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Nokian Ratsastajat Ry

Jäsenmaksut vuonna 2020

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.

Nokian Ratsastajat ry 
Hallitus vuonna 2020

Johanna Kujansuu, puheenjohtaja

Niina Korpi, varapuheenjohtaja  

Sanna Flink, sihteeri

Janina Airikainen, jäsensihteeri

Anne Korhonen, hallituksen jäsen

Anne Hautamäki, hallituksen jäsen

Carina Roehr, hallituksen jäsen

Sanna-Mari Laurila, hallituksen varajäsen

Elina Kivimäki, rahastonhoitaja (hallituksen ulkopuolella)

NoRa on nyt myös Instagramissa!
Seuraamalla käyttäjätunnusta @nokianratsastajat pysyt parhaiten perillä tapahtumista ja tunnelmista!

Muut tiedotuskanavamme:
-Nettisivut: nokianratsastajat.sporttisaitti.com
-Facebook: www.facebook.com/groups/15961926148/

http://nokianratsastajat.sporttisaitti.com/
http://www.facebook.com/groups/15961926148/


NoRa täytti 30 vuotta!

Juhlavuoden kunniaksi järjestettiin astetta paremmat juhlat ja samaan syssyyn vietimme pikkujoulua 
ihan aikuisten kesken 9.11. Juhlavieraita oli reilut 70, joista kutsuvieraina paikalle saapui puheenjohtajia 
vuosien varrelta sekä seuran perustajajäseniä. Juhlapaikkana palveli hienosti Nanso-talon Herkkutupa ja 
tarjoilut olivat taidolla ja tyylillä tehtyjä. Kehuja kuului ympäri salin.

Puheenjohtaja Johanna Kujansuu toivotti vieraat alkumaljan yhteydessä 
tervetulleiksi. Puheen seuratoiminnan merkityksestä omassa elämässä 
piti Sanna-Mari Laurila. Myös Sari Helin jakoi oman hauskan 
hevosmuistonsa takavuosilta. Ranjan ja Can kehittämän tietovisan 
voittajaksi selvisivät ”Viholan vanhat”. Vaikka visan kysymykset koskivat 
enimmäkseen tallielämää, saatiin todellakin jyvät akanoista eroteltua 
visan viimeisillä kysymyksillä, jotka koskivat mm. nokialaisia salibandy- ja 
koripalloseuroja. Palkinnoksi voittajatiimi sai Can pitämän ratsastustunnin.

 Aki K vastasi illan musiikista ja hänen musavisansa viritti ajoittain 
juhlakansan jopa yhteislauluun! TV-näytöllä pyörineestä diashow’sta moni 
hevostelija tunnisti itsensä. Myös tallin entisiä ja nykyisiä asukkaita 
bongailtiin ruudulta. Oli hienoa havaita, että ihmisiä juhliin saapui 
todellakin eri vuosikymmenien varrelta ja useimmilla heistä hevoset ja 
ratsastus ovat osa elämää vielä tänä päivänäkin.
Viholan Ratsastuskoulu ja NoRa ovat yhdistäneet monia taustoiltaan 
erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, joilla
kaikilla on ollut oma tapansa harrastaa hevosten parissa. Juhlissa 

puheensorina oli ajoittain korvia huumaava ja porukka viihtyikin paikalla aina puoleen yöhön asti. Oli 
selvästi monia iloisia jälleen näkemisiä.

Nykyään hyvin monet eri harrastukset kilpailevat perheiden vapaa-ajasta ja tietenkin varoista. Ei ole 
itsestään selvää, että seuramme on pysynyt 30 vuotta pystyssä ja piristänyt tavallisten ratsastuksen 
harrastajien elämää kisojen ja muiden tapahtumien muodossa. Se on vaatinut aina kourallisen niitä 
ihmisiä, jotka pitävät toimintaa yllä, suunnittelevat ja vetävät tapahtumamme kunnialla läpi sekä 
huolehtivat toiminnan jatkuvuudesta. Tällä hetkellä voi sanoa, että seura on vakavarainen ja toimintaa
on tasaisesti ympäri vuoden. Tulevaisuus näyttää hyvältä. 
Ollaan siis ylpeitä NoRalaisia ja pidetään tästä hyvästä seurasta kiinni!



P.S. Ja juomiahan juhlista jäi
sen verran, että jatkoa
hauskanpidolle seuraa:
hallitus suunnittelee
kisakauden alkuun
talkoolaisille (vanhoille ja
tuleville) omaa saunailtaa,
jolloin päästään tutustumaan
ja kohottamaan yhteishenkeä
vähän kisavilskeen
ulkopuolellakin. Lisätietoa
tästä tulee ensi vuoden
puolella!



Hetan terveiset

Hei, ja mukavaa alkanutta talvea! Täällä kirjoittaa Heta, heille jotka muistaa poniopettajana tai muuten 
aikaisempana tallikaverina. 

Kirjoitan täältä Belgian Bree:stä kuulumisia, olen töissä nuorelle Ranskasta kotoisin olevalle Laralle. Lara 
kilpailee esteratsastuksessa hevosesta riippuen 150cm tasolle asti. Yhteensä hevosia on tällähetkellä 
13, joista hän omistaa joko itse koko hevosen tai osan tai hevonen on vallan ulkopuolisen ihmisen 
omistuksessa ja täällä Laralla treenissä sekä kilpailtavana. Lara ei omista nykyistä tallia, vaan vuokraa 
osaa karsinoista. 13 hevosta noin puolet ovat nuoria 4-7 vuotiaita ja loput 8-13 vuotiaita aikuisia hevosia. 
Laran ja minun lisäksi meidän tiimiin kuuluu Sveitsistä kotoisin oleva kisahoitaja Anaïs sekä tietty 
karvakuonot eli minun koira labradorin noutaja Coco 2v sekä Anaïksen Beaglen pentu Naya.

Työpäivä alkaa klo 07:00 hevosten ruokinnalla, 
karsinoiden siivouksella sekä hevosten 
kävelykone vuorolla, johon jokainen hevonen 
pääsee kävelemään vähintään puoleksi tunniksi. 
Itseasiassa hevoset pitävät tästä yhteisestä 
kävärihetkestä, sillä ne menevat neljän hevosen 
porukoissa ja tavallaan ’laumana’ joka on 
urheiluhevoselle oikeastaan ainoa mahdollisuus 
päästä lähelle kavereita. Normipäivinä aloitetaan 
ratsastamaan 09:30 aikaan päivän ja 
hevoskohtaisesta suunnitelmasta riippuen. (Usein 
tähän mennessä Coco ja Naya on koheltanut 
parhaansa mukaan ja ottaa aamupäivän 
päikkärit.) 

Kello 12:00 hevoset saavat lounaan väkirehuja 
sekä Dengi-nimistä heinäsilppua. Iltapäivällä 
ratsastetaan tai toisinaan juoksutetaan loput 
hevoset, sekä hyvän ilman sattuessa hevosen 
pääsevät muutamaksi tunniksi tarhaan. Iltapäivä 
heinät jaetaan noin 15:30 aikaan, nämä aamun ja 
iltapäivän heinä annokset ovat todella reilut satsit. 
Lisäksi lähes kaikki karsivat ovat olkikuivituksella, 
eli hepat napostelevat myös olkea päivän aikana, 
mikä on todella hyvä ruoansulatuksen kannalta! 
Lopuksi siivotaan karsinat uudelleen, 
puhdistetaan varusteet käytön jälkeen ja tietenkin 
kaikki hevoset ovat hyvin harjattuina ja nyt 
talviaikaan loimitettuna ratsastuksen jäljiltä. Kello 

17:00 hevoset saavat väkirehut sekä vehnälesettä ja mikäli kaikki päivän hommat on hoidettu lähdetään 
kotiin. Anaïs asuu tallilla on tarkastaa hevoset vielä myöhemmin illalla. 

Usein päivät on kiireisiä ja tehdään ahkerasti töitä, mutta viiteen mennessä pyritään olemaan valmiita. 
Tietty poikkeuksia ovat esim kilpailut tai asiakkaat kokeilemassa hevosia ostotarkoituksella. 
Normipäivinä ratsastan 5-6 hevosta, mikä on tosi sopiva määrä muiden töiden lisäksi. Esimerkiksi 
tällähetkellä Lara ja Anaïs ovat kisareissussa Portugalissa (yhteensä 3 viikkoa plus kotimatka) ja minä 
jäin, tietty parhaan ystävän, Cocon kanssa huolehtimaan kotiin jäävistä 5 hevosesta. Ratsastan ne 
päivittäin ja muiden normihommien lisäksi olen mm pessyt kunnolla tallit kun siihen on ollut oiva 
mahdollisuus! Nuoret hevoset jäivät tänne Breehen ja mielenkiitoisimpaa on ollut kahden uuden 
4vuotiaan kanssa, joiden kanssa olen myös päässyt hyppään jotta ne olisivat mahdollisimman valmiita ja 
hyviä ratsastettavuudeltaan tammikuussa alkavaan kisakauteen Laran kanssa! 



Parasta tässä työssä on saada pitää Coco mukava kaikessa, hän on super tallikoira! Lisäksi työkaverit 
Lara ja Anaïs ovat todella mukavia, on mahtavaa että pääsen hyppään ja myös itse kehittymään mikä on 
paras työmotivaatio hevosten kanssa! Hevoset ovat lahjakkaita ja yritteliäitä, mikä tekee niiden kanssa 
työskentelystä mukavaa! Parasta on myös se että hevoset saa olla hevosia ja mm ulkoilla tarhassa tai 
olla villejä juoksuttaessa. Lisäksi niistä pidetään todella hyvää huolta ja tarvittaessa eläinlääkäri 
kutsutaan tarkistamaan tilanne mikäli meidän ymmärrys tai taidot ei riitä korjaamaan asiaa.

Aurinkoisia talvipäiviä!
Terveisin Heta

Toimituksen terveiset:

Tarvitsemme aina kuvia lehden tekoon, joten lähetä kivoja kuvia seuran 
sähköpostiin nokianratsastajat@gmail.com. Kuvia voit lähettää ympäri vuoden. 

Samaan osoitteeseen voit lähettää myös piirrustuksia tai tarinoita 
heppatouhuistasi.

mailto:nokianratsastajat@gmail.com


Ravurista ratsuksi - Eetun uranvaihto

Lokakuun loppupuolella Ca oli ottanut talliinsa uuden asukin, 5-vuotiaan suomenhevosruuna Eetun 
(oikealta nimeltään Etuaika). Mikä teki Eetusta jännittävän tapauksen oli se, että se oli koko nuoren 
ikänsä toiminut ravihevosena ja satunnaisesti kantanut ratsastajaa selässään. Kun minut sitten pistettiin 
ruunan kyytiin, olin mietteliäs siitä miten onnistuisi ravurin uranvaihto ratsuksi, olihan kyseessä 
ensimmäinen ravurista ratsuksi-projektini.

Kuvannut Taru Peltosaari
Onnekseni Eetu on tosiaan nuori, eli kroppa ja lihaksisto kehittyy vielä jolloin kuvittelisin olevan 
helpompaa kasvattaa "ratsulihaksia" ja opetella täysin uutta liikkumistapaa. Ja koska ruuna ei ollut 
ehtinyt tehdä pitkää uraa kärryjen edessä, ei sille ole sen suurempia liikkumistapoja vielä jäänyt 
lihasmuistiin. Joten projektin aloittaminen oli ainakin hieman helpompaa näillä lähtökohdilla!

kuva Emmi Metsänvirta



Miten entistä ravuria sitten alettiin opettamaan ratsun uraansa? 

Suuri apu ratsunuran opettelussa on ollut se, että Ca juoksuttaa ruunaa säännöllisesti - ympyrällä 
juostessaan Eetu joutuu taipumaan kyljistään, opettelemaan oikeanlaisessa muodossa liikkumista sekä 
oppii samalla käskyt ääniapujen merkeissä. Etenkin laukka on helpompaa, kun ei tarvitse miettiä 
satulassa istuvaa, tasapainoa vaativaa ratsastajaa. Juoksutuksen lisäksi sain ratsuttajatuttavaltani hyviä 
vinkkejä ratsukoulutuksen aloittamiselle; isoilla ympyröillä ratsastaminen alkuun on tehokas tapa 
harjoitella kääntymistä ja tasapainoa pehmeästi. Entisen ravurin opettaminen asettumaan ja taipumaan 
voi olla todella pitkä prosessi, ne kun ovat kärryjen kanssa tottuneet kääntymään "kulmikkaasti" aisojen 
estäessä keskivartalon taipumisen. Ravihevoset ovat myös taipuvaisia nojaamaan ohjiin ja jännittämään 
alakaulansa, joten ympyrällä on helpompi käyttää yhtä ohjaa ja pitää kaula rentona ja alhaalla. Eetu 
omaksuikin nopeasti rennon ja pyöreän muodon, eikä juuri nojaillut ohjiin vaan oli ennemmin todella 
pehmeä ja kevyt suustaan. Tuon keskivartalon jäykkyyden huomasi lähinnä oikeaan kierrokseen, jossa 
ruuna kulki takaosa uran sisäpuolella ja nenä ulospäin. Taipuminen on lähtenyt jo sujumaan paremmin 
kylkien vetristyessä, mutta koska Eetun lihaksisto kehittyy koko ajan on vinoutta tullut nyt eri puolelle 
kroppaa - ennen takaosa oli työntynyt oikealle, mutta nyt kun se on suoristunut on ongelmaksi 
muodostunut vasemmalle puskeva lapa. Suoristumisessa tulee menemään oma aikansa, mutta 
kehitystä tapahtuu joka kerta. Muita kääntymiseen ja taipumiseen auttaneita keinoja ovat olleet johtavat 
ohjasavut sekä maasta käsin hevosen väistättäminen kyljestä painamalla. Eetu hiffasi hyvin nopeasti, 
että jos työnnän sitä kädelläni pohkeen paikalta, sen tulee väistää painetta sivulle.

Toinen suuri muutos ravurista ratsuksi muututtaessa on pääsääntöisen askellajin vaihtuminen. Jos Eetun 
aiempi "työskentelyvaihde" on ollut nopea ravi, joutuu se nyt ratsuna liikkumaan hallitusti ja kootusti ja 
laukkaamaan, mikä on ollut ei-toivottu askellaji sen aiemmassa työssä. Eetu oli kuitenkin ollut todella 
laukkaherkkä raviurallaan, joten laukka oli selvästi sille jo melko luontainen askellaji ja siten helppo 
opettaa sille. Alkuun laukannostot saivat olla melko "rajuja", tai erittäin selkeitä: opetin käskyt nostamalla 
aina kulmissa laukan ääniavuilla sekä "horjuttamalla" hevosen tasapainoa. Alkuun meno olikin melko 
vauhdikasta, mutta pikku hiljaa nostot onnistuivat jo ilman hillitöntä maiskuttelua ja yhä enemmän 
pohjeapuja käyttäen. Eetulla on aika hyvä laukka, ja nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että laukata voi 
ympyröillä ja muutaman kierroksen putkeen ilman että hevonen väsähtää ja tiputtaisi raville. Ehkä 
voimme kohta kokeille käynnistä laukannostojakin!

Eetu on myös päässyt kokeilemaan hyppäämistä pari 
kertaa. Olemme aloittaneet ravihypyillä, koska laukka ei 
ole vielä niin ohjattavissa tai voimakasta, että siitä 
uskaltaisi hevosen kääntää esteelle. Olen myös 
halunnut pitää esteet ristikoina, jotta hevonen 
hahmottaisi esteen paremmin ja lisäksi esteiden edessä 
on aina puomeista tehdyt "johteet", jotka auttavat 
hevosta lähestymään estettä suoraan kiemurtelematta 
siitä ohi. Ekalla kerralla ruuna oli vähän ihmeissään, 
mutta tokalla kerralla jalka nousi jo rivakammin vaikka 
vähän oli alkanut epäilyttämään mistä tässä olikaan 
kyse. Kunhan saamme lähestymiset rennoiksi ja hypyn 
kuntoon, voimme kokeilla pystyjä ja oksereita sekä 
pikku hiljaa lyhyitä tehtäviä. 

Työtä on siis vielä reilusti edessä, mutta koska Eetu on 
todella oppivainen ja motivoitunut nuori sälli, sen kanssa 
on todella mielekästä tehdä töitä. Saa nähdä, millainen 
ratsu tästä vielä kuoriutuu ja miten ratsuprojekti etenee!

Kuva Pauliina Tapola

Kirjoittanut Janski



NoRa:n seuramestaruus 2019 TULOKSET
Minimestaruus

Ratsastaja Pisteet koulu Pisteet este Yhteensä 

Emmi Metsänvirta 16 20 36 

Siiri Niittymäki 18 14 32 

Veera Saario 20 0 20 

Krista Harju 16 0 16

Ponimestaruus

Ratsastaja Pisteet koulu Pisteet este Yhteensä 

Aada Uosukainen 16 18 34 

Vilma Rättäri 20 12 32 

Maisa Mäkipelto 18 14 32 

Aada Korpi 10 20 30 

Siiri Mäkipelto 14 8 22 

Iiris Mattila 12 6 18 

Anna Metsänvirta 6 10 16 

Sanni Pelkonen 8 - 8 

Sonja Lampinen 0 0 0 Verena Mattila 0 0 0

Juniorimestaruus

Ratsastaja Pisteet koulu Pisteet este Yhteensä 

Saaga Tanhuanpää 20 18 38 

Venla Laitinen 14 16 30 

Kerttu Hautamäki 18 10 28 

Venla Marklund 16 12 28



MERKKISUORITUKSET & PRINSSIN PUOMICUP 2019

Prinssin puomicup voittajat 2019:

Puomiluokka / Linda Uutela

Ristikkoluokka / Siiri Mäkipelto

Merkkisuoritukset:

Perusmerkki: Anna Metsänvirta, Siiri Mäkipelto, Maisa Mäkipelto, Sanni Pelkonen, Aada Korpi, 

Aada Uosukainen, Vilma Rättäri

C-merkki: Kerttu Hautamäki, Venla Laitinen

Kunniakirjat jaettiin niille ahkerille kilpailijoille, jotka osallistuivat kaikkiin kolmeen PuomiCupin 
osakilpailuun (HUOM! Puomi- tai ristikkoluokkaan). Tällaisia kisaajia olivat: Linda Uutela, Roosa 
Korhonen sekä Maisa ja Siiri Mäkipelto. 

Ahkera Talkoilija- pokaalin sai Sanna Flink. 

Viholan Ratsastuskoulu ja 
Nokian Ratsastajat toivottavat kaikille
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
2020! 





Esittelyssä uudet hallituslaiset.

Olen Sanna Flink ja toimin sihteerinä Noran hallituksessa.Aloitin ratsastuksen alkeiskurssilla 
tätiratsastajana vuonna 2011 Viholassa liki 20 vuoden tauon jälkeen. Aikaisempaa ratsastuskokemusta 

minulla ei juurikaan ole, ensimmäiset ratsastustuntini ratsastin aasitalleilla Kuurilassa 10 vuotiaana. 
Kuvassa väistelen kaktuksia vuonna 2018 Canarialla El Salobre Horse Riding:in järjestämässä 

maastossa. Hevosen nimi on Flower.

Hei kaikki! Olen Anne Korhonen, 41 vuotias kahden tyttären äiti. 
Ammatiltani olen sairaanhoitaja ja lisäkouluttautunut esimiestyöhön. 
Tällä hetkellä työskentelen Tampereen kaupungilla ikäihmisten 
palveluissa osastonhoitajana.

Perheeseeni kuuluu mies Aki sekä 9 vuotias Roosa ja kohta 7 vuotias 
Ella. Olemme muuttaneet Savosta Tampereelle vuonna 2003 ja 
Nokialla olemme asuneet vuodesta 2011.

Olen ollut alle 10 -vuotias kun sukulaiseni sai minut mukaansa tallille 
ja aloittamaan ratsastuksen. Lukioikäiseksi asti käytännössä asuin 
tallilla Iisalmessa. Aikuisiällä harrastukseen tuli tauko mutta nyt olen 
Viholassa käynyt vuodesta 2013. Kaksi tytärtäni ovat myös 
innostuneet tästä ihanasta ja antoisasta harrastuksesta ja käymme 
tallilla noin pari kertaa viikossa.

Olen saanut uusia ystäviä ja liittynyt mukaan talkooporukkaan. Nyt 
innostuin myös vastaamaan myöntävästi kutsuun tulla mukaan Noran 
hallitukseen.

Tallilla tavataan.



In memoriam

Koto Unelma ”Unelma” Havallon ”Wille”
2003 – 2019 2000 – 2019

Pinja 2010 - 2019



Oikeat vastaukset sivulla 19.



Junnujen pikkujouluja vietettiin maneesissa 30.11.2019
Ohjelmassa oli herkuttelun lisäksi kepparikisailua ja muutakin pientä tehtävää Janskin 
suunnittelemalla radalla. Vauhdikkain kisa oli ehdottomasti poniagility, jossa jouluponit 
Lotte ja Petteri ottivat taluttajineen mittaa toisistaan. Lotte oli tosin niin villi, että Team 
Petteri vei voiton helppoon tyyliin samalla kun pukittelevaa Lottea täytyi rauhoitella. 
Pikkujouluissa jaettiin myös kunniakirjoja, ratsastusmerkkejä sekä NoRan kiertopokaalit 
tämän vuoden voittajille. Lopuksi jaettiin pienet lahjat ennen kotiinlähtöä. 



Vuoden 2019 kisakuvia: 





RIDERSKOOPPI – kertoo, millainen ratsastaja olet…

OINAS-ratsastaja
Oinas-ratsastaja on usein omistushaluinen ja hän haluaa päättää asioiden kulusta. Hänellä on usein vahva 

itsetunto ja hän on hyvin itsevarma. Tästä syystä oinasratsastajalle sopivat temperamenttiset hevoset, joiden 

kanssa riittää tekemistä.

HÄRKÄ-ratsastaja
Härkä-ratsastajalla on usein vaikeuksia pysyä mukana tunneilla, ja siksi hän pitääkin itsenäisistä maastolenkeistä ja 

köpöttelystä oman suosikkipollen kanssa. Härkä-ratsastajan mieliheppa on usein tuttu ja turvallinen 

suomenhevonen.

KAKSOS-ratsastaja
Kaksos-ratsastaja on melko ailahtelevainen. Yhdellä hetkellä hän saattaa olla oikein tarkka ja ratsastaa siististi ja 

hyvin, mutta toisaalta hän saattaa alkaa riehua hevosen selässä niin, että sekä hevonen että ratsastaja ovat 

sekaisin. Kaksosratsastajan mieleen ovat kuumahkot, mutta selväpäiset ratsut.

RAPU-ratsastaja
Rapu-ratsastajat ovat melkoisen laiskoja, varsinkin tallitöissä. Hevosen selässä he saavat pienen patistelun jälkeen 

hevosen kuin hevosenkin liikkumaan. Ravuille sopivat melkein kaikenlaiset hevoset, tosin aivan patalaiskoja 

kannattaa välttää…

LEIJONA-ratsastaja
Leijona-ratsastaja ajattelee hevosen selässä vain itseään ja siitä syystä mukavuus onkin iso asia. Leijona-ratsastaja 

pitää usein itseään ”joukon johtajana” ja siksi hän onkin usein esim. maastossa ensimmäinen. Leijonalle sopii 

parhaiten reipas hevonen jonka ”pomoksi” hän kuitenkin pääsee.

NEITSYT-ratsastaja
Neitsyt-ratsastaja on hevosen selässä äärimmäisen tarkka ja välttääkin virheitä viimeiseen asti. Hänen on helppo 

tulla toimeen kaikkien tallilaisten kanssa. Hevosista neitsyt-ratsastajalle sopii fiksu hevonen, joka ei turhista 

hötkyile.

VAAKA-ratsastaja
Vaaka-ratsastaja on yleensä rauhallinen niin hevosen selässä kuin tallillakin. Hän turvautuu ns. voimakeinoihin vain pakon 

edessä. Vaaka-ratsastaja pitää leppoisista hepoista, joista tarvittaessa löytyy vauhtiakin.



SKORPIONI-ratsastaja
Skorpioni-ratsastaja kiintyy helposti yhteen hevoseen ja hänelle on vaikeaa luopua rakkaista asioista. Hän 

mielellään ratsastelisi itsekseen omalla rakkaalla hepallaan päivät pitkät. Tämä ”yhden hevosen ratsastaja” pitää 

kaikenlaisista hevosista, kunhan sieltä joukosta löytyy se oma kultaheppa.

JOUSIMIES-ratsastaja
Jousimies on ratsastajana päättäväinen vaikkakin useimmiten erittäin jääräpäinen. Hänen ei ole helppo myöntää 

virheitään ja siitä syystä hänellä saattaa joskus olla jonkinlaista riitaa vaikkapa ratsastuksenopettajan kanssa. 

Jousimies-ratsastajalle sopii parhaiten hieman laiska heppa, jonka kanssa jousimies ei ehdi tylsistymään.

KAURIS-ratsastaja
Kauris-ratsastaja saattaa olla hieman arka, ja hän tarvitsee aikaa saadakseen tutustua kunnolla tallin hevosiin. 

Tultuaan tutuksi kaikkien kanssa häntä voi olla vaikea saada edes lähtemään kotiin. Kauris-ratsastajalle sopii varma 

ja turvallinen ratsu, tosin vaihteluhan virkistää.

VESIMIES-ratsastaja
Vesimies-ratsastaja loukkaantuu helposti, mutta myös leppyy helposti. Saattaa olla hevosia, jotka ovat punainen 

vaate tälle ratsastajalle. Vesimies sopii parhaiten reilun pollen selkään, joka ei turhista ota nokkiinsa.

KALA-ratsastaja
Kala-ratsastaja ajattelee hevosen parasta ja on usein hellävarainen niin hepan selässä kuin hepan vieressäkin. 

Joskus hän heittäytyy liiankin huolehtivaksi, jolloin kannattaa muistaa, ettei hevonen ole posliinia. Kala-

ratsastajalle sopivat herkät hevoset, joiden kanssa hänen pehmeät apunsa pääsevät hyvin esiin.

RISTIKON OIKEAT VASTAUKSET: 

1. Jörö-Pekka 2. loimi 3. Janski 4. ruuna 5. kaviokuume 6. pukuratsastus 7. imppaus 
8. Casher  9. otsahihna 10. Vihurin Tähti 11. Eetu 12. kevyt 13. rautias 14. koko rata
leikkaa 15. askellajit 16. Eufooria



Kevennys        2/2019

NoRan jäsenlehti Kevennys.
Seuraava Kevennys ilmestyy kesällä 2020.
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

