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Niinpä saatiin syyskausi ja koulut käyntiin. Nyt aivan viime päivinä on tuntunut siltä että syksy alkaa saada 
voiton kesästä. Esirynnäkkönä oli hirmuinen myrsky, johon liittynyt trombi irroitti naapurin tallista katon. 
Voimakas tuuli katkoi kymmeniä puita ja yleensä juuri sähkölangoille. Eipä sellaista tuulta ole tarvinnut aiemmin 
kokea. Onneksi trombi oli kuivunut kokoon aivan maneesimme viereen, pyöriteltyään sitä ennen irronneen 
peltikaton yhteen sykkyrään.  Kouluratamme aidat se kuitenkin viskeli päin maneesia. 
  
 

Syyskauden aloitus 
Ensimmäiset viikot syyskautta on ratsasteltu. Iso 
joukko ratsastajiamme on käynyt ratsastusleireillä 
eri puolilla Suomea ja saanut pääasiassa mukavia 
kokemuksia. Ja iloisesti tunnit ovatkin pyörähtäneet 
käyntiin. 
Tänä syyskautena ratsastajia starttaa kauteen 
vähemmän kuin aikoihin, liekö syy lamassa vai 
missä? Muutama ratsastaja mahtuisi vielä 
joukkoon mukaan. 
Vähentyneen ratsastajamäärän takia kuitenkin 
Espen Perrier eli Eppu, jonka suunniteltiin myös 
osallistuvan osaan tunneista, liisattiin talveksi 
koska täällä sitä ei tulevana talvena näin ollen 
tarvitakaan. 
Uutena opetuksessa on aloittanut Roo, 7-vuotias 
ruuna. Se on kevyt ratsastaa ja meneväinen 
ratsastaa. Nyt alkukaudesta sille haetaan 
sopivimmat ratsastajat, jotka sitten pääosin 
ratsastavat Roolla jotta se säilyttäisi osaamisensa 
eikä menettäisi herkkyyttään. 
 
 

 
 
Estekurssi 2 

Hieman kokeneemmat ratsukot harjoittelivat esteitä 
elokuun alkupäivinä helteisellä kentällämme. 
Osanottajista liki kaikki olivat jo kilpailleet jollain 
tasolla. Loviisan Sarfbackasta  tulivat connemara-
poni Merlin sekä suomenpienhevonen Onerva, 
Ilolasta Rokkari ja meidän tallistamme osallistui Vili. 

 
Aina ei kaikki mene suunnitelmien mukaan, mutta tästäkin 
selvittiin vain hieman vääntyneellä nilkalla, kun jalka jäi hetkeksi 
jalustimeen kiinni kuten kuvasta näkyy. Seuraavana päivänä 
olikin sitten turvajalustimet mukana. 
 

Ensimmäisenä päivänä harjoiteltiin perusteita ja 
istuntaa jumppasarjojen avulla. Toisen päivän 
valmennuksesta vastasi ponien 
maajoukkuevalmentaja ja ratamestari Teppo 
Hakala. Päivän teemana oli linjojen ratsastus 
oikeassa rytmissä. Tepon mielestä osallistuneet 
hevoset olivat mukavia ja varsinkin Vilin 
hyppykykyihin Teppo ihastui ja oli sitä mieltä että 
sillä olisi annettavaa myös oikeana kisahevosena. 
Myös luonteikas Merlin osoitti  kyvyjä esteillä sekä 
piskuinen Onerva alkoi lentää esteiden yli. Rokkari 
esiintyi jo kokeneen kisahevosen varmuudella. 
 
Kolmantena päivänä  sitten harjoiteltiin kokonaisen 
radan ratsastamista sekä lopuksi mentiin 
uusintarataa jo lyhyemmillä teillä. Mukavaa oli 
havaita että kaikki kurssilaiset selvästi edistyivät 
näinkin lyhyen kurssin aikana. 



 
 
Estekurssilaiset vasemmalta Terhi-Rokkari, Miranda-Onerva, 
Milla-Vili,  Ronja-Merlin sekä seisomassa Hakalan Teppo 
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Nuorten hevosten festivaalit Ypäjällä 
Breeder´s Prize on arvostetuin nuorten hevosten 
kilpailumme, jossa jaetaan myös meikäläisittäin 
muhkeat rahapalkinnot. 
Breeders Prize-kilpailuun hevonen ilmoitetaan jo 1-
vuotiaana varsana. Joka vuosi maksetaan 
kasvavavaa (aika kallista) osanotto-maksua. Näin 
kerätään rahaa, joka sitten jaetaan 5 parhaan 
hevosen kesken. Alkuunsa hevosia on mukana 
kymmeniä, mutta vaatimusten kasvaessa lopulta 6-
vuotiaana itse kilpailuun oli karsiutunut 12 hevosta, 
joiden omistajat arvelivat niillä olevan 
mahdollisuuksia. 
 
Lauantai aamuna kävimme ensin katsomassa 4-
vuotiaiden hevosten luokkaa, ja siinä kiinnitti 
huomiota näyttävästi liikkuva ruuna, jonka isä on 
Florencio. Eli sama kuin Nemean tulevan varsan 
isä. Toivottavasti varsa perii vastaavaa liikettä. 

 
Ypäjällä majoituimme Rantasen Jukan talliin , joka oli juuri 
remontoitu todella tyylikkääksi. Julle Daphnen karsinan 
edustalla. Hevoset saavat päänsä suoraan ulos karsinastaan. 

 
Kello 12 oli aika suunnata opiston Wanhaan 
Maneesiin, jossa pidettiin Breedersiin osallistuville 

hevosille lääkärin tarkastus. Olisikohan lähemmäs 
35 vuotta kun viimeksi olen tässä maneesissa ollut. 
Daphnen starttiaika oli hieman klo 16 jälkeen 
Lauantai-iltapäivällä. Breeders kilpaillaan vaativa B-
tasolla, jota emme ole kertaakaan aiemmin vielä 
ratsastaneet. 
Tamma tuntui verryttelyssä hyvältä ja 
valmentajamme Ninni Pölönenkin oli tullut 
vahtimaan verryttelyämme. Sitten radalle. 
Raviosuus tuntui hyvältä, mutta taas meikäläisen 
piti töpätä ja unohtaa yksi väistöosuus välistä. 
Laukkaosuus ei täysin onnistunut, Daphne oli 
etupainossa eikä laukanvaihdoistakaan onnistunut 
kumpikaan. Väärinratsastuksen vähennysten 
jälkeen kokonaispisteet 69% ja 8 sija. Ei mennyt 
niin kuin oli etukäteen ajateltu. 

 
Sunnuntaina radalla, kumpikin keskittyy tällä kertaa täysillä ja 
yleisö arvioi tarkkana. 

 
Sunnuntaina startti olikin sitten jo 9:n jälkeen 
aamulla. Daphne ei verryttelyssä ollut aivan niin 
menossa kuin edellisenä päivänä, mutta muuten 
tuntui OK:lta. 
Radalla se kuitenkin liikkui halukkaasti ja tasaisesti. 
Myös laukkaosuudella sain sen nyt paljon 
parempaan muotoon, ja laukanvaihdoistakin toinen 
meni aivan nappiin. Radalta tultua olikin mukava 
siemailla Ratsujalostusliiton tarjoama shampanja-
lasillinen. 
Kilpailujen englantilainen päätuomari kuulutti aina 
kunkin ratsukon jälkeen kollegiaalisen arvostelun 
perusteet. Daphne sai melkoisesti suitsutusta 
varsinkin ravistaan, kuinka joustavaa ja elastista se 
on. Myös laukasta tuli jo maininta että nice upphill 
tendency eli kivasti ylämäkeen. Ravista pisteet 8,4, 
käynnistä 8,0 ja laukasta 7,8 ja kokonaispisteetkin 
77,4. Näin sijoutuimme 5:ksi päivän luokassa eli 
palkinnoille ja nousimme kokonaiskilpailuissa 6:ksi, 
eli harmillisesti ensimmäinen palkintorahojen 
ulkopuolella. Jos lauantain osakilpailu olisi sujunut 
kuten sunnuntaina, olisimme taistelleet 4-sijasta 
kokonaiskisassa. Mutta eipäs jossitella, emmepä 
tehneet niin. 
Kilpailun voitti ansaitusti Heta Leinonen Pushkinilla, 
joka on tänä kesänä voittanut kaikki kilpailut mihin 
on osallistunut, ja usein tosi suvereenisti. 
 



Daphnelle rusetti myös Lahdesta 
 
Elokuun viimeisenä viikonloppuna käväisimme 
ratsastamassa yhden helppo-A4 luokan Lahdessa. 
21-ratsukon luokassa Daphne jatkoi siitä mihin 
Ypäjällä jäi ja meni jälleen hienosti.  
Jukka teki pari virhettä, joista meni muutamia 
pisteitä aivan turhaan harakoille. Mutta näistä 
töppäyksistä huolimatta saimme yli 64% prosentin 
tuloksen ja sijoituimme 4:ksi. Ihan mukavasti, kaksi 
viimeistä starttia on tuottanut hyvät sijoitukset. 
Harmi vain, että kilpailukausi taitaa olla nyt 
päätöksessään, jollei sitten innostuta johonkin 
aluetason kilpailuun syyskuussa. 
 
7-vuotiaiden kilpailut käydäänkin sitten pääosin 
vaativalla tasolla. Joten nyt on talven aikana 
saatava laukanvaihdot ja muotoon liittyvät asiat 
viimeisen päälle kuntoon, jotta olemme iskussa 
sitten ensi kesänä. Ja ratsastajan pitää alkaa 
opetella radat niin että muistaa ne, jotta emme 

anna joka kisassa tasoitusta miinuksien myötä. 
Toivottavasti ratojen muistamisessa ei ole ikään 
liittyvä ongelma, sillä  silloin siihen ei taida olla 
odotettavissa korjausta. 
 
Ensi vuonna pitäisi myös Emmin aloittaa kilpailu-
uransa. Siitä on nyt kolmivuotiaana kuoriutunut 
ulos todellinen kaunotar joka liikkuu ilmavasti ja 
tahdikkaasti. Samoin töitä pitää tehdä jo muiden 
varsojen kanssa, mm orivarsa Jasu tulee ensi 
vuonna 3-vuotiaaksi ja se pitää jo totuttaa satulaan 
ja ratsastajaan. Joten töitä riittää talveksi. 
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Vaikka talvi alkaa päättyvän ulkokisakauden myötä olla mielessä, niin syyskesää on vielä jäljellä. Joten 
ratsastamme ulkona niin kauan kuin sää ja valo sen suinkin sallii.  Valitettavasti maastoon ei ole menemistä, 
siitä pitävät ällöt hirvikärpäset huolen. Käväisin heinäkuun lopulla Bettyn kanssa lyhyellä lenkillä maastossa. 
Saatuani hevosen talliin se alkoi tuotapikaa potkia pitkin seiniä, ja ehti potkaisemaan omaan jalkaansakin 
riehuessaan. Syyksi paljastui keskellä lautasia mönkivä hirvikärpänen, jota sai peukalonkynnellä kunnolla 
lutistaa ennen kuin se heitti henkensä.  
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Hyvää syksyä! 
 
 
 
www.perriertalli.fi  

http://www.perriertalli.fi/

