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Huhtikuu kääntyi loppua kohden kylmästä yllättävänkin kesäiseksi. Kun viime tiedotteessa tuskailin märiksi 
tulevia tarhoja, niin tänä keväänä tarhat kyllä kuivahtivat ennätystahtia. Aurinko ja alati puhaltava rivakka tuuli 
haihduttivat veden pois. Ja kenkien irrottelukausi jäi pariin viikkoon. Nyt päästään maajussin hommiin eli pitää 
varmistaa ensi talven heinät levittämällä peltoihin taas n. 40% viimevuodesta kallistunutta lannoitetta. Myös 
huhtikuussa tullut viimeisin turvelasku osoitti että vuodessa turvekuorma on kallistunut 600 eurosta yli 1000 
euroon. Joka kuorma on ollut tässä välissä reilun 100 euroa kalliimpi kuin edellinen. Hurja kustannustason 
nousu hevosten ylläpidon joka saralla tietänee sitä, että joudumme syksyllä laskeskelemaan tarkasti tuntien 
hintatasoja. 
 
 
Vappuratsastusta 
Viikkoa ennen vappua torstai-illan ratsastajat 
kyselivät onko vappuaattona ratsastusta. Vastasin 
että tottakai, mutta ratsastajilla tulee olla punaiset 
vappunenät. 

 
Kuva: Heta ja Ressu vappufiiliksissä 
 
Kaikki tulivat reippaasti ratsastamaan Vappu-
aatosta huolimatta ja olipa Heta varustautunut 
kunnon nenällä. 
 

Thielo estekisoissa 
Thielo-poni Juulin kanssa, jotka pari viime 
vuotta ovat menestyksellä kisanneet 
koulukisoissa, starttasivat  ensimmäisissä 
estekisoissaan Eholla. Harjoituskertojakin ennen 
kisoja oli kokonaista kolme. 
Mutta parivaljakko meinasi, että vain lahjattomat 
harjoittelee. Tuloksena kaksi puhdasta rataa 
uusintojen kera, ja toisesta luokasta rusetti 
sijoituksen merkiksi. 
Thielon rutiini kovana esteponina tuli näkyviin, 
vaikka sen edellisistä estekisoista on useampi 
vuosi. Se ei ihmetellyt yhtään vaan meni kuin olisi 
aina mennyt vain esteitä. 
Valitettavasti Ehon kisasarjan viimeiset kisat 
huhtikuun lopussa jäivät väliin, koska 
hevosautomme on laitettavana emmekä päässeet 
lähtemään. 

 
Kuva: Thielo ja Juuli esteellä kilpailuissa 
 
 
Tallin omat kisat 
Toukokuun lopussa pidettäviin kisoihin on 
harjoittelu kaikissa ryhmissä käynnissä. Kaikki 
treenaavat riippumatta siitä aikovatko tai 
pääsevätkö kisoihin. 
Lähempänä sitten katsotaan ketkä osallistuvat. 
Rajoitteena kun tulee vastaan se, että sama 
hevonen ei voi mennä kovin montaa rataa  samana 



päivänä. Raviohjelma on valittu mukaan juuri siksi 
että se on lyhyt eikä kuormittaa hevosta liikaa 
saatikka kilpailujännityksessä kärvistelevää 
ratsastajaa. 
Kutsua on lähetelty muutamille lähitalleille ja 
ainakin joitakin ulkopuolisia on jo ilmoittautunut 
mukaan. Toivottavasti saadaan muita mukaan, että 
saadaan kunnon kisafiilis päälle. 
 
 
Varsajuttuja 
Summertime eli Sasuksi ristitty pikkuvarsa on 
kasvanut kuukaudessa reilusti.  
Luonteeltaan se tuntuu olevan täysi kymppi. 
Sen kanssa saa kyllä olla tarkkana että tietty 
järjestys säilyy. Pikku varsa on todella nopeasti jo 
melkoisen kokoinen pikku ori, joka helposti 
kokeilee rajojaan ja siinä leikissä ihmisen luut antaa 
helpommin perään. 

 
Kuva: Betty ja varsansa parin päivän ikäisenä 
 
Bettykin sai sitten vihdoin 3 viikkoa yliaikasena 
varsansa. Tamma taisi ajatella että parempi tehdä 
welldone kuin medium. 
 Sunnuntaina 26.4. heti puolenyön jälkeen se 
varsoi suurikokoisen ja erittäin pitkäjalkaisen 
tamma-varsan. Varsominen otti sille koville ja 
jouduimme varsaa hieman avittamaan maailmaan 
pääsyssä. Hienoa tämä valvontakamera-tekniikka, 
ilman sitä olisi voinut käydä huonosti. 

Varsalla on hauskasti vasemman puolen jaloissa 
korkeat sukat kun oikean puolen jalat ovat 
merkittömät. Päässä sillä on kaunis leveä piirto. 
Rakenteeltaan se on hyvä ja suorajalkainen nätti 
tammanalku.  
Nimeksi varsalle on annettu Syrah Perrier ja sitä on 
alettu kutsua Syrriksi. 

 
Kuva: joko kaula tai heinä liian lyhyt tuuma Syrri 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alkava kesä lupailee jo vahvasti tulostaan. Valkovuokot kukkivat jo täysillä ja laitumet enteilevät vihreää. 
Samalla mieli ja reippaus tuntuu parantuvan. Pitäisikin jaksaa iloita jokaisesta päivästä jonka saamme, eikä 
pusertaa arjen näennäisessä harmaudessa ja odottaa sitä seuraavaa vapaapäivää, lomapäivää tai jotain 
muuta aina tulevaa. Koskaan ei tiedä milloin käy niin, että oikeat ja kohtuuttomat vastoinkäymiset ottavat 
pihteisinsä ja joudutaan pyörteeseen josta ei hevin pääse irti. 
Siispä koetetaan hymyillä ja antaa kesän tulla vaikka sukka joskus olisikin vähän rutussa. 
 
Hyvää alkavaa kesää! 
 
 
 
www.perriertalli.fi  


