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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/


Puheenjohtajan tervehdys

Ikimuistoinen koronakevät on takana. Monta suunnitelmaa peruuntui NoRankin 
toiminnasta.Tapahtumakalenterin tyhjeneminen harmitti varmasti eniten nuoria 
ratsastajiamme, ei niinkään normaalisti kiireisen arjen keskellä tarpovia vanhempia. 
Yhtäkkiä usealle meistä tuli aikaa pysähtyä tallillakin perusasioiden äärelle, hevosten ja 
ponien hoitamiselle sekä liikuttamiselle. Näitä asioita oli onneksi mahdollista toteuttaa 
turvatoimenpiteitä noudattaen. Tallilla käyminen oli vielä tavanomaistakin isompi 
henkireikä monelle, kun muihin harrastuksiin ei päässyt ja koronatilanne huoletti.
Nyt kesän keskellä voi kiitollisena todeta koronatilanteen rauhoittuneen niin paljon, että 
voi melko rauhallisin mielin nauttia, ainakin minun mielestäni, parhaimmasta 
vuodenajasta. Kesä on vaan niin kertakaikkisen valtavan ihanaa aikaa; auringon valo ja 
lämpö sekä kaikki se vihreys ja vehreys!

Luultavasti hevoset ja ponit ovat jälleen hämmästelleet kuinka hyvältä ruoho maistuukaan 
ja kuinka ruoho on todellakin aina vihreämpää aidan toisella puolella. Siinä sitä onkin 
nuoremmilla ratsastajilla tekemistä, että saavat poninsa pidettyä uralla aidan reunustojen 
sijaan. Ruohoremmi on hyvä keksintö!

Muistakaa ja malttakaa edelleen huolehtia hyvästä käsihygieniasta, tulla tallille vain täysin
terveenä ja pitää mielellään edes jonkinlaista hajurakoa toisiinne. Olkaamme 
mahdollisimman paljon ulkona, jossa tuuli kuljettaa niin ajatukset kuin mahdolliset 
viruksetkin muille maille mantuville. Näin voimme jokainen olla estämässä uusien 
tautiryppäiden syntymistä ja pääsemme järjestämään syksyllä suunnitellusti kaikki kisat ja 
muut tapahtumat.

Hevosentuoksuista kesää kaikille!

Johanna

NoRaa eri tapahtumissa sponsoroinut:



Hei!

Olen Anne Hautamäki, Nokian Ratsastajien hallituksen uusi jäsen. Asun
Nokian Tervasuolla perheeni (mies, 2 tytärtä ja koira) kanssa.

Hevosista kiinnostuin 9-vuotiaana serkkuni innoittamana, mutta vasta
13-vuotiaana mahdollistui säännöllinen ratsastaminen ratsastuskoulussa
Porissa. Lisäksi kävin Hakanpään ravitallilla kaverini kanssa hevosia
hoitelemassa. Säännöllisesti ratsastin kuutisen vuotta. Opintojen ja
työelämän vuoksi ratsastus ja hevostelu jäi vuosikymmeniksi.

Nuoremman tyttäreni Kertun aloitettua alkeiskurssilla Viholan
ratsastuskoululla noin 7 vuotta sitten, innostuin itsekin uudelleen
hevostelusta. Ratsaillakin olen ollut muutamaan otteeseen parinkymmenen
vuoden tauon jälkeen. Pidän eniten hevosten hoitamisesta ja muutenkin
niiden parissa touhuamisesta. Tallielämään liittyen pidän tärkeänä, että
tallilla touhuttaisiin yhteistyössä ja huomioitaisiin, että kaikilla ei
ole vielä kokemusta ja tietämystä tallin tavoista, hevosten hoitamisesta
ja ratsastamisesta.

Nähdään tallilla!

Anne 



Pukuratsastuksen tulokset su 23.2.2020
 

1.Inkkarishow  14 ääntä
Salla & Rampsu

1.Leopardit 14 ääntä
Anna & Pulla



3. Yksisarviset 11 ääntä

Sonja & Ben,

Vilma & Napero

4. Harry Potter                   8 ääntä

Emma & Poju

5. Lepakot                      7 ääntä
    Elsa, Siiri & Late

6. Perhoset                      5 ääntä

Jane & Feli

     6. Keijut                        5 ääntä 

         Krista & Pami

     8. Haamut                        4 ääntä

         Linda & Puuhis



EPÄONNISTUMISEN PELKO

Kirjoitin tämän puheen englanninkielisen yritysviestinnän kurssilleni vuonna 2017. 
Viittasin puheessa voimakkaasti kokemuksiini hevosten parissa, mutta saadakseni 
puheen toimimaan kurssissa sovelsin siihen myös liike-elämän juttuja. Toimittuani 
kolmisen vuotta ponien tehoestetuntien pitäjänä olen huomannut, että yllättävän moni 
lapsi on jo niinkin nuorena armoton itseään kohtaan. Tästä johtuen haluaisin jakaa 
teillekin tämän muutaman vuoden takaisen puheeni, aiheena epäonnistumisen pelko. 
Oletko koskaan miettinyt jättäväsi jonkun asian tekemättä vain siksi, että se voisi olla 
täysi katastrofi? Minä olen, liian usein. Brasialaista kirjailijaa Paulo Coelhoa lainaten

”Unelman tekee mahdottomaksi yksi ainoa asia,
epäonnistumisen pelko”

Juuri se, epäonnistumisen pelko, esti minua saavuttamasta unelmiani pitkän aikaa.

On olemassa psykologisia tutkimuksia, jotka väittävät suurimman osan epäonnistumisen 
pelosta olevan lyhytnäköistä - tarkoittaen että emme pelkää epäonnistumista useiden 
vuosien harjoittelun jälkeen, vaan jonkun asian epäonnistumista ensi yrittämällä. 

Me pelkäämme useimmiten epäonnistumista tilanteissa, joissa olemme 
ENSIMMÄISTÄ kertaa. Kuinka järjettömältä se kuulostaakaan? Suurin osa meistä 
tarvitsee lukuisia yrityksiä ylipäätään onnistuakseen jossakin, joten miten voimme olettaa 
”tekevämme oikein” kokeillessamme jotakin uutta ensimmäistä kertaa?

Mikä saa meidät pelkäämään epäonnistumista, moni varmasti miettii. 
Kuten ehkä tiedätte, jokaisen pelon takana on syy. Yhden väittämän mukaan aivomme on 
treenattu pelkäämään epäonnistumista nuoresta iästä lähtien - esimerkiksi koulussa, 
”oikean vastauksen” saaminen on erittäin tärkeää. Heitä, joilla on ”väärä” vastaus, 
rankaistaan huonommilla arvosanoilla ja pahimmassa tapauksessa opettajien ja 
ikätovereiden paheksunnalla. Moni osaa varmasti samaistua edellä mainittuun. 



Omalla kohdallani ”uudempi” tilanne on yliopisto. Kuka uskaltaisi epäonnistua 200 muun 
oppilaan JA asiantuntija-professorin edessä? En ainakaan minä. Meille on opetettu, että
jos epäonnistumme, emme läpäise kokeita. Ketään ei palkita rohkeudesta epäonnistua.

Mieleeni juolahtaa henkilökohtainen esimerkki. Muutama vuosi sitten kilpailin elämäni 
toisissa isommissa mestaruuskisoissa, suomenhevosten estemestaruuksissa. Ennen 
viimeistä kierrosta olin yllättäen ottanut johtopaikan koko kilpailusta yhdessä ratsuni 
Vekun kanssa. Siinä kohtaa havahduin ajatukseen, että jos onnistuisin, minulla olisi 
oikeasti mahdollisuus voittaa kultamitali elämäni ensimmäistä kertaa. Mikä voisi mennä 
pieleen? No, tein juuri sen mitä kuka tahansa tekisi.

Halusin voittaa niin kovasti, että mielessäni alkoi pyöriä ajatus ”EN SAA 
EPÄONNISTUA TÄSSÄ”. Kun oli vuoroni hypätä viimeinen kierros, olin niin keskittynyt 
välttelemään virheen tekemistä, että rysähdimme kakkosesteen sekaan. Voitte vain 
kuvitella, kuinka se on vaivannut minua. Kultamitali oli aina ollut vain kaukainen haave, ja 
nyt menetin sen ainoastaan oman mieleni takia. Miksi, aivot, miksi?!

Kuva: Tiina Tammi



Mutta onko ”ensi yrittämällä onnistuminen” se tapa, miten esimerkiksi yrittäjät onnistuvat
tosielämässä? Ei todellakaan. Yrittäjän elämässä epäonnistuminen on tärkeä askel kohti
menestystä. Se, että oppii virheistään ja uskaltaa kokeilla mikä toimii ja mikä ei on juuri 
se, mikä tekee yrittäjistä menestyjiä, eikö niin?

Toisin sanoen meidän tulee päihittää epäonnistumisen pelko tullaksemme 
voittajiksi. Jatkaa unelmiemme tavoittelua riippumatta siitä, kuinka monta kertaa 
tulemme todennäköisesti epäonnistumaan matkallamme. Meidän tulisi omaksua 
epäonnistuminen ja oppia virheistämme niiden välttelemisen sijaan. Hyvä esimerkki on 
aivojen ”uudelleenohjaus”, jossa lähdetään laajentamaan mukavuusaluettamme 
kokeilemalla uusia asioita - joogaa, maalausta, meditaatiota, ihan mitä tahansa - 
pakottakaa itsenne olemaan aloittelijoita jossakin muistaaksenne, että meidän on oltava 
huonoja jossakin ennen kuin meistä tulee hyviä. Kaikki meistä ovat olleet pieniä lapsia ja
opetelleet kävelemään, eikö vain? Silloin emme pelänneet epäonnistumista. Se pieni 
lapsi on yhä jossain sisällämme, sen löytäminen vain vaatii rohkeutta. Ja kun me 
löydämme sisäisen pikkulapsemme, uskon meidän pystyvän lähes mihin tahansa.
Haluaisin lopettaa ”puheeni” toiseen lempilainauksistani (vapaasti suomennettuna):

”Voita tai opi virheistäsi, älä koskaan häviä”

Vertin kanssa aluemestaruus kultaa 2013. Kuva: Veera Anttonen



Kuinka olla OK epäonnistumisen kanssa:

1. Epäonnistumisia tulee. Mikset olisi valmiina?
Mikäli haluat olla sinut epäonnistumisten kanssa ja osata niiden sattuessa palautua 
nopeasti takaisin tasapainoon, on oleellista hyväksyä epäonnistumisten välttämättömyys. 
Halusit tai et, epäonnistumisia tulee. Kun seuraava epäonnistuminen iskee, annatko sen 
musertaa itsetuntosi, vai oletko mieluummin valmiina kohtaamaan ja käsittelemään sen 
mahdollisimman nopeasti pois elämääsi häiritsemästä?

2. Ole ylpeä yrityksestä, älä tuloksesta
Yritit jotakin ja epäonnistuit. Sitä sattuu. Epäonnistuminen on ikävää, mutta moisen 
ikävän lopputuloksen ei tule antaa hämärtää kaikkea. Vaikka yrityksesi päättyi 
epäonnistumiseen, sinä sentään yritit. Se on jo itsessään ihailtavaa ja ylpeilyn arvoista.

3. Yksittäinen epäonnistuminen on vain yksittäinen epäonnistuminen

Se, että epäonnistuit yhdessä asiassa ei tarkoita, että yhtäkkiä olisit “tällainen ikuinen 
epäonnistuja” tai ettet “ikinä onnistu missään”.

4. Epäonnistuminen on väliaikaista

Epäonnistumista seuraavana pettymyksen tai häpeän hetkellä tuntuu herkästi siltä, että
epäonnistumisella on jättimäiset ja kauaskantoiset seuraamukset. Epäonnistuminen on 
väliaikaista.
Se, ettet onnistunut vielä, ei tarkoita, ettetkö onnistuisi tulevaisuudessa.

5. “Vain luuserit epäonnistuvat” ->“Voittajat epäonnistuvat eniten”
Koko sana “epäonnistuja” kaikuu kielteisyyttä. Epäonnistuja on ihminen, joka ei onnistu 
missään, josta ei ole mihinkään. “Vain luuserit epäonnistuvat” on yleinen uskomus 
epäonnistumista pelkäävien keskuudessa. Se on myös harvinaisen harhainen uskomus. 
Menestystä tavoittelevat kääntävätkin sen yleensä päälaelleen. Menestystä tavoittelevien 
keskuudessa luusereina pidetään perinteisesti heitä, jotka eivät ikinä epäonnistu.

Epäonnistumiset kiertävät kaukaa vain heitä, jotka eivät edes yritä. Yrittämiseen, asioiden
tekemiseen sisältyy yleensä riski epäonnistua. Ne, jotka eivät tee, ne, jotka pelaavat vain 
varman päälle, eivät epäonnistu.  Sen sijaan he, jotka tekevät ja tavoittelevat asioita, 
kohtaavat epäonnistumisia tuon tuostakin. He, jotka tavoittelevat eniten, myös 
epäonnistuvat paljon ja useasti.

Janina Airikainen 



PONIOPE TARU ESITTÄYTYY

Tervehdys kaikille Nora:laisille! Viime syksynä hyppäsin poniopen saappaisiin aluksi
tuurailemaan, mutta nykyisin minut löytää ponikentän laidalta tiistaisin, perjantaisin ja
lauantaisin. Ja kivaa on ollut reippaiden ja innokkaiden ponioppilaiden kanssa. =)
Itse olen pienenä tyttönä aloittanut ratsastuksen vanhassa Viholassa. Monet vanhat ponit 
ja hepat ovat jääneet mieleen niiltä ajoilta. Muutamilla muillakin ratsastuskouluilla kävin
nuorena tunneilla. Hoitoponi Loryn saatuani talleilla tuli käytyä päivittäin. Kaiken nähnyt
ja kokenut nf-tamma olikin mitä parhain opetuskaveri nuorelle tytölle. Yläasteikäisenä
sain kuin sainkin ihmeenkaupalla oman hevosen, sh-tamma Hilvan. Hilvan kanssa
käytiinkin valmennuksissa ja pikkukisoissa lähitalleilla. Reippaan tamman kanssa kerättiin
enemmän kokemusta kuin menestystä, mutta opettavaisia vuodet olivat kaikinpuolin. =)

Vuosien varrella tuli touhuttua paljon muutakin hevosiin liittyvää. Olin mm. töissä
yksityistallilla Ylöjärvellä sekä Teivon raveissa toimihenkilönä ja tipalla on ollut ettei
tullut osallistuttua c-ajolupakurssille ( oikeus saada ajaa raveissa kilpaa =)
Lopulta vuonna 2007 aloitin opiskelut Ypäjän Hevosopistolla ja vuonna 2009 valmistuin
ROK 20 luokalta ratsastuksenohjaajaksi. Hetken ehdin olla Luopioisten
Ratsastuskeskuksessa töissä kunnes elämä suuntautui muualle perheen merkeissä.

Tyttäreni Lindan synnyttyä 
muutimme avopuolisoni Erkan 
kanssa Nokialle. Hevoset jäivät
moneksi vuodeksi pois elämästä. 
Vasta Lindan aloitettua toissa 
syksynä alkeiskurssilla
Viholassa, paluu talleille oli 
tosiasia. Katselin ponikentän 
laidalla menoa ja sen verran
alkoi lopulta sormia syyhyttämään, 
että Ca:n hevostunneilta alkoi 
meikäläisen
”comeback”. Paluuta on 
kirjaimellisesti vauhdittanut 
Mikstura tamma, jonka kanssa
yhteistyö alkoi viime kesänä.
Nykyään asumme perheeni 
kanssa Pirkkalassa.

Mukavaa ja aurinkoista kesää 
kaikille! -Taru-



Arvaa kuka? (vastaus takasivulla)

Juorut
– Taru aloittanut oman ”poni-hyppyryhmän” sunnuntaisin
– 30.1. Boyke lähti vihreämmille laitumille
– NoRalla 14.2. saunailta Siurossa talkooporukalle
– 20.3. Alexx varsa täytti 2v.
– 22.5. Aadalle tuli oma poniruuna Toris
– 25.5. Talli ollut Korvolassa 26v!
– 30.5. C-merkkisuorituksia
– 11.6. tallin harjoitusestekilpailut 
– Uusi tallikoira Wisky tuli taloon ->
–

– 14.6. Janski & co oli ekoissa kisoissa 
kolmeen vuoteen



Kesämies Lassi

Hei kaikille uusille ja vanhoille tutuille, Siitä on pian vuosi 
aikaa, kun lähdin Viholasta matkaamaan kohti Tanskaa 
viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Menomatka venähti 
odotettua pidemmäksi, mutta onneksi lopulta pääsin 
perille ja siellä emännän lisäksi odottivat uusi 
laidunkaveri Tara ja mahtavat laitumet. Parin kuukauden 
tuttavuuden
jälkeen muutimme Taran kanssa tallia ja saimme samalla 
uusia kavereita. Meidän porukkaan kuuluu Xander, joka 
on lauman pomo, Junior – ponipoika, kuten minäkin ja 
tammat Piquell ja Tara.

Brogaardiin muutimme ratsain. Suuntasimme Taran kanssa metsän toiselle puolelle, 
jossa johtajahevonen Xander oli meitä vastassa valmiina johdattamaan uuteen kotiin.

Talvi meni uusia rutiineja opetellessa ja laumaan tutustumisessa. Emännälle pidin 
varmuuden vuoksi muutaman kuukauden mykkäkoulua, koska muutokset ei tunnetusti 
ole minun juttu. Rutiinit olla pitää.
Maaliskuussa tuli 25 vuotta täyteen ja synttäreiden kunniaksi oli porkkanoita tarjolla koko 
porukalle. Kevään myötä alkoi myös tammat kiinnostaa ja olin sitä mieltä, että molemmat 
kuuluvat minulle. Tosin toiset pojat ei edes ollut niistä kiinnostunut, mutta varmuuden 
vuoksi päätin leikkiä ”oripoikaa”. Olihan se välillä hurjaa touhua ja emäntä laittoi 
uhkavaatimuksen, jos meno ei muutu, niin lähettää minut takaisin Suomeen. Onneksi 
sain oman tarhan ja ymmärsin, että tammat on syytä jättää rauhaan vaikka
nekin minusta tykkäävät.
Liikuntaa varten täällä on hyvät puitteet. Metsässä on virallisia ratsastusreittejä, joita 
mekin käytämme ahkerasti. Lenkillä tavataan paljon muita hevosia, mihin olen jo tottunut, 
mutta islannin hevoset ovat sangen epäilyttävän näköisiä kavereita joihin täytyy 
suhtautua pienellä varauksella.



Äidin ja tytärten yhteinen juttu

Meidän perheen naisväen sydämet ovat hevoset vieneet. 
Nuorena äiti käytännössä asui paikallisella 
ratsastuskoululla ja aloitti harrastuksen aikuisiällä 
uudestaan vuonna 2013, vuosien tauon jälkeen. Tyttäret 
Roosa ja Ella lähtivät kokeilemaan vuonna 2018 
minareissa, eikä tarvittu kuin tuo yksi puolen tunnin 
kokeilu ja tytöt olivat myytyjä. Roosa oli tuolloin iältään 
vajaa 8v ja Ella 5 ja puoli.

Tallilla käydään vähintään pari kertaa viikossa, 
useimmilla viikoilla kolmekin kertaa. Omat suosikkiponit 
ovat tytöt löytäneet. Ellan mielestä Petteri on maailman 
söpöin ja paras poni. Roosan sydämen on valloittanut 
Rampsu. Poneja hoidellaan aina kun siihen on vain 
mahdollisuus. Omia harjojakin on jo pitänyt hankkia.
Toiveissa tytöillä on saada nimensä virallisestikin 
hoitajalistaan.

Äiti on tykästynyt Saanaan, mutta viime aikoina, 
saadessaan mahdollisuuden kävelytellä ja hoitaa Vekkua, on tuo vanha herra myös 
valloittanut äidin sydämen.
Kentän laidalla äiti alkuun notkui ja ohjeisti jopa niin, että Roosa jo muistutti, että äiti sinä 
et ole opettaja.

Nyt äiti jännää kisakatsomossa ja ponivalmennuksen aikana. Roosa on jo aloitellut 
seuran kisoissa esteratsastajan uraa ja Ella varmasti jatkossa seuraa isosiskonsa 
jalanjäljissä. Sujuvasti tytöt jo auttelevat alkeiskurssilaisia ja muutenkin tallin hommissa.
Äidillä ei kovin suuria tavoitteita ole tulevaisuudessa. Ehkä ratsastuskertoja voisi lisätä 
pariin kertaan viikossa. Välillä tuntuu niin vaikealta osata niitä yksinkertaisimpiakin asioita. 

Tyttärille taas kaikki on mahdollista. Omista poneistakin 
haaveillaan.
Parasta on noiden ihanien eläinten kanssa oleminen ja touhuilu. 
Hevoset ja ponit hyväksyvät sinut sellaisena kuin olet ja ne 
toimivat mahtavana terapeuttina kun elämässä on murheita. 
Viholasta olemme myös löytäneet ystäviä. Kokopäivätyön 
vuoksi ei ihan kokonaan voi aikaansa tallilla viettää, mutta tämä 
mahtava harrastus on mitä parhain pään nollaus työpäivänkin 
jälkeen.

Perheen isä on myös päässyt tutustumaan hevosten maailmaan 
ja mielellään tulee välillä mukaan tallille ihmettelemään. Ehkäpä 
tulevaisuudessa koko meidän perhe harrastaa hevosia, eihän 
puutu enää kuin isän altistaminen kunnolla hevoskärpäsen 
puremalle.
Kiitos Ca ja tietenkin Viholan hevoset ja ponit. Meidän perheen 
naisten heppaharrastus toivottavasti jatkuu pitkään. Anne



Esteratsastuksen tulevaisuuden toivot.

Tammikuun lopulla neljä innokasta ponityttöä, Inka, Linda, Oona ja Roosa, aloittivat 
poniohjaaja-Tarun pitämässä ponivalmennuksessa. Valmennuksessa perehdytään 
esteratsastuksen saloihin. Ryhmä aloitteli harjoittelemalla istuntaa, laukkaa kevyessä 
istunnassa ja menemällä maapuomeja. Melkein puoli vuotta on
mennä hurahtanut tosi nopeasti ja nyt tytöt ovat päässeet harjoittelemaan jo pienien 
ristikoiden hyppäämistä. Ryhmä harjoittelee joka toinen sunnuntai. Vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita on valmennuksessa nähty mutta nämä esteratsastajan alut eivät vähästä 
säikähdä eivätkä luovuta. Ponit kun eivät ole aina ihan samaa mieltä mihin pitäisi mennä 
ja mitä tehdä. Poneista mukana ovat Rampsu, Petteri, Kia, Linda ja Puuhis. Rampsu on 
sekä Roosan että Inkan suosikki joten vuorotellen sillä valmentautuminen on sujunut 
mukavasti. Linda vaihtelee Kian ja Puuhiksen kanssa. Oonan estetykiksi on valikoitunut 
Linda.

Kaikki tytöt ovat olleet todella innostuneita valmennuksesta. Tulevaisuudessa näitä 
aktiivisia ja innokkaita tyttöjä nähdään varmasti myös seuran kisaradoilla enemmän. 
Linda ja Roosa ovat kisauraansa jo aloitelleet mutta tämän valmennuksen myötä, kun 
taidot ja rohkeus karttuvat, kisaradat kutsuvat toivottavasti muitakin.

Nyt kun valmennuksessa on päästy hyvin alkuun niin ryhmä jatkaa treenejä aktiivisesti, 
osittain myös kesällä. Tyttöjen harjoittelua on kiva seurata ja huomata miten kehitystä 
tapahtuu. Näistä tytöistä kuullaan vielä.

(Arvaa kuka kuvassa on Janski)



Kevennys        1/2020

NoRan jäsenlehti Kevennys.
Seuraava Kevennys ilmestyy joulukuussa 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 
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