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 Nokian Ratsastajat Ry

Jäsenmaksut vuonna 2019

Seniori 59 €
Juniori (alle 18-v) 52 €
Perheenjäsen juniori 29 €
Perheenjäsen seniori 32 € 
Kannatusjäsen 20 € 

Jos haluat liittyä Nokian Ratsastajat Ry:n jäseneksi, täytä 
yhteystietolomake netissä http://nokianratsastajat.sporttisaitti.com/  
tai ota yhteyttä jäsensihteeriin Janina Airikaiseen 
airikainen.janina@gmail.com p. 040 569 2000.

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

Kannessa Jesse.

 



JOULUINEN TERVEHDYS!

Ankeista keleistä huolimatta vietimme sekä aikuisten että lasten pikkujouluja iloisissa 
merkeissä. Lauantaina 8.12. kävimme aikuisten kesken Nokian Pepperissä 
ruokailemassa ja iltaa istumassa visaisissa merkeissä. Minun ja Ranjan kehittämässä 
hevosaiheisessa tietokilpailussa voiton vei Anu G.. Tietovisailu jatkui talon puolesta ja 
meidän tiimi taisi yltää kisan kolmansiksi! Tällä kertaa joukkuelaisten määrä ei korvannut 
laatua, meitä kun oli 14 ja muissa joukkueissa keskimäärin 4 henkeä…

Lasten (ja lastenmielisten) pikkujouluja vietimme seuraavana iltana maneesissa varsin 
perinteisen kaavan mukaan. Tarjolla oli glögiä/mehua sekä makoisia herkkuja. 
Ohjelmassa oli joukkuekisa, jossa pareittain edettiin kolmijalkakävelyllä. Suitsien 
kokoamisnopeus ratkaisi kisan suurelta osin ja siinä olisi vielä monella junnulla 
treenattavaa ;). Paikalla oli tietenkin tonttuponi Petteri ja myös Joulupukki vieraili 
luonamme. Lapset saivat jo hieman esimakua aattoillasta, kun pukinkontista löytyi 
jokaiselle pieni pussukka.

Minun kahdeksan vuoden mittainen hallituskausi on nyt viimein päättymässä ja ensi  
vuoden uudet hallituksen jäsenet Johanna (uusi pj) ja Niina esittäytyvät tässä lehdessä. 
Kiitän kaikkia menossa mukana olleita ja toivotan onnea uudelle puheenjohtajalle. 
Jatkossakin aion toki osallistua mahdollisimman monien tapahtumien järjestämiseen, 
varsinkin kun ensi vuonna NoRa täyttää 30 vuotta. Yritetään kaikki omalta osaltamme 
tehdä juhlavuodesta erityinen!

Terkuin Sanna-Mari (Sannis) Laurila



Oma hevonen

Monelle tuli vähän yllätyksenä, kun lähdin hankkimaan omaa hevosta. Oman hevosen 
hankinta tuntui jotenkin oikealta tähän väliin, kun omat opintonikin Ypäjän hevosopistolla 
alkoivat. Aluksi oman hevosen osto tuntui todella kaukaiselta, sillä olen saanut hienon 
tilaisuuden mennä todella monilla eri hevosilla mutta mitä lähempänä opintoni alkaminen 
oli, sitä enemmän oman hevosen osto tuntui oikealta ratkaisulta. Nyt nimittäin pääsen 
kehittymään saman hevosen kanssa kokoajan 
eteenpäin.

Aluksi kävin muutamassa paikassa koeratsastamassa 
eri hevosia, mutta päädyinkin loppuenlopuksi minulle 
jo vanhaan tuttavaan. Viime vuoden vaihteessa 
ratsastin Lounais-Suomessa hienoja myyntihevosia. 
Siellä mieleenpainuvin oli tämä siro, kuuma tamma. 
Sani. Sanin kanssa valmentauduimme muutamaan 
kertaan ennekuin siirryin Viholaan kokonaan 
opettamaan. Päätin soittaa kyseiselle myyntitallille ja 
kysellä lähellä olevien hevosten myyntitarjonnasta. No 
samantien menin seuraavalla viikolla ratsastamaan 
Sania uudestaan kymmenen kuukauden jälkeen. Yhtä 
säväyttävä se oli vieläkin ja siitä hetkestä tiesin, että 
tämä olisi minulle sopiva hevonen.

Oman hevosen hankkiminen kuulostaa todella helpolta mutta ei, sitä se ei ole. Oman 
hevosen hankinta vaatii rahaa, paljon työtä ja motivaatiota sekä vähän lisää töitä. Täytyy 
sovitella omat menot hevosen mukaan, olet kuin naimisissa hevosesi kanssa usko tai älä. 
Mutta on se myös antoisaa. Luot oman yhteyden hevosesi kanssa ja huomaat teille 
kehittyneen yhteistyön. Nyt kuitenkin omistan todella hienon hevosen, jonka kanssa on 
tarkoitus suorittaa Ypäjällä tutkintoni, valmentautua ja kilpailla tulevat kaudet. Tästä iso 
kiitos kuuluu kaikille, jotka tukivat ja auttoivat minua hevosen hankinnassa!

-Siiri



Retki Sappeen Ratsutilalle 6.10.

Tänä vuonna retkeilimme pienellä, mutta sitäkin innokkaammalla porukalla 
Sappeen Ratsutilalla. Saimme tehokkaan istuntatunnin Reija Vähätalon 
ohjauksessa ja muutama meistä osallistui lisäksi yksityistunnille 
ratsastussimulaattorissa. Heppailun jälkeen söimme maittavan lounaan ja 
suuntasimme kimppakyydein 
kotia kohti.
Saimme paljon ajattelemisen 
aihetta mm. pidätteen 
tekemisestä ja hyviä vinkkejä 
istunnan parantamiseen.

Retkelle osallistuivat
Sannis Laurila, Sannis
Salminen, Suvi
Ikävalko, Sanni
Pelkonen, Sanna Flink
sekä Anita Kuusela (ei
kuvassa)



Viholassa tapahtuu...

Heidi pitänyt ahkeraan pilateskursseja, lisää seuraa vuoden vaihteen jälkeen. 
Lisätiedot Calta.

Kari Nevala kävi taas kesällä hyppyyttämässä Janskia ja Siiriä.

31.7 järkyttävä ukonilma...muuntaja meni ja pesukone tallista onneksi ei muuta.

Ponit osallistuivat ponitalutukseen kirpputorilla Nokian keskustassa 25.8
30.8 Sippis vihreemille laitumille
9.9 Heidin hepot muuti tallille
10.9 Lillan koira kuoli
4.11 Varsat vieroitettiin
7.12 Sepon valmennus pitkästä aikaa
9.12 NoRan junnujen pikkujoulut maneesissa
10.12 Siirin ekat Ypäjä-päivät

PALKITUT NORALAISET 2018

Junnujen Pikkujouluissa 9.12. jaettiin palkintoja ja kunniakirjoja ahkerille
kilpailijoille. 
PRINSSIN PUOMICUPIN PUOMILUOKAN VOITTI JULIA KIVELÄ
(67 pistettä). RISTIKKOLUOKAN VOITTI SANNI PELKONEN (66 pistettä).

Kunniakirjat jaettiin niille ahkerille kilpailijoille, jotka osallistuivat
kaikkiin kolmeen PuomiCupin osakilpailuun (HUOM! Puomi- tai
ristikkoluokkaan). Tällaisia kisaajia olivat: Julia Kivelä, Sanni Pelkonen,
Aada Korpi, Siiri Niittymäki, Krista Harju sekä Sofia Tarvainen.

Palkitsimme kunniakirjoin ja hopeisin hevoskaulakoruin Inka ja Lili
Huhtalan seuran tunnettavuuden lisäämisestä. Molemmat tytöt ovat
edustaneet NoRaa estekilpailuissa eri puolilla Pirkanmaata.

Iiris Mattila sai kunniakirjan SRL:n ratsastuksen perusmerkin
suorittamisesta.



In memoriam

Siprina 1998-2018

                 Lillan 2002 -2018



Uusien hallituslaisten esittely: 
Hei!

Olen Niina Korpi ja olen mukana  tulevana vuonna Noran hallituksessa. Olen 35-vuotias 
ja asun mieheni, kahden tyttären ja kahden koiran kanssa Nokialla. 
Nuorempana kävin hoitelemassa ja ratsastamassa poneja ja hevosia epäsäännöllisesti 
vähän siellä sun täällä.

Viholan ratsastuskoululla olen käynyt kohta 3 vuotta ja reilu vuosi sitten aloitin 
säännöllisen ratsastuksen tyttäreni innoittamana.
Tallilla meidät näkee yleensä kahdesti viikossa, sekä kisoissa lähes aina, tytär kilpailee ja 
itse talkoilen.

Perheeseemme kuuluu 2 alaskanmalamuuttia, joiden kanssa tulee harrastettua lenkkeilyä 
ja metsissä vaeltelua.

Hyvää Joulua kaikille! Nähdään tallilla!

Niina



Hei,

olen Johanna Kujansuu, NoRan tuleva pj 2019. Tallilla minut tunnetaan etenkin Iiriksen, 
Verenan ja Meten äitinä. Kuvassa kanssani on koiramme Viivi.

Ensimmäisen kerran käväisin tutustumassa Viholan talliin Avoimien ovien – päivänä 
keväällä 2015. Paikka vaikutti kivalta, joten ilmoitin vanhimman tyttäreni Iiriksen kesällä 
alkavalle alkeiskurssille. Iiris oli jo vuoden verran toivonut pääsevänsä ratsastamaan ja 
nyt oli aika toteuttaa tämä toive. Hevoskärpänen puraisi myös Iiriksen pikkusiskoja ja näin 
ollen Verena aloitti ratsastamisen keväällä 2016 ja Mette keväällä 2018.
Tyttöjen hevosinnostuksen myötä alkoi samalla omassa hevoselämässäni uusi 
aktiivisempi vaihe monen vuoden hiljaiselon jälkeen.

Aloitin itse ratsastuksen aikoinaan 7-vuotiaana Niinisalon varuskunnan tallilla. Tallilla oli 
lähes ainoastaan suomenhevosia, paria puoliveristä lukuun ottamatta. Satuloimisessa ja 
suitsien laitossa saimme apua varusmiespalvelustaan suorittavilta ”solttupojilta”, kunhan 
uskalsimme pyytää. Ratsastuskenttä oli aitaamaton ja ratsukkoja saattoi olla samalla 
tunnilla reippaasti yli toistakymmentä. Näistä seikoista huolimatta tunnit aloittelijanakin 
sujuivat pääosin mallikkaasti, sillä hevoset olivat tottuneet armeijan kuriin ja tekivät, kuten 
ratsastuksenopettajanamme toiminut majuri komensi. Esimerkiksi majurin karjahtaessa
”Ravia mars”, hevoset siirtyivät raviin, lähes riippumatta siitä mitä teimme niiden selässä.

Ratsastuksen parissa vierähti kymmenisen vuotta, kunnes lukioikäisenä hevosteluni 
painopiste siirtyi ravipuolelle. Hyvän ystäväni kotona oli nimittäin ravihevosia. Toisinaan 
niilläkin ratsastettiin, mutta enimmäkseen ajettiin. Sittemmin hevoset jäivät taka-alalle, 
kun muutin opiskelemaan Tampereelle ja 
perheeseemme syntyi lapsia. Aivan 
viimeisimpien vuosien aikana olen käynyt 
kuitenkin satunnaisesti ratsastamassa, noin 
kerran vuodessa. Viimeksi olin viime talvena 
muutaman tunnin vaellusratsastuksella
Luomajärven hevoskievarissa.

Vaikka välillä ponikentän laidalla seisoessani 
haaveilen, että pääsisin itse satulaan, olen 
kuitenkin hyvin tyytyväinen jo siihen mitä voin 
muuten puuhastella tallilla. Nautin jopa kakkojen 
keräämisestä kentältä. 

Tallilla tavataan!

Johanna



Vuoden 2018 pikkujoulut

Lasten pikkujouluja vietettiin maneesissa 9.12.2018 vesisateen
ropistessa maneesin kattoon. Se ei kuitenkaan haitannut tunnelmaa kun tarjolla oli 
kuumaa mehua ja glögiä sekä herkkuja. Lapset pääsivät kisailemaan suitsien 
kokoamisesta ja esteiden hyppimisestä joukkueina.
Pikkujouluissa jaettiin myös kunniakirjat ja palkinnot vuoden aikana ansioituneille 
ratsastajille. Kohokohtana lopuksi paikalla vieraili itse joulupukki, joka tunnisti  tänäkin 
vuonna juhlissa vierailleen 
Petteri-ponin ja kyseli lasten kuulumisia. Vastaukset olivat ujon vaitonaisia kunnes alettiin 
jakamaan joulupussukoita. 

Aikuisten pikkujoulut vietettiin Nokian 
Pepperissä 8.12.
Ohjelmassa oli mm. hyvää ruokaa ja 
visailua. Muisteltiin vanhoja ja mietittiin 
tulevaa. Jokainen kertoi myös oman 
suosikkinsa Viholan hevosista/poneista.



1. Pintelin alle
2. Raviratsastus
3. ”Ullan rotu”
4. Ravurilla suitsien lisäksi
5. Willen tarhakaveri
6. Kuolaimen paikka hevosen suussa
7. Käytetään ratsastuskenkien kanssa
8. ”Prinssin rotu”
9. Jäsensihteerimme
10. Kiristetään ennen selkään nousua
11. Poniope Siirin sukunimi

Vastaukset sivulla 19.



Ostin varsan 19-vuotiaana

Monen heppatytön ja -pojan haave on omistaa hevonen. Sen kanssa saa tehdä ihan mitä 
haluaa, milloin haluaa ja melkein missä haluaa. Sitten on niitäkin (fiksuja), jotka tietävät 
mitä hevosen omistaminen vaatii ja näin ollen eivät halua sellaista, vaikka se kivalta 
kuulostaisikin. Entäpä lapsihevonen, varsa, olisiko se hyvä ajatus? Miksi ostaisin varsan? 
Mitä se maksaa? Mitä sen kanssa tehdään ja miten koko homma menee?

Jos  totta  puhutaan,  en  itse  koskaan  järkeillyt  tätä  varsan  hankkimista.  Tiesin  mitä 
hevosen pito maksaa ja mitä lisäkuluja siihen päälle saattaa tulla, mutta silti halusin ostaa 
ikioman. Varsaan päädyin lähinnä hulluuttani ja "koska se on edullisempaa kuin valmiin  
hevosen osto".  Tämä väittämähän ei ole oikein järkevä, koska ennen kuin varsasi on 
ratsastusikäinen tulee siihen aika varmasti kulumaan sen valmiin, tai edes puolivalmiin 
hevosen verran rahaa. Mulle se oli kuitenkin ainoa vaihtoehto, sillä valmiiseen, minulle 
sopivaan  hevoseen  ei  olisi  ollut  varaa  vielä  moneen  vuoteen.  Olin  kuitenkin  jo 
useamman vuoden pohdiskellut, milloin voisin ostaa oman hevosen ja millainen se tulisi 
olemaan.  Vaikken  omaakaan  vuosien  kokemusta,  koin  järkevimpänä  vaihtoehtona 
taloudelliseen tilanteeseeni  nähden ostaa oma nuori  tai  varsa jota  lähteä työstämään 
kohti kilparatoja. Hullu päähänpisto tai ei, on minulla kuitenkin kertynyt laajat tukiverkostot 
hevosten  parissa  touhutessa  ja  uskalsin  toimia  tietäessäni,  että  apua  on  saatavilla 
tarvittaessa.  Ja  niin  kamalalta  kuin  se  kuulostaakin,  tiesin  jo  syntymätöntä  varsaa 
ostaessani voivani aina myydä sen mikäli rahat loppuvat kesken.

Miten projekti sitten etenikään?

Valmistuessani lukiosta keväällä 2016 olin tehnyt koko edelliskesän ja talven töitä 
ratsastelun ja opintojen ohella. Minulla oli vain yksi tavoite, ja se oli varsan hankinta. 
Keväällä 2016 selailin vimmatusti orisivustoja ja katselin videoita niiden toinen toistaan 
upeammista jälkeläisistä. Sain varsaprojektia varten lainaan suomalaisen 
puoliveritamma Daffodil's Baronetin eli Irkun, joka oli ystäväni Mintun tuttavan hevonen. 
Irkku oli kilpaillut niin esteitä kuin kenttää ennen loukkaantumistaan ja siirtymistään 
siitoskäyttöön. Olin myös nähnyt Mintulla olleet Irkun kaksi ensimmäistä varsaa, jopa 
ratsastanut vanhimmalla niistä, joten tiesin suurin piirtein minkälaisia varsoja tamma tulisi 
jättämään. Lisäksi Mintulle oli samana kesällä syntymässä Irkusta varsa, joten saisin 
nähdä kolmannenkin ennen varsaprojektin varsinaista alkua.

En ollun koskaan tavannut Irkun omistaja Kristiinaa, mutta soittelimme pitkiä puheluita 
projektin alkuvaiheilla sopiaksemme käytännön järjestelyistä, puhuaksemme emästä ja 
sille sopivista orivaihtoehdoista. Sain siis itse päättää, millä oriilla se astutettaisiin, 
varsahan oli kuitenkin tulossa minulle. Sovimme, että Mintun varsan synnyttyä hän 
tarkkailisi tamman kiimoja ja pyrkisimme astuttamaan sen heti ensimmäiseen kunnon 
kiimaan.



Kun Irkku varsoi kauniin tammavarsan Mintulle kesäkuussa 2016, tein orivalintani. 
Halusin varsan samasta oriista kuin tämä Mintun varsa. Olin konsultoinut 
ratsuhevoskasvattaja Minna Niemistä, jolla oli laaja kokemus estehevosten suvuista ja 
osasi neuvoa minua. Alkujaan lähdin liikkeelle yli kymmenellä oriehdokkaalla, mutta 
Minna auttoi minua karsimaan niitä Irkulle sopiviin oreihin ja lopulta valinta oli selvä: 
Chacoon Blue. Chacoon Blue on vuonna 2009 syntynyt, saksalaisen suursiittola 
Schockemöhlen ori. Oria on ylistetty siittolassa, ja aseman omistaja Paul 
Schockemöhlellä on suuret odotukset siitä. Sen kerrotaan olevan esteluokkien spesialisti 
sekä injakas ori jolla selkeä mieltymys suorittaa. Oriin laukka ja hypyn laatu ovat 
erinomaiset, ja se sai suorituskyvyn kokeessaan täydet kympit hyppykyvystään, 
irtohyppäämisestään ja luonteestaan. Chacoon Bluen isä, Chacco Blue, kilpaili 
menestyksekkäästi Grand Prix-areenoilla, ja emän suvusta löytyy kansainvälisesti 
menestyneitä estehevosia.

Vasemmalla emätamma Irkku, oikealla isäori Chacoon Blue

Kun ori oli valittu, maksoin kausimaksun ja rahdin Saksaan ja Irkku siemennettiin 
heinäkuun puolivälissä. Meitä onnisti kerralla, ja tamma todettiin tiineeksi. 
Tiineystarkastuksia tehtiin 15-17 sekä 30 vuorokauden kohdalla tarkistaaksemme, että 
varsa oli todellakin matkassa. Pitkän odotuksen jälkeen tammavarsa syntyi juuri ennen 
juhannusta, 22. kesäkuuta. Varsa oli terve ja kaunis kuin mikä, ja matkustinkin heti 
seuraavana päivänä satojen kilometrien päähän Ylivieskaan katsomaan sitä. Varsasta tuli 
nimeltään Belkira, meidän kesken Hulda. Kävin katsomassa Huldaa muutaman viikon 
välein, junamatkat olivat pitkiä mutta aina sen arvoisia. Joulukuussa 2017 Hulda muutti 
Nokialle kaverini talliin toisen varsan kämppikseksi.



Ensimmäinen tiineystarkastus, Hulda vuorokauden ikäisenä.
tiineyttä takana 16 vuorokautta.

Tähän saakka Hulda on vaikuttanut varsin coolilta varsalta, jota ei kovin moni asia 
hetkauta vaikka se hivenen epäluuloinen uusia asioita ja ihmisiä kohtaan saattaa ollakin. 
Hoitohetket ovat pikkutamman lempijuttuja, ja huomion keskipisteenä oleminen on 
varmasti parasta mitä Hulda tietää. Järkevän luonteensa lisäksi varsa on ehtinyt jo napata 
I-palkinnon tamma- ja varsanäyttelyssä 2017, sekä II-palkinnon Ypäjän Kasvattajapäiviltä 
keväällä 2018. Vuodenvaihteessa aloitamme irtohypytystreenit, ja 2- ja 3-vuotiskausina 
Hulda saa näyttää kykynsä nuorten hevosten Kyvyt Esiin-irtohypytyskilpailuissa. 
Toivottavasti Hulda pysyy terveenä, ja kuka tietää jos tammasta vaikka tulisi isänsä 
seuraaja esteradoilla...

                                                           Terkuin Janski



Nokian Ratsastajat ry:n jäsenkysely 2018
Vuoden 2018 päätteeksi seuran hallitus teetti jäsenkyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa jäsenten 

tyytyväisyyttä seuran toimintaan sekä heidän toiveitaan toiminnan kehittämiseksi. Seura täyttää vuonna 2019 30 

vuotta, joten ideoita juhlavuoden kunniaksi otettiin myös vastaan.

Vastauksia saatiin 42 kappaletta, joka vastaa noin kolmasosaa jäsenistöstä. Näistä vastanneista 45,2% on 

seniorijäseniä, 40,5% juniorijäseniä ja 14,3% eivät ole seuran jäseniä.

Vastanneiden aktiivisuus lajin parissa

Vastaajista yli puolet (52,4%) harrastaa ratsastusta kerran viikossa, 14.3% harrastaa ratsastusta 2-3 kertaa viikossa 

ja 11.9% 4-7 kertaa viikossa. Valtaosa vastanneista ovat myös ratsastuskoululaisia – 78.6% vastanneista sanoi 

käyvänsä ratsastuskoulussa ratsastamassa. Omalla hevosella ratsastaa 11.9%, ja 14.3% vastanneista ratsastaa 

vuokra- tai ylläpitohevosella. Leireillä ja kursseilla ratsastavia on 9.5%, ja 11.9% sanoi ratsastavansa satunnaisesti 

tai ei lainkaan.

Kilpaileminen ja lajien kiinnostavuus

Kyselyssä tiedustelimme myös vastaajien kiinnostusta eri lajeihin ja kilpailemiseen. Vastaajista suurin osa oli 

kiinnostunut esteratsastuksesta (71.4%) ja kouluratsastuksesta (69%). Kenttäratsastus kiinnosti 21.4% 

vastanneista, ja 11.9% vastanneista oli maastoilun kannalla. Kilpaileminen kiinnosti valtaosaa vastanneista – 35.7% 

sanoi kilpailemisen kiinnostavan jonkin verran, 28.6% sanoi olevansa todella kiinnostuneita kilpailemisesta ja 

23.8% ei kilpaile, mutta olivat kiinnostuneita kilpailemisesta. 11.9% vastaajista eivät olleet lainkaan kiinnostuneita 

kilpailemisesta.



Seuran toiminta

Kyselyssä tiedustelimme jäsenten mielipiteitä seuran toiminnasta. 52.4% vastanneista oli sitä mieltä, että 

toimintaa on sopivasti ja se on heitä kiinnostavaa, kun taas 19% sanoi toimintaa olevan sopivasti, mutta se ei 

kiinnosta heitä. 28.6% vastanneista toivoi seuran olevan aktiivisempi.

Kysyimme myös kokevatko vastaajat hyötyvänsä jäsenyydestään. Enemmistö (76.2%) vastasi kyllä, ja 23.8% ei 

kokenut hyötyvänsä seuran jäsenyydestä.

Seuratoiminnan tärkeimpiä tehtäviä kysyimme vastanneilta avoimella vastauskentällä. Vastanneiden mielestä 

seuran tärkeimpiin tehtäviin kuuluivat muun muassa tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen, yhdessä tekeminen 

ja yhteishengen ylläpitäminen, retket, pikkujoulut, harrastajien tukeminen, vakuutus, tiedottaminen sekä lasten ja 

aloittelevien ratsastajien hevosharrastuksen turvallinen edistäminen ja innostaminen. Myös ratsastuskoulun 

tukeminen mainittiin seuran tehtävänä, esimerkiksi kisojen järjestäminen kotitallilla. Nuorille toivottiin myös 

järjestettävän ponien hoitokursseja.

Ratsastusseuran jäsenet saavat SRL:n jäsenetuja, kuten esimerkiksi Hippos-lehden ja vakuutuksen. Halusimme 

tietää, mitä jäsenetuja seuran toivotaan tarjoavan. Suosituimpia jäsenetuja olivat kilpailut (71.4%), alennukset 

ratsastusvarusteliikkeisiin (64.3%), retket (52.4%), muihin hevoslajeihin tutustuminen, esimerkiksi lännenratsastus 

(45.2%), seuran jäsenten viihdetapahtumat kuten pikkujoulut (42.9%) ja erilaiset kurssit ja luennot (42.9%). Muita 

toivottuja jäsenetuja olivat seuravaatteet, mahdollisuus ratsastusurheilua tukevaan liikuntaan, yhteisöllisyys ja 

yhdessä tekeminen, seuran mestaruuskilpailut, tutustumisretket hevosalan oppilaitoksiin sekä koko perheen ja 

lasten tapahtumat.

Retket

Seura on viime vuosina yrittänyt järjestää yhteisretkiä eri tapahtumiin, mutta ne on usein jouduttu perumaan 

vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Kysyimme, mitkä asiat vaikuttavat vastanneiden päätökseen olla lähtemättä 

kyseisille yhteisretkille. 76% vastanneista kertoi ajankohdan olevan usein heille sopimaton. Toinen syy oli retken 

kiinnostavuus ja se, etteivät kaverit lähde retkelle. Tämä koski 16% vastanneista. Muita syitä kotiin jäämiseen 

olivat huono tiedottaminen, retken hinta sekä retkelle lähtijöiden ikä.

Tulevaisuutta ajatellen kysyimme myös, mitkä retket jäseniä kiinnostaisivat. Eniten ääniä, 57%, sai 

ratsastusvaellus. 55% vastanneista oli kiinnostuneita lähtemään Suomen suurimpiin ratsastustapahtumiin, kuten 

Finnderbyyn ja SM-kisoihin. Helsinki International Horse Show (HIHS) kiinnosti 48% vastanneista. Lisäksi toivottuja 

olivat retket Apassionataan (38%), Ypäjän Hevosopiston avoimet ovet (38%), eri hevosurheilulajeihin 

tutustuminen (33%) sekä Hevosmessut (26%).

Juhlavuoden tapahtumat

Tulevan juhlavuoden kunniaksi pyysimme vastaajia ehdottamaan uusia tapahtumia. Saimmekin erittäin paljon 

mielenkiintoisia ja varteenotettavia ideoita, kuten esimerkiksi juhlateemaiset kilpailut, seuran mestaruuskilpailut, 

isot estekilpailut, jonne otettaisiin myös ulkopuolisia, retki Apassionataan ja Luomajärven hevosvaellukselle, 

valokuvauskilpailu 30-v teemalla, jouluesitys, maastokilpailut, aluekilpailut tai triathlon, jossa koulurata, esterata 

ja teoriaosuus. Myös syntymäpäiväjuhlia ja kakkukahveja toivottiin juhlavuoden kunniaksi.



Risut ja ruusut seuralle

Kyselyn päätteeksi annoimme vastaajille vapauden antaa palautetta seuralle. Saimme runsaasti palautetta ja 

ehdotuksia toiminnan parantamiselle; erityisesti viestinnän toivottiin olevan parempaa ja aktiivisempaa – 

kisakutsut, lähtölistat ja aikataulut halutaan sekä seuran sivuille että Facebookiin hyvissä ajoin. Muita ehdotuksia 

olivat mm. isompia luokkia estekilpailuihin, seuramestaruudet sekä talkoolaisten lisääminen ja palkitseminen. 

Ehdotuksena talkoolaisten innostamiseen oli säännöllinen yhteydenpito sekä kokoontuminen muussakin kuin työn 

merkeissä.

Kilpailuihin toivottiin myös kukkakimppuja voittajille sekä enemmän tapahtumia. Kilpailujen, valmennusten ja 

ratsastustuntien seuraamiseen toivottiin katosta, ja seuravaatteille olisi vastausten perusteella kysyntää. Myös 

oheisliikuntaa ratsastuksen ohelle toivotaan. Lisäksi seuran kisabuffetti sai kehuja.

Nokian Ratsastajat ry:n hallitus kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita. Saimme paljon keskusteltavaa ja 

kehitysideoita seuratoiminnan parantamiseksi. Hallituksen suunnitelmissa on kokoontua käsittelemään 

jäsenkyselyn vastauksia ja jatkaa seuran toiminnan kehittämistä. Mitä viestintään tulee, on tavoitteena 

aktiivisempi yhteydenpito jäseniin sekä laajempi tiedottaminen mm. sähköpostitse, seuran nettisivuilla sekä 

Facebookissa. Myös Instagram-tili nuorempien jäsenten tavoittamiseen on suunnitteilla.

Janina Airikainen

Jäsensihteeri

 Lahjavinkkejä: 
* Viholan ratsastuskoulun seinäkalenteri 18€

* Hoitokurssi 2. - 4.1.2019 

Kaikkea ponin hoitoon liittyvää tekemistä ja käytännön harjoittelua, 
välipala, sisältää 1h ratsastusta. Hinta 150€ 

 Lahjakortti haluamallesi tuntimäärälle. 

Viholan Ratsastuskoulu toivottaa 

Hyvää Joulua ja Ratsastuksellista Uutta Vuotta 2019! 

Huom! Ei tunteja 24. - 26.12.2018 sekä 1.1.2019.



KUINKA HYVIN TUNNET VIHOLAN HEPAT?

1. Moona on rodultaan 6. Laten karsinanaapuri on nimeltään…

a.) Welsh a.) Pulla

b.) Gotlannin russ b.) Lotte

c.) Shetlanninponi c.) Damis

d.) Newforestinponi d.) Puuhis

2. Kuka on tallin vanhin shetlanninponi? 7. Kuka on Willen tarhakaveri?

a.) Petteri a.) Puuhis

b.) Prinssi b.) Väiski

c.) Late c.) Lassi

d.) Jörö d.) Jesse

3. Minkä niminen on välitallissa asuva tuntiponi? 8. Kenen varsa on nimeltään Alexia?

a.) Napero a.) Klaran

b.) Rapiir b.) Mikstuuran

c.) Arska c.) Lindan

d.) Klara d.) Heiden

4.  Kuka on oikealta nimeltään C’Mon? 9. Ponitunneilla välillä vieraileva hevonen

a.) Cza-Cza a.) Wille

b.) Baby b.) Vihtori

c.) Wille c.) Cza-Cza

d.) Helmi d.) Jesse

5. Samassa aitauksessa ulkoilevat… 10. Sinisilmäinen poni

a.) Helmi ja Baby a.) Benton

b.) Wille ja Fiia b.) Feli

c.) Unelma ja Helmi c.) Henkka

d.) Poju ja Unelma d.) Boyke

Vastaukset sivulla 19.



NOKIAN RATSASTAJAT RY:N SYYSKOKOUS LA 10.11.2018 

Klo 14 ylätallin keittiössä

Kokouksen avaus klo 14.07.

Valitaan kokoukselle
1. puheenjohtajaksi Sanna-Mari Laurila
2. sihteeriksi Johanna Kujansuu
3. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa: Niina Korpi ja Oona Viitanen
4. ääntenlaskijat: Niina Korpi ja Oona Viitanen

Todetaan
1. läsnäolijat: Sanna-Mari Laurila, Johanna Kujansuu, Niina Korpi, Oona Viitanen, Carina 

Roehr 
2. äänioikeutetut jäsenet: kaikki seniorijäsenet

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena:
Este- ja kouluratsastus.

Puheenjohtajaksi vuodeksi 2019 valittiin Johanna Kujansuu.

Valittiin kahdeksi seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallitukseen jäsen erovuorossa olevan tilalle. Erovuorossa oli Elina Kivimäki (hallituksen jäsen). 
Elina Kivimäen tilalle valittiin Niina Korpi. Hallituksen varajäseneksi valittiin Sanna-Mari Laurila. 
Hallituksessa 2019 jatkavat Elina Laitinen (sihteeri), Carina Roehr (hallituksen jäsen), Satu 
Mononen (vpj), Janina Airikainen (jäsensihteeri) ja Oona Viitanen (hallituksen jäsen). 
Rahastonhoitajana jatkaa Elina Kivimäki, mutta hallituksen ulkopuolisena toimihenkilönä. 

Toiminnantarkastajiksi kaudelle 2019 valittiin Kirsti Kautiala ja Ina Järvinen. 

Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi SRL:n osuus + 5 euroa, pyöristäen
ylöspäin lähimpään kokonaiseen euroon. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on edelleen 20
euroa.

Ristikon oikeat vastaukset: 1. PATJA, 2. MONTE, 3. SUOKKI, 4. VALJAAT, 5. PUUHIS,6. HAMMASLOMA, 7. CHAPSIT, 
8. SHETTIS, 9. JANSKI, 10. SATULAVYÖ, 11. NYSTEN

Tietovisan oikeat vastaukset: 1) b, 2) d, 3) a, 4) b, 5) c, 6) c, 7) a, 8) b, 9) b, 10) d



Kevennys        2/2018

NoRan jäsenlehti Kevennys.
Seuraava Kevennys ilmestyy kesällä 2019.
Lehteen tulevat jutut, kuvat, piirustukset, kilpailut, runot yms. voi
jättää NoRan laatikkoon ylätallissa tai toimittaa sähköpostilla toimitukselle. 

Toimitus: Ranja Paltomo
Kirsi Järvinen

              
Materiaalit:  nokianratsastajat@gmail.com 

mailto:nokianratsastajat@gmail.com

