PÄÄKIRJOITUS
On koittanut hieno päivä, että saan nykyisenä puheenjohtajana
kirjoittaa alkusanat 15vuotiaan Kymijoen Ratsastajien historiikkiin.
Viisitoista vuotta on pitkä taival, johon on mahtunut monenlaisia
tapahtumia ja ihmisiä. Näistä menneistä vuosista voitte lukea tästä
historiikista jonka olemme teille koonneet.
Vuosi 2015 on ollut yhtä mitalisadetta. Kymijoen Ratsastajien koulu
sekä
esteratsastusjoukkueet
toivat
kultaa
KaakkoisSuomen
aluejoukkuemestaruuksista sekä useita henkilökohtaisia alue
mestaruusmitaleita. Seuraan kuuluvat poni ja hevoskasvattajat
niittivät kasvatteineen mainetta ja kunniaa valtakunnallisissa
näyttelyissä.
Aikaisemmilta vuosilta haluaisin mainita seuran junioreiden
menestyksen valtakunnallisissa hevostaitokilpailuissa. Unohtamatta
tietenkään seuran saamaa KaakkoisSuomen Vuoden ratsastusseura
palkintoa vuonna 2011.
Monet Teistä lukijoista ovatkin olleet jossakin vaiheessa hallituksessa
tai toimihenkilöinä, ja antaneet näin oman työpanoksensa tälle
yhdistykselle. Ilman Teidän panostanne ei toimintaan olisi pystytty.
Mistä yhteishenki syntyy? – aktiivisista seuran jäsenistä tietenkin.
Vaikuttaa voi muutenkin kuin istumalla johtokunnassa.
Erityisenä rikkautena pidän seuran jäsenistöä. Ratsastajat,
hevoskasvattajat ja ravipuolen ihmiset tuovat jokainen oman tärkeän
osansa seuran toimintaan.
Toivon, että Kymijoen Ratsastajat säilyy edelleen monipuolisena ja
vireätoimintaisena seurana jatkossakin tulevina vuosina.
Puheenjohtaja Mirja Tuominen

KYMIJOEN RATSASTAJAT RY
Kymijoen Ratsastajat ry on Suomen Ratsastajainliiton alainen ratsas
tusseura, jolla on noin 180 jäsentä (v. 2015). Seuran kotipaikkakunta on
Kouvola, ja toimintaa tapahtuu PohjoisKymenlaakson alueella. Seural
la ei ole omaa kotitallia, vaan yhteistyötä harjoitetaan useiden paikal
listen toimijoiden kanssa esimerkiksi kilpailu ja valmennustoimin
nassa. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten ratsastusseurojen ja mui
den tahojen kanssa. Seura on perustettu 9.1.2000, ja vuoteen 2006 asti
seura toimi nimellä Ratsastusseura Hirnakat ry.
Vuosien varrella seura on järjestänyt jäsenilleen muun muassa moni
puolista kilpailu ja koulutustoimintaa, ratsastuksen oheisliikuntaa
unohtamatta, ja osallistunut moniin valtakunnallisiin hankkeisiin.
Koulutuksissa ja kursseilla on opiskeltu muun muassa kilpailusääntöjä,
hevosen
esittämistä
näyttelyssä,
hevostaitoja,
istuntaa,
hevosvarusteiden korjausta ja hevoshierontaa. KJR on järjestänyt este
ja kouluratsastuskilpailuja 1 ja 2tasolla ja ollut mukana järjestämässä
myös matkaratsastuskilpailuja Elimäen Raussilassa vuonna 2010.
Seuran järjestämissä kilpailuissa on luokkia kaiken tasoisille harrasta
jille. Luokat alkavat keppihevosluokasta, ja helpoimpaan luokkaan on
mahdollisuus osallistua myös avustajan kanssa. Vaikeimmat luokat on
tarkoitettu jo enemmän kilpailleille ratsukoille.
Seura tukee valmentautuvia ja kilpailevia jäseniään avustamalla val
mennusten maneesikuluissa sovituilla yhteistyötalleilla, ja maksamalla
kilpailutukia. KJR Ranking pistekilpailussa seuralaiset keräävät kil
pailutuloksistaan pisteitä. Seura järjestää este ja kouluratsastuksessa
seuramestaruuskilpailut, joissa palkitaan juniori ja seniorimitalistit.
Myös näyttelytoiminta on seurassa ahkeraa, jo usean vuoden ajan KJR
on järjestänyt suositun suomenhevosten shownäyttelyn ja match show
näyttelyitä. Seuran jäsenissä on ansioituneita hevos ja ponikasvattajia
ja omistajia, jotka ovat menestyneet jopa kvnäyttelyissä.

Virkistystoimintaa jäsenille on järjestetty esimerkiksi erilaisiin hevos
tapahtumiin suuntautuvilla retkillä. Vuosien varrella KJR:n iloisia
matkaajia on nähty muun muassa HIHS:ssa, Tallinna International
Horse Show'ssa, Hamina Bastioni Horse Show'ssa, Apassionatassa ja
Tampereen hevosmessuilla.
Seuralaisia on liikutettu ratsastuksen ohella esimerkiksi zumban ja pi
lateksen pyörteissä. Vuosi 2015 on ollut erityisen omistettu oheisliikun
nalle, seuran ollessa yksi pilottiseuroista valtakunnallisessa Urheillen
terveyttä seurassa hankkeessa. Seura osallistui SRL:n Kuntohaastee
seen ja Liikuntakuukaudet kampanjaan.
Nuorisotoiminnalla on alusta lähtien ollut seuran toiminnassa vahva
kivijalka. Seuran jäsenet ovat menestyneet hienosti valtakunnallisissa
hevostaitokilpailuissa. Seura oli mukana AVARTTItoiminnassa
ensimmäisenä seurana Pohjoismaissa. AVARTTI on kansainvälinen
nuorisotyön muoto, jossa nuori aikuisen ohjaamana käyttää vapaa
aikaansa liikunnan, palvelun, taidon ja seikkailun parissa.
Seuran toiminnassa pyritään jäsenten väliseen tasaarvoon, jossa
kilparatsastajat ja harrastelijat ovat kaikki yhtä arvokkaita jäseniä
seuralle. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki jäsenet iästä,
sukupuolesta, etnisestä taustasta tai fyysisistä tai henkisistä rajoitteista
riippumatta. Seura haluaa toimia järjestönä kaiken ikäisille
tuntiratsastajille, yksityishevosten omistajille, sekä muille hevosista ja
hevosten hyvinvoinnista kiinnostuneille henkilöille.
Seuran järjestämissä kilpailuissa, koulutuksissa, valmennuksissa ja
muissa tapahtumissa noudatetaan reilun pelin henkeä ja hyvää hevos
käsittelyä. Seura pyrkii toiminnassaan edistämään hyvää hevosmiestai
toa ja positiivista yhdessä tekemistä, jolloin kynnys tulla toimintaan
mukaan on matala.

SEURAMESTARIT
KAUTTA HISTORIAN
2015
Koulu:
juniori: Sissi Kukkola
seniori: Christa Ruhtinas
Este:
juniori: Sirkku Riitala
seniori: Tia Noukkala
2014
Koulu
juniori: Miisa Ikonen
seniori: Christa Ruhtinas
Este
juniori: Sanna Mäkelä
seniori: Tiia Laari
:

:

2013
Koulu
juniori: Sirkku Riitala
seniori: Christa Ruhtinas
Este
juniori: Jenna Härkönen
seniori: Niina Mäkelä
:

:

2012
Koulu
juniori: Christa Ruhtinas
seniori: Kirsi Sippu
Este:
juniori: Christa Ruhtinas
seniori: Elina Eskelinen
:

2011
Koulu:
juniori: Jenna Tuomala
seniori: Saara Jussila
Este:
juniori: Jenna Tuomala
seniori: Terhi Lehtinen
2010
Koulu:
juniori: Christa Ruhtinas
seniori: Saara Jussila
Este:
juniori: Niina Mäkelä
seniori: Jaana Hohti
2009
Koulu:
juniori: Christa Ruhtinas
seniori: Henna Pakkanen
Este:
juniori: Christa Ruhtinas
seniori: Satu Seppälä
2008
Koulu:
juniori: Anu Pitkänen
seniori: Satu Seppälä
Este:
juniori: Saara Jussila
seniori: Katri Jussila

2007
Koulu:
juniori: Saara Jussila
seniori: Senja Turtiainen
Este:
juniori Anu Pitkänen
seniori Katri Jussila

2003
Koulu:
juniori: Veera Tykkälä
seniori: Tarja Iivonen
Este:
juniori: Saara Jussila
seniori: Katri Jussila

2006
Koulu:
juniori: Elina Kähkönen
seniori: Sonja Sihvola
Este:
juniori: Anna Simola
seniori: Sonja Sihvola

2002
Koulu:
juniori: Veera Aaltonen
seniori: Mari Lassas
Este:
juniori: Hannele Kettunen
seniori: Hanna Kaurismäki

2005
Koulu:
juniori: Saara Jussila
seniori: Päivi Lehtonen
Este:
juniori: Sara Peltola
seniori: Katri Jussila

2001
Koulu:
juniori: Aino Aaltonen
seniori: Mari Lassas
Este:
juniori: Aino Aaltonen
seniori: Riitta Johansson

2004
Koulu:
juniori: Tuija Viitala
seniori Tarja Iivonen
Este:
juniori: Saara Jussila
seniori: Maija Huovila

TERHI KAJASTON HAASTATTELU
Terhi on ollut mukana seuran toiminnassa sen perustamisesta lähtien.
Terhi oli johtokunnan jäsen aina vuoteen 2014 asti, minkä jälkeen hän
on jatkanut buffetin pitämistä seuran tapahtumissa ja kilpailuissa.
Aikuisiällä ratsastuksen Elimäellä uudelleen aloittaneella Terhillä oli
kaksi suomenhevosruunaa, Veikka ja Riki. Terhi ei koskaan kilpaillut
hevosillaan, vaan harrasti niiden kanssa muuten monipuolisesti.
”Seuran perustamisella haluttiin koota Elimäen alueen runsaslukuisia
hevosihmisiä yhteen. Ensin perustettiin Kassut –KaakkoisSuomen
Suomenratsut ry. Tämä ei oikein ottanut tuulta alleen, minkä jälkeen
päätettiin perustaa Ratsastusseura Hirnakat ry, josta tuli sittemmin
Kymijoen Ratsastajat ry. Perustajiin kuului mm. vammaisratsastusta
ohjannut Sari Sorvo, KatJus –tallin Katri Jussila ja Raussilan
maneesitallin perustanut Hanna Kaurismäki.”
Seuran toiminta lähti hyvin liikkeelle ja se sai nopeasti uusia jäseniä.
”Olen iloinen, että yhteydenpidon tarpeesta perustettu seura on
kehittynyt tasolle, jossa seuran jäsenistöön kuuluu kansallisella tasolla
kilpailevia ratsastajia. Toivon, että seuran toimintaan olisi jatkossakin
kaikkien helppo lähteä mukaan, ja että seuran toimintaan kuuluisi
edelleen jatkossa kilpailutoiminnan lisäksi runsaasti muutakin
aktiviteettia”, Terhi toteaa.
Kiitoksena seuran hyväksi tehdystä työstä seura anoi Terhille Suomen
Ratsastajainliiton hopeisen ansiomerkin, joka luovutettiin hänelle vuo
den 2014 syyskokouksessa.

KJR Ranking (RaHi Ranking)
2014: Tuulia Hupli – Kylie L
2013: Christa Ruhtinas – Dandy
2012: Christa Ruhtinas – Dandy
2011: Christa Ruhtinas – Dandy
2010: Christa Ruhtinas – Dandy
2009: Christa Ruhtinas – Dandy
2008: Sonja Sihvola – Suikun Sutkaus
2007: Saara Jussila – Loanda’s Czadanz
2006: Karoliina Suni – Carlos
2005: Saara Jussila – Loanda’s Czadanz
2004: Saara Jussila – Miracle Mascot
2003: Sonja Sihvola – Suikun Sutkaus
2002: Aino Aaltonen – Firehill’s Dolla
2001: Saara Jussila – Ariona
Kymijoen
Ratsastajat
ry
haluaa
kannustaa
jäseniään
kilpailutoiminnassa. Seura pitää kilpailijoiden kisatulosten pohjalta
rankinglistaa. Pisteitä kertyy ratsukkokohtaisesti eri tasoisista kilpai
luista, kaikista ratsastuksen lajeista. Rankingin voittaja palkitaan kier
topokaalilla, johon kaiverretaan hänen nimensä.

SEURAN PUHEENJOHTAJAT
2014: Mirja Tuominen
20132012: Mirva Kinnunen
20112008: Kari Pakkanen
20072006 Pauliina Mikkola
20052004: SannaTuulia Lehtomäki
2003 2000: Virpi Huotari

VIRSTANPYLVÄITÄ VUOSIEN VARRELTA
9.1.2000: Elimäen ja lähikuntien ratsastajat perustavat
uuden seuran.
20002006: Seuran nimi Ratsastusseura Hirnakat ry
20002003: Toiminta painottui hevosharrastukseen sekä
lapsiin ja nuoriin, ei niinkään kilpailutoimintaan
2003: Avarttinuoret Luxemburgissa
2004: Kisaorganisaatio aloitti toimintansa
2004: Avarttiryhmän Saksanmatka
2004: Seuralle omat internetsivut
2005: Seura järjesti valtakunnalliset hevostaitokilpailut
joista tuli myös voitto
2005: Poniravikoulu käynnistettiin
2006: Nimenmuutos, Hirnakoista Kymijoen Ratsastajat ry
2006: Poniravikoulun auttaminen alkuun Kouvolan
raviradan ja ravinuorten kanssa
2007: Uusi logo (Saara Jussila)
2007: Seura järjesti ensimmäiset aluetason estekilpailut,
SRL:n kilpailujärjestäjien kannustepalkinto, seuralle tur
vallisuusasiakirja

2007: Rahinatlehti ilmestyy viimeisen kerran
2008: KJR mukana Harjun Oppimiskeskuksen hevosmes
suilla
2008: Valtakunnallisten hevostaitokilpailujen voitto
molemmissa sarjoissa ja joukkuemestaruus
2009: Kultaa aluejoukkuekoulumestaruuksissa
2010: Kultaa aluejoukkuekoulumestaruuksissa
2010: Seuran 10vuotisjuhla
2011: SRL:n KaakkoisSuomen Vuoden Ratsastusseura
–palkinto
2011: Seuralle Facebooksivut
2012: Seuran mukana SRL:n seurakehittämishankkeessa,
jossa työstettiin seuran visio ja toimintalinja
2013: Yksilö ja joukkuesijoituksia valtakunnallisissa hevos
taitokilpailuissa
2014: Seuran internetsivujen uudistus
2014: Seura hankki osuuden Kouvolan Raviliigavarsa Des
pinasta
2015: Kultaa koulu ja estealuejoukkuemestaruuksissa
2015: Uutiskirje mukaan seuran tiedotukseen

Oulussa 15.11.2015
Kymijoen Ratsastajat ry:lle
Hei,
olin mukana perustamassa Ratsastusseura Hirnakat ry:tä Elimäelle ja
naapurikuntiin. Olimme tavallaan edelläkävijöitä, kun perustimme
yhden seuran, joka toimi usealla eri tallilla. Monella paikkakunnalla on
nykyäänkin oma seura jokaisella tallilla. Tuo ajatus sopi hyvin
maalaismaisemaan ja näyttää sopivan edelleen. Eniten toimintaa oli
Raussilassa Hannan tallilla, mutta myös Kososen Tuijalla ja Katri
Jussilalla, Sorvolla, Seijalla…
On vaikeaa muistaa, mitä tehtiin milloinkin, mutta 2000luvun alussa
viriteltiin vauhtiin Heppakerho, osallistuttiin Hevostaitokisoihin, joista
alkoi tulla nopeasti myös menestystä. Nuorisotoiminta oli erittäin
aktiivista. SannaTuulia Lehtomäki oli ehdottoman innostava
nuorisovastaava ja seuramme oli ensimmäinen ratsastusseura, joka
lähti mukaan ”Avartti – nuoret sen tekevät” toimintaan. Tytöt saivat
Avarttimitalit Prinssi Edwardilta (Rahinat kansikuva 2/2002)! Nuoret
vastasivat Rahinatlehden teosta.
Hevosten kanssa harrastimme monenlaista. Suomenhevoskatrilli oli
varsin näyttävä kahdeksalla ratsukolla. Este ja kouluratsastuksessa
kilpailtiin seura ja aluetasolla. Järjestimme Elimäen keskustassa
kilpailut kerran vuodessa. Mm. Carl Harry Frey valmensi esteillä.
Klassinen kouluratsastus alkoi kiinnostaa ja aika moni meistä perehtyi
siihen. Toisia kiinnosti kasvatus ja näyttelytoiminta.
Ratsastusseura Hirnakat –nimi sopi hyvin tuohon nuorisotyö
painotteiseen alkuun, mutta varsin pian alettiin puhumaan, että
pitäisikö kilpailijoiden takia olla ”katuuskottavampi” nimi. Kymijoki
virtaa läpi seuran toimintaalueen ja Kymijoen Ratsastajia makusteltiin
jo 20032004.

Rahinatjäsentiedotteita, 2/2002 ja 1/2002
Seuran hallituksessa oli nuoria aikuisia ja lapsensa teiniikään
kasvattaneita. Kuulin silloin joidenkin vanhempien kommentteja, että
on se mukavaa, kun jaksatte meidän lasten ja nuorten kanssa touhuta.
Mukavaahan se oli ja mielekästä yhdessä tekemistä! Nyt kun olen 13
vuotiaan tyttären äiti, niin huomaan ajan muuttuneen ja
seuratoimintaan on paljon vaikeampaa saada toimijoita. Jotkut
jaksavat vuodesta toiseen ja ilokseni huomasin, että puffettivastaava
Terhi ja ratsastusmerkkivastaava Tarja ovat edelleen ”virassaan”.
Onnea ja menestystä 15vuotiaalle Kymijoen Ratsastajat ry:lle!
 Virpi Huotari
Virpi Huotari toimi Ratsastusseura Hirnakoiden puheenjohtajana vuo
det 20002003.

DANDY & CHRISTA RUHTINAS
Dandy on KJR Rankingin kestotähti, lukemattomia alue ja seuramesta
ruusmitaleita kerännyt poniruuna. Christa kertoo "Tämpyn" tarinan.

"Kaikki alkoi vuonna 2006, kun minulle aloitettiin etsimään uutta
kisaponia, koska ensimmäinen ponini Möykky oli jo kuitenkin sen
verran vanha, ja sen oli jo aika päästä ansaitulle eläkkeelle. Halusin
ehdottomasti esteponin, koska minua ei kouluratsastus kiinnostanut
tippaakaan, niinpä me lähdimme äitini kanssa Turkuun katsomaan
myytäviä poneja, koska Tervsundin Ratsutilalla oli myynnissä
muutama potentiaalinen vaihtoehto.
Turussa saavuimme tallille missä Dandy oli. Se oli laitumella vähän
matkan päästä tallista. Kun näin sen ensimmäistä kertaa, niin olin
ihan varma että sillä on joku todella hieno hollantilainen viisiosainen
kilpaponin nimi. Mutta ei, se olikin ihan vaan pelkkä Dandy. Sillä kesti
kävellä se puolen kilometrin matka ihan hirmu kauan sieltä laitumelta
tallille! (Se on kyllä edelleenkin semmoinen haahuilija ja tosi hidas
talutettava). Rakastuin heti sen lempeisiin silmiin, kun sitä harjasin ja
laitoin valmiiksi. En ole nimittäin törmännyt toisiin samanlaisiin
mantelisilmiin!

Koeratsastuksen perusteella en olisi IKINÄ halunnut Dandya. Se tuntui
todella isolta, ja isoliikkeiseltä. Se pelkäsi vesimattoa, ja niitä esteitä
siellä kentällä. Se oli yhtä kiemurtelua ja säikkymistä koko
koeratsastus. Menin ehkä puoli tuntia, kun se rupesi kiskomaan päätä
alas ja viemää laukassa ihan miten lystäsi. Esteet hypättiin ihan miten
nyt satuttiin tulemaan (poikittain, ravin ja käynnin sekoituksella,
kiitolaukalla), ja ihan hirveitä hissihyppyjähän ne sitten oli! Kun
ajoimme takaisin kotiin, niin olin sitä mieltä että jatketaan vielä
etsimistä, mutta äiti näki Tämpyssä potentiaalia (ja ehkä piirron ja
neljä täyspitkää sukkaa...) joten meillehän se sitten tuli!
Ensimmäiset pari vuotta meni täysin tutustuessa poniin. Se oli tosi
hankala ratsastaa. Ainoat vaihteet oli joko juurtuneena paikoilleen, tai
täysiä eteenpäin! Kyllä monet itkut tuli itkettyä, kun se vei minua kuin
märkää rättiä. Ja se oli myös todella hankala hypätä. Se pelkäsi 40cm
normi ristikoitakin niin paljon, että veti ohi niistä kuin Natonohjus. Ja
monissakohan kisoissa meidät hylättiin aina alussa... Ainakin
ensimmäiset aluekisat menivät ihan penkin alle, kun Tämpy pisti taas
ferrarivaihteen silmään, ja meni kouluaitojen läpi. Ja sama homma
Porvoon estekisoissa, se meni nimittäin aidan läpi kun se lähti taas
vähän lapasesta!
Monet ihmiset sanoivat että Tämpy on ihan hengenvaarallinen
ratsastaa, et ei sen kanssa kannata edes yrittää, se on niin sekasin
päästään. Jotenkin me vaan kuitenkin jatkettiin sen kanssa, koska sen
sydän on oikeasti puhdasta kultaa, sitä vaan pitää osata ymmärtää. Ja
sehän sitten auttoi, kun annettiin ajan kulua ja me molemmat vähän
kasvettiin. Palaset (ja Tämpyn herneen kokoiset aivot) loksahti
paikoilleen, ja sitten alkoi sujua. Meistä tuli melkeinpä saumattomia
yhteistyön kannalta, ja monet Dandylla ratsastaneet ovatkin
ihmetelleet, että miten saan sen menemään niin pienillä avuilla niin
kivasti. Tähän kysymykseen en vielä tänä päivänäkään osaa vastata,
minä vaan menen ja teen.

Kisoja on tämän ponin kanssa kierrelty paljon vuosien aikana.
Huikeimpiin juttuihin lukeutuu mm.voitot ja sijoitukset alue ja
kansallisella
tasolla,
monen
monet
aluemestaruudet
kouluratsastuksessa, kansallisen Hevoshullu Ponicupin IIsija,
kouluratsastuksen ponien Suomenmestaruuksissa finaalikymmenikköön
pääsy, sekä meidän ensimmäisissä kenttäkisoissa sijoittuminen! Tiedän
että en ikinä tule löytämään toista samanlaista hevosta. Tämä on
sellainen once in a lifetimeponi. Dandy yrittää aina parhaansa, ja se
rakastaa esiintyä kisoissa. Se on oikea herrasmies kaikin puolin. Joskus
on kuitenkin ’’ponipäiviä’’ jolloin ratsastuksesta ei tule yhtään mitään,
mutta silloin on vaan luovutettava ja jatkettava seuraavana päivänä
treenejä. Pilkettä silmäkulmasta tältä ponilta löytyy, hauskoja
sattumuksia on sattunut vuosien varsilla monen monta. Yksi
mystisimmistä on se, kun poni päätti poistua trailerista ihan yksin siitä
pienestä etuovesta…. siinä se seisoi trailerin ulkopuolella edelleen
narussa kiinni syöden heinää, kun menimme takaisin.
Tulevaisuudessa jatkamme mukavaa harrastamista, ja kisoissa
käymistä ponin ehdoilla. Ensi kaudella olisi tarkoitus keskittyä
enemmän kenttäratsastukseen! Talvi menee siis treenatessa, mutta
ilman sen suurempia paineita tai stressiä. Pääasia että pidetään
molemmat hauskaa."

SUMIAINEN & JAANA HOHTI
I palkinnolla ratsukantakirjattu suomenhevosori Sumiainen menestyi
koulukentillä ja näyttelykehissä.

Jaana osti Sumiaisen oriin käännyttyä 1vuotiaaksi. 2 ja 3vuotiaana
"Sumppi" palkittiinkin Anjalan varsanäyttelyn parhaana. Nuoruusvuo
sinaan ori pärjäsi myös suomenhevosten laatuarvostelussa, ollen neljä
vuotiaana 7. ja viisivuotiaana kokonaiskilpailun 3. sijalla, parhailla
rakennepisteillä.
Kilpailuuransa ori aloitti neljävuotiaana seuratasolla, edeten aluetason
kautta myös kansallisen tason suomenhevosluokkiin, myös suomenhe
vosten mestaruustasolle. Sumiainen ja Jaana saavuttivat useita Kaak
koisSuomen alue ja hallimestaruusmitaleita ja alueen joukkue
mestaruusmitaleita kouluratsastuksessa. Oriin menestyksekkäin kil
pailukausi oli vuosi 2011, jolloin oriille kerättiin kantakirjaluokan nos
toa varten kansallisen tason sijoituksia. Ratsukko keräsikin sijoituksia
huimaa vauhtia, ja usean sinivalkoisenkin ruusukkeen siivittämänä
vaaditut 12 sijoitusta olivat kasassa jo kesäkuussa. Näillä suorituksilla
Sumiainen voitti myös Suomenratsujen pistekilpailun.

Myös näyttelyissä tämä erittäin hyvätyyppinen ori menestyi hienosti.
Suomenratsujen ja pienhevosten valtakunnalliseen näyttelyyn Sumiai
nen osallistui neljä kertaa, saavuttaen aina I palkinnon ja yhden BIS
sekä yhden BIS 2tittelin. Kymijoen Ratsastajien suomenhevosten show
näyttelyyn ori osallistui kolmesti ja palkittiin aina ensimmäisellä pal
kinnolla. Vuosina 2009 ja 2010 se voitti KJR:n näyttelyn, vuonna 2012
oli näyttelyn BIS 3.
Ennen menehtymistään ähkyyn vuonna 2012 ori ehti jättää harmitta
van vähän jälkeläisiä, mutta pienestäkin määrästä on noussut esiin
varsinaisia helmiä. Vanhimman, v. 2009 syntyneen ikäluokan jälkeläi
sistä molemmat osallistuivat Kasvattajakilpailuun kouluratsastuksessa,
Mäntymäen Voitto sijoittuen. Jaana Hohdilla itsellään on kasvamassa
vuonna 2012 syntynyt ori Kekkonen, joka sijoittui 3vuotiaana Harjun
laatuarvostelukarsinnoissa ja on pärjännyt hyvin myös näyttelyissä.
Jenni Suhosen omistama ja kasvattama ori Kuukson Kaipaus (s. 2013)
palkittiin Kymijoen Ratsastajien järjestämässä suomenhevosten show
näyttelyssä Anjalassa 27.9.2015 I palkinnolla, voitti luokkansa ja valit
tiin lopulta näyttelyn parhaaksi. Samassa näyttelyssä Sumiaisen jälke
läisryhmä palkittiin I palkinnolla ja jälkeläisryhmäluokan voitolla.
Vuodesta 2015 lähtien KJR:n suomenhevosnäyttelyssä jaetaan parhaal
le 13 vuotiaalle orivarsalle kiertopalkinto, Sumiaisen muistopokaali.

