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Nokian Ratsastajat Ry 

Jäsenmaksut vuonna 2021 

 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Vuoden 2020 ahkera talkoilija:  

Ranja Paltomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kannessa Jörö-Pekka 33v. 

Nettisivut: nokianratsastajat.sporttisaitti.com 

Instagram: @nokianratsastajat 

Facebookissa: Nokian Ratsastajat 
 

http://nokianratsastajat.sporttisaitti.com/


 

 

Puheenjohtajan tervehdys 
 

Ohessa oleva kuva sen kertoo. Tilanne on tämä: Mas-
kien käyttö on yleistynyt ja ihmiset viettävät jälleen 
pahentuneen koronatilanteen sekä siihen liittyvien 
monien rajoitusten vuoksi enemmän aikaa kotona. 
Lemmikkien kysyntä on ja on ollut koko koronavuo-
den huipussaan. Erityisesti tämä on koskenut koiran-
pentuja. Meilläkin mietittiin toisen koiran hankintaa, 
mutta loppujen lopuksi kotiimme tulla tupsahti päi-
viemme iloksi kuvassa oleva kääpiöristeytyskani 
Pablo.  

Kun edellinen Kevennys-lehti ilmestyi kesäkuussa, oli 
koronatilanne rauhoittunut niin paljon, että elämä oli 
jo lähes normaalia. Tilanne jatkui suotuisana vielä al-
kusyksynkin ja seuramme oli mahdollista järjestää 
kaikki syksylle suunnitellut kilpailut. Niitä olikin melko 
tiiviiseen tahtiin, kolme harjoitusestekilpailua ja kaksi 
harjoituskoulukilpailua yhdentoista viikon aikana.  Iso 
kiitos kilpailuihin osallistuneille ja erityisesti kaikille 
talkoilijoillemme! Harmillisesti syksyn aikana ko-
ronatapausten määrä Pirkanmaallakin kasvoi, em-
mekä voineet viettää aikuisten tai lasten pikkujou-
luja. Juhlitaan sitten sitäkin komeammin ja iloisem-
min myöhemmin, kun koittaa turvallisemmat ajat! 

Joulunaikaa rauhaisaa ja huolettomampaa uutta 
vuotta 2021 toivotellen, 

Johanna 

 
 
 
 
NoRaa eri tapahtumissa sponsoroinut:  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Haastattelussa vuoden 2020 seuramestarit ja Prinssin Puomicup-voittajat 
 

 

 

PRINSSIN PUOMICUP-puomiluokkasarjan voittaja 

1. Nimi ja ikä?  
Ella Korhonen, kohta 8v. 

2. Ratsu/ratsut joilla osallistuit seuramestaruuksiin?  
Osallistuin lempiponillani Petterillä. 

3.Miltä nyt tuntuu? 

Hyvältä tuntuu. 

4. Paras kisamuistosi tältä kaudelta? 

Kun voitin yhden osakilpailun. 

5. Kummasta pidät enemmän: koulu- vai esteratsastuksesta? Miksi? 

Esteratsastuksesta pidän enemmän vaikka en ole sitä paljon vielä päässyt 
harjoittelemaan. Kouluratsastus tuntuu vähän vaikealta. Esteratsastus on 
vain kivempaa.  

6. Vahvuutesi ja heikkoutesi kilpailijana?  

Vahvuus: Katson, että ohjaan ponin keskelle puomia. Heikkous: radan 
muistaminen. Sen unohdin yhden kerran. 

7. Aiotko osallistua kisoihin ensi vuonna? 

Aion osallistua. 

8. Tavoitteesi ratsastajana (tulevalle vuodelle ja pidemmällä täh-
täimellä)? 

Että muistan radan 
ja kehittyä ratsasta-
jana. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRINSSIN PUOMICUP-ristikkoluokkasarjan voittaja sekä Minimestari 2020 

1. Nimi ja ikä?  
Linda Uutela 9v. 

2. Ratsu/ratsut joilla osallistuit seuramestaruuksiin?  
Puuhis. 

3.Miltä nyt tuntuu? 

Hyvältä tuntuu. 

4. Paras kisamuistosi tältä kaudelta? 

Viimeisin estekisa kun osallistuin isoihin ristikoihin vaikka yksi 
kielto radalta tulikin. 

5. Kummasta pidät enemmän: koulu- vai esteratsastuksesta? 
Miksi? 

Ehdottomasti esteet. Esteitä pääsee hyppäämään harvemmin ja 
se on hauskaa. 

6. Vahvuutesi ja heikkoutesi kilpailijana? 

En osaa sanoa.. 
7. Aiotko osallistua kisoihin ensi vuonna? 

Todellakin! 

8. Tavoitteesi ratsastajana (tulevalle vuodelle ja pidemmällä tähtäimellä)? 

Kehittyä ratsastajana ja siirtyä isompiin luokkiin ensi kaudella. Pidemmällä tähtäimellä päästä osallistumaan myös 
muihin kisoihin kuin kotitallin. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ponimestari 2020 

1. Nimi ja ikä? Oon Hilla ja oon syntynyt 2007 eli oon 13 vuotta. 

2. Ratsu/ratsut joilla osallistuit seuramestaruuksiin? Osallistuin seu-
ranmestatuuksien koulu - ja esteosuuteen Pullalla! 

3.Miltä nyt tuntuu? Just nyt tuntuu tottakai tosi hyvä fiilis ja oon tyy-
tyväinen! Varsinkin ponista oon super ylpee.  

4. Paras kisamuistosi tältä kaudelta? Mun paras kisamuisto tältä kau-
delta on varmaan koulukisat Pullan kanssa, koska ne oli mun ja Pullan 
ekat kisat. 

5. Kummasta pidät enemmän: koulu- vai esteratsastuksesta? Miksi? 
Tällä hetkellä tykkään enemmän kouluratsastuksesta, koska se vaan 
tuntuu just nyt kivemmalta ja motivoimmalta. 

6. Vahvuutesi ja heikkoutesi kilpailijana? Mun vahvuudet kilpailijana 
on varmaan se, että kisaradalla pysyn ihan rauhallisena ilman mitään 
hermoromahdusta, ihan sama kuinka huonosti tai hyvin menee. Ja 
heikkoudet on sitten ainakin se, että ennen omaa suoritusta oon ihan 
hermona, pyörryttää ja itkettää. 

7. Aiotko osallistua kisoihin ensi vuonna? En tiiä vielä että kisaanko 
ensivuonna, mahdollisesti jos löydän uuden kisaponin, kun Pulla on jo 
niin pieni. 

8. Tavoitteesi ratsastajana (tulevalle vuodelle ja pidemmällä tähtäimellä)? Mun tavoitteet ensi vuodelle on 
päästä parantamaan omaa istuntaa ja ratsastusta mahdollisimman paljon, päästä hyppäämään parempia & siisim-
piä ratoja ja ehkä löytää joku uusi heppakaveri! Pidemmälle tähtäimelle mun tavoitteet on taas päästä ratsastus-
lukioon, ja toivottavasti ostaa oma hevonen jolla kisata. Siittä eteenpäin en vielä tiedä! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Juniorimestari 2020 

1. Nimi ja ikä? Kerttu 15v 

2. Ratsu/ratsut joilla osallistuit seuramestaruuksiin? 
Taika(kouluosuus) ja Saana(esteosuus) 

3.Miltä nyt tuntuu? Ihan hyvältä, treenit jatkuu normisti 

4. Paras kisamuistosi tältä kaudelta? Seuramestaruuksien 
koulukisat joissa mentiin Taikan kanssa eka yhteinen ja  ponin 
eka koulurata 

5. Kummasta pidät enemmän: koulu- vai esteratsastuksesta? 
Miksi? Ehkä kuitenkin koulusta, sitä kun tulee mentyä lähes 

päivittäin😅 Tykkään kyl esteistäkin tosi paljon😊 

6. Vahvuutesi ja heikkoutesi kilpailijana? Heikkouteni on var-
mastikkin pään kasassa pitäminen kaikissa tilanteissa. Vah-
vuuksiani taas on se etten kauheasti jännitä itse kilpailuja. 

7. Aiotko osallistua kisoihin ensi vuonna? 

8. Tavoitteesi ratsastajana (tulevalle vuodelle ja pidemmällä 
tähtäimellä)? Ratsastaa elettömäämmin ja pysyä rauhallisem-
pana/rentona hevosten selässä. Pidemmällä tähtäimellä taas 
haluaisin tulevaisuudessa päästä kilpailemaan enemmän mo-

lemmissa lajeissa, valmentautua ja hankkia ehkä joskus oma heppa😜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. juoksijahevonen        

2. ratsastajan antamat merkit/käskyt      

3. suojaavat suupieliä hankaumilta, kiinnitetään kuolaimiin  

4. ravurin kuski        

6. Moonan oikea nimi 

7. kuolaimen paikka 

8. sijaitsee suurin piirtein puolivälissä takajalkaa 

9. siihen kiinnitetään satulavyö 

10. estää satulaa luisumasta eteen (usein poneilla)   

11. hevosen takaosasta löytyvä ”astia” 

12. alle 18-vuotias seuran jäsen 

13. Pullan oikea nimi 

14. sijaitsee vuohisnivelen ja ruunun välissä (hevosen ”nilkka”) 

15. karvojen ajelu 

16. käytetään pyörivin liikkein hevosen harjauksessa 

17. kaksitahtinen askellaji 

 



 

 

Topi 
 

 
Topi ostettiin meille koeratsastuksen ja ostotarkastuksen jälkeen 
toukokuussa. Topi on 9-vuotias Zemaitukas ruuna ja asustelee Viholan 
ratsastuskoululla. 
 
Topi on luonteeltaan kiltti, itsepäinen ja välillä hieman oikukas. Topin 
kanssa alku ei ole ollut helpoimmasta päästä, mutta Aadan ja Topin 
yhteistyö on pikkuhiljaa löytynyt ja ponin tempuille voi jo nauraa :) 
 
Normaaliin viikko ohjelmaan kuuluu yleensä muutama rennompi päivä 
jolloin mennään ilman satulaa tai maastoillaan ja muutama itsenäinen 
treeni. Perjantaisin Aada on Ca:n hevostunneilla ja viikonloppuisin Janski 
pitää koulu-ja estevalmennukset. 
 
Kesällä Topi päösi Aadan mukana kesäleirille Kt-tallille. 
Käytiin myös elokuussa Lempäälän ratsastuskeskuksella, jossa Janski piti estevalmennuksen ja samalla nähtiin 
kuinka poni käyttäytyy vieraassa paikassa ja vieraalla estekentällä. Kaikki meni hyvin ja uskallettiin ruveta 
suunnittelemaan muualle kisoihin lähtöä. 
 
Syksyllä sitten kerittiinkin käymään oman tallin kisojen lisäksi estekilpailuissa Pälkäneellä ja Hämeenkyrössä. 
Molemmat kilpailut menivät hyvin. 
Pälkäneellä kaksi puhdasta rataa, joista toisesta luokassa tuli 2.sija. 
Hämeenkyrössä kaksi 0-0 rataa. 
 
Marraskuun lopussa Aada ja Topi osallistuivat omalla tallilla myös Laineen Sepon kouluvalmennukseen ja ne 
toivottavasti jatkuvat myös ensi vuoden puolella. 
 
 
 
Talvi treenataan ja keväällä olisi tarkoitus jatkaa 
kilpailemista 60/70/80 luokissa. 
Tulevana kesänä saatetaan käydä myös 
kokeilemassa jossakin maastoesteitä. 
Myös kesäleiri on tiedossa, tällä kertaa 
Ruovedellä. 
 
Kiitokset varsinkin Janski ja Ca kaikesta avusta 
ja neuvoista mitä teiltä ollaan saatu 
ensimmäisen oman ponin omistajina! 
 
-Niina ja Aada- 
 

 
 
 
 
 



 

 

Paluu kisaradoille 

 

En enää edes muista, koska kävin ensimmäiset kilpailuni. Joskus 8-vuotiaana ehkä? Joka tapauksessa, siitä se sitten 
lähtikin eikä ollut vuotta, jona en olisi ollut kilpailuissa. Ratsastuskoulun ponit vaihtuivat jossain kohtaa lainaponi 
Aapoon, ja siitä eteenpäin ensimmäiseen ”omaan” poniini ja vuosien saatossa hevosiin. Ensimmäinen kilpailutauko 
tuli vuonna 2016, kun muutin opintojen perässä Helsinkiin ja ratsastelut jäivät vähemmälle. Ei mennyt kuin syyslu-
kukauden verran, kun olin taas vähän säännöllisemmin hevosen selässä ja jopa kisoissakin. Kuitenkin, vuoden 2017 
jälkeen kisailut hiipuivat eikä minnekään vaan tullut lähdettyä. Kilpailuhenkiselle ihmiselle tämä oli melkoinen pala 
purtavaksi; mitä varten treenaan, jos ei ole kilpailuja? Tuleeko minusta nyt tavan harrastelija? Hetkellisesti jopa 
ärsytti hypätä, kun ei ollut mitään mihin tähdätä. Totesin kuitenkin hyvin pian, että hyppäämistä (ja ratsastusta 
ylipäätään) voi harrastaa tavoitteellisesti vaikkei kilpailisikaan; sitten kun jonain päivänä olisikin aika kisojen, olisin 
ainakin valmistautunut. 

 

On vuosi 2020, ja kuten kaikki tietävätkin jo, poikkeuksellinen koronakevät on juuri takanapäin. Mulla ei ole hajua-
kaan, miten asia tuli puheeksi, mutta eräänä päivänä Ca innostui ilmoittamaan minut estekisoihin reilun kolmen 
vuoden tauon jälkeen. Tässä tauon aikana SRL oli muuttanut kilpailusääntöjä niin, että mikäli kilpailutuloksia ei 
kahden edellisen vuoden ajalta ollut joutuisi ratsastaja kvaalautumaan uudelleen saadakseen kilpailla ”vanhalla 
tasollaan”. Kvaalituloksia alettaisiin kerätä 80 cm tasolta, ja 10cm korkeampiin luokkiin päästäkseen tuli ratsasta-
jalla olla kaksi enintään 8 virhepisteen suoritusta edelliseltä tasolta. Vaikka se hieman turhauttikin alkuun, sain 
hyvin pian todeta, että tämä käytäntö taisi olla vain hyvä juttu jo rutinoituneelle, tauolta palaavalle kilpailijalle jolla 
on aiemmin ollut tapana säheltää radalla minkä kerkeää. Saimmekin rauhassa Casperin kanssa palata kisaradoille 
ensin 80 cm radoilta, josta jatkoimme aina uudet kvaalit saatuamme kesän mittaan metrin ratoihin asti. Mukaan 
pääsi alusta asti myös Eetu, joka oli reilussa puolessa vuodessa oivaltanut ratsun uran alkeet ja osasi hypätä jo rataa 
turvallisesti.  



 

 

 

Mitä tämä kisaradoille paluu sitten on tuonut tullessaan? Koronavuotena kilpaileminen tauon jälkeen on ollut tut-
tua ja turvallista, mutta silti hieman uutta ja erilaista. Hanskat on oltava käsissä paitsi ratsastajalla, myös verrytte-
lyssä avustavilla henkilöillä eikä palkintojenjakojakaan ole järjestetty, vaan ruusukkeet on haettu kanslistilta. Muu-
ten kaikki tuntuu olevan kuin aina ennenkin; vanhat rutiinit kisoihin valmistautumisen ja kisapäivän aikana ovat 
edelleen muistissani, ja suoritusvarmuus palautui hyvin äkkiä ehkä jopa parempana kuin ennen. Ehkä tauko on 
tehnyt hyvääkin; on saanut miettiä ja oppia elämästä monelta eri saralta ja paineet pärjätä ovat hälvenneet.  

Kilpailuviettiä minusta ei saa pois, mutta mokaamisen pelko on lähes olematon mörkö ja omaan sekä hevosen te-
kemisiin luottaminen on aivan uudella tasolla. Tiedän, että saatan välillä tehdä liikaa tai jopa poiketa suunnitelmis-
tani radalla, mutta luotan siihen, että ratsuni tietävät missä mennään ja ettei tässä ole kyse mistään elämää suu-
remmasta. Kun nämä 14 starttia on ottanut harjoittelun kannalta, on tuloksiakin tullut tasaisemmin – Cassun kanssa 
on tullut aika pitkälti pelkkää nollarataa (ja maksimissaan yksi hassu puomi parilta radalta) sekä yksi kolmas sija ja 
Eetun kanssa suoritukset ovat tasaantuneet kerta kerralta, vaikka radoilta on aina se yksi viheliäinen pudotus tul-
lutkin.   

Ensi vuotta ja tulevia kisoja odotellessa treenit jatkuvat, ja nimenomaan nämä treenit ratkaisevat missä mennään 
jatkossa. Amerikkalaista jalkapalloilijaa Bear Bryantia vapaasti lainatakseni: ”Tahdolla voittaa ei ole väliä – se löytyy 
kaikilta. Tahto valmistautua voittamiseen on se, joka ratkaisee.”  

-Janski- 

 

 

 
 
 



 

 

”Ponitäti Mirka” 
 
Olen Mirka Kamarjanskij, 45 vuotta ja 17-vuotiaan pojan äiti. Asumme kahdestaan Tampereen Tesomalla. 
Perheeseemme kuuluu myös kaksi saksanpaimenkoiraa, Hertta ja Minka sekä 4 kissaa, Pantteri, Viiru, Jussi 
ja Ninni. 
Ammatiltani olen maanrakennusmestari ja työskentelen Ylöjärven kaupungilla. Olen myös sivutoiminen 
yrittäjä. Teen näiden ratsastuksen opettajan hommien lisäksi satunnaisia vastaavan mestarin keikkoja 
erilaisissa rakennusprojekteissa. Vapaaehtoistyötä teen myös, toimin Pelastakaa Lapset ry:n tukiperheenä. 
Harrastuksista tärkeimpiä ovat tietysti hevoset ja ratsastus, sekä koirien kanssa lenkkeily. Viikonloput tulee 
vietettyä mökillä Mouhijärvellä ja tykkään myös käydä patikoimassa ja retkeilemässä ympäri Suomea. Kerran 
vuodessa tulee lähdettyä viikoksi Lappiin lomailemaan luonnon rauhaan. 
Sitten vähän heppataustaa, se kai eniten kiinnostaa kaikkia. 
Ensimmäisen kerran nousin ponin selkään 4-vuotiaana, vuosi oli silloin 1979. Kyseessä oli tuttava perheen 
shetlanninponi ja siitä se sitten lähti. Meillä oli useampi perhetuttu, joilla oli hevosia, ja niillä kävin sitten 
”ratsastelemassa” kunnes 1982, seitsemän täytettyäni pääsin oikein alkeiskurssille, paikka oli silloinen Ollin 
talli Ylöjärvellä. Siellä olen oikeastaan viettänyt suurimman osan ratsastuskoulu ajoistani. Talli muuttui 90- 
luvun vaihteessa Jutan talliksi. Hoitelin poneja ja hevosia, kävin tunneilla ja kilpailin seuratasolla, sekä 
esteillä että koulussa. Auttelin tallitöissä ja hoidin myös yksityisten hevosia ja kuljin niiden mukana 
kilpailuissa. Ratsastamaan pääsi kyllä paljon sen viikoittaisen kurssitunnin lisäksi, kun oli ahkera. 
Hoitajakulttuuri oli silloin vielä voimissaan, tallilla vietettiin kaikki liikenevä aika, välillä mentiin jopa aamulla 
ennen koulua. 
Pienen sivuloikan tein jossain välissä Kaupin ratsastuskoululle ja kävin siellä hetken tunneilla. Sitä tallia ei 
ole enää olemassakaan. Myös ravipuoleen ehdin jossain välissä tutustua, mutta kyllä ratsastus oli se mun 
juttu. Muutamalla leirillä tuli myös käytyä. 
Viholan ratsastuskoululle tieni toi 1996, kun muutin Siuroon. Hetken ehdin käymään tunneilla, kunnes 
minusta tuli ensimmäistä kertaa oman ponin omistaja. Himasen Harri oli tuonut Virosta kaksi hevosta, Dellan 
ja Loten. Lotte poni ehti tehdä hetken tunteja Viholassa, mutta persoonallisen luonteensa vuoksi ei ollut ihan 
ideaali tuntiratsu ja niin siitä tuli vähän puoli vahingossa minun heppa. Lotte ei ollut mikään tähtisuorittaja, 
mutta hauskaa sen kanssa riitti. Niihin aikoihin aloin myös pitää ekoja kertoja ponitunteja siellä, alkuun 
lauantaisin, pikkuhiljaa useammin viikossa. Olin kyllä silloinkin muualla päätöissä mutta, kolmisen vuotta 
taisin silloin 2000 taitteessa ehtiä ponitätinä olemaan. Poneja siellä siihen aikaan oli, Jörö, Elli, Idefix, Jonski, 
Pluto, Caro, Snipper, Pami, Daisy, Eppu, Fairy… muistinkohan kaikki. Prinssi oli silloin yksityinen ja Napero 
alkoi opetella ratsuksi. Silloin suunnittelin vielä itsekin Ypäjälle lähtöä 
opiskelemaan ratsastuksen opettajaksi, 
mutta se haave sai sitten jäädä, kun halusin pitää hevoset kumminkin 
vain harrastuksena. 
Olin myös samoihin aikoihin aktiivisesti mukana Nokian Ratsastajien 
toiminnassa. Sihteerinäkin jonkun 
vuoden. Silloin oli aika aktiivista seuran toiminta, järjestettiin kisoja, 
sekä este että koulu. Tallilla kävi 
ulkopuolisia valmentajia ja järkättiin kaiken maailman tapahtumia. 
Yksityisiä hevosia oli silloin paljon 
Viholassa. Ja niiltä vuosilta on jäänyt paljon hyviä ystäviä, joiden 
kanssa pidetään vieläkin yhteyttä. 
2000 luvun alussa palasin Lotte ponin kanssa muutamaksi vuodeksi 
Jutan tallille. Olin mukana myös 
Ylöjärven ratsastajien toiminnassa, järjestettiin kisoja, olin tuomarina 
tallikisoissa. Itse en juuri enää kisaillut. 
Poika syntyi 2003 ja Lotte lähti sen jälkeen ylläpitoon, myöhemmin 
teimme kaupat. Lotte ponin myyminen on 
yksi harvoja asioita, joita olen katunut. 
 
Lotte poni ja minä Viholassa, olisiko vuosi 1999. Matkaratsastus 
treenit Nina Mickelssonin johdolla menossa.  



 

 

 

 
Ragela ja minä Jutan tallilla, 2013. Jutta Kantarin koulutunti menossa. Kuva: Laura Koivunen 

 
 
Muutama vuosi oli siinä vähemmällä ratsastelulla, kunnes 2007 ostin seuraavan heppani, eestinhevosen 
Ragelan. Silloin asuin Vammalassa. Hetken Ragela asusteli Viholassakin, mutta muutti siten lähemmäs 
Kiviniityn taliin. Kesät Ragela oli kotona laitumessa. 2009 muutettiin takaisin Tampereelle. Raksulla starttasin 
muutamat koulukisat ja vuokraaja tytöt kävivät estekisoissa. Valmennuksissa kävin, mutta työ- ja 
perhekiireiden vuoksi, oli enempi sellaista hyvän mielen harrastelua. 2016 annoin Ragelan ylläpitoon kaverin 
tyttärelle, kun en itse ehtinyt enää harrastella sen kanssa riittävästi. 2017 jouduin sen lopettamaan 
terveydellisistä syistä. Siitä asti olen sitten ollut käytännössä huoleton ja hevoseton. Hetken olin yhdessä 
ravihevoskimpassa mukana, mutta luovuin sitten siitäkin. Nähtäväksi jää, vieläkö sitä tulee joku tätikuljetin 
vielä hankittua. 

 
Lyhyt aikainen kimpparavuri Jackpot Aria ja minä. 
2018. Kaiharin tallilla.  
 
Hevosista luopumisen jälkeen olen sitten käynyt 
satunnaisesti Can tunneilla ja ratsastellut tuttujen 
hevosia. 
Ponitunteja aloin taas pitää Viholassa joku reilu 
vuosi sitten. Ja tällä hetkellä omat ratsastelut jää 
kertaan tai 
kahteen viikossa, kun käyn liikuttelemassa Raiskion 
Nitan vanhaa kilpaponia joka on eläkkeellä jo, mutta 
hyvin pirteä ja vauhdikas sellainen. 
Olisiko siinä lyhykäisesti, 
mukavaa Joulun aikaa ja heppahetkiä kaikille, 
toivottaa Mirka 

 



 

 

Hoitoponina Rapido eli Rampsu 
 
Alkusyksystä 2019 äitini Anne alkoi puhumaan, että voisin Rampsua tallilla käydessä harjailla, kun sillä ei ole 
ketään vakituista hoitajaa. Niinpä aloin pikkuhiljaa tuota söpöä ponia hoitamaan, kun äidin mukana ja 
omalla tunnilla tallilla kävin. Enpä arvannut, kun aloin tähän, miten tuo pieni poni veisikin minun sydämeni 
ihan kokonaan. 
 
Olen nyt siis noin reilun vuoden aina käydessäni pyrkinyt harjaamaan Rampsun ja huolehtimaan muutenkin 
siitä ja sen varusteista. Estevalmennukseen olen myös saanut tuolla ihanalla ponilla osallistua. Myös 
kisoissa olen nyt mennyt Rampsulla. Minulla on Rampsulle jotain omia tarvikkeitakin, kuten harjoja ja 
huopia. 
 
Rampsu on hoidettaessa kiltti ja vähän vekkuli, koska välillä se mukamas yrittää napata minusta palan. Jos 
minulla on huono päivä, tuo ihanuus saa minut aina hyvälle tuulelle. Kun lähden karsinasta, se tulee ja 
nostaa päänsä karsinan oven päälle ja katselee ihanilla silmillään kuin pyytäen, että älä mene vielä. Jos en 
joka kerta pysty Rampsua hoitamaan, koska se voi olla tietenkin tunneilla, tulee siitä minulle harmittava 
olo. Aika usein toivonkin, että Rampsu olisi minun omani. 
 
Täytän ensi vuonna jo 11 vuotta ja kasvan koko ajan joten tiedän, että en voi Rampsulla ikuisesti ratsastaa. 
Ja ei Rampsu ole kovin nuorikaan enää. Nyt nautin siitä ajasta mitä meillä on. Joka tapauksessa aion jatkaa 
Rampsun hoitamista, vaikka en voisi sillä enää ratsastaa. 
Kiitos Ca siitä että olet joskus ostanut Rampsun ja että voin sitä hoitaa. Se on maailman paras poni. 
 
-Roosa- 

 
 



 

 

Varsasta käyttöhevoseksi 
  

Joku voi muistaa Nasun aikaisemmasta keven-
nyksestä (1/2019), jossa sitä pientä elämänal-
kua juotettiin tuttipullolla 20min ikäisenä. Pie-
nestä rimpulasta on kasvamassa aikuinen he-
vonen, se on melkein 2-vuotias. 
Lyhyen elämänsä aikana se on kerennyt saa-
vuttaa monta sille asetettua tavoitetta, se on 
pysynyt elossa ja terveenä, sai olla orilaitu-
mella muiden orien kanssa, se ajo-opetettiin 
ja nyt hän toimii ajohevosena, josta seuraava 
tavoite on pysyä terveenä ja päästä käymään 
raveissa.  
 
 
 
 
 
 
Aloitettiin kotona puolenvuoden ikäistä varsaa totuttaa asumaan omassa karsinassa ja olemaan käytävällä kiinni 
harjauksen ajan. Se olikin helppoa, se ymmärsi heti mistä oli kyse. Kun harjaus sujui, opeteltiin kavioiden nosta-
mista. Se oli fiksu ja pian kaviot käytiin vuolemassa ensimmäistä kertaa, sekin meni hienosti! 
Nasu kuitenkin muutti oman ikäisensä oripojan kanssa pian asumaan, jotta toisillansa olisi painikaverit. 
Siellä opeteltiin vähän vajaa vuoden ikäisenä pitämään suitsia päässä, jonka jälkeen tehtiin kävelylenkkejä. Käpsy-
teltiin teitä ja metsäpolkuja pitkin ja kun lenkille lähtö ei enää jännittänyt, sai hän silat selkäänsä.  
No problem tokaisi hän ja sitten lenkkeiltiin varusteet yllä. 
 
Takaa-ajettiin Nasua 4-5 kertaa ennen laitumelle lähtöä. Se olikin alkuun jännittävää, mutta jännitys unohtui no-
peasti ja se toimikin siinä hienosti. 
Nasu sai olla laumassa laitumella viiden muun orivarsan kanssa leikkimässä, kasvamassa ja vahvistumassa. 
  
 
 

 



 

 

 
Laitumen jälkeen Nasu pääsi ajo-opetukseen Karkkuun Naskalin Tilalle, jossa sitä takaa-ajettiin muutama kerta, 
todettiin toimivaksi ja se sai kärryt peräänsä. Se oli oikein toimiva ja yhteystyöhaluinen kaveri, joten se ei tarvin-
nut taluttajaa kuin muutamalla ensimmäisellä kerralla jonka jälkeen se osasi jo mennä hienosti yksin. 
Nyt Nasua on ajettu kolme kertaa viikossa muutaman kuukauden ajan. 
 
On ollut äärimmäisen hienoa, kun on päässyt olemaan mukana varsan alulle laittamisessa, sen syntymässä ja elä-
mässä. 
 
 

 
  
  
t. Nasu ja Pauliina 
 
 

Ristikon vastaukset: 1. ravuri, 2. avut, 3. tutit, 4. ohjastaja, 5. rautias, 6. Enets Mona-Lisa, 

7. hammasloma, 8. kinner, 9.vastinhihna, 10. häntäremmi, 11. lautanen, 12. juniori, 13. Edoora, 

14. vuohinen, 15. klippaus, 16. kumisuka, 17. ravi  

 
 



 

 

NOKIAN RATSASTAJAT RY:N SYYSKOKOUS LA 1.11.2020  

Klo 11 maneesissa 

  

1. Kokouksen avaus klo. 11.13 
  

2. Valittiin kokoukselle 
a. puheenjohtajaksi Johanna Kujansuu 

b. sihteeriksi Sanna Flink 

c. kahdeksi pöytäkirjan tarkastajaksi Janina Airikainen ja Anne Hautamäki 
d. ääntenlaskijoiksi Anne Korhonen ja Niina Korpi 

3. Todettiin 
a. läsnäolijat: Johanna Kujansuu, Niina Korpi, Anne Korhonen, Anne Hautamäki, Janina 
Airikainen, Sanna Flink ja Elina Kivimäki 
b. äänioikeutetut jäsenet: kaikki paikalla olijat ja seniorijäseniksi tai kannatusjäseniksi 
kuuluvat. 
 

4. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: paikalla vähintään 6 jäsentä puheenjohtajan lisäksi. 
Kutsu lähetetty ja ollut nähtävillä vähintään 14 päivää ennen kokousta.  
 

5. Päätettiin että este- ja kouluratsastus ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena. 
 

6. Vahvistettiin tulevaksi toimintakaudeksi 
a. toimintasuunnitelma (liite 1)   
b. talousarvio 2021 (liite 2)  
 

7. Valittiin toimintavuodeksi 2021 puheenjohtajaksi Johanna Kujansuu.   
 

8. Valittiin kahdeksi seuraavaksi vuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen jäsenet erovuo-
rossa olevien tilalle. Erovuorossa oli Niina Korpi (varapuheenjohtaja). Lisäksi hallituksen ulkopuolisena rahaston-
hoitajana toiminut Elina Kivimäki erosi tehtävästään. Viime vuonna valitut muut hallituksen jäsenet jatkavat sa-
moissa tehtävissään: Sanna Flink (sihteeri), Janina Airikainen (jäsensihteeri), Carina Roehr (valmennusvastaava), 
Anne Hautamäki (hallituksen jäsen) ja Sanna-Mari Laurila (hallituksen varajäsen). Varapuheenjohtajaksi valittiin 
uudestaan Niina Korpi. Hallituksen jäsenenä aiemmalla kaudella toiminut Anne Korhonen aloittaa rahastonhoita-
jana, joka toimii jatkossa osana hallitusta. Elina perehdyttää Annen rahastonhoitajan tehtäviin loppuvuoden ai-
kana. Todettiin, että kutsussa mainittu urheilumuotoja edustaville jaostoille ei ole tarpeen perustaa omia jaosto-
jaan. 
9. Valittiin toimintavuodeksi 2021 kaksi toiminnantarkastajaa Ina Järvinen ja Kirsti Kautiala. 
 

10. Liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus pysyy ennallaan. Vahvistettiin jäsenmaksun suuruu-
deksi SRL:n osuus + 5 euroa, pyöristäen ylöspäin lähimpään tasasummaan. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on edel-
leen 20 euroa. 
 

11. Edustajien valinta SRL:n kokouksiin: edustajat valitaan, kun valinnat ovat ajankohtaisia.  
 

12. Muut asiat: muistutettiin että lasten pikkujoulut järjestetään 5.12. maneesissa. Työnjaoista, ohjelmasta 
sekä tarjoiluista keskustellaan ja sovitaan erikseen. Infottiin, että koronatilanteesta johtuen ei järjestetä erikseen 
aikuisten pikkujouluja ja vaan katsotaan tilanne uudelleen keväällä/kesällä ja järjestetään silloin jotain virkistävää 
mahdollisuuksien mukaan. Keskusteltiin siitä, että kisoja saatiin järjestettyä syksyllä koko vuoden tavoitteiden 
mukaisesti koronatilanteesta huolimatta, vaikka kevään kisoja jouduttiin perumaan. Todettiin, että uusi pyörälli-
nen/liikutettava grilli olisi hyvä ostaa, koska vanha on jo hajoamassa. Lisäksi on hyvä budjetissa 2021 varautua 
nouseviin postituskuluihin sekä hygieniatarvikkeisiin johtuen koronasta.  
 

 

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 12.09 ja seuraava uuden hallituksen järjestäytymiskokous sovitaan 
myöhemmin.   



 

 

 

Juorut 

- Pauliina pitänyt pari kivaa hoitokurssia ponitytöille 

- Muutama ponitalutuskeikka korona lomassa, esim. Tampereen Jäätelötehtaan 

avajaiset. 

- Muutamissa kisoissa käyty Eetun ja Casperin kanssa 

- Viimeinen niitto niinkin myöhään kuin 14.10! 

- 27.10. tuli ruuna Trump, 15v.  

- Laineen Seppo käynyt pitämässä pitkästä aikaa koulutunteja 27.11. ja jatkoa 

toivottavasti seuraa. 

- Taru & Janski pitänyt koko kesän ja syksyn ahkerasti estehyppyharjoituksia.  

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** 
 

Viholan Ratsastuskoulu toivottaa kaikille hyvää joulua ja 

ratsastuksellista uutta vuotta 2021!  

 

 
 

Ei ratsastustunteja 24. – 25.12.2020 

26.12. mahdollisuus osallistua ponitunneille,  

minituntivaraukset hyvissä ajoin.  

Hevostunnit sopimuksen mukaan. 

Tiedustelut Ca p. 0400 139 676  

Katso lisää: www.vihola.com 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevennys        2/2020 

 

 

NoRan jäsenlehti Kevennys. 

Seuraava Kevennys ilmestyy kesällä 2021. 

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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