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Nokian Ratsastajat Ry:n jäsenlehti 2/2016
Seura perustettu 1989



HYVÄÄ JOULUA JA ONNELISTA UUTTA 
VUOTTA TOIVOTTAA 

NOKIAN RATSASTAJAT
SEKÄ

VIHOLAN RATSASTUSKOULU.

Nokian Ratsastajat Ry
Jäsenmaksut vuonna 2017

Seniori 57 €
Juniori (alle 18-v) 50 €
Perheenjäsen juniori 27,50 €
Perheenjäsen seniori 31 € 
Kannatusjäsen 20 € 

Jos haluat liittyä Nokian Ratsastajat Ry:n jäseneksi, täytä 
yhteystietolomake netissä http://nokianratsastajat.sporttisaitti.com/  tai ota yhteyttä 
jäsensihteeriin Ranja Paltomoon, ranja.paltomo@gmail.com puh. 040 719 8833 

Perhejäsen saa muutoin samat edut kuin varsinainen jäsen, mutta 
perheeseen tulee vain yksi Hippos-lehti ja Kevennys 
Kannattajajäsen saa kotiinsa Kevennyksen.

Kannessa jouluinen Väiski. 
Puheenjohtajan tervehdys

http://nokianratsastajat.sporttisaitti.com/seuran_esittely/liity-jaseneksi/


Taas on vuosi vierähtänyt jo lähes loppuun saakka ja kauden tapahtumat on saatu 
pakettiin. Tällä kaudella seura on toiminut taas aktiivisemmin kuin aiempina vuosina. 
Kiitos siitä kuuluu hallituksen uusille puuhanaisille!

Parit keppihevoskisat on kaudella järjestetty ja nämä ovatkin vetäneet isoja 
osallistujamääriä. Lapset tuntuvat innokkaasti osallistuvan näihin kisoihi ja mikä 
onkaan hauskempaa kuin lähteä oman (keppi)hevosensa kanssa kisoihin. Ja onhan
se melkoista kunnon kohotustakin laukata maneesissa läpi täysimittaisen esteradan.

Tänä vuonna saatiin pitkästä aikaa jaettua myös mestaruuspokaaleita. Tällä kertaa 
esteissä mutta ehkä ensi vuonna saadaan innostusta jo myös koulupuolellekin. 
Onnittelut mestareille ja myös kaikille kauden kilpailuissa menestyneille!

Pikkujouluja vietettiin tällä kertaa vain pienempien kanssa sillä aikuisten pikkujouluihin 
ei innokkaita osallistujia saatu riittämiin. Lasten pikkujoulut olivat sitten sitäkin 
mukavammat. Pikkujouluissa kävi Petterin lisäksi piipahtamassa
myös Joulupukki ja mitä ilmeisimmin paikalla oli vain kilttejä lapsia! Eikä tainnut 
kenelläkään olla kylmä este- ja kouluratojensa jälkeen.

Olen ollut hallituksessa mukana jo useita vuosia eri tehtävissä ja sitäkin kauemmin 
NoRan jäsenenä osallistunut tapahtumien järjestelyyn. Tässä vaiheessa on kuitenkin 
aika antaa tilaa uusille jäsenille ja uusille ideoille joten ensi kaudella hallituksella onkin 
täysin uusi puheenjohtaja. 
Tässä vaiheessa haluaisin kiittää kaikkia NoRalaisia jotka ovat vuoden varrella 
osallistuneet tapahtumiin, erityisesti kiitos niille jotka ovat olleet toimihenkilönä paikalla!

Jenni 

  



Ratsastusseuran jäsenyydestä vuonna 2017
Ratsastajainliitto lähettää ratsastusseurojen jäsenille vuoden 2017 jäsenmaksulaskut 

Muistilista:

 Tarkista laskustasi aina oman seuran nimi sekä jäsenlajisi. Jos haluat vaihtaa jäsenlajia (esim. 
perhejäsenestä varsinaiseksi jäseneksi), ota yhteyttä seurasi jäsensihteeriin (yhteystiedot laskulla) ja 
pyydä häneltä uusi lasku.

 Jäsenmaksulasku on henkilökohtainen.

 Maksaessasi jäsenmaksulaskun sinun tulee ehdottomasti käyttää laskuun merkittyä viitenumeroa.

 Jäsenmaksulasku tulee maksaa täysimääräisenä. Jäsenedut eivät astu voimaan, ellei maksu ole 
kirjautunut täysimääräisenä Ratsastajainliiton rekisteriin.

 Jäsenkortti lähetetään Hippos-lehden 2/2017 mukana alkuvuodesta jäsenmaksunsa maksaneille. Jos 
maksat jäsenmaksusi vasta myöhemmin, kortti tulee parin viikon sisällä maksusta.

Lisävakuutus:

 Jäsenten on mahdollista ottaa jäsenetuvakuutusta laajempi vakuutusturva 12 €:n lisämaksusta.

 Vapaaehtoisesta lisävakuutuksesta tulee erillinen lasku jäsenkortin mukana. Lisävakuutusta ei voi 
maksaa jäsenmaksulaskulla.

 Vuonna 2016 lisävakuutuksen lunastaneiden lisävakuutusturva on voimassa maaliskuun 2017 
loppuun asti edellyttäen, että jäsenmaksu vuodelle 2017 on maksettu eräpäivään mennessä. 

 Vuoden 2017 alussa (tammi-maaliskuussa) lisävakuutuksen uusille tilaajille on käytössä sähköinen 
tilauslomake, joka poistuu käytöstä maaliskuun jälkeen.

 Lisätietoja: www.ratsastus.fi/lisävakuutus

Oletko lunastamassa kilpailulupaa?
 Ratsastusseurasi tekee ratsastajien kilpailuluvat (muut paitsi E- ja KV-luvat). Kilpailuluvan 

maksamisen jälkeen edustusseuraa ei voi vaihtaa kesken kauden.  

 Mikäli olet alkuvuodesta maksanut D-luvan ja haluat kesken vuotta vaihtaa sen A-lupaan, ota yhteyttä 
seurasi jäsensihteeriin. 

 E-luvan voi jokainen seuran täys- ja perhejäsen lunastaa itselleen verkko-oston kautta liiton 
nettisivuilta.

 Jos olet vaihtamassa edustusseuraa, ethän ilmoittaudu alkuvuoden kisoihin vanhan seuran 
myöntämällä kilpailuluvalla, vaan hanki heti alkuvuodesta oikean seuran lupa ja ilmoittaudu vasta sen 
jälkeen. Muuten edustat koko kauden vanhaa seuraasi.

 Kilpailija, huolehdithan omasi ja hevosesi kilpailumaksut kuntoon heti vuoden alussa, viimeistään 
noin kolme viikkoa ennen kauden ensimmäistä kisaa!

http://www.ratsastus.fi/lis%C3%A4vakuutus


Sääntökoulutukset Tampereella

Koulutukset ovat avoimia kaikille kilpailijoille ja säännöistä kiinnostuneille seuran kotipaikasta riippumatta. 
Ensimmäisessä koulutuksessa käydään sääntöjä ja kilpailujärjestelmää tarkemmin läpi. Jälkimmäinen 
koulutus keskittyy sääntömuutosasioihin. Molemmat koulutukset kelpaavat D-luvan perustaksi.

1. Kilpailu-uraansa aloittelevien sääntökoulutus (este/koulu)
Ma 6.2.2017 klo 18.00 – n.21.00
Paikka ABC Lahdesjärvi (kokoustila Pyynikki), Automiehenkatu 39, 33840 Tampere
Kouluttaja Ari Eriksson
Ilmoittautumiset ma 30.1.2017 mennessä

2. Sääntökoulutus jo kilpailleille (este/koulu)
La 25.2.2017 klo 10.00-n.13.00
Paikka ABC Lahdesjärvi (kokoustila Pyynikki), Automiehenkatu 39, 33840 Tampere 
Kouluttaja Mila Munsterhjelm
Ilmoittautumiset su 19.2. 2017 mennessä

Lisätietoa koulutuksista löydät SRL Hämeen nettisivuilta www.ratsastus.fi/hame

 

http://www.ratsastus.fi/hame


80-vuotispäivän viettoa ratsun selässä

Halusin viettää 80-vuotispäivääni parhaalla mahdollisella tavalla. Mikä sen hauskempaa 
kuin ratsastaa metsässä ystävien ja oman perheen jäsenten kanssa. Niinpä otin yhteyttä 
Luomajärven hevoskievariin, ja asia alkoi edetä toivotulla tavalla.

Lauantaina 26.11. kokoonnuimme puoliltapäivin hevoskievarin pihalle. Meitä oli siinä 
vaiheessa parisenkymmentä, mukana Ca ja Kirsti Viholan talleilta. Osa halusi ratsastaa, 
osa ajaa kärryillä. Toivottua rekikeliä ei ikävä kyllä saatu. Koska mukana oli 
ensikertalaisiakin ratsastajia, Luomajärven tallimestari Niina piti ensin pienen kurssin siitä, 
mistä hevosen kyseessä ollen löytyvät sekä kaasu että jarru. Samaan aikaan Kirsti sai 
opetella valjastamaan ruotsinardenneri Aukustin, joka sitten vetäisi kärryjä. Me ratsastajat 
teimme muutaman kierroksen kentällä, ja sitten matkaan kohti ensimmäistä etappia, 
Vaarin laavua. Aukusti kärryineen ja matkustajineennseurasi perässä. Ca ja Kirsti olivat 
kyydissä, hehän mielestään saivat olla hevosen selässä muutenkin ja jättivät näin tilaa 
muille. Meillä oli ratsuina vakaita suomenhevosia ja yksi eestinhevonen.

Laavulle saavuttua jalkauduimme ja sidoimme hevosemme kiviaidasta löytyneisiin 
renkaisiin. Jokaisen eteen vielä nippu heiniä ja sitten nauttimaan nuotion lämmöstä. Joku 
metsätonttu oli kai käynyt sytyttämässä sen? Aukustikin oli saapunut lasteineen. 
Hiilloksen kehittymistä odotellessa lauloimme yhdessä "Juokse sinä humma", "Kulkuset" 
ja nuotiolaulun. Ja sitten makkaraa paistamaan. Yksivuotiaalla lapsenlapsenlapsellani 
Rasmuksella oli "ensi kertaa päivä", olihan hän ensi kertaa hevosen kyydissä ja ensi 
kertaa söi hiilloksella paistettua makkaraa. Jotain muutakin uutta taisi vielä olla, mutta sitä 
en muista. Joimme vielä nokipannukahvia voisilmäpullien kera, ja sitten aloimmekin 
valmistauttua paluumatkaan. Aukusti kuormineen palasi lyhyttä reittiä, mutta me ratsukot 
teimme pitemmän kierroksen metsäpolkuja pitkin. Pelkkää käyntiä mentiin, olihan 
mukana ensikertalaisia, muttta kyllä oli reittikin kivinen ja kuoppainen. Minä istuin ensi 
kertaa lännensatulassa, ja se oli sitten mukava.

Metsäretken jälkeen aterioimme vielä kievarin ravintolassa, mutta se ei oikeastaan kuulu 
enää tämän tarinan aihepiiriin, joten jätän meidät nyt sinne.Minulla oli unohtumaton 
merkkipäivä omaisteni, ystävieni ja hevosten seurassa. Kiitos kaikille mukanaolijoille!

Eeva



Eevan synttärit Kirstin kynästä
Eevan 80-vuotissynttäreitä juhlittiin 
Luomajärven hevoskievarissa 
26.marraskuuta. Lähdimme Can kanssa 
ajelemaan sinne heti kun hevostunnit 
olivat lauantaina ohi. Ikaalisten kohdilla 
alkoi sataa tihuttaa ja sadetta riitti sitten 
koko alkuiltapäivän myöskin 
hevoskievarissa ollessamme. Mutta 
eihän se tahtia haitannut. Hevoset olivat 
jo valmiina satuloituina, mutta juhlaväki 
viihtyi vielä kievarin puolella lämpöisessä. 
Siitä sitten pikkuhiljaa siirryimme tallin 
puolella, jossa tutustuimme talliin ja 
hevosiin. 
Osa meistä juhlavieraista halusi 
ratsastaa laavulle ja me loput pääsimme 
kärryjen kyytiin. Mutta ennen kuin 
matkaan voitiin lähteä, piti tietenkin 
valjastaa hevonen kärryjen eteen. Pääsin 
valjastamaan rauhallisen 
ruotsinardenneri Sven Augustin, 
tuttavallisesti Aukusti. Aukusti lähentelee 
eläkeikää ja on n. 800 kiloinen. En ollut 
ennen valjastanut, joten oli mukava 
opetella sitäkin hommaa, vaikka valjastus 
olikin ruotsalainen. Aukusti suhtautui 
hyvin minun ihmettelyihini erilaisten 
remmien ja länkien ja silojen kanssa. 
Sitten vaan kärryt perään. Sillä välin olivat hevoset ja ratsastajat jaettu ja ratsastajat 
päässeet hevosten selkään ja hieman tutustumaan hevosiinsa kentällä. Ja niin matka 
alkoi kohti laavua, metsässä pikkuisen matkaa ja päästyämme laavun lähelle näimmekin 
jo iloisen roihun nousevan laavulta. 
Lauloimme yhteislauluja ukulelen säestyksellä ja paistoimme makkaraa nuotiossa. 
Makkaran jälkeen seurasi pannukahvit ja pullat ja sitten lauloimme vielä Kulkuset, 
kulkuset, vähän niin kuin lumisadelauluna. Ainakin vesisade lakkasi, joten onnistuimme 
siinä mielessä. Ratsastajat menivät pitemmän lenkin polkuja pitkin metsän halki, mutta 
kärryt palasivat samaa metsätietä takaisin kievariin.
Kievarissa vaihdoimme hieman juhlavampaa päälle (toppapuvut pois) ja odottelimme 
ratsastajia paikalle. Eevan saavuttua nautimme hieman kuohuvaa ja sitten söimmekin jo 
herkullista lohikeittoa. Valitettavasti jouduimme Can kanssa lähtemään keiton jälkeen 
takaisin Viholan tallille, koska Calla oli hevosia juoksutettavana.
Haluamme kiittää Eevaa aivan ihanasta iltapäivästä hevosten parissa, ja itselle ainakin 
tuli sellainen tunne, että toivoisin voivani omat 80-kymppiset joskus viettää vastaavalla 
tavalla. 

Kirsti ja Ca



Nokian ratsastajien pikkujoulut

Lauantaina 26. marraskuuta vietettiin Nokian ratsastajien pikkujouluja kepparihenkisesti 
maneesissa. Maneesiin oli tuotu joulukuusi ja jouluvaloja luomaan tunnelmaa. Tarjolla oli 
pientä herkkupalaa sekä tietysti kuumaa glögiä ja mehua. Pikkujoulut alkoivat kello 16:00 
ja paikalla oli jo hyvissä ajoin innokkaita tyttöjä ja ratsukoita. Aloitimme juhlat estekisalla, 
missä oli kaksi luokkaa, max 30 cm ja max 60 cm. Matalimmassa luokassa oli osallistujia 
hieman enemmän, mutta monet osallistuivat molempiin luokkiin ja kisaajia riitti, kaikkiaan 
19 tyttöä. Lisäksi paikalla oli muutamia aikuisia, mutta heistä kukaan ei tohtinut kisata. 
Ratsukot suorittivat hienosti hieman vaativankin radan eikä kieltäytymisiä tullut lainkaan. 
Esteiden jälkeen siirryttiin impro-kür kisaan, johon myöskin riitti lopulta osallistujia, vaikka 
moni aluksi epäröikin. Ensimmäisten rohkeiden näytettyä taitojaan rohkeni muutkin 
osallistua. Ja kyllä kisassa nähtiinkin hienoja laukanvaihtoja, pohkeenväistöjä, 
laukkapiruetteja ja taivutuksia sekä askellajeja eri tempoissa. Tehtävänä oli improvisoiden 
mennä kouluratsastusliikkeitä joulubiisin tahtiin yhden minuutin ajan. Koska kaikki 
kilpailijat molemmissa kisoissa olivat todella loistavia ja voittajia oli vaikea valita, saivat 
kaikki osallistujat ruusukkeet.

Juhlissa mukana oli tietenkin myös Petteri-poni tonttulakkeineen. Hyvin rauhallisesti 
Petteri otti kaiken hälinän ja musiikin. Tällä kertaa hänen ei tarvinnut työskennellä vaan 
sai letkeästi seurailla touhuja ja nauttia rapsutuksista.
Välillä jaettiin myös kunniakirjat ja kiertopalkinnot vuoden aikana Prinssin puomi-cupissa 
ansioituneille. Kunniakirjat menivät jokaiseen osakilpailuun osallistuneille ja nämä ahkerat 
kilpailijat olivat: Jiisa Mäkelä, Senni Laitinen, Venla Laitinen, Emma Peuraniemi, Lili 
Huhtala, Ella Mattanen sekä Siiri ja Saaga Tanhuanpää. Puomiluokan kokonaiskilpailun 
voittaja oli Senni Laitinen ja Ristikkoluokan Emma Peuraniemi. He saivat kiertopokaalit 
seuraavaksi vuodeksi haltuunsa.



Pikkujouluissa oli myös pukukilpailu, josta oli ilmoitettu etukäteen. Kovin moni tyttö tai 
ratsu ei ollut pukeutunut, mutta voitto meni valkoiseen lumiaiheiseen asuun pukeutuneelle 
Karelia Ala-Talalle.

Juhlan huipentuma oli tietenkin, kun itse joulupukki saapui paikalle lahjasäkkeineen ja 
tikkukaramellien kanssa. Ensin mentiin piirileikkiä ja laulettiin pukille, minkä jälkeen hän 
jututti lapsia ja kertoili Korvatunturin kuulumisia. Innostuipa pukki vähän laukkailemaan 
kepparillakin. Lopulta saatiin myös paperiset joulupussit herkkusisältöineen. Hieman 
jouduimme toppuuttamaan, ettei Petteri saanut syödä yli kahtakymmentä porkkanaa 
pussukoista . Pääsipä Petteri pukin kanssa samaan kuvaankin.

Lopuksi erään lapsen kommentti pikkujouluista: ”Nämä olivat parhaat pikkujoulut ikinä”!
Kirjoittanut Elina Kivimäki



NoRalaisten retki Finnderbyyn

NoRalaiset (ja vähän muutkin) retkeilivät Ypäjällä perinteikkäässä Finnderby-
tapahtumassa. Saimme nauttia tasokkaasta ratsastuskisasta ja tehdä ostoksia 

helteisessä kelissä. Kivaa oli, otetaan joku kesä uusiksi!

Terkuin matkanjohtaja Sannis Kuusela 

Lilin piirros



Sanni 3v. on nyt puoli vuotta käynyt silloin tällöin hoitamassa ja vähän 
ratsastamassakin Jöröä. Heppainnostus on tarttunut isosiskolta ja äidiltä. Sannin 
mielestä Jörön luona pitäisi päästä käymään usein. Jörön kaimoja löytyy meiltä 
kotoakin niin keppareista kuin muovihevosista. Myös Riikka-ope ja taluttajatytöt 
esiintyvät monesti tytön leikeissä.
Eräänä päivänä kun saavuimme tallille oli Jörö järjestänyt meille yllätyksen. 
Pääsimme toteuttamaan pienen muodonmuutosleikin Jörölle. Aivan ei pikkuisen 
Sannin kärsivällisyys riittänyt harjaamaan koko ponia, mutta äidin ja isosiskon 
avustuksella urakasta selvittiin hienosti. Ja kyllä, sieltä mutakasasta kuoriutui söpö 
pieni poni! 



Päiväleiri Kujalan tilalla
Olin sisareni Saagan kanssa heinäkuussa päiväleirillä, Kujalan tilalla. Talli sijaitsee 
maalla, Kihniössä. Talli on ikään kuin maatila, koska siellä on hevosien lisäksi possuja, 
kanoja, koiria, kissoja ja pupu. Kujalan tila ottaa myös hoitoon lähes kaikenlaisia 
lemmikkieläimiä. Kaikki hevoset eivät ole tilan omia vaan ne ovat kesälaitumella tai 
ylläpidossa. Tilan omat hevoset elävät ulkona pihatossa lähestulkoon ympäri vuoden. 

Leiripäivän alettua lähdimme ensimmäiseksi ratsastamaan, menimme puomeja ja 
hyppäsimme pientä pysty estettä. Hevosilla ei ole paljoa hypätty eivätkä ne oikein 
osanneet hypätä. Minä ratsastin Doralla ja Saaga Bellalla, molemmat ovat pikkuponeja. 
Bella on vanha raviponi, nyt jo eläkkeellä eikä sillä ole hypätty aikaisemmin. Loppukäynnit 
kävelimme maastossa, se oli mukavaa. Ratsastamisen jälkeen maistui lounas.
Kun olimme syöneet Jonna ja Emma, jotka ovat Kujalan tallityttöjä, pitivät meille koulu- ja 
este näytöksen. Jonna ratsasti Topilla, joka on New Forest -poni ja hyvä koulussa. Emma 
ratsasti Nadialla, joka on pv-tamma ja entinen valjakko hevonen. Näytöksen lomassa 
saimme hoitaa ja letittää poneja. Leirillä maskottina oli pikkuinen Axu poni.



Välipalan jälkeen, kävimme laitumella katsomassa viittä orivarsaa, joista yksi oli yksi 
vuotias ja loput kaksi vuotiaita. Palattuamme takaisin tallille, aloimme valjastaa poneja. 
Lähdimme kärryttelemään Bellalla ja Axulla. Teimme aika pitkän lenkin ponien kanssa, 
mukaan lähtivät koiratkin. Leiri loppui ajolenkin jälkeen.
Leirillä oli oikein mukavaa ja ihmiset olivat tosi kivoja! 

Kirjoittanut 
Siiri Tanhuanpää 



Tunnilla 19.8.2016 Ranja ja Wille 

Polarin sykemittarin kanssa tunnilla 
vuoden ratsastustauon jälkeen.
Kuvissa tunnilla ratsastamani reitti ja
sykemittarin keräämiä tietoja.
Kivaa oli ja hiki tuli :)



1. Lumisin vuodenaika
2. Rampsun naapuri
3. Paikka, jossa hevosen varusteita säilytetään
4. Alatallissa asuva jauhoturpainen ruunikko
5. Laitetaan hevosen päähän, kun hevonen talutetaan tarhaan
6. Yleisin hevoselle syötetty väkirehu
7. Tehdä hevoselle ”kampaus”
8. Hevosen ”oma huoltaja”
9. Koko rata leikkaan toinen nimi
10. Ihminen, joka ratsastaa ja kouluttaa muiden hevosia 
ammatikseen
11. Laitetaan hevosen etujalkoihin hypätessä 
12. Jörön ja Prinssin rotu
13. Rampsun oikea nimi



Tulokset 11.12.2016
Luokka  1, 30-40 cm, arv 367.2  Pikkuponimestaruus
sijoittuu 2
1. Kerttu Hautamäki Eemeli NoRa 0/0  22,46   Mestari
2. Meri Talvitie Eemeli NoRa 0/0  23,85
3. Venla Laitinen Moona NoRa 4 vp  1.01,46
4. Sara Marttunen Puuhis NoRa 4 vp  1.06,67
5. Emma Peuraniemi Rampsu NoRa 4 vp  1.11,72
6. Venla Marklund Pulla NoRa 4 vp  1.14,17
7. Saaga Tanhuanpää Moona NoRa hylätty

8. Siiri Tanhuanpää Boyke NoRa ei startannut

Luokka 2a) 50-60 cm, arv. 367.2  Isoponimestaruus
sijoittuu 3

1. Jenny Schultz Napero Green card 0/0  21,62
2. Hanna McCarthy Baby NoRa 0/0  21,96
3. Ella Saranpää Napero NoRa, Mestari 0/0  24,35
4. Fiia Pesonen Pulla NoRa 0/0  24,58
5. Aino Myllynen Pippuri NoRa, m 0/0  26,66
Tuuli Löfgren Pippuri NoRa, m hylätty
Julianna Honkiniemi Arska NoRa, m hylätty
Vilma Liimatainen Arska NoRa, m hylätty 
Anette Karimäki Henkka NoRa, m hylätty



Hei!
Olen aikuisiällä uudelleen hevosiin hurahtanut 
perheenäiti, joka aloitti ratsastusuransa 7- 
vuotiaana Kaupin tallilla. Harrastus jatkui n. 10 
vuotta pääasiassa Ahlmanin yksityisellä tallilla, 
jossa hoidin arabia nimeltä Mon Cheri.  Kotini 
sijaitsi silloin tallia vastapäätä, joten kotona minua 
ei juuri näkynytkään. Rakas harrastus jäi 17 – 
vuotiaana hoitohevoseni muutettua kauaksi 
kotitallista.

1.5 vuotta sitten innostuin tyttäreni 
ratsastustuntien myötä kokeilemaan vieläkö itse 
pysyisin hevosen selässä. Siitä lähtien kaikki liikenevä aika onkin kulunut Viholan 
Ratsastuskoululla.  Kolme viikkoa sitten toteutin pitkäaikaisen haaveeni, kun minulle 
tarjoutui mahdollisuus ostaa omaksi Wielkopolski ruuna Perun, jolla olin Ca:n tunneilla 
ratsastellut. 

Uusia haasteita tulen varmasti löytämään 
niin hevosen omistajana kuin NoRan 
puheenjohtajana, sillä molemmissa olen 
ensikertalainen. Onneksi  NoRan 
hallituksessa on asiantuntevaa joukkoa, jolla 
on pitkä kokemus ja jolta saa varmasti 
tarvittaessa kultaakin kalliimpia neuvoja 
puheenjohtajan alkutaipaleelle.
Haluan toivottaa kaikille NoRan jäsenille 
oikein mukavaa alkavaa vuotta 2017, 
tehdään vuodesta yhdessä mukava ja 
tapahtumarikas ratsastusvuosi.

Terveisin Tiina Pitkämäki-Hannus, NoRan 
puheenjohtaja



NOKIAN RATSASTAJAT RY:N SYYSKOKOUS la 8.10.2016
Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtajaksi Jenni Saarivirta

b. sihteeriksi Elina Laitinen

c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Ranja Paltomo ja Sanna-Mari Kuusela

d. ääntenlaskijat: Ranja Paltomo ja Sanna-Mari Kuusela

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena:

Este- ja kouluratsastus

Tulevaksi toimintakaudeksi vahvistettiin

a. toimintasuunnitelma

b. talousarvio

Puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 valittiin Tiina Pitkämäki-Hannus

Valittiin kahdeksi seuraavaksi vuodeksi jäsenet erovuorossa olevien tilalle. Sanna- Mari 
Kuusela (varapuheenjohtaja) jatkaa samassa tehtävässä. Eveliina McCarthyn tilalle 
valittiin Elina Kivimäki (hallituksen jäsen), joka toimii myös seuran rahastonhoitajana. 
Jenni Saarivirran tilalle valittiin Tiina Pitkämäki-Hannus (hallituksen puheenjohtaja).

Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2016 valittiin Kirsti Kautiala sekä Ina Järvinen.

Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi SRL:n osuus +5 euroa, pyöristäen ylöspäin

lähimpään tasasummaan. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on edelleen 20 euroa.

Edustajien valinta SRL:n kokouksiin tehdään tarpeen mukaan, kun on ajankohtaista

Muut asiat:

a. Haetaan seuran nimenkirjoitusoikeudet henkilöille Tiina Pitkämäki-Hannus

 sekä Elina Kivimäki.

b. Poistetaan seuran nimenkirjoitusoikeudet henkilöiltä Sanna-Mari

Kuusela sekä Jenni Saarivirta. 



VUODEN 2016 PALKITUT NORALAISET
Prinssin PuomiCupin Puomiluokan voitti Senni Laitinen ja Ristikkoluokan Emma 
Peuraniemi. 

Lisäksi ne kilpailijat, jotka osallistuivat tämän vuoden kaikkiin PuomiCup-osakilpailuihin, 
saivat kunniakirjat pikkujouluissa. Tällaisia ahkeria kilpailijoita olivat: Jiisa Mäkelä, Senni 
Laitinen, Venla Laitinen, Emma Peuraniemi, Lili Huhtala, Ella Mattanen sekä Siiri ja 
Saaga Tanhuanpää.

Pikkuponien estemestaruuden voitti Kerttu Hautamäki ja isojen ponien estemestaruuden 
sai Ella Saranpää.

NoRan hallitus 2017

Puheenjohtaja
Tiina Pitkämäki-Hannus

t.pitkamakihannus@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Sanna-Mari Kuusela
sannis86@gmail.com

Sihteeri
Elina Laitinen

Jäsensihteeri
Ranja Paltomo

ranja.paltomo@gmail.com

Hallituksen jäsen
Carina Roehr

Hallituksen jäsen, rahastonhoitaja
Elina Kivimäki

Ristikon oikeat vastaukset: 1. talvi 2. Puuhis 3. satulahuone 4. Moona 5. riimu 6. kaura 7. letittää 
8. hoitaja 9. lävistäjä 10. ratsuttaja 11. jännesuoja 12. shetlanninponi 13. Rapido

mailto:ranja.paltomo@gmail.com
mailto:sannis86@gmail.com


Kevennys        2/2016

NoRan jäsenlehti Kevennys.
Seuraava Kevennys ilmestyy kesällä 2017.
Lehteen tulevat jutut, kuvat, piirustukset, kilpailut, runot yms. voi
jättää Kevennyksen laatikkoon.
Tai toimittaa sähköpostilla toimitukselle. 

Toimitus: Ranja Paltomo
Kirsi Järvinen

              
Materiaalit:  nokianratsastajat@gmail.com 

mailto:nokianratsastajat@gmail.com
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