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Kevät on edennyt vauhdilla ja tähän huhtkuun viimeiseen viikonloppuun ja Vappuun saatiin tosi lämmintä. 
Puihin puhkeaa lehdet niin että poksina vain käy ja ruoho alkaa vihertää Miltei näkee että hevosilla kuola valuu 
kun ne katselee tuoreen heinän kasvua, syötyään koko pitkän talven säilö- ja kuivaheinää. 
Ulkokenttäkin pölisee jo kesäisesti. Onneksi tuli tehtyä kastelukaivo uuden kentän viereen, jossa vesi pitäisi 
riittää muuhunkin kuin kukkien kasteluun. 
 
 
Kuukauden ratsastaja 
Tuulia Anttila on uudempia ratsastajiamme eli 
käynyt vasta vajaan vuoden. Hän on rauhallinen ja 
päättäväinen ratsastajana. Tuulia asustelee 
Tiiläässä Askolan suunnalla. 

 
Kuva: Tuulia 
Minkä ikäinen olet ja kauanko ratsastanut? 
Täytän 14 tänä vuonna ja olen ratsastanut 4,5 
vuotta. 
 
Missä olet ratsastellut? 
Aloitin Kirkkonummella, ja sen jälkeen kaikkiaan 
vissiin kuudella eri tallilla. 
 
Miksi ratsastat ja harrastatko muuta? 
Se on kivaa ja hevoset mukavia ja siinä saa 
liikuntaa. Ennen soitin, mutta se on nyt jäänyt. Olen 
ajatellut aloittaa laulamisen. (musiikki on useiden 
ratsastajiemme harrastus ja tukee selvästi 
ratsastusta, Jukan huom.) 
 
 

 
Minkälainen ratsastus on mukavinta? 
Maastoilu ja esteratsastus kun siinä vauhti on 
jännittävää. 
 
Mistä haaveilet? 
Omasta tallista joskus mutta lähiajan toteutuvana 
haaveena on oma vuokrahevonen viikoksi ensi 
kesänä. 
 
Mikä tallimme hevosista on suosikkisi? 
Vili on kivoin. Se on mukava vaikka välillä vähän 
temppuileekin. 
 
Centerd riding- istuntakurssi 
Monet ovat jo kyselleet  viimevuonna pidetylle 
istutakurssille jatkoa. 
Nyt on sovittu että kesäkuussa pidetään jälleen 
istuntakurssi. Kurssin vetäjänä toimii Anne Hélen, 
joka on kokenut  Centered Riding-valmentaja. 
Kurssiin sisältönä teoria-osuus sekä teorian 
sovitusta käytäntöön hevosen selässä kahtena 
päivänä. 
Ilmoittaumislista sekä tarkempi ajankohta tulee 
ilmoitustaululle. 

 
Kuva: viime vuoden kurssilla teoriaosuudella harjoiteltiin 
istumaluiden löytämistä 
 
 



 
 
 
Kentän rakennusprojekti 

tän 
, koska alla 

ssa 

 

lmillä 

yös työläs aitojen pystyttäminen on aloitettu.  

Pikkuhiljaa etenee uuden ulkoken
rakentaminen. Pohja on saanut painua
on märkä ja todella pehmeä savimaa. Kantavan 
sorakerroksen tulee olla aivan tasainen ennen 
pintakerroksen levitystä. Muutoin pohjan painue
pintaankin tulee painumia ja sitä ei voi korjata 
lisäämällä pintamateriaalia, koska silloin kentän
pohja tuntuu hevosen jalkaan erilaiselta eri 
kohdissa.  Pohjaa onkin siloiteltu eri menete
lapiosta tiehöylään saakka. 
 
M
Ratsastamaan kentällä päästäneen kuitenkin 
toukokuun aikana. 
 
 

 
Kuva: uusi kenttä kallion suunnalta katsottuna, tarhojen ja 

allitakki 
itten tilattu. Suosio oli varsin suuri, yli 

lupailtiin n. 2-3 vk, eli tarkoittaa 
la 

uulin ja Thielon kisakausi hienosti 

uolivälissä ratsukko osallistui 
ana on 

mahtavat 

maneesin välissä 
 
 
T
Takit on nyt s
20 ratsastajaa tilasi takin. Toimittaja on Keravan 
Horse&Rider. 
Toimitusajaksi 
toukokuun puolivälin paikkeilla pitäisi takkien ol
valmiina. 
 
 
J
käyntiin 
Huhtikuun p
Porvoossa pidettyihin koulukilpailuihin. Tak
liki puolenvuoden kisatauko, joten vähän 
jännityksellä odotettiin kuinka ruosteessa 
olla. Tai allekirjoittanut jännitti, Juuli ei näytä kisoja 
stressaavan. 

 
Kuva: Juuli ja Thielo radalla tekemässä laukannostoa 
 
Onneksi on talven aikana tapahtunut edistystä, ja 
poni liikkui radalla viime kautta paremmassa 
muodossa ja tahdissa. Samoin tiet olivat 
pääasiassa hyviä. Samoin Juulin istunta on 
parantunut 
Tauko näkyi ehkä siinä, että mukaan tuli myös pari 
kunnon virhettä, jotka ovat epätavallisia Juulille. 
 
Ilman virheitä sujuneista kohdissa tuli kuitenkin 
tasaiseen seiskaa,  joten prosentitksi tuli yli 60%. 
Tulos on hyvä ja kun sillä vielä pääsi palkinto-
sijoille (8. 33 lähtijän joukossa), niin voidaan olla 
tyytyväisiä kauden avaukseen ja siitä on mukava 
jatkaa.  
Juuli on nyt kerännyt mukavasti palkintorusetteja 
kaikista osallistumistaan kilpailuista viime syksystä 
lähtien. 
 
Seuraavat kisat ovat toukokuun alkupuolella 
Savijärvellä. Niissä pitäisi myös Daphnen tehdä 
debyyttinsä. 
 
  
Vahvistusta varsakantaamme 
 
Nuorimmat omat varsamme ovat  jo kaksivuotiaita, 
ja koska Daphnekin jäi sitten lopulta viime syksynä 
tyhjäksi ei meille synny omia varsoja tänäkään 
vuonna. Niinpä päätimme hiukan paikata tilannetta 
kun vastaan tuli lupaavan oloinen varsa. 
Viimevuoden elokuussa syntynyt Gallops Flemmie, 
lempinimeltään Emmi, on reipas pikkutamma. 



 
Kuva: Emmi (ruskea, tähtipäinen) uusien kavereidensa kera 
Varsan isä on maailman kuudenneksi paras 
kouluperiyttäjäori Flemmingh, josta on moni 
kansainvälisissä GP-kisoissa parhaillaan kilpaileva 
kouluhevonen, mm. Anky van Grunsvenin Krack ja 
Edward Galin Lingh. 
Ja kun emäkin Källbäckas Arabella oli nimeltään 
liki omaa alkuperäistä kantatammaamme 
Arabellaa, niin pakkohan varsa oli ostaa. 

 
Kuva: ori Flemmingh on ahkeroinut jo yli 1200 varsaa 
 
Luonteeltaan Emmi on tosi kiltti, luottavainen ja 
reipas. Haettaessamme se käveli empimättä 
traileriin matkakumppaniksi otetun Millin viereen. 

Tallissa se kotiutui heti, söi hyvin ja nukkui maaten 
eli oli suoraan kuin kotonaan. Hyvin 8-kuukautiselta 
varsalta joka on ensimmäistä kertaa poissa 
kotoaan. 
 
Nyt Emmin tehtävänä on toistaiseksi vain kasvaa ja 
pysyä terveenä.  Korkeintaan jossain näyttelyssä 
varmaan tullaan käymään, että varsa saa 
kokemusta kilpailutilanteista ja kulkemisesta. 
Myöhemmin sitten päätetään kuinka sitä aletaan 
valmentaa sekä tehdäänkö sillä ja missä vaiheessa 
varsoja. 
 
Ensivuodelle tullaan kaksi tammaamme, Veera ja 
Minni siementämään ja tavoite siis saada kaksi 
uutta varsaa Perrier-nimen alle. Myös Veeran 
varsan isäksi valittiin samainen Flemmingh. 
 
 Vaikka se onkin hieman epävarmempaa, koska 
joudutaan käyttämään pakastespermaa isäoriin 
laiduntaessa jo vihreämmillä laitumilla. Tuoreus on 
tässä varsojen tekemisessäkin valttia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hyvää alkavaa kesää !! 
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