PERRIER-TALLIN

NEWSLETTER
heinäkuu 2011

Heinäkuu tuntui kuluvan varsin nopeasti ja käytännössä koko kuukausi oltiin helteisissä lämpötiloissa. Tähän
meidän kohdalle on osunut huonosti sateita, vaikka toisaalla on voinut sataa tulviksi asti. Kuivan seurauksena
laitumet ovat kasvaneet huonosti. Ja jos ei pian saada vettä niin elokuussa ei laitumia riitä kaikille. Parin viikon
päästä alkavat koulut merkitsevät myös ratsastuksen syyskauden alkua. Siitä lisätietoa alla.

Syyskauden ratsastukset
Alustavaa tietoa syyskaudesta ja tuntihinnoista
Syyskausi alkaa viikolla 33 maanantaina 15.8.
Ryhmät ja päivät ovat samat kuin keväällä pienin
muutoksin. Halutessasi vaihtaa ryhmää/päivää ota
yhteys Jukkaan.
Ratsastuskertoja syyskauteen kertyy 18.
Tuntihintaa olemme hieman tarkistaneet, syynä
hurjasti kohonneet rehu, sähkö ja jo viime vuonna
noussut arvonlisävero. Tuntihintaa nostimme
kuitenkin tässä vaiheessa vain eurolla 27 euroon
ja lisätunnit normaalisti -10%.
Kausi maksetaan 2:ssa erässä, ja ensimmäinen 9
kertaa tulee olla maksettuna viimeistään viikolla 34.
Kauden alussa tunneista tulee vielä erillinen
lisätiedote.
Ennen kauden alkua ja läpi koko kesän on
ratsastettu kuitenkin täyttä päätä, jos haluat
mukaan aiemmin, soittele Jukalle.
.

Leuka rintaan ja kohti uusia
pettymyksiä
Heinäkuun kilpailureissuissa tulokset olivat
vuoristorataa.
Heinäkuussa teimme kaksi hieman pitempää
kilpailumatkaa.
Ensimmäinen suuntautui Siilinjärvelle, jonne
ajomatka suuntaansa kesti reilut viisi tuntia.
Kilpailut käytiin Siilin ratsastuskeskuksessa.
Paikka oli mukava, järvi kävelymatkan päässä ja
paikallinen väki erittäin ystävällistä. Ja sää oli
helteinen, 31 astetta sai hien vuotamaan.

Kuva: palkintojenjako Lappeenrannassa vasemmalla
Daphne&Jukka ja oikealla viidenneksi sijoittunut Pia VarjonenFirecape Must be Mystic. Vaativissa naiset käyttävät silinteriä ja
miehet etiketin mukaan knallia, mutta en ole vielä ehtinyt
sellaista hankkia.

Kilpailimme Daphnella kahtena päivänä vaativa Btasolla avoimessa sarjassa. Luokkien ohjelmat
olivat hivenen vaikeampia kuin mitä olemme
aiemmin menneet. Ja myös tulokset jäivät
alakanttiin. Mutta emme olleet kovin pettyneitä,
saimme hyvää ratakokemusta ja reissu oli muuten
oikein mukava.
Heinäkuun puolivälissä oli sitten odotettu
Lappeenrannan mammuttikilpailu. Siellä kilpailut
kestävät neljä päivää kun y 300 ratsukkoa suorittaa
ratojaan.
Aloitimme torstaina hieman helpommalla
ohjelmalla, joka ei sisällä niitä meille vaikeita
laukanvaihtoja. Ja kaikki sujuikin hyvin. Daphne
sijoittui neljänneksi 33 lähtijän luokassa helppo Atasolla. Tuomari vielä palkintojenjaossa kehui
Daphnen laadukkuutta ja sanoi sen olevan hänen
suosikkinsa.
Perjantain luokassa sitten Jukalle iski täydellinen
dementia ja radan unohdus kahdesti ja muutoinkin
sekoilua. Tuomarin loppukommentti: ”hieno aloitus
ja sen jälkeen turhaa sähläilyä” kertoo

suorituksestamme kaiken. Ei sentään jääty ihan
viimeiseksi.
Lauantaina 7-v Cupissa rata vaativa B-1luokassa
sujui tyydyttävästi. Laukanvaihdot vain eivät
taaskaan valitettavasti onnistuneet radalla.
Vaihtovirheet tulivat kalliiksi. Sijoituimme 10:ksi ja
saimme viimeiset Cup-pisteet, mutta ilman
vaihtovirheitä pisteemme olisivat riittäneet kolmen
joukkoon.
Joka tapauksessa kehitystä on tapahtunut ja
olemme alkaneet saada hyviä numeroita varsinkin
lisätyistä liikkeistä käynnissä, ravissa ja laukassa,
joista meitä palkittiin 7,5-8 numeroilla. Seiskaa
tulee jo muutenkin varsin monessa kohtaan.
Kun laukanvaihto epäonnistuu siitä saa korkeintaan
4:sen, ja kun ne ovat usein ohjelmissa 2:sen
kertoimella on pistemenetyksen vaikutus liian suuri,
jotta sitä saisi riittävästi kurottua muissa kohdin
kiinni.
Mutta jos lehmällä olisi siivet se lentäisi. Ei auta
kuin harjoitella vaihtojen varmuutta entistä
tiiviimmin.
Elokuussa onkin sitten kolmet kilpailut, Ypäjän
kisaviikko, Nuorten hevosten festivaali sekä Harjun
kilpailut.

Heinätyöt heinäkuussa
Joka kesän rypistys on täyttää tallin yliset talven
varalle kuivaheinäpaaleilla. Lisäksi on tehtävä
säilöheinät eli nuo valkoiset traktorin munat
peltojen reunoilla.
Nykyään urakoitsija tekee säilöheinät, niittää ja
paalittaa. Meidän tarvitsee vain suorittaa lannoitus
keväällä. Kuivat heinät ostamme omalta kylältä
siten, että ne ajetaan suoraan pellolta latoomme.

Valmennuksia
Kesällä on ollut hyvin aikaa pitää
yksityisvalmennuksia ratsastajille, kun
normaalitunteja on pidetty vain tiistaisin ja
keskiviikkoisin.
Roy hioi tasaisella perusratsastustaan. Hän on
aluetasolla kisaava esteratsastaja ja menestynyt
hyvin 110 cm tasolle asti.

Kuva: Roy ratsasti peräjälkeen helteessä (+28C) taaempana
olevan Venton ja edessä olevan Veetin

Edit on talvet Saksassa asunut tyttö ja ratsastanut
meillä kesäisin koska heidän kesäpaikkansa on
tässä lähistöllä. Syksyllä Edit aloittaa koulun
Espoossa. Edit suunnittelee myös oman hevosen
hankkimista.

Viime vuonna heinäpaalit olivat hieman pieniä ja
löysiä ja osa purkautui kun niitä käsitteli. Tänä
vuonna viljelijä sitten sääti paalikonettaan ja paalit
olivat tiukkoja ja painoivat noin 10 kg kappale.
2-3 ylimääräistä kiloa painoa paalissa ei luulisi
haittaavan, mutta kun paaleja tulee parissa
päivässä 2500 kappaletta ja jokainen pitää siirtää
pellolta latoon ja korkeaan pinoon, tietää jotain
tehneensä.
Oman perheemme lisäksi urakassa olivat tänäkin
vuonna auttamassa sitkeät ja vahvat tytöt Heta
Ojanperä ja Hanna Räsänen. Tytöillä ei kokoa ja
painoa ole paljonkaan heinäpaalia enempää, mutta
mahtavasti jaksoivat paaleja viskoa.
Näille tytöille ratsastus aukeaa laajemmin
osallistuessa tallin muihinkin toimiin. Siihen että
hevoset seisovat valmiina karsinoissa tunneille on
takana paljon työtä, josta suurimmalla osalla
ratsastajista ei ole tietoakaan.
Kiitokset kaikille ahkerille heinätalkoolaisille.

Kuva: Edit ja Simona

Pieni poni Nikke
Totta ja tarua yhdistellen kirjoitteli Julle alla olevan
kirjoituksen.
Olipa kerran pieni poni nimeltä Nikke( no milliä
isompi vaikka on sen varsa) . Nikke oli kova
karkaamaan, oikea poni pässi.
Kerran kun Nikke oli orikavereidensa Jasun ja
Sasun kanssa tarhassa Nikelle tuli mieleen käydä
toisilla tarhoilla ja maistella vihreää, (tuoretta

heinää) joten meni suostuttelemaan Jasua ja
Sasua.
Nikke päätti suostutella ensin Jasua ”Hei Jasu
kato tuol toisel laitsal on tammoja, mentäiskö
puhuu niitten kaa. Jos haluut voin päästää meiät
ulos täältä voitais myös mennä naapuri tallille, siel
on tosi söpö ravuri tamma.”Sopiiks ?” Joo ” vastasi
Jasu. Seuraavaks on Sasu
” Heippa Summertime ! Hei haluutko mennä
juoksemaan tielle.”
Mut eiks se oo vaarallista?”kysyy Sasu
”eise ny oo vaarallista, hirvetki selvii teillä, autot kyl
väistää, ..yleensä (nikke mutisee).
”Häh ” kysyy Sasu.
” Ei mitään” vastaa Nikke.””Niin mä voin järkätä sut
pois täältä, mut vaan jos sä haluut , eli haluut sä?””
”Joo ”vastaa Sasu.
Joten Sasu ja Jasu astuvat Niken ansaan. Sitten
nikke otti kiihdytyksen ja juoksi läpi langoista Sasu
ja Jasu perässä ja menivät rytinällä ja vauhdilla
tielle. Sasu sai juosta, mutta ennen kuin menivät
naapuri tallille Nikke halusi maistella vihreetä.
Kun taas omistajat lähtivät autoilla perään ja ehtivät
paikalle ennen kuin pojat lähtivät lipettiin. Kun heitä
oltiin viemässä tallille takas Jasu ,Sasu ja Nikke
kiistelivät .
”oltais ehkä ehitty naapuri tallille jos ei oltais jääty
syömään”. valitti Jasu

” miks me oltais tallille menty ,meidänhän piti
laukkailla teillä.” sanoi Sasu
”Meitä on huiputettu, Nikke!” huusi Jasu Nikke
onnistui saada itsensä ulos selittämällä, että he
olisivat tehneet kaiken vuoron perään . Omistajat
päättivät kuitenkin jatkossa pitää heidät valkoisissa
aidoissa joista ei voi karata.

Vaikka koulut pian alkavat, kesä jatkuu vielä ja onhan loppukesästä ja alkusyksystä ennustettu varsin
lämmintä. Toivottavasti kaikki ratsastajamme ovat viettäneet antoisan kesäloman ja palaavat innolla kouluun,
töihin ja tietysti satulaan.
Yksikään satulassa vietetty tunti elämästäsi ei ole hukkaan heitetty.
.

Hyvää loppukesää kaikille!

www.perriertalli.fi

