
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEVENNYS  
Nokian Ratsastajat Ry:n jäsenlehti 2/2021 
 



 

 

Nokian Ratsastajat Ry 

Jäsenmaksut vuonna 2022 

 

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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Seuran toimintaa tukemassa vuonna 2021: 
 
 

   
 
 
 

 

Nettisivut: nokianratsastajat.sporttisaitti.com 

Instagram: @nokianratsastajat 

Facebookissa: Nokian Ratsastajat 
 

http://nokianratsastajat.sporttisaitti.com/


 

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
 
Niin se on vaan tämäkin vuosi hujahtanut äkkiä. Vieläkin korona varjostaa päiviämme, mutta onneksi rokotusten myötä 
olemme voineet toteuttaa kaikki syksylle suunnitellut tapahtumat päivälleen. Neljän hyvin sujuneen kilpailun lisäksi pää-
simme viettämään myös pikkujouluja. Sitä on niin tottunut näkemään ihmiset enemmän tai vähemmän rähjäisinä ja likai-
sissa vaatteissa tallilla, että joutui miltei hieraisemaan silmiään, jotta tunnisti ensinäkemältä ketään tuttua aikuisten pikku-
jouluissa Keilaamossa. Ratsastusseuran pikkujouluissa kun oltiin, niin hevoset olivat luonnollisesti yhtenä osana illan ohjel-
maa. Kisailimme pareittain hevosaiheisessa tietovisassa ja katselimme kokoustilan televisioruudulta vanhoja kuvia Viholan 
ratsastuskoulun hevosista, poneista ja ratsastajista. Oli kiva katsella, vaikka monissa kuvissa oli minulle vieraita tapauk-
sia.  Viholan ratsastuskouluhan on perustettu jo vuonna 1987 ja itse olen pyörinyt tallilla nyt yhteensä 6,5 vuotta, joten oli 
sangen luonnollista, etten kaikkia tunnistanut.  
 
Jos sitä on välillä vaikea tunnistaa tallin väkeä tavallisissa kuteissa siviilissä, niin hevosista ja poneista voi myös erehtyä eri 
vuodenaikoina. Kesällä niin virtaviivaisen muotoisista, kiiltävistä ja sileäkarvaisista ystävistämme osa muuttuu talven tullen 
aivan pörröisiksi karvamöhköfanteiksi. Oma lukunsa ja taiteenlajinsa ovat vielä talvella klipatut hevoset. Voin kuvitella, että 
vähemmän asiaan vihkiytymättömät ihmiset saattavat ihmetellä näitten karvapeitteeltään kummallisen näköisten hevosten 
olemusta. Hevosten klippaamistapoja onkin monenlaisia ja klippaamalla voi myös koristella hevosia. Tallin Ulla-suomenhe-
vosellakin on ollut ihana sydän takapäässään. 
 
Kiitos ja kumarrus! Kolmen vuoden puheenjohtajarupeamani on loppusuoralla. Ensi vuonna ohjakset ottaa haltuunsa tallilta 
jo ennestään monille tuttu Heta Himanen. Ilahduttavasti saimme hallitukseen uusia jäseniä ja näin toiminnan jatkuminen 
virkeänä on turvattu. Vaikka poistunkin tällä erää seuran hallituksesta, niin aion jatkossakin näkyä ja talkoilla tapahtumissa. 

Täytyyhän tässä kilvoitella vuoden Ahkera talkoilija -kiertopokaalin saamisesta 😉 
 
Tunnelmallista joulunaikaa ja kaikkea hyvää uuteen vuoteen 2022 toivottaen,  
Johanna 
 

 

 

 



 

 

Jemine NLD 3.7.1991 – 12.11.2021 

 

Jemine aka Jesse saapui Suomeen Hollannista Jukka Rantasen tuomana keväällä 1997. Jesse ehti ennen Calle tulo-
aan käväistä estehepan hommissa niin Tom Hägglundilla kuin Susanna Kankaansivulla. Taisipa Jukka itsekin Jes-
sellä jossain kohtaa hieman esteitä kilpailla. Ehkä voisi kuitenkin todeta, että näissä estetykin hommissa yhteistyö 
ei koskaan hioutunut saumattomaksi persoonallisen hevosen ja uusien omistajien välillä, ja Jesse palasikin Jukalle, 
josta Ca Jessen osti vuonna 2000. Eipä se alku tämän luonteikkaan hevosen kanssa erityisen helppo ollutkaan; al-
kuvuosina rataa kiertäessä peruutettiin vähintään yhtä paljon kuin liikuttiin eteenpäin ja ojanpohjat kävivät varsin 
tutuiksi. Jessen bravuuri olikin aina salamannopea käännähdys 180-astetta – usein kiljahduksella tahditettuna. 
Sekä Ca että allekirjoittanut muistavat molemmat sen epätodellisen riemukkaan hetken, kun pääsivät ensim-
mäistä kertaa radan kokonaan ympäri ilman tätä klassista käännähdystä. Vuosien saatossa asiat helpottuivat ja 
Jesselle lajityypillinen porsastelu muutti ainakin muotoaan. Ca kävi jopa kerran koulukisoissa kilpailemassa Jes-
sellä ruusuke kotiin tuomisina. Samoin allekirjoittanut starttasi parit seurakisat ja kävi Jessellä Can tunneilla sekä 
Sepon valmennuksissa, kunnes sai porttikiellon liiallisesta häiriköinnistä ja muiden ratsujen villitsemisestä joh-
tuen. Maneesiin Jesse ei koskaan tottunut vaan riehaantui siellä aina kiusallisella tavalla. Sen sijaan pilkkopime-
ässä maastoilu ja ratailu sujuivat lähes ongelmitta. Ja kunnostautuihan Jesse myös Can sienestyshevosena syksyi-
sin. Allekirjoittaneen viimeiset ratsastelut muuttuivat vauvamahan myötä jo alkutalvesta lenkkeilyksi. Jesse so-
peutui myös lenkkeilyhevosen rooliin täydellisesti ja muutenkin käyttäytyi historiallisen kiltisti koko tämän ajan.  

Ihan ilman haavereita ei Jesse elämästä selvinnyt vaan pari jännerikkoa ja yksi hankosidevamma vuosien varrella 
kuntoutettiin ahkeralla talutuksella ja kävelyllä. Osa vammoista oli vahvasti itseaiheutettuja – jalkojen hyvinvoin-
tia ei varsinaisesti edistänyt tarhamatkalla karkailut ja tarhassa laukkailut. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä Jes-
sen tarha pitikin aina rajata postimerkin kokoiseksi ja traktorin vierailut rajoittaa herran hyviin hetkiin.  

Jessen suhde rutiineihin oli aina varsin lämmin. Asiat piti aina tehdä samalla tavalla ja pienetkin muutokset rutii-
neissa tai ympäristössä hän kyllä huomasi ja ilmoitti välittömästi tyytymättömyytensä. Rutiineista tietämättömällä 
oli takuuvarmasti haasteita satuloinnissa ja ehkä 
myös selässä pysymisessä. Satuloinnissa piti 
muun muassa osata tarjota sokeria oikealla het-
kellä, jos halusi saada pään alas, piti osata raa-
pia hänen itsensä osoittamasta paikasta tieten-
kään unohtamatta tarkasti samana toistuvia 
pyörähdys- ja pissaamisrutiineja. Jouluaamut 
olivat hyvä esimerkki muuttuneesta rutiinista. 
Kaikki jouluratsastuksessa käyneet muistavat, 
kuinka Jesse aina lämmitteli itse itsensä lauk-
kaamalla karsinassaan heti aamutuimaan. 
Tarkka poika huomasi, että väki oli muutaman 
tunnin liian aikaisin liikenteessä.  

Marraskuussa Jesse kirjaimellisesti laukkasi veh-
reämmille laitumille persoonalleen sopivasti 
saappaat jalassa 30 vuoden kunnioitettavassa 
iässä. Kesällä ehdittiin vielä kippistellä Jessen 
pyöreille vuosille. Vaikka ikää oli ehtinyt jo tä-
mänkin verran tälle ikinuorelle kertyä, pysyi Jes-
sen persoona samanlaisena loppuun asti. Vielä 
viimeisenä syksynäänkin Jesse oli varsin oma it-
sensä ja porsasteli asiaankuuluvalla tavalla.  

 

-Suvi- 

 



 

 

Esittelyssä poniope Anette Karimäki 

Moikka! Olen 19-vuotias Nokialainen nuori. Valmistuin keväällä 2021 lukiosta. Viime kesän vietin Särkänniemen 
Koiramäessä eläintenhoitajana. Ponikentältä mut voi bongata maanantaista keskiviikkoon. Joulukuussa olen 
opetöiden lisäksi jälleen Koiramäessä joulutapahtuman merkeissä.   

 

Ratsastuksen aloitin Viholassa vuoden 2008 paikkeilla, kaverini heppa-
hulluuden innoittamana. Ihka ensimmäisellä ratsastustunnillani ratsuna 
toimi risteytysruuna Derrick T ”Eppu”(kuva vasemmalla) ja hevoskärpä-
nen puraisi heti. Vanhasta ja viisaasta Epusta tulikin kertaheitolla pienen 
ponitytön ehdoton lempiponi useiksi vuosiksi. Viikossa tallilla vietetyt 
päivät lisääntyivät pikkuhiljaa, ensin kavereiden tunteja seuraten, pian 
kuvioihin astui ponikerho ja myöhemmin alkeistunneilla avustami-
nen.  Parhaimmillaan tallille pyöräiltiin lähes päivittäin. Talvisin matka 
taittui kyydin puuttuessa kävellenkin. Vuosien saatossa lempiponejakin 
oli useita, tätä virkaa saivat toimittaa mm.  nykyäänkin Viholassa asusta-
vat Rampsu ja Feli.   

 

 

 

Vuonna 2015 sain vihdoin monen mutkan ja 
sattuman kautta ensimmäisen virallisen hoi-
toponini, risteytysponiruuna Kristofferin. Ris-
ton kanssa samanaikaisesti hoidin hetken 
Vokan Verso ”Vuokko” suomenhevostam-
maa. Riston kanssa opin hurjan paljon, vas-
toinkäymisiltä kun ei vältytty. Lopulta 
vuonna 2017 Risto pääsi ihanaan eläkekotiin, 
jossa olen muutamaan otteeseen ponia käy-
nyt moikkaamassa. Riston jälkeen en osan-
nut olla ilman hoitoponia ja kuvioihin astui-
kin ratsuponiruuna Plastus. Lassin kanssa 
pyörittiin jonkin verran myös estetehotunneilla. Näihin aikoihin hoidin lisäksi silloisen poniope Riikan Riku he-
vosta. Kaikista viimeisimpänä hoitoponina toimi Napero, joka edelleen opettaa uusia lapsia ratsastuksen saloi-

hin.   

Estetehotunneilla pidempään vakiratsuna toimi Lassin lisäksi 
Henkka, jonka eläköidyttyä rankemmista hyppyhommista, jatket-
tiin Rapiirin kanssa. Henkan suuria saappaita oli kuitenkin hirmu 
vaikea täyttää ja lempiponia kysyttäessä vastaan yhä nykyäänkin 
empimättä Henkan.   
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2017 vuoden lopussa vaihdoin Riikan perässä tallia Mäkkylään, jossa silloin toimi Harmoniatallin toimipiste. Tie vei 
kuitenkin Pirkkalan ratsastuskoululle, jossa ratsastan edelleen kisaryhmässä kaksi kertaa viikossa, kerran este- ja 
kerran koulutunnilla. Kesällä osallistuin toista kertaa Tuntiratsastajien mestaruuskisoihin, jotka järjestettiin tänä 
vuonna Ypäjän Hevosopistolla, reissu oli huikea, mutta se onkin jo ihan oma tarinansa. 

 

 Heppailut eivät kuitenkaan rajoitu näihin kah-
teen viikkotuntiin. Keväällä 2019 päädyin tutus-
tumaan tuttavan islanninhevosiin. Tällä reissulla 
murenivat ennakkoluulot issikoista jäykkinä vael-
lustallien jonoponeina. Tällä hetkellä touhuan 
kahden ihanan issikan kanssa aina silloin, kun ai-
kaa töiltä, valmennuksilta ja kevään pääsykokei-
siin luvulta liikenee. Näiden kanssa ollaan käyty 
jopa muutamissa harjoituskisoissa, toki hel-
poissa luokissa, kohtalaisella menestyksellä. En-
simmäisistä estekisoistaan Hiltsu nappasi kol-
mannen sijan 40-50cm luokasta, toisissa 60cm 
luokasta toisen sijan. Issikoiden kautta olen saa-
nut mahdollisuuden avustaa myös pararatsasta-
jia. Vuosien aikana olen saanut tutustua jos jon-

kinlaisiin karvakorviin, joista jokaisen kanssa vietetystä ajasta on jotain jäänyt käteen matkalla paremmaksi rat-
sastajaksi ja ennen kaikkea hevosenkäsittelijäksi.   

Huh, juttua vanhoista hevosista ja kokemuksista riittäisi, vaikka kuinka, kaikki ihanat muistot tempaisivat mu-
kaansa... Mutta tässäpä lyhyesti heppailuhistoriani aina alusta tähän päivään saakka.  Aina saa nykäistä hihasta, 
mikäli mitään kysyttävää on!  

Ihanaa Joulunodotusta, törmäillään tallilla!  
Anette 
 

 



 

 

Prinssin puomicup voittaja - haastattelu 

 
ISABELLA ENLUND - puomiluokka 
 
1. Nimi ja ikä? Isabella 8v. 
2. Ratsu/ratsut joilla osallistuit seuramestaruuksiin / puomicu-
piin? Petteri 
3.Miltä nyt tuntuu? Voittoisalta! 
4. Paras kisamuistosi tältä kaudelta?  
Pääsin ihanalla Petterillä ja voitin! 
5. Kummasta pidät enemmän: koulu- vai esteratsastuksesta? 
Miksi?  
Este, koska niitä olen harjoitellut enemmän 
6. Vahvuutesi ja heikkoutesi kilpailijana? 
Vahvuus: yhteistyö ponin kanssa, heikkous: vähäinen kisakoke-
mus 
7. Aiotko osallistua kisoihin ensi vuonna? Aion 
8. Tavoitteesi ratsastajana (tulevalle vuodelle ja pidemmällä 
tähtäimellä)? Kehittyä esteissä ja parantaa suorituksia 
 

 

 

 

EMILIA HÄNNINEN - ristikkoluokka 
 
1. Nimi ja ikä? Emilia Hänninen 10.v 
2. Ratsu/ratsut joilla osallistuit seuramestaruuksiin / 
puomicupiin? Puuha-Pete eli Puuhis 
3.Miltä nyt tuntuu? Hienolta! 
4. Paras kisamuistosi tältä kaudelta?  
Hyvä, saumaton yhteistyö Puuhiksen kanssa, josta pal-
kintona Prinssin puomicupin voitto! 
5. Kummasta pidät enemmän: koulu- vai esteratsas-
tuksesta? Miksi? 
Esteratsastuksesta, koska pidän vauhdikkaasta ratsasta-
misesta. 
6. Vahvuutesi ja heikkoutesi kilpailijana? 
Vahvuuteni kilpailijana on tahtotila ja sinnikkyys. Heik-
kouteni kilpailijana on vähäinen kilpailukokemus. 
7. Aiotko osallistua kisoihin ensi vuonna? Todennäköi-
sesti. 
8. Tavoitteesi ratsastajana (tulevalle vuodelle ja pi-
demmällä tähtäimellä)?  
Kehittyä ratsastajana ja nauttia ratsastuksen tuomasta 

ilosta 😄 
 

 
 



 

 

SEURAMESTARIT 2021 HAASTATELTAVANA: 

 
MINIMESTARI - Roosa Korhonen 
 
1. Nimi ja ikä? Roosa Korhonen, 11v.  
2. Ratsu/ratsut joilla osallistuit seura-
mestaruuksiin?  
Osallistuin Rapidolla eli tutummin Ramp-
sulla.  
3. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu.  
4. Paras kisamuistosi tältä kaudelta? Mi-
nimestaruuden voitto.  
5. Kummasta pidät enemmän: koulu- vai 
esteratsastuksesta? Miksi? 
Esteratsastuksesta. Se on vain kivempaa 
ja vauhdikkaampaa.  
6. Vahvuutesi ja heikkoutesi kilpailijana? 
Yritän aina parhaani ja yritän oppia vir-
heistä. Olen huono häviäjä.  
7. Aiotko osallistua kisoihin ensi vuonna? 
Aion.  
8. Tavoitteesi ratsastajana (tulevalle 
vuodelle tai pidemmällä tähtäimellä)? 
Tavoitteena siirtyä ristikoista isompiin 
luokkiin. 
 

PONIMESTARI - Jane Pulakka 
 
1. Nimi ja ikä? Jane Pulakka 13-vuotias. 
2. Ratsu/ratsut joilla osallistuit seuramestaruuksiin? 
Ullalla koulu-osuus ja Pojulla este-osuus. 
3. Miltä nyt tuntuu? Tuntuu ihan hyvältä! 
4. Paras kisamuistosi tältä kaudelta? 
Paras kisamuisto oli ehdottomasti Ullan kanssa yk-
kössija seuramestaruuksien kouluosuudesta. 
5. Kummasta pidät enemmän: koulu- vai esterat-
sastuksesta? Miksi? 
Pidän aikalailla molemmista! Esteratsastuksessa tar-
vitaan aika paljon myös kouluratsastus taitoja, joten 
ne liittyvät paljon toisiinsa, vaikka ovatkin täysin eri 
asia. Olen kuitenkin parempi kouluratsastaja, mutta 
enköhän mä esteissäkin pikkuhiljaa kehity. 
6. Vahvuutesi ja heikkoutesi kilpailijana? 
Vahvuuteni on se, että en lannistu jos en sijoitu. 
Heikkoutena taas se, että minulla on aika lyhyt 
pinna, joten menetän aika helposti hermoni. 
7. Aiotko osallistua kisoihin ensi vuonna? 
Ehdottomasti aion! Jatkan Vapulla valmentautu-
mista ja sillä sitten kisoihinkin. 
8. Tavoitteesi ratsastajana (tulevalle vuodelle tai pi-
demmällä tähtäimellä)? 
Tavoitteena olisi ainakin kehittyä esteillä Vapun 
kanssa ja saada kantapäät pysymään alhaalla. 



 

 

 
 
JUNIORIMESTARI - Aada Korpi 
 
1. Nimi ja ikä? Aada Korpi, 13v 
2. Ratsu/ratsut joilla osallistuit seuramestaruuksiin? 
Quintender Avo’ Z ”Vini”  
3. Miltä nyt tuntuu? Tuntuu ihan kivalta  
4. Paras kisamuistosi tältä kaudelta? Paras kisamuisto 
kaudelta 2021 on PoweRin järjestämät aluekoulukisat 
joissa mentiin Vinin kanssa HeB  ja Topin kanssa viimeset 
kisat korpikylässä vaikka verkassa pääsin maistamaan 
hiekkaa. 
5.  Kummasta pidät enemmän: koulu- vai esteratsas-
tuksesta? Miksi? 
Tällähetkellä pidän kouluratsastusta “päälajina” joten pi-
dän siitä enemmän, pidän kouluratsastuksesta enem-
män koska haluan päästä kehittymään siinä, mutta este-
ratsatuksessakaan ei ole mitään vikaa ja haluan päästä 
siinäkin kehittymään koska Vini oli ostettu enemmän sii-
hen tarkotukseen. 
6. Vahvuutesi ja heikkoutesi kilpailijana? 
Vahvuudet kilpailijana on hyvä muisti, jonka ansiosta 
muistan radat helpommin.                            Heikkoudet on 
se kuinka tarkka oon joka meinaa sitä, että jos mokaan 
yhden asian radalla niin silloin koko rata on pilalla. 
7. Aiotko osallistua kisoihin ensi vuonna? 
Toiveissa olis, että päästäs kisaan ens kaudella mahdolli-
simman paljon molempia lajeja! 
8. Tavoitteesi ratsastajana (tulevalle vuodelle tai pi-
demmällä tähtäimellä)? 
Tavoitteita ratsastajan olis päästä mahdollisimman pitkälle ja päästä tän hetkisitä peloista yli! 

 
 
Nokian Ratsastajat ry kiittää lämmöllä Kirsti 
Kautialaa pitkäaikaisesta toiminnasta seuran 
toiminnantarkastajana. 
 
Kuvassa Kirsti valjastaa Augustia 
Luomajärven hevoskievarissa 2016. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Quinterder avo’s Z  - ”Vini” 

 
 
Keväällä päätettiin laittaa meidän Topi-poni myyntiin ja etsiä osaavaa äiti-tytär hevosta tilalle. Topi löysikin touko-
kuun lopussa uuden kodin.  
 
Ponin uuden kodin löydyttyä aloitettiin aktiivisesti etsimään sopivia hevosia eri myyntipalstoilta, mutta nopeasti 
tulikin huomattua, että potentiaaliset hevoset myytiin todella nopeasti ja muutama myytiin käytännössä suoraan 
meidän nenän edestä. Tuli myös nähtyä kaikenlaisia ilmoituksia ja myyjiä niiden takana.  
Latviasta löytyi potentiaalinen hevonen, joka varattiin, mutta hevonen ei läpäissyt ostotarkastusta, joten sitä ei 
sitten ostettu.  
Yhtä hevosta käytiin myös kokeilemassa Aadan ja Janskin kanssa Helsingin suunnalla, mutta se ei ollut meille so-
piva.  
 
Heinäkuun ekana lauantaina myyntiin tuli 13-vuotias ruuna Kiuruvedellä.  
Hevonen kuulosti oikein lupaavalta ja lähdettiinkin Aadan kanssa heti maanantaina kokeilemaan hevosta. Hevo-
nen oli juuri sitä mitä myynti-ilmoituksessa luvattiin ja tykästyttiin heti kilttiin ja rauhalliseen ruunaan.  
Päätettiin jo kotimatkalla, että tämä hevonen meille ostetaan. Hevosesta oli tullut paljon kyselyjä, joten makset-
tiin heti varausmaksu ja sovittiin, että hevonen haetaan reilun parin viikon päästä. Ostotarkastusta ei teetetty, 
koska nähtävänä oli tuoreet eläinlääkärin lausunnot.  
Vini haettiin 19.7 Nokialle.  
 
Vini on 2008 syntynyt Zangersheide-ruuna. Vini on todella kiltti ja kuuliainen hevonen ja sen kanssa onnistuu mel-
keinpä mikä vaan.  
 
Aada on ehtinyt käymään Vinin kanssa seuratason koulu- ja estekisoissa sekä yhdet aluetason koulukisat.  
Kisoista on saatu hyviä tuloksia ja muutama voittokin on saavutettu. Aada voitti Vinillä myös NoRan 2021 juniori-
mestaruuden.  
 
Itse käyn tällä hetkellä noin kerran viikossa ratsastamassa kevyemmin Vinillä eli maastoillaan ja mennään radalla.  
 
Tulevaisuuden suunnitelmissa on nyt treenata talvi ja keväällä kisakausi jatkuu. Aada jatkaa Vinin kanssa kisaa-
mista koulu- ja estekisoissa seura- ja aluetasolla.  
-Niina  



 

 

 

 
 
 



 

 

 
NOKIAN RATSASTAJAT RY:N HALLITUS 2022 ESITTÄYTYY 

 

Puheenjohtaja Heta 
Nimi (ja ikä, jos haluat kertoa)? Heta Himanen, 23v 
Hevoshistoriasi lyhyesti - miten alkoi ja miten pää-
dyit Viholaan? 
Olen aloittanut aktiivisen hevosharrastuksen 7-vuo-
tiaana saatuani ensimmäisen ponini Sulon syntymä-
päivälahjaksi. Sulon kodiksi päätyi helpon valinnan 
jälkeen Vihola, jossa olen siitä päivästä alkaen käy-
nyt. 
Paras/hauskin heppamuistosi? 
legendaarisin muisto on Sulon ja Ellin (tallin vanhan 
ponin) seikkailut Vesilahdessa. Pääsimme Janskin 
kanssa ajelemaan poneilla pitkin Hinsalan raittia 
noin 8–9 vuoden iässä. 
Lempihevosrotu?  
Shetlanninponit ja suomenhevoset käyvät kovaa 
kamppailua paremmuudesta 
Lemppariheppa Viholasta? 
Lempihevosina tietenkin Poju ja Saana, hieman ko-
tiinpäin menevä vastaus. Petteri pitää todella hyvää 
3. sijaa. 
Mikä on mielestäsi seuratoiminnassa tärkeintä? 
Seuratoiminnassa tärkeintä on yhteisöllisyys. Omaan junioriaikaan kuului oleellisesti talkoilu seurankisoissa. Parasta oli talli-
kaverien kanssa yhdessä tekeminen. Ilman tätä osallistumista monet erilaiset muistot ja mahdollisuudet oppia olisivat jää-
neet saamatta.  

 

Varapuheenjohtaja Niina 
 
1. Nimi (ja ikä, jos haluat kertoa)?  
Niina Korpi, 38.v 
2. Hevoshistoriasi lyhyesti - miten alkoi ja miten päädyit 
Viholaan?  
Kävin nuorempana hoitamassa hevosia ja ratsastamassa 
silloin tällöin, mutta se jäi jossakin vaiheessa ja uudelleen 
hevosten pariin päädyin, kun tyttäreni Aada aloitti ratsas-
tuksen Viholassa noin 5-6 vuotta sitten.  
3. Paras/hauskin heppamuistosi? 
Oman hevosen ostaminen 
4. Lempihevosrotu? 
Unelmieni hevonen olisi Friisiläinen upean ulkomuotonsa 
takia 
5. Lemppariheppa Viholasta? 
Pakko vastata, että oma hevoseni Vini. Jos tallin hevosista 
pitää valita, niin sanoisin, että Saana 
6. Mikä on mielestäsi seuratoiminnassa tärkeintä?  
Mukava porukka ja yhteisöllisyys!  
 

 

 



 

 

 

Sihteeri (hallituksen ulkopuolella) Jenni 
 
1. Nimi (ja ikä, jos haluat kertoa)?  
Jenni Rautanen (ikuisesti 25 v.) 
2. Hevoshistoriasi lyhyesti - miten 
alkoi ja miten päädyit Viholaan? 
Vartuin lämminveriravureiden pa-
rissa. Se oli perheemme yhteinen 
harrastus useiden vuosien ajan. 
Isäni valmensi, ohjasti ja pienimuo-
toisesti kasvatti ravureita omiin tar-
peisiin.  Nuoruudessani kävin myös 
Viholan ratsastuskoululla (vanhassa 
Viholassa) ja sitä kautta tuli ensikos-
ketus ratsupuoleen. Vuodet 2006–
2018 pidin taukoa hevoshommista, 
kunnes 2018 tyttären ratsastushar-
rastuksen myötä aloitin jälleen käymään tunneilla kerta viikkoon. Tällä hetkellä Viholassa myös liikutan Vekku-papparaista 
säännöllisesti. 
3. Paras/hauskin heppamuistosi? 
Muistoja on paljon. Voiko luetella muutamia? Luettelen kuitenkin. Tapaninpäivän ratsastukset. Ravireissut. Pitkät kesäillat 
vaan hengaillen hevosten parissa. Maastolenkit ja heppaleirit.  
4.  Lempihevosrotu? 
Lempihevosrotu on vaikea, koska enemmän kiinnyn tai pidän yksilöstä ja sen ominaisuuksista. Lisäksi se mihin käyttöön he-
vonen tulisi vaikuttaisi myös rotuvalintaan. 
5. Lemppariheppa Viholasta? 
Lemppariheppa on Vekku. Poneista Kia.  
6. Mikä on mielestäsi seuratoiminnassa tärkeintä?  
Hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki. Kannustetaan ja tuetaan toinen toisiamme.  

 

Rahastonhoitaja Anne K 
 
1. Nimi ja ikä (jos haluat kertoa)? Anne 43v  
2. Hevoshistoriasi lyhyesti - miten alkoi ja miten päädyit Viholaan?  
9v aloitin ratsastuksen ja olin aktiivinen hevostyttö lukioikään saakka. V.2013 
palasin hevosten pariin aloittamalla ratsastuksen Viholassa.  
3. Paras/hauskin heppamuistosi? 
Varmaankin nuorena voitetut ruusukkeet ja pitkäaikainen tanskalainen puoli-
verinen hoitoheppa Lille Fyr.  
4. Lempihevosrotu? Varmaankin suomenhevonen. 
5. Lemppariheppa Viholasta? Vekku  
6. Mikä on mielestäsi seuratoiminnassa tärkeintä?  
Yhdessä tekeminen ja lasten ja nuorten harrastamisen tukeminen. Noran halli-
tuksessa jatkan nyt kolmatta vuotta ja rahastonhoitajana aloitin tänä vuonna 
(2021). 
 

 

 

 

 

 



 

 

Jäsensihteeri Janski 
 
 
1. Nimi (ja ikä, jos haluat kertoa)? Janina Ai-
rikainen, 24 v. 

 
2. Hevoshistoriasi lyhyesti - miten alkoi ja 
miten päädyit Viholaan? Ekan kerran taisin 
istua Viholassa ponin selässä 2-vuotiaana, 
mutta alkeiskurssin aloitin 6-vuotiaana 
vuonna 2003 ja siitä asti olen enemmän tai 
vähemmän häärännyt tallilla. Sukuvika, luuli-
sin.. :) 
3. Paras/hauskin heppamuistosi? Hauskin ti-
lanne taitaa yhä olla se, kun tipuin kisoissa 
Baby-Simolta ja mukana ollut kaverini yritti 
äkkiä puntata mut takaisin kyytiin kisaradan 
puolella, mutta lensin satulan yli maahan he-
vosen toiselle puolelle. Seuraava ratsukko 
joutui hetken odottelemaan vuoroaan… Pa-
ras muisto lienee ensimmäisen oman hevo-
seni Huldan syntymä. 

 
4. Lempihevosrotu? Suomenhevonen varmaankin. 
5. Lemppariheppa Viholasta? Cassu ehdottomasti! Eetu on kyllä myös valloittanut sydämeni, vaikka pitkään yritin pysyä sen 
suhteen neutraalina. 
6. Mikä on mielestäsi seuratoiminnassa tärkeintä? Henkilökohtaisesti nautin tapahtumien järjestämistä ja kaikenlaisesta 
organisoimisesta, mutta yleisellä tasolla seuratoiminnassa on mielestäni tärkeintä yhdessä tekeminen ja seuran jäsenten 
auttaminen harrastuksen parissa. 
 

 

Hallituksen jäsen Anne H 
 

 
1. Nimi (ja ikä, jos haluat kertoa)? Anne Hautamäki 51 v 
2. Hevoshistoriasi lyhyesti - miten alkoi ja miten päädyit Viholaan?  
Ensimmäisen kerran nousin hevosen selkään 9-vuotiaana serkkuni innoitta-
mana. Myöhemmin kävin ravitallilla Ulvilassa ja ratsastuskoulussa Porissa. 
Kerttu-tyttären kanssa tulimme Viholaan v.2013, jolloin hän aloitti alkeiskurs-
sin. 
3. Paras/hauskin heppamuistosi?  
Puuhis pudotti ratsastajansa ja innostui laukkaamaan ympäri kenttää anta-
matta kiinni. Loppujen lopuksi kompastui ohjiin ja muksahti istumaan aivan 
kuin koira. Ca totesi siihen vain, että " Sillai siinä sitten käy" ja otti ponin 
kiinni. 
4. Lempihevosrotu? Suomenhevonen 
5. Lemppariheppa Viholasta? Virin Eko  
6. Mikä on mielestäsi seuratoiminnassa tärkeintä? Yhdessä toimiminen  
 

 

 

 



 

 

Hallituksen jäsen Lennu 
 
1.Nimi (ja ikä, jos haluat kertoa)? 
 Leena-Kaisa Toots, tuttavallisemmin Lennu, 40 v. 
2. Hevoshistoriasi lyhyesti - miten alkoi ja miten päädyit Viho-
laan?  
Asuin lapsuuteni Valkealassa ponitallin naapurissa, missä kävin 
ratsastustunneilla useamman vuoden säännöllisesti. Teini-iässä 
harrastus jäi, enkä vuosikausiin ollut hevosen selässä omia polt-
tareita lukuun ottamatta. Kun kaksi vanhinta tytärtä alkoivat 
hinkua ratsastustuntien perään, kysyin tallivinkkiä kaverilta, 
jonka tyttären tiesin käyneen tunneilla. Niin päädyimme Viho-
laan, enkä kauaa malttanut seurata sivusta, vaan löysin itseni 
Takaisin satulaan-kurssilta! 
3. Paras/hauskin heppamuistosi?  
Teininä olin viikon ratsastusleirillä Kuhmossa. Siellä oli ihan 
mielettömät maastot, ja tutustuin ensimmäistä kertaa elämäs-
säni issikoihin. Siellä voitin myös leirikisat esteitä rakastaneella 
suomenhevostammalla! 
4.  Lempihevosrotu? 
Hmm, vaikea! Kaikissa on omat hienoutensa. Mutta ehkä suo-
menhevoset ja issikat menee kumminkin kärkeen. 
5. Lemppariheppa Viholasta?  
Tätä tytötkin minulta aina välillä tivaa, enkä vielä kertaakaan 
ole osannut vastata – ihan mahdoton tehtävä nimetä vain yksi 
lemppari, kun jokainen on omalla tavallaan huipputyyppi! 
6. Mikä on mielestäsi seuratoiminnassa tärkeintä? 
Hyvä ja kannustava yhteishenki. 
 

Hallituksen jäsen Taru 
 
1. Nimi (ja ikä, jos haluat kertoa)? Taru Lipponen 
2. Hevoshistoriasi lyhyesti - miten alkoi ja miten päädyit Vi-
holaan? 
Heppahistoriani alkoi vanhasta Viholasta alkeiskurssilta noin 
1994. 
Pikakelaus tähän päivään käy eri tallien, oman hevosen Hilvan 
ja Hevosopiston kautta takaisin Viholaan. Väliin on myös jää-
nyt melkein 8 vuoden hevoselämätön pätkä.  
3. Paras/hauskin heppamuistosi? 
Vuosiin on mahtunut niin paljon ikimuistoisia hetkiä ja hevo-
sia, joten on tosi vaikea valita parasta. Näin talvella ehkä tu-
lee parhaiten mieleen maastolenkit Hilvan kanssa jolloin ve-
det valui vaan silmistä laukkapätkien aikana.. 
4. Lempihevosrotu? Ei ole lempparia 
5. Lemppariheppa Viholasta? Mikstura 
6. Mikä on mielestäsi seuratoiminnassa tärkeintä? 
Yhdessä tekeminen ja tarjota etenkin lapsille mahdollisuuksia 
tutustua hevosiin ja ratsastukseen paremmin.  
 
 

 
Lisäksi seuran hallituksessa mukana kaikille tuttu tallinomistajamme Ca sekä toiminnassa mukana hallituksen ulkopuolisena 
jäsenenä Sanna-Mari “Sannis” Laurila. Tulkaa nykimään hihoista tallilla, jos seuratoimintaan liittyen on kysymyksiä! 

 
 



 

 

Juorut 
 
11.6. Jörö lähti vihreämmille laitumille 
1.7. seuran merkkisuoritukset 
19.7. Aadan uusi hepo Vini tuli 
23.7. Fenix tuli taloon 
26.7. Tyyne-poni haettiin rajalta 
6.9. Anette aloitti ponitunnit ma-ke 
11.9. vuoden eka ponikeikka Tesomalle 
23.10. tulva Viholassa  
12.11. Jesse liittyi Jörön joukkoon 
13.11. uusi tamma haettiin Turusta 
 
 
 
 

 

 

Viholan ratsastuskoulu 

toivottaa kaikille  

Hyvää Joulua ja Onnea 

Vuodelle 2022! 

 

 

 
 

Läpi vuoden normaalit ratsastustunnit.  

Kysy lisää mittatilauskursseista. 

 

Tiedustelut Ca  

p. 0400 139 676  

 

Katso lisää: www.vihola.com 

 
 



 

 

NoRa:n Seuramestaruus 2021 

TULOKSET 

Este- ja kouluosuuksien pisteet on laskettu kunkin kilpailun luokkasijoituksen paremmuusjärjestyksen mukaan seu-
raavanlaisesti: ensimmäisestä sijasta 20 pistettä, toisesta sijasta 18 pistettä, kolmas sija 16 pistettä jne… (jaossa 
sijan mukaan 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 pistettä). Mestaruus ratkeaa yhteenlaskettujen este- ja koulupistei-
den perusteella, jolloin eniten pisteitä kerännyt ratsastaja voittaa. Tasapistetilanteissa kouluosuuden paremmuus 
ratkaisee. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

PRINSSIN PUOMICUP 

KOKONAISTULOKSET 2021 

 

Puomiluokka: 
 

Ratsastaja 1. osakilpailu 2. osakilpailu 3. osakilpailu 2 parasta osakilpailua: 

Isabella Enlund 33 21,5 35 68 

Sofia Rajamäki  29 33,5 62,5 

Jade Petro  25,5 28 59 

Hertta Kailanto  26,5 31,5 58 

Ella Toivonen 26 21,5 0 47,5 

Seela Seppänen   34,5 34,5 

Maisa Mikola   33,5 33,5 

Tyyne Vettenranta   32 32 

 

Ristikkoluokka: 
 

Ratsastaja 1. osakilpailu 2. osakilpailu 3. osakilpailu 2 parasta osakilpailua: 

Emilia Hänninen 36 25,5 35 71 

Roosa Korhonen 33,5 31 36 69,5 

Ronja Toots 33  33 66 

Inka Nurminen 28 26,5 33,5 61,5 

Ella Korhonen 25 22 32,5 57,5 

Enni Koskinen 30,5 26  56,5 

Aaron Hiltunen 29,5 22,5  52 

Pilvi Fingerroos 34   34 

Lotta Toots 33   33 

Elsa Kulmala 32   32 

Aino Raisamo   31,5 31,5 

Pieta Rissanen 31   31 

Salla Toukoniemi 27,5   27,5 

Minttu Huuki 0 -  0 

 
 



 

 

Kisatunnelmaa 10.10.2021

 
 
Puomicup voittajat:      
 
Isabella Enlund, puomiluokka 
Emilia Hänninen, ristikkoluokka 
 
DIPLOMI: kaikkiin vuoden 2021  
puomicup-osakilpailuihin osallistuneet: 
Isabella Enlund 
Ella Toivonen 
Emilia Hänninen 
Roosa Korhonen 
Inka Nurminen 
Ella Korhonen 

 
Seuramestarit: 
 
Roosa Korhonen, minimestaruus 
Jane Pulakka, ponimestaruus 
Aada Korpi, juniorimestaruus 
 

 
 

 
 
Vuoden talkoohenkilö: 
 
Heta-Mari Himanen 
 
Merkkisuoritukset 2021: 
 
Perusmerkki: 
Emilia Hänninen 
Ronja Toots 
Lotta Toots 
Pilvi Fingerroos 
 
Seuraa edustaneet: 
Aada Korpi, seura- ja aluetaso kouluratsastus ja esterat-
sastus 
Emmi Metsänvirta, seurataso esteratsastus 
Janina Airikainen, seura- ja aluetaso esteratsastus 

 

 
 
 
Ristikon vastaukset: 1. notkoselkä 2. vuoleminen 3. huulipuristin 4. hikiviila 5. lautanen 6. putsit 7. Peter 8. Puuha-
Pete 9. heinä 10. hammasloma 11. pienhevonen 12. Royal Pam 13. Puomicup 14. runko 15. Väiski 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kevennys        2/2021 

 

 

NoRan jäsenlehti Kevennys. 

Seuraava Kevennys ilmestyy kesäkuussa 2022. 

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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