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Heinäkuussa tehdään heinät hevosille, tai viimevuosina se on onnistunut vain esikuivattavien muovipaalien 
osalta. Kuivaheinän teko on lykkääntynyt elokuun puolelle. Heinä menettää ravintoarvojaan vanhentuessaan, 
mutta sitä tärkeämpää on pölyämätön ja homeeton heinä.  
Eipä silti, hevoset eivät ole heinäkuun helteitä kaivanneet. Viileät säät ovat pitäneet lentävät ötökät eli paarmat, 
kärpäset ja hyttyset vähissä ja hevoset ovat saaneet olla rauhassa ulkona. Myös ratsastus on ollut paljon 
mukavampaa ilman helteitä.  
 
 
 
Syyskauden tunnit 
Nyt on jo taas käännettävä katseet syksyyn, vaikka 
kesä toki jatkuu onneksi vielä pitkään. 
 
Syyskausi alkaa koulujen kanssa samaan aikaan 
tiistaina 12.8. ja loppuu maanantaihin Joulukuussa 
22.12. 
Kausi sisältää 20 ratsastuskertaa, joka maksetaan 
kahtena eränä. 
1. erä 250 eur tulee olla maksettu 18.8. mennessä 
ja toinen erä 250 eur maksetaan 20.10.mennessä. 
 
Maksu pankkiin Perriertalli/ Tiina Mäkinen,  Nordea 
147850-49437, muista mainita ratsastajan nimi. 
 
Saman ratsastjan viikon muut vakiotunnit tai 
perheen muut ratsastajat  225 euroa/erä. 
 
TÄRKEÄÄ: 
Niitä ratsastajiamme, jotka eivät ole vielä 
vahvistaneet osallistumistaan syyskauden 
tunneille, toivotaan tekevän sen pikaisesti.  Samoin 
kertokaa toiveistanne ja mahdollisista 
sopimattomista viikon päivistä.  Muodostamme 
parhaillaan viikon ryhmiä, ja pohjana käytetään 
viime kevään tuntiryhmiä. 
 
Rästitunnit on pidettävä mahdollsimman pian 
poissaolosta. Rästejä ei voi siis voi kerätä 
”pankkiin” vaan ne on pidettävä kauden aikan.    
Ratsastaja huolehtii itse rästitunnin varaamisesta.  
 
 
 
Uusi hevonen Simona 
 
Saamme vahvistusta hevosiimme, kun elokuussa 
talliimme tulee tamma Simona. Se on vielä 
kaudella 2007 kilpaillut vaativia koululuokkia 
menetyksekkäästi AnnaVera Kurtenin kanssa. 
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Betty B saapui  
Heinäkuun 18. matku
vuorokautta, joista laivassa 26 tuntia tuli tallillemm
väsynyt matkalainen. 
Betty oli sellainen kuin
(tai ehkä hiukan odotettua kookkaampi joka on va

 



plussaa) ja myös ensikäyttäytös antoi positiivisen 
kuvan luottavaisesta ja rauhallisesta luonteesta.  
Hain sen trailerilla Tuusulasta, johon sen tuonut 
kuorma-auto toi muitakin hevosia.  Huolimatta siitä, 
että joutui jättämään automatkallaan tutuksi tulleet 
hevoset, seistyään tuntikausia autossa se lyhyen 
verryttelyn jälkeen ventovieraassa paikassa kiltisti 
käveli traileriin vielä tunnin matkaa varten. 
 
Kunhan se nyt saa toipua matkasta joitakin päiviä 
ja tottua uuteen ympäristöön, pääsemme 
kokeilemaan sitä ratsain. 
Varsavuoden jälkeen nyt 4-vuotiaasta Bettystä 
toivotaan kilpuria kouluradoille.  
 
Se on kantavana oriista Sansisco ja  pitäisi varsoa 
ensi vuoden keväällä. Tästä linkistä pääset  
katsomaan tarkemmin isäori Sansiscoa:  
http://www.fp.agenturserver.eu/kempkehof/englisch/hengste_sa
ncisco.htm  

 
Kuva: ori Sansisco (kuva Kempke Hof) 
 
 
Pelle ikilaitumille 
Heinäkuun 9. päivä ensimmäinen oma 
kasvattimme Polo Perrier eli tutummin Pelle siirtyi 
laitumelle jossa ruoho kasvaa aina. 
Pelle syntyi Järvenpäässä ja on  kulkenut mukana 
perheenjäsenenä siitä asti. Pelle oli innostunut 
kaikesta sellaisesta missä vain oli vauhtia ja esteitä 
ylitettävänä. 
Nyt yli 20-vuotiaana sen jalkojen terveys alkoi 
haitata Pelleä sen verran, että jouduimme 
tekemään tämän raskaan päätöksen ja se sai 
nukahtaa pää kainalossani. 
Kuten eräs ratsastajamme jokunen vuosi sitten 
sanoi Pellestä, että se ei ole hevonen vaan enkeli. 
Se oli aina kiltti ja ystävällinen kaikille ja yritti 
parhaansa. Todellinen herrasmies hevoseksi. 
Mutta nyt tämä enkelimme on saanut oikeat siivet 
selkäänsä ja ikuisen sijan sydämissämme. 
 
 

Thielo ja Juuli kisoihin kesätauolta 
Parivaljakko vietti liki kuukauden kesäloman Juulin 
ollessa Ruotsissa kielikurssilla opettelemassa 
Pernajan paikallista murretta. 
Pari päivää kurssin jälkeen suunnattiin jo 
Lappeenrantaan, jossa oli ensimmäinen 
kansallinen startti kovassa seurassa. Verryttelyssä 
poni meni hyvin, mutta hivenen jähmettyi 
jouduttuaan areenalle. Tässä seurassa 
pärjätäkseen pitäisi suorituksen mennä nappiiin, 
nyt pisteet jäivät hivenen alle 60%. 
 

 
Kuva: palkintojenjaossa Tuusulassa 
 
Seuraavana viikonloppuna oli sitten aluekilpailut 
Tuusulassa, joka oli ponien Burberry-cupin 
osakilpailu. Osallistujina monta 
Lappeenrannassakin esiintynyttä ponia 
Nyt ratsukkomme oli jo taas paremmin iskussa. 
Rata meni tarkasti ja poni pysyi tasaisessa 
muodossa. Saipa Juuli toiselta tuomarilta 
istunnasta 8, joka lämmitti koska istuntaan on 
pyritty kovasti kiinnittämään huomiota. 
 
Tulos oli 61,8% ja hyvä viides sija. 
Parantamisenkin varaa jäi. Verryttely meni hivenen 
yli, koska Juulin startti jostain syystä hivenen venyi 
ja koko sen odotteluajan piti pitää Thielo vireessä. 
Radalla  poni sitten vähän väsähti joka näkyi 
pisteissä. 
 
Loppukaudella Thielo kilpailee sekä kansallisissa 
että aluekilpailuissa. Päätavoitteen ollessa 
syyskuussa ponien aluemestaruuksissa, joissa 
lähdetään parantamaan viimevuotista 9. sijaa. 
 
Kauden jälkeen Thielolle etsitäänkin uusi ratsastaja 
Juulin ponivuosien loppuessa tähän vuoteen. 
 
Hevosia Mongoliassa 
 
Jarno Jokine, meikäläisen pikkuveli, on viettänyt 
vuoden Kiinassa opiskelemassa sikäläisessä 
yliopistossa ja pääsi pariksi viikoksi tutustumaan 
Mongolien elämään osallistumalla heistä kertovan 
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elokuvan tekemiseen. Siihen hänet elokuvantekijät 
pongasivat suoraan kadulta.  Hän esittää 
elokuvassa ulkomaalaista pappia. Elokuva tähtää 
Cannesin filmi-festivaaleille valmistuttuaan.  
 
Ohessa muutama Jarnon ottama kuva toiselta 
puolelta maailmaa, jossa hevosella on vielä 
todellinen rooli ihmisten jokapäiväisessä elämässä. 
Aika aukeata on aro näin suomalaiseen silmään. 
 

 
 
Kuva: kuulepa hepo, juttu menee näin… 
 
 

 
Kuva: hevoset tauolla 
 

 
 
Kuva: mies ja hevosensa pyhävetimissään 
 
 

 
 
Kuva: kuvien ottaja Jarno rooliasussaan

 
 
Tällaista siis tälläkertaa. Toivottavasti näemme mahdollisimman monen teistä taas tunneilla syyskauden 
startatessa. 
 
Kesäisin terveisin !! 
 
www.perriertalli.fi

http://www.perriertalli.fi/

