
KEVENNYS
Nokian Ratsastajat Ry:n jäsenlehti 1/2018



 Nokian Ratsastajat Ry

Jäsenmaksut vuonna 2018

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 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.

 

Kuva Nokia-viikolta avoimista ovista. 

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


Hei NoRalaiset!

Tässä Kevennyksessä esittäytyvät NoRan hallituksen uudet jäsenet Satu Mononen, Oona Viitanen 

ja Janina Airikainen. Muut naamat ovat ”vanhoja tuttuja”.  Me hallituksessa toivomme, että 

mahdollisimman moni seuran jäsen pystyy toteuttamaan tavoitteitaan hevosharrastuksensa 

parissa. Pyrimme myös kehittämään ratsastusseuran toimintaa niin, että jäsenten toiveet ja 

tavoitteet toteutuisivat entistä paremmin. Toiveita ja kehitysehdotuksia voi heitellä vaikka 

kisatalkoissa tai viestitellä meille hallituksen jäsenille. Seuran tämänvuotinen retkikohde on vielä 

avoin, joten siihenkin kaipaamme ideoita. Ja ensi vuonna Nokian Ratsastat juhlivat 30 vuoden 

taivaltaan. Tulevaa juhlavuottakin voidaan jo ideoida, jotta saadaan kunnon bileet aikaiseksi!  ;)

Tässä lehdessä on myös tietoa uudesta GDPR tietosuojalaista. SRL on antanut ohjeet, joita 

seuramme noudattaa. Jäsensihteerimme Janski on lähettänyt sähköpostia aiheesta kaikille niille 

jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet seuran tiedoista jo entuudestaan löytyvät. Jatkossakin 

talletamme sähköpostiosoitteet mielellämme, mutta tähän tarvitaan lupa jäseneltä. Riittää, että 

vastaat Janskin viestiin Hyväksyn/en hyväksy, jolloin vastaus talletetaan ja voimme jatkossakin 

tiedottaa suoraan jäsenille tulevista retkistä ja tapahtumista. Jos emme saa hyväksyntää, 

poistamme sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron tiedoistamme. Jos olet uusi jäsen ja haluat 

ilmoittaa sähköpostiosoitteesi meille, voit olla suoraan yhteydessä Janskiin tai täyttää lehdestä 

löytyvän lomakkeen ja palauttaa sen tallille NoRan postilaatikkoon (valkoinen loota löytyy ylätallin 

toimiston oven pielestä).

Muuten hommat jatkuvat entiseen malliin ja seuraavan kerran kisataan Prinssin PuomiCupin 

merkeissä elokuussa. Toivottavasti silloinkin on yhtä mukavasti osallistujia, kuin ensimmäisessä 

osakilpailussa. Pyrimme myös järjestämään pienet koulukisat ja merkkisuorituksiakin, jos 

halukkaita riittää. Kiitos vielä muuten niille vapaaehtoisille, jotka osallistuivat Nokia-viikolla 

Avoimien ovien –päivän toteutukseen ti 22.5. Keli oli hieno ja yleisöäkin parkkipaikan täydeltä!  ;)

Kesäterveisin Sannis Laurila



Hallitus esittäytyy: 

Olen Oona Viitanen, 20-vuotias tyttö Nokialta ja olen hallituksen uusi jäsen joten tässä pieni 

esittely minusta. Rupesin käymään ravitalleilla äitini mukana jo kun olin 5-vuotias. Vanhemmalla 

iällä opin myös valjastamaan sekä ohjastamaan ravihevosia (tällä hetkellä taidot vähän ruosteessa 

:D) Viholassa olen nyt käynyt jo noin kymmenen vuotta tunneilla. Ensimmäinen hoitoponini oli 

Pippuri joka asusteli silloin vielä ulkotallissa, hoidin myös jo edesmennyttä 

norjanvuonohevosruunaa Vallea. Nykyään minua näkee tallilla lähes päivittäin. Ratsastelen Gilda 

hevosella sekä nuorella Klara ponilla josta yritän parhaani mukaan saada kelvollista tuntiponia!

Oona 



Olen Satu Mononen, NoRan hallituksen uusi jäsen 2018.

Sain heppakärpäsen pureman n. 10-vuotaiaana eikä innostus lajia kohtaan ota vieläkään 

laantuakseen. 

Pitkän ratsastustauon jälkeen aloitin käymään Viholan Ratsastuskoulun tunneilla n. 3,5 vuotta 

sitten ja tuosta ajasta reilut kaksi vuotta reipas Lassi poni Ca:n ohella on toiminut hyvänä 

”koutsina” monissa hevosmies- ja ratsastustaitojen uudelleen opettelussa.

Lassi ja allekirjoittanut toivottaa kaikille oikein mukavaa heppakesää ja tallilla tavataan.



Jäsensihteeri

Olen Janina Airikainen, tutummin Janski, 21-vuotias kauppatieteiden opiskelija. Olen lähtöisin 

Nokialta mutta asun juuri nyt opintojen vuoksi pääkaupunkiseudulla. Hevosten parissa olen 

touhunnut pienestä pitäen, säännöllisesti 15 vuotta. Olen kilpaillut Can hepoilla alue- ja 

kansallisella tasolla esteillä ja vaikka nyt onkin ollut hetki taukoa kisoista, haaveena on vielä 

kilpailla aktiivisesti tulevaisuudessa.

Jäsensihteerin hommat ovat tähän saakka olleet mielenkiintoisia, ja uskon seuran hallituksessa 

toimimisen olevan hyvää harjoittelua sillä tässä oppii aina jotain uutta. Lisäksi tykkään olla 

järjestämässä ja suunnittelemassa kisoja, joten NoRassa vaikuttaminen on ollut loistava 

mahdollisuus päästä kokeilemaan sitäkin.

Minut löytää lähinnä viikonloppuisin tallilta, useimmiten Casperin kyydistä, joten nykäise 

ihmeessä hihasta jos on jotain ideoita tai kysymyksiä seuratoimintaan liittyen!



TULOKSET 18.3.2018

LUOKKA 2     Ristikot / 40 cm, arvostelu A.0.0  

Tinja Suomi – Moona (NoRa) puomi 0 vp, ruusuke

Julia Järvinen – Feli (NoRa) puomi 0 vp, ruusuke 

Sofia Tarvainen – Rampsu (NoRa) 0 vp, ruusuke

Jiisa Mäkelä – Puuhis (NoRa) 0 vp, ruusuke

Aada Korpi – Damis (NoRa) 0 vp, ruusuke

Senni Laitinen - Rampsu (NoRa) 0 vp, ruusuke

Mette-Ingrid Mölder – Napero (NoRa) 0 vp, ruusuke

Roosa Poikkeus – Moona (NoRa) 0 vp, ruusuke

Emmi Metsänvirta – Eemeli (NoRa) 0 vp, ruusuke

Sara Marttunen – Pulla (NoRa) 40cm 0 vp, ruusuke

Iiris Mattila – Damis (NoRa) 40cm 4 vp

Verena Mattila – Petteri (NoRa) 16 vp

Kiira Hiitelä – Petteri (NoRa) hyl

Kristina Larsson – Eemeli (NoRa) hyl

LUOKKA 3 50-60 cm, arvostelu 367.2

1. Aino Myllynen – Napero (NoRa) 0 – 0 29,84

2. Venla Laitinen – Napero (NoRa) 0 – 0 33,29

3. Venla Marklund– Pippuri (NoRa) 0 – 0 37,97

4. Vilma Liimatainen – Arska (NoRa) 0 – 0 50,38

5. Juuli Mäkelä – Eemeli (NoRa) 0 – 4 48,84

Saaga Tanhuanpää – Moona (NoRa) hyl

Fiia Pesonen – Pulla (NoRa) hyl



TULOKSET 6.5.2018 
Prinssin puomicup 1. osakilpailu

LUOKKA 1 A     Puomiluokka, taitoarvostelu /   Prinssin puomicup 1. osakilpailu  

sijoittuu 2
1. Veera Saario - Petteri (NoRa) 31 p 

2. Anna Metsänvirta - Pulla (NoRa) 29,5 p

3. Julia Kivelä - Rampsu (NoRa) 28 p

4. Tinja Suomi - Moona (NoRa) 27 p

LUOKKA 1 B   Ristikkoluokka, taitoarvostelu /   Prinssin puomicup 1. osakilpailu  

sijoittuu 3

1. Verena Mattila - Rampsu (NoRa) 31,5 p

2. Kristiina Larsson – Eemeli (NoRa) isot 30 p

3. Emmi Metsänvirta - Linda (NoRa) 29,5 p

3. Sofia Tarvainen – Linda (NoRa) 29,5 p

3. Aada Korpi – Damis (NoRa) isot 29,5 p

6. Kiira Hiitelä - Petteri (NoRa) 29 p

6. .Sanni Pelkonen - Puuhis (NoRa) 29 p

8. Siiri Niittymäki - Puuhis (NoRa) 28,5 p

9. Senni Laitinen – Rampsu (NoRa) isot 28 p

10. Vilma Rättäri - Napero (NoRa) 26,5 p

11. Krista Harju - Henkka (NoRa) 25,5 p



LUOKKA 2   40 cm, arv. A.1.0  

1. Iiris Mattila – Napero (NoRa) 4 vp

2. Mette-Ingrid Mölder – Napero (NoRa) 4 vp

LUOKKA 3   50-60 cm, arv. 367.1  

1. Fanny Savia – Rapiir (NoRa) 0 – 0 34,21

2. Fiia Pesonen – Pulla (NoRa) 0 – 0 35,06

3. Saaga Tanhuanpää – Moona (NoRa) 0 – 0 37,02 

4. Venla Marklund – Pippuri (NoRa) 0 – 0 42,43

5. Vilma Liimatainen – Arska (NoRa) 0 – 4 47,40

6. Venla Laitinen – Pippuri (NoRa) 0 – toinen vaihe hylätty

7. Kerttu Hautamäki – Rapiir (NoRa) 4 vp 41,68

8. Sara Marttunen – Pulla (NoRa) 4 vp 53,31

9. Siiri Nystén – Blue (kilpailun ulkopuolisena)

Tässä kaikille muistiin sijoittuneiden määrä luokittain. 

Sijoittuneiden määrä kilpailuissa määräytyy luokkaan osallistuneiden kilpailijoiden lukumäärän 

perusteella seuraavasti: 

sekä sen jälkeen yksi sijoittunut kutakin alkavaa neljää osallistunutta kilpailijaa kohti. 



Vastaukset sivulla 15.



Poika-Viltti 1999-2018

"Vertti on rodustaan huolimatta yksi parhaimpia hevosia, joilla olen saanut kilpailla. Sen kanssa 

tein alue- ja kansallisella tasolla yhteensä 65 starttia, joista 59 hyväksyttyä. Näistä radoista 32 

kappaletta puhtaita ratoja ja 19kpl maksimissaan 4vrp suorituksia. Sijoituksia kertyi kaiken 

kaikkiaan 17 vuosien varrella, joista mainittakoon aluemestaruus kulta 2013, hopea 2014 ja 

pronssi 2012. Osallistuimme myös suomenhevosten estemestaruuksiin 2012-2014, hyppäsimme 

pitkää vettä ja kaiken lisäksi hyppäsimme molemmat elämämme ensimmäistä kertaa yli 

tuhatpäisen yleisön edessä Hartwall Areenalla 2012. Vertillä oli erinomainen ratsastettavuus ja se 

kääntyi vaikka pennin päällä. Toisaalta, näistä seikoista tulokset varmaan puhuvatkin puolestaan. 

Kisaura päättyi valitettavasti loukkaantumiseen vuonna 2015, mutta toivuttuaan Vertti ehti vielä 

ilahduttaa tuntiratsastajiakin.

Vertti oli huippu-urheilijan lisäksi huomiota rakastava, vähän lyhyellä pinnalla varustettu ja 

rutiineihin juurtunut perusjuntti ja kaveri suurella sydämellä. ”❤

Janski



Seuramme hallitus 2018

Puheenjohtaja

Sanna-Mari Laurila

sannis86@gmail.com 044 029 0305

Varapuheenjohtaja

Satu Mononen

Sihteeri

Elina Laitinen

elina.o.laitinen@gmail.com 044 543 5626

Jäsensihteeri

Janina Airikainen

airikainen.janina@gmail.com 0405692000

Valmennusvastaava

Carina Roehr 

0400 139 676

Rahastonhoitaja

Elina Kivimäki

elina.kivimaki@kolumbus.fi 050 4876661

Hallituksen jäsen

Oona Viitanen   



Viholan Ratsastuskoulun Kesäkurssit 2018

1. 4. – 6.6. Puomi/Cavaletti
4. 25. – 27.6. Maasto & Tasapaino
5. 2. – 4.7. Este 2
7. 16. – 18.7. Hoitokurssi
HINTA 195 € (sis. varausm. 95 €)
HUOM. nro 7 150 € (sis. 1 h ratsastusta/kurssi)
(sis. Varausm. 80 €)
Sisältäen :
. 1,5 h RATSASTUSTA /pvä (paitsi nro 7)
. Käytännönharj. & teoriaa
. Videointi
. Hoitoponi
. Välipala
. Mahdollisuus yöpyä omin eväin.(5 €/yö)
ILMOITTAUTUMISET & TIEDUSTELUT Calta tai Siiriltä

Janina Airikaisen Estealkeet hevosilla 19. - 21.6. 

Aikataulu avoin, sisältää 1,5h ratsastusta päivässä + teoria.

Hinta 170€ Ilmoittautumiset ja tiedustelut Calta. 

Viholan Ratsastuskoululla normaalit kurssitunnit läpi kesän.  

Juorut:

Janski pitänyt estetehotunteja vuoden alusta.

8.1.2018 aloitti Siiri poniopettajana.

Varsoja syntynyt: 20.3. Heidelle syntyi orivarsa Alexx. 28.4. syntyi Mikstuuralle 

tammavarsa Alexia. 

Vaatturi lähti 8.4. takaisin Nurmijärvelle. 

22.5. avoimet ovet Viholassa. 



Jäsentietojen käsittely Nokian Ratsastajat ry:ssä ja Suomen Ratsastajainliitossa

Nokian Ratsastajat ry (NoRa) on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen. SRL on ratsastusurheilun 

katto-organisaatio Suomessa.

Nokian Ratsastajat kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SRL:n kanssa.

NoRa:ssa käsittelystä vastaa: jäsensihteerimme Janina Airikainen, airikainen.janina@gmail.com.

SRL:ssa käsittelystä vastaa: Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki.

Nokian Ratsastajat kerää jäseneksi liityttäessä jäsenen nimen, osoitteen sekä syntymäajan.  SRL 

luo uudelle jäsenelle jäsennumeron.

Nokian Ratsastajat on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä 

jäsenen nimi ja kotipaikka. Seuran jäsenmaksuun sisältyy SRL:n osuus. SRL:n osuuteen sisältyy 

Hippos-lehden vuosikerran tilaus ja urheiluvakuutus. Jäsenyyteen sisältyvä Hippos-lehden tilaus 

on sopimus, jonka täyttämiseksi SRL käsittelee nimeä ja osoitetta. Urheiluvakuutuksen osalta 

vakuutusyhtiö tarkastaa jäsenyyden voimassaolon SRL:sta korvausvaatimuksen yhteydessä 

Seurajäsenyys on edellytys osallistumiselle SRL:n alaisiin kilpailuihin. SRL käyttää seurojen 

jäsenistä muodostuvaa rekisteriään osallistumisoikeuden varmistamiseen; tässä on kyseessä 

SRL:n kilpailutoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu.

SRL luovuttaa Hippos-lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SRL:lla on 

sopimus lehden kustantajan kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Kustantaja käsittelee 

henkilötietoja SRL:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. 

Vakuutusyhtiö käsittelee henkilötietoja korvausvaatimusten yhteydessä eikä ole oikeutettu 

käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Nokian Ratsastajat kerää jäsenen suostumuksella sähköpostiosoitteen. Näitä tietoja käytetään 

jäsenen ja seuran väliseen yhteydenpitoon. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään eikä näitä 

käytetä mihinkään muuhun. Mikäli jäsen antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen, tulee 

suostumuksen osoitus olla konkreettinen, esim. allekirjoitettu lomake. Jäsenellä on oikeus 

peruuttaa suostumus milloin tahansa. 

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

mailto:sari.siltala@ratsastus.fi


1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 

päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron 

käsittelyn osalta; tällöin tieto tulee poistaa.

4) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen.

5) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen 

oikeuksiaan on loukattu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa seuralle sähköpostiosoitteesi. Tiedotamme tulevista retkistä 

ja tapahtumista sähköpostitse suoraan jäsenille

Nimesi:

Sähköpostiosoitteesi:

Annan Nokian Ratsastajille luvan käyttää sähköpostiosoitettani seuran toiminnasta 

tiedottamiseen.



Kevennys        1/2018

NoRan jäsenlehti Kevennys.
Seuraava Kevennys ilmestyy loppuvuodesta 2018.
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 
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