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Loppukesä on alkanut mukavasti. Säät ovat vielä varsin kivoja kun liiat helteet helpottivat, mutta kesä vain 
tuntuu jatkuvan vaikka kyllä syksy selvästi jo kertoo tulostaan. Kosteus ja lämpö on synnyttänyt metsään 
parhaan kanttarellisadon vuosiin, tosin myös hirvikärpästen armeijat. Jotka  varmistavat sen, ettei hevosten 
kanssa ole maastoilemaan mitään asiaa ennen pakkasia. 
 
Pojjaat treenaa, vaviskaa tytöt 
Kerran viikossa koko kesän ovat kokoontuneet 
tiukkojen estetreenien merkeissä kolme kovaa 
sälliä: 
Nygårdin veljekset Roy ja Hakke sekä Julle 
Jokinen.  
Pojilla on kaikilla sopivat ja taitavat ponit, joilla 
riittää vauhtia ja meininkiä sen verran ettei 
ratsastus tunnu pitsin nypläämiseltä.  

 
Kuva:  vasemmalta Julle, Hakke  ja Roy 
 
Royhan on jo kunnostautunut menestyksellä 
Ventonsa kanssa aluetasolla tänä kesänä ja 
nuorempien tarkoitus on seurata perässä. 
Lähitavoitteeksi on asetettu talven harjoituskilpailu-
sarja Ehon tallilla, jossa kolmikko ei varmasti jää 
varmistelemaan vaan starttaa voitto mielessään, 
vaikka valmentaja sanoisi mitä. 
 
 
 
Ally sairaslomalla 
Juuri kun tuntikausi käynnistyi sairastui Ally 
jaloistansa. Sitä on nyt lääkitty ja lähiviikot 
näyttävät pääseekö se taas jatkamaan töitään. 
Vaivojen takana saattaa olla nuorempana loukattu 
takajalka, jota se on vaistomaisesti hieman 
säästellyt ja rasittanut näin pikkuhiljaa muita 

jalkojaan. Valitettavasti ei tällä hetkellä kovin 
hyvältä näytä. 
Vahvistusta opetustoimintaan tuo Veera-tamma,  
joka palailee äitiyslomalta syksyllä töihin. Kunhan 
se saa Sasu-varsaansa  hieman vieroitettua. Veera 
jäi tällä kertaa tyhjäksi, joten ensi kesänä meille ei 
tule lainkaan pikkuvarsoja. 
 
Ja kun Roni-poni on siirtynyt opetuskäyttöön niin  
pian hevosia on mukavasti tunneille, joille onkin 
syksyn myötä tullut oikein kivastii lisää ratsastajia. 
Ja toivotammekin heidät kaikki lämpimästi 
tervetulleeksi. 
 
 
Syksyn teema tunneilla 
 
Ratsastajajoukkomme ovat suurin osa jo sen 
verran kokeneita, että voimme keskittyä tunneilla jo 
myös hevoseen eikä vain ratsastajan tasapainoon 
ja selässä pysymiseen. 
Näinpä pikkuhiljaa yritetään oppia ratsastamaan 
hevonen oikein päin eli kulkemaan perään 
annossa. Tällöin se kantaa itsensä ja ratsastajan 
oikein, sen liikkeet tuntuvat  mukavemmilta 
ratsastajalle sekä hevonen itse säilyy terveempänä 
sen lihaksiston toimiessa oikein. 

 
Kuva1. Kun hevonen kulkee pyöreästi, se kantaa ratsastajansa 
tasapainossa. Kuvasssa hevonen ratsastettu eteen alas kuten 
esim tehdään alkuverryttelyssä. 



 
Kuva2. Päinvastaisessa tapauksessa hevonen pudottaa selän 
alas ja nostaa pään ylös. Se tuntee ratsastajan painon 
moninkertaisena. Ratsastaja istuu tasapainopisteen takana. 
(piirroskuvat kirjasta: Training Showjumpers) 
 
Kaikki hevosemme osaavat myödätä ja kulkea 
pyöreänä, jos vain ratsastajat osaavat ja sallivat. 
Se ei aina ole helppo asia oppia, koska siinä pitää 
jo tuntea ”takapuolessa” koska pitää ja koska 
myödätä, milloin antaa pohjetta ja milloin hellittää 
tai useimmiten vain istua hiljaa ja myötäillä 
hevosta. 
 
 

Daphnen kauden päätös 
. 
Epävarmoin odotuksin Ypäjälle lähdettiin 21-
23. elokuuta RJL:n 5-vuotiaiden Derbyyn. 
Daphnehan satutti etujalkaansa laitumella 
riehuessaan heti Lappeenrannan kisojen jälkeen. 
Kolmen viikon täysi huili aiheutti sen että kaikki 
suunnitellut harjoitteet jäivät tekemättä. 
Päätimme kuitenkin jalan kuntouduttua lähteä 
kisoihin. 
Ensimmäisessä osakilpailussa verryttely meni 
pitkäksi, koska varasimme siihen reilusti aikaa 
samalla kun kilpailut myöhästyivät aikataulustaan. 

Niinpä Daphne hieman väsähti radalla eikä 
esittänyt aivan niin loistokkaasti kuin se kykenee. 
Olimme silti kuudensia ja kolmas sija oli  vielä 
tavoitettavissa kahden kärkiratsukon ollessa 
pisteissä jo liian kaukana karussa. Näin 
ajattelimme. 
Sunnuntaina sitten Daphne tuntui radalla 
raviosuudella tosi hyvältä, suorastaa Super-
hyvältä. Niin hyvältä, että pääsi tämän onnettoman 
ratsastajan ajatus taas karkaamaan, ja muutamaksi 
sekunniksi lähdin ratsastamaan laukkaosuudella 
edellisen päivän rataa. Rytmi ja keskittyminen 
tietysti kärsivät pikaisista korjausliikkeistä 
oikaistuamme takaisin oikealle reitille. 
Kun raviosuudesta saimme arvosanan 8.0 
maininnoilla: ravi on joustavaa, ilmavaa, 
eteenpäinpyrkivää ja lennokasta, niin laukasta 
saimme 6,5 ja kuuliaisuudesta 5,8, joissa pisteissä 
näkyivät nuo tehdyt mokat.  
Nuorten hevosten MM-kilpailuissa Verdenissä 
tuomaroimassa ollut Maria Colliander tuli 
ystävällisesti lohduttamaan, että älä välitä pisteistä 
kun sinulla on noin hieno hevonen. 
Eniten reissusta taisi nauttia Justus-koiramme, joka 
huomasi kuinka paljon onkaan olemassa mukavia 
JackRussel-koiria ja muunkin merkkisiä 
karvaturreja. 
 
No, tässä on koko talvi aikaa treenata kovasti ja 
yrittää ensi kesänä uudestaan kärkisijoja 
päätavoitteena Breeder´s Prize-kasvattajakilpailu. 
Luokan voitti ylivoimaisesti MM-edustajamme Don 
Pedro Mikaela Soratien ratsastamana, omaa 
sijoitusta en välittänyt selvittää. Don Pedron 
tavoittamisessa meillä on kova jollei mahdoton työ, 
mutta ainakin yritetään. Hevosesta se ei jää kiinni, 
mutta ehtiikö vanha ratsastajansa oppimaan 
tarpeeksi uutta yhden talven aikana on suurempi 
kysymysmerkki. 

 
. 
 
.  
Tämä elokuunkin tiedote on pahasti myöhässä ja vajaa aiotusta. Yhtenä syynä kirjoittelun laiskuuteen on meillä 
käynnissä oleva sisäremontti. Kaikki huoneet saavat uudet lattiat ja keittö uusitaan. Olemmekin jo asustaneet 
kuukauden päivät kahta huonetta, joihinka on tungettu suurin piirtein tavarat ja kalusteet muista huoneista. 
Näinpä ei tilaa ole juuri aukoa edes läppäriä, tätäkin kirjoitan pc polvella keikkuen. Mutta parissa viikossa pitäisi 
saada keittiö valmiiksi, ja saamme taas muutakin kuin mikroruokaa. 
 
Hyvää alkusyksyä! 
 
 
 
www.perriertalli.fi  
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Syyskausi 2009  viikkopohja     
         
  Maanantai Tiistai Keskiviikko  Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai   
                 
                 
                 
18 - 19 Emilia Ronja    Leila Erika      
  Siiri Heli   Sanna Aija      
  Iida Heta   Marjo Kata      
   Aino      Ira        
                 
19 - 20 Belle Erika Erika Julius Essi      
  Anne Aija Nelli Tuulia Saara      
  Emma Greta Anne G Miisa       
    Katarina  Mari Lillli       
                 
                 
                 
                 
         
         
         
         
 


