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Elokuukin on sitten saatu käsiteltyä tältä vuodelta. Onneksi kesäiset säät tuntuvat vielä jatkuvan. Mistä lie 
johtuu, mutta tämä kesä tuntui livahtavan ohi käsittämättömän nopeasti. Tuntuuko sinusta samalta? 
Ratsastuksessa harjoittelemme paljon siirtymiä askellajista toiseen. Alkavavaan syksyyn pitäisi tehdä taas 
sujuva siirtymä, suunnitella tulevan talven harjoituskausi ja tavoitteet. Ja varottava iltojen pimetessä ettei myös 
mieli mustene.

WE-treenit la 14.9.
Working Equitation valmennus toivottavasti vielä 
ulkokentällä, jossa mahtuu tekemään väjemmän 
radan. Tämän jälkeen esteet pääosin korjataan 
talvehtimaan katon alle.
Esteitä treenataan 2-3 ratsukon ryhmissä ensin 
este kerrallaan ja lopuksi mennään ratana. 
Sopii kaikille hevosille; este- ja kouluhevosille tai 
poneille, rohkeille ja varsinkin niille  aroille.
Kurssin hinta 35€/ratsukko. (Huom! Muuttunut 
päivä alkuperäisestä ilmoituksesta)

Susanna Hyypiän valmennus
Seuraava valmennus on sovittu lauantaiksi 21.9. 
klo 10 alkaen. 

Saamme taas kesätauon jälkeen tänne Susannan, 
joka on kilpaillut kaudella ahkerasti sekä GP-
hevosellaan Avemmo että myös nuorilla 
hevosillaan ja ihan mukavalla menestyksellä.

Kuva: Susanna ja Avemmo 

Ilmoittautumiset taas Jukalle ja maksu (60€ sis alv 
sekä hevosen tai maneesimaksun) tallin tilille 
etukäteen. 

KISA-ryhmä
Kauden alkaessa käynnistyi myös KISA-ryhmä. 
Ryhmä ei harjoittele yhdessä, koska ovat eri tasolla
taidoiltaan ja tavoitteiltaan. Mutta yhteistä kaikille 
on kova into oppia ratsastamaan mahdollisimman 
hyvin. He myös sitten aika ajoin pääsevät 

testaamaan edistymistään kilpailuissa ja saavat 
tuomareilta hyödylliset kommentit.

Ryhmään kuuluvat tällä hetkellä Tanja, Milja, 
Jessica sekä Ninni.
Ryhmä tulee pitämään myös yhteisiä kokouksia, 
ensimmäinen starttipalaveri nyt syyskuun alussa.

 Siinä mietitään mitä kaikkea ryhmän kanssa 
tehdään. Mietitään tavoitteet kullekin, mutta myös 
muuta mahdollista toimintaa. Tähän ensimmäiseen
kokoukseen on kutsuttu myös tiimin junnujen 
vanhempia, koska menestyvän kilpailijan tiimin 
tärkein osa on aina se kotitiimi.
 

Maastoleirillä Tanja, Miljä ja Nelli

Olimme ratsastusleirillä Pikkusuokin tallilla 
Savitaipaleella Kylliälän kylässä. Hassua 
sattumaa oli että ratsastusreitti kulki useasti Nion 
kylän läpi. Nellin sukujuuret taitavat olla tuolta 
kylältä. 

Kuva: lepotauko 

Tanja bongasi paikan kevättalvella  Facebookista
ja Nelli ja Milja innostuivat myös leiristä.
•Ajankohta 2.-4.8; täysihoito. 



Me yövyimme tallin viereisissä aitoissa, mutta 
hotellimajoitus mahdollisuuskin olisi ollut 
Savitaipaleen keskustassa.

Paikassa käy myös kansainvälisiä vieraita, 
samaan aikaan meidän kanssamme nainen 
Ranskasta. 
 Vaelluksia 1 perjantaina, 2 lauantaina ja 1 
sunnuntaina. Pisin oli sunnuntaina, jolloin hevoset
vietiin traikuilla Savitaipaleen keskustaan ja 
vaellus alkoi sieltä; kotimatkan pituus 22 km.

Vaihtelevat maastot kauniissa ympäristössä, 
ratsastimme mm. toisen Salpausselän päällä
Hyppäsimme luonnon pieniä maastoesteitä: 
puunrunkoja ja ojia. Kahluutimme hevosia 
Kuolimojärvessä ja yksi kohokohdista oli laukata 
rantavedessä.

Kaikki  hevoset  ovat  suomenhevosia,  mukavia
mutta  tietysti  eriluonteisia,  reippaasta  menijästä
laiskanpulskeaan.

Hevosia n 20, elävät tammalaumassa varsoineen
(2 tämänvuotista, Helmi ja Lumikki, yksi vuosikas,
Neppari)
Tammalauman  vieressä  asustaa  ori  Keskiyön
Kide eli Keke omassa tarhassa, astuu sekä omia
että vieraita tammoja.

Saimme olla  seuraamassa (ja  Nelli  auttamassa)
luomuastutusta.

Kuva:  yleensä tanner  tutisee kun varsoja  tehdään,  tämä ori
näyttää hieman siltä että jakkara olisi tarpeen.

Kuva: Milja ja varsa

Kiva,  rento  loma  ja  mukavaa  vaihtelua
kouluratsastukseen, MAASTOILU ON IHANAA! 

Tallin kotisivut: 
http://pikkusuokki11.blogspot.com/ 

T:Nelli, Milja ja Tanja 

http://pikkusuokki11.blogspot.com/


Notholmens Daphnen kausi 
päätökseen ennen aikojaan

Daphne yllätti tavallaan tänä kesänä. Sillä ei pitänyt
juuri kilpailla, ja senpä takia sen kanssa ei 
kovinkaan paljon käyty edes valmentautumassa. 
Ehkäpä juuri siitä syystä, että se on päässyt 
totuttua vähemmällä, se onkin sitten ollut 
kilpailuissa suhteellisen hyvä. Eli parilta aiemmalla 
kaudella esiin noussutta radalla jännittymistä ja sitä
kautta jähmettymistä ei esiintynyt lähes ollenkaan.
Kyllähän se vieläkin jännittyi, esim Lappeenrannan 
rata meni osin pieleen sen takia että yksi nurkka oli
sellainen johon se ei voinut mennä siellä väijyvän 
tyhjän tuolin takia. Mutta pääosin tulokset olivat 
tyydyttäviä, prosentit olivat 62-65 välissä kaikissa 
lähdöissä.

Kuva: tässä näkyy kavion halkeama

Siksi olikin harmi, että kaksi viimeisintä 
suunniteltua starttia peruuntui. Ensimmäinen koska
vetoautomme joutui remonttiin juuri kisan aikaan, ja
nyt viimeinen sitten Daphnen kavio-ongelmaan.Nyt
sitten parannellaan kavion halkeamaa kuntoon, ja 
toivottavasti päästään talvellla sopivasti 
harjoittelmaan ensi kesää varten.

Kuva: tässä näkyy korjauskengitys. Vioittunut kohta
on kevennetty niin ettei se kuormitu ja erikoiskenkä
jakaa painon tasaisesti laajemmalle.

WE-sääntöluento
Working Equitancen sääntö- ja 
tuomarointikoulutusta luennoi reilulle 10 
osanottajalle Ratsastuskeskus Ainossa 
Portugalilainen António Vicente. Hän on professori 
mutta myös aktiivinen kansainvälinen WE-tuomari 
sekä kiertää myös pitämässä alan luentoja 
ympäriinsä maailmaa. Ja nyt siis täällä meillä.
Luento alkoi kertauksella kuinka WE-sai alkunsa 
kilpailumuotona vasta 20 vuotta sitten. Eli varsin 
nuoresta lajista on kyse. Tällä hetkellä MM-kisoihin 
ottaa osaa jo yli 10 maata. Ja useassa maassa laji 
on heräilemässä, ja näihin kuuluu myös Suomi.
Sitten kävimme kouluradan arvostelua läpi ja 
kuinka se eroaa mm perinteisestä 
kouluratsastuksesta. Sitten käytiin tehtäväradan 
esteitä, kuinka ne pitäisi suorittaa ja mihin tuomari 
kiinnittää huomiota. Oli mukava huomata, että kun 
olin opiskellut säännöt netistä, niin olin tulkinnut ne 
mielestäni aika liki oikein. Mutta moni asia tarkentui
ja nyt on varmempi auttaa myös muita.

Mukavaa alkusyksyä!
Perrier-talli
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