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Heinäkuuta on vietetty melko kostassa säässä. Nipin napin saatiin kuivat heinät tehtyä ja  loppuosa heinistä 
jäikin peltoon. Tunteja on pidetty silti säännöllisesti noin tunti päivässä. Tunnit ovat olleet tehokkaita koska 
niissä on näin kesäkaudella yleensä vain kaksi ratsukkoa. 
 
  

Syyskauden ratsastuskausi 
Aloitamme taas koulujen kanssa yhtä aikaa eli 
viikolla 33 ja maanantai 13.8. on ensimmäinen 
ratsastuspäivä. Ryhmät ovat samat, säädetään 
niitä sitten jos on toiveita. 
Kauteen tulee 18 ratsastuskertaa. Maksut siten että 
puolet eli 9 kertaa tulee olla maksettuna toiseen 
ratsastuskertaan mennessä, ja toinen erä 15.10. 
mennessä. 
Hinnat ovat vielä syyskauden hurjasti kohonneista 
kustannuksista huolimatta samat kausimaksuna 27 
eur/kerta ja yksittäin 28,50 eur sis alv. Toisesta 
viikkotunnista 10% alennus (24,30 €). Yksityistunnit 
40 eur meidän hevosella ja omalla hevosella 35 
eur. 

 
Kuva: Amanda ratsastaa Sennillä heinäkuussa.  Maneesista on 
myös se hyöty, että pääsee suojaan äkäisiltä paarmojen 
hyökkäyksiltä. 

 
Syyskaudella uutena esteryhmä, jossa 
keskitytään esteratsatukseen. Siihen haluavien 
tulee sitoutua ratsastukseen ja ratsastaa vähintään 
kaksi kertaa viikossa. 
 
Kaikki maksut maksetaan tilille: Perriertalli/ 147850-
49437 (Nordea), Huom! tärkeää: laita maksun 
viestikenttään tiedoksi ratsastajan nimi. 
 
Esteen tullessa peruutus tulee tehdä viimeistään 
edellisenä päivänä, sairastapauksessa myös 

samana päivänä klo 15 mennessä.  Peruutukset 
on tärkeää tehdä mahdollisimman nopeasti, jotta 
rästitunteja saadaan sovittua sijaan. 
Ratsastajan tulee itse huolehtia rästitunneistaan, 
jotka ratsastetaan pois kauden aikana. 
Alla alustava viime kauteen pohjaava 
viikkolukujärjestys. 
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Alexandra Nelli  Estekurssi Camilla ? 

Janina Kata 
 

Leila  ? 

Cecilia Aija 
 

Olli  ? 
 
Ilmoittele toiveistasi viikkokalenteriin. 
 
Huom! Uudelle kaudelle mahtuu uusia ratsastajia! 
 
 

Daphnelle harvinainen arvosana 
kilpailuista 
Heinäkuussa käytiin kahden hevosen voimin 
kilpailuissa sekä Ypäjällä että Lappeenrannassa. 
Daphne sai kauden ensimmäisen rusettinsa ja 
yhdeksikön!! 
 
Ypäjän kilpailuissa sekä Emmi että Daphne 
menivät vain yhden luokan, koska kiiruhdimme 
kesken kisojen heinätöihin auttamaan, mutta 
lopulta sitten turhaan, koska sade esti loppujen 
kaadettujen heinien paalaamisen. 
Ypäjällä Emmi jatkoi hyviä otteitaan ja vaikka se ei 
vielä kilpailekaan kärkisijoista, niin se parantaa 
pikkuhiljaa otteitaan samalla kun Tiinalle kertyy 
rutiinia ratojen ratsastamisesta. Hänellä kun on 
ennen tätä vuotta edelliset kisat juniorivuosilta. 
 
Daphne oli Ypäjällä jostain syystä hapan eikä 
halunnut liikkua, Se oli outoa, koska se on yleensä 



aina viihtynyt siellä ja mennyt hyvin, viime 
vuonnakin tuli 2 sijoitusta. 

 
Kuva: Tiina ja Emmi Lappeenrannan radalla kiemuraa 
tekemässä 
 

Vajaa viikko Ypäjästä pakkasimme taas kamat ja 
hevoset autoon ja ajoimme Lappeenrantaan. Siellä 
oli suuret koulutkilpailut joihin oli ilmoittautunut yli 
200 hevosta 4 päivän kilpailuihin. 
 
Meillä oli ensimmäinen luokka perjantain. 
Daphnella oli sateessa ratsastetussa radassa 
edelleen hieman vastentahtoinen moodi päällä ja 
tuloslistalla olimme jossain hieman puolenvälin 
paikkeilla. Emmi meni nuorten hevosten luokkaa 
helppo A-tasolla. 
 
Launtaina Emmi jatkoi samalla linjalla ja tuntui 
Tiinasta paremmalta kuin kertaakaan aiemmin, 
tuomarit jakoivat sille mielestämme hieman 
kitsaasti pisteitä joiltakin osa-alueilta, mutta mm. 
käynti arvioitiin loistavasti 8:n arvoiseksi. 
Daphnella oli vihdoin löytynyt oikea fiilis, nyt meno 
maistui ja se tuntui radalla tosi hyvältä. Vaikea rata 
sisälsi mm. 4 laukanvaihtoa, jotka kaikki 
onnistuivat!  
 
Daphnen bravuuri on loistava ravi, jollaista ei ole 
monella sen kilpakumppanilla. 
Ja kerrankin se väläytti sitä radalla siten kuin se 
menee  usein harjoituksissa, keskiravi meni 
nappiin ja toinen tuomari antoi siitä jopa 9:n. Se 
on erittäin harvinainen numero kansallisella tasolla 
annettuna. 

 
Kuva: Daphne keskiravissa, kuva perjantailta ja tässä 
puskemme sadetta päin. Jouduin ratsastamaan ilman 
silmälaseja koska ne huurtuivat sateessa, pääasia että toinen 
näkee. 

 

Mutta edelleen meille tulee liikaa myös virheitä ja 
samaan arvosteluun missä on näitä kiitettäviä, 
lipsahtelee vitosiakin. Vaativissa luokissa 
arvostelukohtia on n. 25-30 ja kun keskiarvolla 
mennään, niin parikin vitosta pudottaa roimasti 
keskiarvoa. 
Daphne  sijoittui ruseteille lauantaina ollen 
seitsemäs 37 lähtijän luokassa. 
 
Sunnuntaina Emmi huilasi ja vain Daphne 
osallistui. Meidän ratsastusvuoroomme osui jälleen 
ravakka sadekuuro. Rataamme tuli taas liikaa 
virheitä ja tuomarit moittivat suoritustamme myös 
jännittyneeksi. Liekö sateen liukastaman nurmen 
syytä?  Daphne ei silti tuntunut huonolta selkään. 
Olimme lähellä palkintoja, toinen ei-sijoittunut, 
mutta edellisen päivän fiiliksestä jäimme hieman.  
 
 
 

Olympialaiset Lontoossa 
Ensi kuussa alkaa vihdoin olympialaiset. 

Ratsastuksessa ja varsinkin 
kouluratsastuksessa on 
odotettavissa erittäin 
jännittävää ja mahtavaa 
nähtävää. 
 Suosikiksi on noussut 
Englannin Catherine Dujardin 

Valegro-hevosellaan, unohtamatta valmentajaansa 
sekä Valegron omistajaa Carl Hesteriä Uthopia 
oriilla. Kisoja perinteisesti hallinneet Saksa ja 
Hollanti ovat tiukan paikan edessä yrittäessään 
säilyttää asemansa. Varsinkin kun Saksan Mathias 
Rath sairastui eikä voi osallistua ihmeoriilla 
Totilaksella. 
Suomella on hienosti kaksi edustajaa 
kouluratsastuksessa. Emma Kanerva-Sini Spirit 
sekä Mikaela Lindh –Mas Guapo. Edustajillamme 
ei taida olla mahdollisuuksia finaaliin saakka, mutta 
toivotaan hyviä ja onnistuneita esityksiä. 
 

Hevostemme kesän viettoa 
Kesä on sujunut hevosiltamme eri tavoin. Varsoista 
Nessu, Sasu ja Syrri aloittivat laidunkauden 
yötäpäivää jo toukokuussa.  
 

Kuva: Syrri 3-v harjoittelee ratsuksi kesällä kun ei pysynyt 
laitumella 



Kesäkuun lopulla Syrri kyllästyi ja karkasi keskellä 
yötä. Niinpä Vili siirtyi se tilalle, ja kolmikko on ollut 
laitumella siitä asti yhtä karkureissua lukuun 
ottamatta kiltisti. Huonolla ilmalla ja päivisin ne 
pääsevät paarmoja karkuun laitumella olevaan 
latoon. 
Syrri on laiduntanut Ressun kanssa päivisin. Sitä 
on nyt heinäkuussa myös totutettu satulaan ja 
ratsastajaan. Sasun teki totuttelun jo ennen 
laidunkautta. Syksyllä näillä 3-vuotiailla sitten jo 
aloitellaan ratsastuksen opettelu. 
 
Simona ja Roo ovat tehneet viikottain töitä 3-5 
tuntia, ja laiduntaneet muun ajan. Nikke on 

totutellut myös muihin ratsastajiin kuin Hetaan pari 
tuntia viikossa, muut ajat se viettää laitumella tai 
tarhassa Sennin kanssa. Nikke aloittaakin syksyllä 
työt ja sille katsotaan sopivat vakiratsastajat. 
 
Sennikin on tehnyt muutamia tunteja töitä kesän 
mittaan, kun on löytynyt sopivan pieniä halukkaita. 
Elokuun alussa ponit kengitetään taas ja sitten ne 
ovat valmiita tosi toimiin. 
 
 
 
 
 

 
 
Ensi kuussa sitten alkaakin jo koulut ja ratsastukset täällä tallilla. Toivottavasti kaikki ratsastajamme ovat 
laiduntaneet hyvin ja palaavat pirteinä lomilta. Ja toivottavasti tallinremonttimme pääsee taas vauhtiin, se on 
seissyt koko kesän. 
 
Elokuussa kilpailukausi jatkuu tiiviinä ja kilpailemme mm. Helsingissä Husön kartanon kisoissa sekä 
osallistumme ilmeisesti  myös Porvoossa järjestettävään kilpailuun. Kuun lopulla on sitten  Harjun 2-päiväiset 
kisat Itä-Suomessa. 
 
Oikein hyvää kesän jatkoa!! 
 

Terveisin 
 
 
 
www.perriertalli.fi  
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