100-100)

3. sarja Naisamatööriohjastajien EM-
osalähtö, 13 hevosen autolähtö Läm-
minveriset ryhmäajo 2100 m vähint. 
5000 e. enintään 15 000 e. P. 1000 e. 
(1000-500-300-200-100-100)

5. sarja Naisamatööriohjastajien EM-
osalähtö, 13 hevosen autolähtö Läm-
minveriset ryhmäajo 2100 m vähint. 
1500 e. enintään 6000 e. P. 1000 e. 
(1000-500-300-200-100-100)

Sarjat 1,3,5: Kaikki hyväksytyn juoksun 
tehneet palkitaan vähintään 50 eurolla

Ilmoittautuminen päättyy 24.6. klo 9.

1.7. Lahti
1. sarja Naisamatöörien EM-osalähtö, 
13 hevosen autolähtö. Lämminveri-
set ryhmäajo 2140 m vähint. 12 500 
e. enintään 32 500 e. P. 1000 e. (1000-
500-250-150-100-100)

4. sarja Naisamatöörien EM-osalähtö, 
13 hevosen autolähtö. Lämminveriset 
ryhmäajo 2140 m vähint. 2000 e. enin-
tään 8000 e. P. 1000 e. (1000-500-250-
150-100-100)

Sarjat 1 & 4: 13 hevosen ryhmälähtö. 
Lähtöradat voittosummien mukaan. 
Hevonen jolla vähiten rahaa starttaa 
radalta yksi (1) jne. seuraavassa järjes-
tyksessä: 1,2,3,4,5,6,9,10,7,11,8,13,12. 
Kaikki hyväksytyn juoksun tehneet 
palkitaan 50 eurolla.

Ilmoittautuminen päättyy 26.6. klo 9.

sensa kanssa Laatuarvostelukarsintoihin 
käymään, Pääaho naurahtaa. Uudenlaiset 
kokemukset hevosten parissa ovat terve-
tulleita ja avartavat omaa maailmankatso-
musta hienojen eläinten parissa.

Minna Svartsjö

Ylemmässä kuvassa muistoja Italiasta: Sari ja hevosystävät Fulgor del Bos sekä Fermo del 
Ronco , alemmassa kuvassa Sari ja  oppimestari Turpon Poika Virpiniemen raveissa. Kuvat 
Pääahon kotialbumista
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- Eläinsuojiin
- Rakennuksiin
- Katoksiin
- Oviverholevyt
- PC-kennolevyt
- Karsinoiden seinäsuojat
- KAIKKI MUOVILEVYT
  SUORAAN MAAHANTUOJALTA

KALUSTEMUOVI VIRTALA OY
Laakerikatu 8, 15700 LAHTI  p. 03-8777 10  www.kalustemuovi.fi  info@kalustemuovi.fi

Naisamatööriohjastajien Euroopan mestaruuskilpailun osanottajat 2016
Maa  Ohjastajan nimi   Syntymäaika Lisenssi  Voitot Voitot Voittoja
        vuodesta 2015 2016 yht.

Itävalta  Gundula  Bauer    13.12.1975 1994  8 1 183
Belgia  Beatrice Demoulin    28.01.1970 1990  6 1 66
Tanska  Mariann Thorup Nielsen  25.09.1967 1985  4 0 43
Suomi  Sari Pääaho   15.04.1983 2000  6 0 36
Saksa  Marie  Lindinger    23.10.1979 2000  13 0 642
Unkari  Bernadett Balogh   28.08.1977 2008  13 0 65
Italia  Monica Gradi    05.08.1983 2002  27 6 315
Alankomaat Hiltje Tjalsma    05.09.1979 2005  18 1 233
Norja  Amanda Robertsen  10.10.1994 2010  38 2 79
Venäjä  Olga Titova   22.10.1970 1998  6 5 261 
Espanja  Maria Francisca Sureda Barcelo 28.04.1985 2000  2 0 21
Ruotsi  Jessika Sidbäck    27.09.1974 2011  5 1 19
Sveitsi  Simone Theureau    27.01.1977 1992  5 0 28

Inferno eli Velmu: ”pieni ruuna, suuri sydän”. Kuva Jari Piirala


