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TULOKSET  
 
Luokka 1. 
1. Kaisa Turta (2012)  
2. Hanna Vartiainen (2013)  
3. Pirta Kuortti (2015)  
4. Jussi Kuusenhako (2012)  
5. Nelli Katainen (2013)  
6. Sanni Katainen (2015)  
  
Ensimmäisessä luokassa oli todella reippaita nuoria kilpailijoita. Kaikilla vasikat pysyivät 
hienosti hallinnassa ja he pysäyttivät eläimen, kun tuomari pyysi. Luokkavoittajalla oli 
todella hyvin koulutettu eläin. Hän asetteli pysäytettäessä jalat nopeasti oikein päin ja 
tämän ansiosta voitti toiseksi tulleen esittäjän. Toiseksi tullut esitti taitavasti hieman 
hankalaa eläintä ja seurasi hyvin tuomaria, minkä ansiosta hän meni kolmannen ohi. 
Kolmas esittäjä oli todella reipas nuori esittäjä, joka hallitsi hyvin eläimensä.   
  
Luokka 2. 
1. Emmi Niskanen (2010)  
2. Aleksi Turunen (2010)  
3. Elisa Turta (2010)  
4. Reetta Vartiainen (2011)  
5. Helmi Kuusenhako (2011)  
6. Helmi Hannula (2010)  

 
Toisessa luokassa oli taitavia nuoria esittäjiä. He vastasivat hienosti kysymyksiin ja 
seurasivat tuomarin ohjeita. Toisessa luokassa oli selvä voittaja. Hänellä olivat kaikki 
osa-alueet hallussa, sekä hienosti laitettu ja koulutettu eläin, jonka ansiosta esittäminen 
oli virheetöntä. Toiseksi tullut oli taitava ja rauhallinen esittäjä, mutta hieman hankala 
eläin aiheutti ongelmia jalkojen asettelussa. Paremmalla otteella riimusta hän menee 
kolmannen esittäjän ohi. Kolmannella esittäjällä oli hienosti koulutettu eläin ja hän 
asetteli jalat nopeasti oikein.  
   
Luokka 3.  
1. Iida Weman (2008)  
2. Miia Niskanen (2007)  
3. Tuuli Turunen (2008)  
4. Aapo Weman (2009)  
5. Milja Turunen (2007)  
6. Emmi Laurila (2009)  
7. Sisu Kuusenhako (2009)  
8. Enni Hannula (2009)  



  
Kolmannessa luokassa oli tasokkaita junnuja, jotka esittivät hienosti eläimiään. Eläimet 
olivat puhtaita ja valmisteltu hyvin. Tämän luokan voittaja esitti tyylikkäästi hiehoaan ja 
sai hiehon näyttämään koko ajan hyvältä. Hän piti eläimen päätä hyvin sekä käveli 
rauhallista vauhtia ja asetteli eläimen jalat nopeasti, siksi hän menee toiseksi tulleen 
edelle. Toiseksi sijoittuneella oli iso hieho, jonka hän hallitsi erittäin hyvin ja sai pidettyä 
pään hyvin. Tämän ansiosta toinen esittäjä menee kolmannen esittäjän ohi. Kolmas 
esittäjä on taitava rauhallinen esittäjä, jonka eläin oli todella hyvin laitettu.   
  
Luokka 4. 
1. Anna Ronkainen (2005) 
2. Sanni Rantio (2004) 
3. Ella Kalliokoski (2006) 
4. Aada Blom (2003) 
5. Ville Kuusenhako (2005) 
6. Roosa Vartiainen (2005) 
7. Reetta Karjalainen (2005)  
  
Viimeinen luokka oli kovatasoinen. Esittäjät olivat todella taitavia ja erot löytyivät 
pienistä yksityiskohdista. Voittajalla oli iso, hyvin koulutettu eläin, jonka esittäjä hallitsi 
todella hyvin. Hän oli rauhallinen, asetteli jalat nopeasti ja piti pään hyvin. Toiseksi tullut 
oli todella taitava esittäjä ja esitti tyylikkäästi eläintä, mutta hänellä oli hieman hankala 
eläin, jonka takia esittäminen oli vaikeampaa kuin luokan voittajalla. Kolmas esittäjä oli 
taitava esittäjä, joka hallitsi eläimen hyvin, sai jalat aseteltua hyvin ja piti eläimen pään 
hyvin, mutta kaksi ensimmäistä olivat hieman parempia yksityiskohdissa.  
  
Champion: Emmi Niskanen  
Vara Champion: Anna Ronkainen  
Kunniamaininta: Iida Weman  
  
Valitsin Championiksi esittäjän, joka on todella taitava ikäisekseen. Hänellä oli todella 
hyvin koulutettu ja laitettu eläin. Hänen työskentelynsä oli todella hienoa katsottavaa, 
hän sai aseteltua jalat nopeasti, esitti rauhallisesti ja eläin näytti koko ajan hyvältä. 
Vara Championin esittäminen oli myös todella upeaa, mutta jalkojen asettelunopeus ja 
eläimen hallinta oli Championilla parempi. Kunniamaininnan saaneella oli hieman 
väsynyt eläin, joten jalkojen asettelussa meni hieman enemmän aikaa kuin Championilla 
ja Vara Championilla. Kunniamaininnan saanut esittäjä esittää tyylikkäästi ja tietää 
milloin eläin näyttää hyvältä. 


