
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

KEVENNYS  
Nokian Ratsastajat Ry:n jäsenlehti 1/2021 
 



 

 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Viholan ratsastuskoulun kesä 

2021! 

 

Läpi kesän normaalit 

ratsastustunnit.  

Kysy lisää 

mittatilauskursseista. 

 

Tiedustelut Ca  

p. 0400 139 676  

Katso lisää: www.vihola.com 

 
 
 

 
Kannessa Väiski 

 

Nettisivut: nokianratsastajat.sporttisaitti.com 

Instagram: @nokianratsastajat 

Facebookissa: Nokian Ratsastajat 
 

http://nokianratsastajat.sporttisaitti.com/


 

 

Puheenjohtajan tervehdys 
 

Korona peijakas sotki jälleen kevään suunnitelmamme, mutta ei onneksi ihan tyystin. 
Laskiaisriehan perinteinen pukuratsastus toteutui erityisjärjestelyin ja äänestys tapahtui 
digitaalisen ajan moderneja tapoja hyödyntäen. Esitykset olivat upeita ja ääniä annettiinkin 
ennätyksellisen paljon. Erityisen ilahduttavaa oli, että pari aikuistakin osallistui leikkimieliseen 
tapahtumaamme. Toivottavasti näin tapahtuu jatkossakin! 
 
Aivan kesän kynnyksellä pystyimme myös järjestämään vuoden ensimmäiset harjoitusestekilpailut 
ja Prinssin Puomicupin ensimmäisen osakilpailun. Sää suosi meitä ja tunnelma oli iloinen sekä 
innostunut, kun pitkästä aikaa kilpaileminen yleisön kera oli mahdollista. Kilpailut sujuivat varsin 
jouhevasti. Näin voimmekin hyvillä mielin suunnata kohti loppukesän seuraavia kilpailuja. 
Rohkeasti kaikki mukaan kisaamaan tai talkoilemaan! Kilpailumme ovat harjoituskilpailuja, joten ei 
ole niin vakavaa, jos suoritus ei mene ihan nappiin. Sanotaanhan, että virheistä oppii parhaiten. Ja 
pääasia on kuitenkin kokemusten saaminen ja yleisesti hyvä meininki! Tämä pätee myös 
talkoohommiin; esimerkiksi makkaran saa käräyttää tai kuuluttaakin voi mitä sattuu, emme tästä 
pahastu vaan nauramme yhdessä kommelluksillemme. 
 
Kesä on leirien kulta-aikaa. Viholan ratsastuskoululla järjestettävät 2–3 päivän kesäkurssit ovat oiva 
vaihtoehto, ellei ole innostunut yöpymistä vaativista ja pidemmistä leireistä tai jos ei tänä kesänä 
mahtunutkaan haluamalleen leirille. Näistä päiväkursseista voi tiedustella Ca:lta. Itse olen myös 
kolunnut aikoinaan useita ratsastusleirejä, joista on kerääntynyt monta hauskaa muistoa. Parasta 
on, kun näitä muistoja voi yhdessä jakaa ja muistella samoilla leireillä olleiden ystävien kanssa. 
Suosittelen tätä kaikille, sillä onnellisten muistojen muisteleminen lisää onnen tunnetta. 
Muistorikasta kesää toivottaen, 
Johanna 

 
Kuvassa olen minä leirillä Arranmaan ratsastuskoululla Orivedellä vuonna 1993. Ponin nimi oli 
Aramis III. 



 

 

LASKIAISRIEHA 2021 
 
Alkuvuodesta olivat varmasti kaikki tätä lukevat yhtä turhautuneita vallitsevaan koronatilanteeseen ja siihen, ettei 
melkeinpä mitään saanut tehdä. Aika kävi pitkäksi talven pimeinä iltoina. NoRassa pohdittiin, että taasko kisat, 
tapahtumat ja retket joudutaan perumaan. Miten kävisi perinteisen laskiaisriehan ja erityisesti sen yhteydessä 
käytävän pukuratsastuskilpailun?  
 
Lyötiin viisaita päitä yhteen ja kas, historian ensimmäinen virtuaalinen laskiaisrieha oli syntynyt. Perinteinen pu-
kuratsastus sai kun saikin jatkoa myös korona-aikana! Homma toimi käytännössä niin, että pukuratsastukseen 
osallistuvat varasivat itselleen "kuvauspäivän", jossa he saivat esittää noin kahden minuutin mittaisen vapaamuo-
toisen ratsastusesityksensä. Tähän videoon lisättiin esiintyjien valitsema musiikki, ja tämä "musiikkivideo" ladat-
tiin YouTubeen. Lisäksi esityksistä otettiin valokuvat, jotka julkaistiin äänestyssivulla. Pukuratsastuskilpailu ratkesi 
Google Formsissa tehdyn yleisöäänestyksen perusteella. 
 
Nokian Ratsastajien ja Viholan Ratsastuskoulun historian ensimmäinen virtuaalitapahtuma oli varsinainen sensaa-
tio, sillä ääniä annettiin kaiken kaikkiaan 310 kappaletta - tämä lienee samalla laskiaisriehan uusi ennätys. 
 
Kiitosta saatiinkin tästä virtuaalitoteutuksesta, ja musiikkivideot esityksistä olivat tarjonneet makeita nauruja 
myös tallilaisten ystävien ja sukulaisten keskuudessa. Suurkiitokset kuvaajillemme Emmille ja Niinalle, videoita 
editoineelle Janskille, äänestäjille ja esiintyjille, jotka olivat jälleen kehittäneet mitä upeampia asuja - eiköhän 
tämä virtuaaliversio ole jossain muodossa mukana tulevaisuudessakin, vaikkei mikään voita perinteistä "live"-to-
teutusta.  
 
 
 
 

 

 
 



 

 

VUODEN 2021 VIRTUAALISEN PUKURATSASTUKSEN TULOKSET 
 
1. Mikki & Minni Hiiri (100 ääntä) 
Esittäjinä Siiri & Puuhis ja Linda & Mikstuura  
2. Ampiaiset (61 ääntä) 
Esittäjinä Jane & Feli 
3. Pellet (45 ääntä) 
Esittäjinä Heta & Late 
 
4. Länkkärit (27 ääntä) 
Esittäjinä Kerttu & Saana ja Peppi & Vappu 
5. Jänöjussit (17 ääntä) 
Esittäjinä Oona & Linda ja Inka & Kia 
6. Keijut (14 ääntä) 
Esittäjinä Anna & Pulla 
7. Donald Trump (14 ääntä) 
Esittäjinä Pauliina & Trump 
8. Tontut (14 ääntä) 
Esittäjinä Sonja & Pulla 
9. Porot (10 ääntä) 
Esittäjinä Ella & Petteri 
10. Noita (6 ääntä) 
Esittäjinä Roosa & Rampe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

SRL:n sähköinen Jäsenhuone korvaa muoviset jäsenkortit 
– joko olet käynyt tutustumassa sivustoon? 

 
 
Moni on kysynyt, mikseivät ole saaneet jäsenkorttia tänä vuonna. Ei hätää, sillä SRL:n muoviset 
jäsenkortit poistuivat käytöstä vuonna 2021 ja tilalle on tullut uusi ja monikäyttöisempi Jäsenhuone! 
Jäsenhuone tarjoaa ratsastusseuran jäsenelle sähköisen jäsenkortin, vuosittaisia ja ajankohtaisia 
jäsenetuja sekä materiaaleja harrastuksen tueksi. Jäsenhuone on etu henkilöille, jotka ovat SRL- 
jäseniä jonkun ratsastusseuran kautta. Seurojen kannatusjäsenet, Green Card ja Green Card Plus - 
vakuutetut eivät pysty käyttämään sitä. Jatkossa seuran jäsenellä on mahdollisuus päästä näkemään 
ja päivittämään omia jäsentietojaan (osoite, puhelinnumero, sähköposti) sekä maksamaan omat 
avoimet laskunsa Jäsenhuoneessa. Jäsensihteerit hallinnoivat edelleen jäsenrekisteriä ja lisäävät 
uusia jäseniä sekä tekevät kilpailuluvat, eli siltä osin rekisterin käyttöön ei tule muutoksia. 
 
Jäsenhuoneesta voi myös kätevästi ostaa itselleen lisävakuutuksen tai kilpailulupia. Jäsenyyteen 
liittyviä muutoksia, kuten jäsenlajin vaihtoa tai jäsenyyden päättämistä jäsen ei pysty itse tekemään. 
Jäsenhuonetta voi käyttää sujuvasti sekä tietokoneen että kännykän internet-selaimella. Erillistä 
applikaatiota ei tarvitse ladata. Kirjaudu Jäsenhuoneeseen osoitteessa oma.ratsastus.fi - 
kirjautuminen tapahtuu jäsennumerolla (Sportti-ID), jonka löydät jäsenmaksulaskustasi, vanhasta 
jäsenkortistasi tai jäsensihteeriltä kysymällä. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla pääset asettamaan 
salasanan ”Tilaa uusi salasana” -linkistä. Jäsenen rekisteritiedoissa täytyy olla toimiva, 
henkilökohtainen sähköpostiosoite, johon voit tilata salasanan kirjautumissivulta. 
 
 
Jäsenhuoneen sisältöä ja toiminnallisuutta kehitetään edelleen, mutta nyt löydät sieltä mm: 

• Sähköisen jäsenkorttisi. Muovista jäsenkorttia ei toimiteta enää vuonna 2021 

• Jäsenlaskusi. Voit maksaa ratsastusseuran jäsenmaksun kätevästi jäsenhuoneen kautta. 

• Omat tietosi. Voit päivittää tietojasi, jotka tallentuvat jäsenrekisteriin ilman erillistä 

• ilmoitusta seuralle. 

• Hippos-lehden sähköisen lehtiarkiston 

• Jäsenedut -yhteistyökumppaneiden vuosittaiset jäsenedut sekä säännöllisesti vaihtuvat 

• ajankohtaiset jäsenedut 

• Materiaalia harrastuksesi tueksi – esimerkiksi ohjeita ratsastajan oheisharjoitteluun, 

• hevostaitojen kehittämiseen ja erilaisia tehtäviä ja visoja 
 

 
Lue lisää jäsenhuoneesta SRL:n sivuilta: 
https://www.ratsastus.fi/jasenelle/jasenhuone/ 
Tai kysy lisää jäsensihteeri Janskilta 
(airikainen.janina@gmail.com)  

 
 
NORAN KESÄBINGO  
 
Montako kesäistä hevosaiheista aktiviteettia 
saat toteutettua? Mukavaa hevoskesää! 

 
 

 
 
 



 

 

Maailman monin poni, Jörö-Pekka 1987-11.6.2021 
 
90-luvun alkupuolella tallille saapui pieni musta karvapallo Tanskasta. Papereita ponilla ei ollut, 
mutta nimeksi annettiin Jörö-Pekka. Nopeasti Jörö sai suuren ihailijajoukon valloittavan luonteensa 
ja suunnattoman suloutensa ansiosta. 
Jörön kanssa pääsin viettämään paljon aikaa sen asuessa hetken aikaa Tottijärvellä Idefix-ponin 
seuralaisena. Tuolloin myös Jörö pääsi harjoittelemaan kärryponin elämää, se ei tosin ollut hänen 
mielestään missään määrin mukavaa, kärryt hidastivat laukkaamista liikaa. Ipen jälkeen Jörön 
luottoystäväksi löytyi Prinssi, jonka kanssa Jörö saikin viettää koko loppuelämänsä. 
 
Jörö oli monessa mukana käyden esiintymässä niin maatalousnäyttelyissä, Helsinki International 
Horse Showssa kuin toimien Hevoshullun maskottiponi West Willenä. Pääsipä poni esittämään 
joulupukin poroakin erään päiväkodin joulujuhlassa. Jörö ehti myös toimia lukuisten pienten 
ratsastajien ensimmäisenä ratsuna ja myös kaikki kolme omaa lastani on aloittaneet ratsastusuransa 
Jörön satulasta. 
 
Vuosien vieriessä pikimustasta poninuorukaisesta tuli charmantisti harmaantunut vanha herra, 
mutta sama vekkuli luonne säilyi kuitenkin. Jos laitumella olo ei enää huvittanut, saattoi herra 
poistua sieltä itse lankojen alta tai välistä ja tulla itse tallin pihaan kysymään joko passaisi päästä 
sisälle. Sopivasta kohdasta rapsuttaessa poni antoi suukkoja ja osasipa tuo muutaman hienon 
tempunkin kumartamisesta halaamiseen. 
 
Pienestä koostaan huolimatta tuo maailman 
monin poni jättää suuren aukon varmasti 
monen 
muunkin kuin minun sydämeeni. 
 
 
 
 
Hyvää matkaa taivaslaitumille Jörö <3  
 
 
Entinen hoitajasi Jenni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TULOKSET 30.5.2021 
Harjoitusestekisat & Prinssin Puomicup 

 
LUOKKA 1a Puomiluokka, taitoarvostelu (Prinssin Puomicup 1. osakilpailu) 
(2 lähtijää) 
 
1. Isabella Enlund – Rampe (NoRa) 33p. 
2. Ella Toivonen – Linda (NoRa) 26p. 
 
LUOKKA 1b Ristikkoluokka, taitoarvostelu (Prinssin Puomicup 1. osakilpailu) 
(13 lähtijää, 4. sijoittui) 
 
1. Emilia Hänninen – Puuhis (NoRa) pienet 36p. 
2. Pilvi Fingerroos – Pippuri (NoRa) pienet 34p. 
3. Roosa Korhonen – Rampe (NoRa) isot 33,5p.  
4. Ronja Toots – Feli (NoRa) pienet 33p. 
4. Lotta Toots – Damis (NoRa) pienet 33p. 
6. Pieta Rissanen – Napero (NoRa) isot 32p. 
7. Elsa Kulmala – Eemeli (NoRa) pienet 31p. 
8. Enni Koskinen – Rampe (NoRa) pienet 30,5p. 
9. Aaron Hiltunen – Moona (NoRa) pienet 29,5p. 
10. Inka Nurminen – Kiia (NoRa) pienet 28p.  
11. Salla Toukoniemi – Moona (NoRa) pienet 27,5p. 
12. Ella Korhonen – Petteri (NoRa) pienet 25p. 
Minttu Huuki – Ben (NoRa) isot hylätty 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
LUOKKA 2 40/50 cm, arv. 367.1 (A2/A2) 
(5 lähtijää, 2 sijoittui) 
1. Siiri Mäkipelto – Napero (NoRa) 50 cm 0 – 0 39,03 (II.)  
2. Sonja Lampinen – Pulla (NoRa) 50 cm 0 – hyl. 46,67 (I.) 
3. Inka Nurminen – Puuhis (NoRa) 40 cm 0 – hyl. 54,23 (I.) 
4. Oona Haapala – Moona (NoRa) 40 cm 0 – hyl. 55,57 (I.)  
Linda Uutela – Puuhis (NoRa) 40 cm hylätty 
 
 
LUOKKA 3 60/70 cm, arv. 367.1 (A2/A2) 
(6 lähtijää, 2 sijoittui) 

1. Kerttu Hautamäki – Saana (NoRa)  
60 cm 0 – 0 39,53 (II.)  

2. Siiri Niittymäki – Pippuri (NoRa)  
60 cm 0 – 0 45,13 (II.) 

3. Veera Saario – Eemeli (NoRa)  
60 cm 0 – 8 55,59 (II.) 

4. Emmi Metsänvirta – Hurja (NoRa)  
70 cm 4 56,02 (I.) 

5. Aada Korpi – Eemeli (NoRa)  
70 cm 4 60,72 (I.) 

Saaga Tanhuanpää – Rapiir (NoRa)  
70 cm hylätty 
 
 
 

 



 

 

VICTORIA 
  
Victoria (Viktoria, Viki, Vikinä) on rodultaan irlannincob/tinker. Irlannin cobin säkäkorkeus vaihtelee pienestä 
ponista 170 cm-korkuiseen. Rodulle ominaisia piirteitä ovat tuuheat vuohiskarvat sekä ylähuulessa olevat viikset, 
jotka ovat oreilla ja ruunilla suuremmat kuin tammoilla. Kaikki värit, paitsi albiino, ovat sallittuja. Yleisin väri on 
kirjava. Hyvä irlannincob on seurallinen, rauhallinen ja ystävällinen sekä ihmisiä että toisia eläimiä kohtaan. 
(lähde: Suomen Irlannin Cob-yhdistyksen nettisivut) 
  
Victoria on syntynyt 15.6.2017 ja tuli Viholan ratsastuskouluun keväällä 2018. Sen emä on Rose´s Fiona ja isä Sio-
fra´s Rumble. Väriltään Victoria on tummanrautias, mutta on alkanut kimoutua (isän puolen suvun mukaisesti). 
  
Victoriaa on opetettu ajolle ja kantamaan 
ratsastajaa kesällä 2020. Tänä vuonna Viki 
on opetellut ratsuna toimimista vähitellen. 
Viki on luonteeltaan kiltti, kuuliainen ja op-
pivainen nuori. Kiima-aikana Viki on hanka-
lampi käsitellä ja ratsastaa. Se on tuolloin 
jokseenkin yliherkkä ja reagoi kaikkeen vin-
kumisella. Askellajit sujuvat ratsastaessa jo 
melko hyvin. Pohkeenväistöä ja käynnistä 
laukannostoja Viki on harjoitellut jo jonkin 
verran. Ratsastettaessa Viki on sujuva, 
mutta vaatii ajoittain pientä aktivointia. 
Kentällä puomien ylitys sujuu mallikkaasti, 
mutta pikkuesteissä on vielä harjoittele-
mista. 
 
t. Anne ja Kerttu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIIRRON RALLI 

 
Olen alatallissa majaileva Piirron Ralli eli tuttavallisemmin Ralli. Muutin huhtikuussa 2020 Viholan ratsastuskou-
lulle Ylipiirron tilalta. Siellä asuin isäni Kihutteen Lennon ja muiden hevosten ja ponien kanssa. Emäni on Harkon 
Mirhami. Vartuin yhdessä Kankalon Sällin kanssa, jonka kanssa meillä on sama isä. Veljeni on juossut hieman ra-
haa, mutta minä siirryin ratsun tehtäviin jo hieman ennen muuttamistani Viholaan. Mutta älkäähän nyt ymmär-
täkö väärin, minusta todellakin löytyy vauhtia! 
  
Sain elää Ylipiirron tilalla melko rentoa vapaaherran elämää ja olenkin Viholaan tultuani alkanut opettelemaan 
ratsastuskoulutallin tapoja. Hieman uutta oli karsina-asuminen, käsittely ja kaikki muu sellainen toiminta, mutta 
vuoden harjoittelun jälkeen, on minusta kehkeytynyt melko osaava hurmuri. 
Ratsuksi minua kouluttaa Kerttu ja Manti sitten hoitelee ja siedättää kaikennäköiseen sähläykseen niin maassa 
kuin selässä. Kerttu on tehnyt hyvää työtä ja tulevaisuudessa pääsen varmaan myös tunneille ratsuksi. Ratsasta-
essa olen melko reipas, mutta toisaalta hyvin kuuliainen ja oppivainen tapaus.  
 
Tykkään käydä maastossa, vaikkakin 
silloin tällöin esittelen pieniä kevätjuh-
laliikkeitä, mutta pitäähän ratsastaja 
pitää aina välillä varuillaan. Olen kui-
tenkin melko rohkea ja kuljen omia 
polkujani. Esteetkin ovat kivoja ja 
olenkin päässyt muutaman ristikon 
hyppäämään. 
  
Olen melko kultainen ruuna ja rakas-
tan rapsutuksia. Olen kuulemma mel-
koinen herkkupeppu ja herkuilla minut 
saa tekemään melkein mitä vaan. Olen 
lisäksi erinomaisen tarkka karsinaimuri 
ja sihtaan pienestäkin kasasta kaikki 
herkut suihini. Hieman elämää häirit-
see paha kesäihottuma, mutta sitke-
ällä hoidolla ja huolenpidolla selvitään 
kesäajat. Tämä tosin ei ole kivaa, sillä 
inhoan yli kaiken pesemistä. 
  
Väriltäni olen tummanpunarautias ja 
rodultani suomenhevonen, jolta löytyy 
iso tähti ja valkoisia karvoja sieltä 
täältä. Säkäkorkeuteni on jotain n. 163 
senttiä. Syntynyt olen 25.6.2013, joten 
olen nyt 8-vuotias. Jos tulette alatal-
liin, niin muistakaa tuoda minulle vih-
reetä ja paljon!  
 
 
 
 
 
 
 
Manti 
 



 

 

VIRIN EKO 
 

Tässä tulee vauhtihirmu Virin Eko. 
 
Olen 17.5.2009 syntynyt suomenhevonen ja muutin Viholan ratsastuskoululle huhtikuun 2021 alussa. Olen juos-
sut melkein 64000e rahaa, mutta koronan takia supistetuissa ravilähdöissä, olisin joutunut niin koviin luokkiin, 
että oli aika siirtyä ratsuksi. Olen nähnyt myös maailmaa. Vuodesta 2002 alkaen Ranskan raviurheilun keskusjär-
jestö on kutsunut Pohjoismaiden kylmäverisiä kilpailemaan Pariisiin, missä suomenhevoset kohtaavat Ruotsin ja 
Norjan kylmäveriset. Olin itse 2018 edustamassa Suomea kylmäveriottelussa yhdessä Josveissin, Pireuksen ja Mö-
kin Tähden kanssa. Kiertelyni maailmalla ja raviradoilla huomaa rennosta olemuksestani, sillä en vähästä hät-
kähdä, tapahtui, mitä tapahtui. Hoitaessa olen maailman suloisin polle ja tykkään, kun minua paijataan. 
  
Olen tummanpunarautias hevonen ja olenkin ihan fazerin sinisen värinen. Olin melko laihassa kunnossa saapues-
sani tallille, mutta nyt olen alkanut saamaan hieman jo lihaa luitteni ympärille. Emäni on Tähden Viri ja Isäni A.T. 
Eko, joka on myös juossut aikoinaan melko kovaa. Olenkin emäni ja isäni lahjakkaimpia jälkeläisiä. Ratsun alkeet 
osasin sen myötä, että minulla oli menty Montea. Nyt olen pari kuukautta harjoitellut koulujuttuja Viholassa ja voi 
sanoa, että olen kyllä lahjakas näissäkin hommissa.  Kunhan vielä harjoittelen lisää, niin tulevaisuudessa pääsen 
varmaan myös tuntiratsuksi. 
  
Minua vaivaa hieman kesäihottuma ja löydätkin minut tarhasta naamioituneena kokovartalosukkaan. Tallissa 
lempipuuhaani on piehtarointi ja syöminen. Onneksi pääsen usein pesulle, sillä nautin pesemisestä. Lempparijut-
tuihini kuuluvat myös radan kierto ja maastoilu. Korvat hörössä odotan tulevaa kesää!  
 

Manti 
 

Kuvassa Emmi & Eko 
 
 



 

 

OJALAN URJA 
 
Hei kaikille. Minä olen Hurja, viralliselta nimeltäni Ojalan Urja. Synnyin 11.6.2011 emäni Ojalan Lumikin oripojaksi 
ja isäni on Taro. Emälläni varsoja on viisi, jotka on kasvattajan mieltymyksestä nimetty sarjakuva- ja satuhah-
moiksi. Niinpä minusta tuli Urja, joka tarkoittaa Mustanaamiota, kun sitä on Suomessa julkaistu myös nimillä Naa-
mio ja Urja. Kuten Mustanaamiolla, niin minullakaan ei ole erityisiä yliluonnollisia voimia, vaikka yritän ajatuksen 
voimalla siirtää herkkuja karsinaani ja mielikuvitukseni on melkoinen, mutta erinomainen ratsu olen. 
  
Kuten kuvasta näkyy, olen tällainen komea n. 163 senttinen vaaleanrautias ruuna hamppuharjaksin ja päätäni ko-
ristaa piirto ja kuonopilkku. Rotuni on suomenhevonen. Yksi sukkakin löytyy ja markanpilkkuja eli papurikkotäpliä 
sen mukaan, mikä karva minua milloinkin peittää. 
  
Muutin Viholan ratsastuskoululle huhtikuun 2021 alussa Kissankulman eläinpihalta Hämeenlinnasta. Aiemmin 
asuin pihatossa kolmen tamman Vuoren Esterin, Ulan Lennon ja Pätkiksen Muiston kanssa, mutta Viholassa olen 
muuttanut karsinaan, ja tarhaan toistaiseksi yksin. Karsinaelämässä onkin ollut ihmeteltävää, mutta taidan tykätä 
siitä, että minulla on oma yksiö, eikä tarvitse öisin suojella tammoja ulkona vaanivilta pedoilta. 
  
Minulla on aiemmin ollut tapana kerjätä huomiota ja herkkuja kuopimalla sekä huomauttamalla hampailla hi-
taasta palvelusta. Kuulemma näin ei täällä palvelua tipu, joten hieman olen joutunut tapojani siistimään. Vähän 
vielä kokeilen välillä, että hampaat ovat varmasti terävät, jotta saa herkkujakin syötyä. Yleisesti ottaen olen kui-
tenkin luonteeltani ihan kultainen hevonen ja tykkään ihmisistä. Jos jotain jännää tapahtuu, niin saatan pysähtyä 
tarkkailemaan, ja tuumailun voi kuulla melkoisena pöristelynä. 
  
Minulla on joskus ajettu hieman, mutta viimeiset kolme vuotta olen toiminut ratsuna. Minulta onnistuu koulu-
kiemurat, estehypyt, maastoilu ja kaikkein eniten tykkään uimisesta. Talvella vedän tarvittaessa pulkkaakin. 
 
Emmi starttasi minulla ensimmäiset tallikisat toukokuun lopussa ja tavoite saavutettiin -hyväksytty rata ja sen 
myötä neljäs sija. Anna painottaa kanssani enemmän koulukiemuroihin. Minussa on kyllä voittaja-aineista, joten 
näytöt nähdään tulevaisuudessa! Lähitulevaisuuden suunnitelmissani on löytää hyvä uimapaikka, johon voin 
mennä kesän lämmössä pulahtamaan ja syödä paljon vihreetä sekä saada omistajiltani rakkautta ja huolenpitoa, 
sitä jos mitä herkkäsieluinen suomenmies kaipaa. Hyvää kesää kaikille! 

 



 

 

TAIKASADE 
  
  
Taikasade (Taika, Taikuli, Taiksu) on rodultaan gotlannin russponi. Russponit ovat yleensä 115 cm-130 cm korkeita 
(kantakirjattavat yksilöt). Ponirotu on rakenteeltaan vahva. Jalostettuja käyttötarkoituksia ovat ratsastus-, ravi- ja 
ajokäyttö. Russit ovat yleensä hyväluonteisia ja kilttejä. Kaikki värit paitsi valkovoikko, kimo, hallakot, päistäriköt 
sekä tobianokuviot ovat sallittuja. Yleisin väri on ruunikko. 
  
  
Taika on syntynyt 10.6.2008. Viholan ratsastuskouluun se tuli vuoden 2019 loppukesästä. Sen emä on Sikurina ja 
isä Ernst Rivaldo, joka on myös menestynyt raviponi. Väriltään Taika on tummanruunikko. Taika on luonteeltaan 
rohkea, utelias ja ystävällinen, kuitenkin varustettuna pienellä tammamaisuudella ja pilkkeellä silmäkulmassa. 
  
  
Taikaa alettiin varsinaisesti ratsastamaan vasta sen tullessa Viholaan. Taika on tänä keväänä aloittanut tuntipo-
nina. Ratsastaessa se on yritteliäs, mutta osaa myös välttää työnteon. Taika on monipuolinen poni sekä koulussa 
että esteillä. Taika tykkää hypätä ja mennä radalla. 
 
t. Anne H 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

KESÄRISTIKKO   

 

1. Victorian rotu 

2. Märkivä tulehduskohta kaviossa 

3. Lyhenne suomenpuoliverisestä 

4. Fian oikea nimi 

5. loishäätö 

6. Gotlannin- 

7. Olkea, purua tai turvetta käytetään tällaisena 

8. Merkitsee tuomarin kommentit pöytäkirjaan 

9. Koko rata leikkaa eli – 

10. Antaa merkin ajanottajalle estekisoissa 

11. Babyn oikea nimi 

12. Esteen osa 

13. Viheltää pilliin kisoissa 

14. Etuosa- tai takaosa- 

15. Tähteä pienempi merkki  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevennys        1/2021 

 

 

NoRan jäsenlehti Kevennys. 

Seuraava Kevennys ilmestyy joulukuussa 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  

 
 
 
 
 
 
 

Ristikon oikeat vastaukset: 1. tinker 2. paise 3. FWB 4. Eufooria 5. madotus 6. russ 

7. kuivike 8. sihteeri 9. lävistäjä 10. liputtaja 11. C’mon 12. puomi 13. tuomari 14. käännös 15. pilkku 
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