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Lounais-Suomen alueella toimii iloinen ja aktiivinen
nuorisotiimi, joka koostuu neljästä nuoresta ympäri
aluetta.
Nuorisotiimi tuo
aluetoimintaan nuorten
näkemystä sekä valtavasti
uusia ideoita ja energiaa! He
ovat käytettävissä
esimerkiksi erilaisten
tapahtumien järjestämisessä
ja markkinoinnissa!

Nuorisotiimi aloitti alueellamme vuonna 2018.
Tiimiin kuuluvat Nonna Paalanen, Vilma Putko, Jessica
Pätsikkä sekä Laura Väisänen.
Tärkeänä linkkinä nuorisotiimissä toimii myös LounaisSuomen alueen nuorisovastaava Eliisa
Merivirta sekä nuorisotiimistä aluejaoston puolelle 2021
siirtynyt Jenna Tammi.
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JESSICA
2001
TURKU

Moikka! Olen Jessica Pätsikkä,
tänä vuonna 20 -vuotiaaksi kääntyvä Turkulainen.
Valmistuin ylioppilaaksi keväällä 2020, jonka jälkeen olen
pitänyt välivuotta tehden tallityöntekijän töitä. Syksyllä
olisi tarkoitus jatkaa opintoja valokuvauksen ja media-alan
parissa.
Ratsastustaustaa löytyy useammalta vuodelta, joista
viimeiset viisi ovat kuluneet oman hevosen Luikin kanssa.
Nyt tavoitteellinen kilpaileminen on jäänyt hevosen
siirtyessä pikkuhiljaa kevyemmälle käytölle.
Meillä on aivan mahtava porukka nuorisotiimissä joka
mielestäni tiivistyy vuosi vuodelta! Odotan innolla tulevaa
vuotta 2021 tiimin kanssa ja toivon, että pääsemme taas
toteuttamaan ideoitamme viime vuoden ollessa haastavampi.

VILMA
1997
RAUMA

Täällä kirjoittelee Vilma Putko Raumalta. 23 vuotiaasta
elämästäni olen melkeinpä puolet viettänyt hevosten
seurassa, joista viimeiset kolme oman hevosen kanssa.
Valitettavasti jouduin sen viime vuonna lopettamaan, joten nyt
edessä olisi uuden karvakorvan etsiminen harrastus kaveriksi.
Valmistuin keväällä 2018 sisustusartesaaniksi, mutta
työskentelen tällä hetkellä HKScanilla reisilinjahoitajana.
Haaveeni olisi vielä joku päivä palata koulun penkille.
Tästä vuodesta toivon paljon parempaa, jotta saadaan taas tiimi
täyteen iskuun ja päästään tekemään erilaisia tapahtumia, jotka
viime vuonna jäi toteuttamatta

NONNA

2001
PAIMIO

Moikka, tässä kirjoittelee Nonna Paalanen Turun
alueelta.
Pääsin syksyllä 2020 ylioppilaaksi Luostarivuoren Lyseon
lukiosta ja nyt vietän "välivuotta " tallityöntekijänä Paimiossa.
Arkeni on hevospainotteinen, sillä ihanan työn lisäksi meiltä
löytyy Aurasta oma kotitalli. Harrastan kouluratsastusta ja
treenaan aktiivisesti kilpakentille nuorien suomenhevosteni
kanssa. Muuten vapaaaikani kuluu ystävien ja erilaisten
projektien parissa.
Vuonna 2021 toivon, että pääsemme tiimin kanssa toteuttamaan ideoita
ja tapahtumia turvallisesti, emmekä joudu pitämään toista "hiljaista"
vuotta. Nuorisotiimissä parasta ehdottomasti on yhteishenki sekä luotto,
jokainen meistä saa olla oma itsensä ja täydennämme hyvin toisiamme.

LAURA

2004

PARAINEN

Hei! Olen Laura Väisänen. Olen 16-vuotias, asun
Paraisilla ja käyn Turussa Kerttulin lukiota.
Olen nuorisotiimin uusin jäsen ja on ollut todella mukava olla osa
tiimiä, vaikka vuosi 2020 olikin aika vaikea ja hiljainen. Aloitin
ratsastuksen vuokraponin kanssa, jonka jälkeen sain oman ponin ja
nyt minulla on ollut kaksi vuotta oma hevonen Ludde, jonka kanssa
olen kilpaillut esteillä kansallisella 110cm tasolla.
Nyt ollaan alettu treenaamaan enemmän kouluratsastustakin vaikka
esteet päälajina onkin.
Tykkään todella paljon treenaamisesta ja motivaatio hevosten kanssa on
korkealla. Päivät kuluukin aika hyvin siis koulun ja hevosten kanssa, sillä
ratsastan mahdollisuuksien tullen myös muilla hevosilla.
Toivotaan, että tänä vuonna päästäisiin kehittymään pidemmälle ja saataisiin
ehjempi kisakausi ja päästäisiin tietysti myös nuorisotiimin kanssa tositoimiin
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