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Hyvät hyssykät sentään millainen kevät tästä tulikaan. Ja pahalta näyttää että koko vuosi vähintään tässä 
menee ennenkuin päästään johonkin järkevään asentoon. Nähtäväksi jää.

Tallilehti 15 vuotta
Niinpä on kulunut
uskomattomat 15 vuotta siitä
kun  ensimmäinen tallilehti
näki päivänvalon. Se jaettiin
pääasiassa paperiversiona
täällä tallilla, koska netin
käyttö oli todella vähäistä.
Tavoitteena lehdellä oli saada tietoa tallin 
tapahtumista ratsastajien vanhemmille, koska 
siihen aikaan suurin osa ratsastajista oli junioreita 
ja vanhempia harvemmin ehti näkemään.
Idean lehteen sain töistä, jossa edustamani 
ohjelmistotalo aloitti asiakaslehden julkaisun ja 
kuuluin sen toimituskuntaan. Myös lehden nimi ja 
ulkoasu juontaa sieltä.

Kun lueskelin tuota ensimmäistä lehteä, niin 
esimerkiksi kuvassa palkintoa jakava metrin 
mittainen Julle on nyt alikersanttina armeijassa. 
Hevosista mainitaan mm orivarsa Roo.

Viime aikoina nämä facebook ja instgram joissa 
tallin tapahtumia kerrotaan, ovat vähentäneet intoa 
kirjoitella tätä tallilehteä. Mutta yritetään pitää sitä 
vielä hengissä.

Valitettavasti näinä aikoina emme voi pitää mitään 
synttäreitä lehden kunniaksi.

Linkki lehteen numero YKSI:
http://www.perriertalli.fi/ep/Tiedostot/PERRIER_ne
wsletter_huhti.pdf 

Poikkeksellinen kevätkausi

Ensinnä on oltava kiitollinen ja onnellinen siitä, että 
näyttää kevätkauden ratsastettavan ilman 
keskeytyksiä loppuun asti. Ratsastajien 
kommenteistä päätellen se on ollut myös 
poikkeuksellisen tärkeää heille. Viikot kotona 
pysytellen voivat olla aika raskaita, ja pieni katkos 
tallilla on ollut tervetullut.

Ja koska kaikki pääasiassa ovat nököttäneet 
kotona, on kevätkaudella ollut vain muutama  
poissaolo eli sairastumisia ei tule myöskään perus 
flunssiin. Poissaoloja ei ole ollut näin vähän 
varmaan koskaan.
Alkuvuosi alkoi vauhdikkaasti ja ratsastajia 
tömähteli tantereeseen vähän turhankin tiuhaan. 
Mutta aivankuin hevosetkin olisivat kuulleet että 
terveydenhuoltoa ei saa rasittaa, niin korona-
hässäkän alettua kaikki ovat pysyneet kyydissä.

Talvi oli yhtä syksyä, saa nähdä onko kevät 
samanlainen kuin viime vuonna eli tosi kuiva. Niin 
että heinä ei meinannut kasvaa. Vähän samalta 
näyttää, tällä hetkellä sadetta jo toivoisi ainakin sen
verran että ulkokentät pysyisivät pölyämättöminä. 
Ulkokentän suolaukseen menee n. 200-300 
euroa/kerta. Ja jos sitten tulee kunnos sade, suola 
huuhtoutuu pois. Koska kilpailuja ei ole, jätämme 
suolauksen tekemättä ja menemme sisällä jos 
ulkona pölisee.

Koulu ja WE-valmennukset
 Susanna Hyypiän valmennukset ovat olleet 
tauolla. Samoin emme ole järjestäneet WE-
harjoituksia. Näitä järjestämistä tarkastelemme 
kesällä.

Koulukilpailut
Emme järjestä nyt lopussa 31.5. kevätkauden 
päätöskilpailuja. Näin varmistetaan että päästään 
ilman riskeja kesään.  Ja vasta kesäkuussahan se 
olisi säännösten mukaan mahdollistakin. Kesällä 
treenaville pidetään rataharjoitukset.

Daphen vaihtoi sitten osoitetta

Huhtkuun vimeisenä viikonloppuna ajoin Daphnen 
Siiri Kyrön tallille Mallusjoelle lähellä Orimattilaa.
Siiri on yksi maamme parhaita nuorten hevosten 
kouluttajia ja ratsuttajia. Ja äitinsä kanssa he ovat 
myös kasvattaneet useita hienoja ja menestyneitä 
hevosia.
Daphnen toivotaan tietysti pyöräyttävän hienon 
varsan ensi vuoden keväällä. Biologiaa tuntevat 
tietävät että siihen tarvitaan muutakin kuin hieno 
tamma. Ja vahva ehdokas näyttäisi olevan nyt 
keväällä Suomeen tullut hieno nuori ori Vix Vitorio.
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Ulkomailta voi nyt olla vaikea järjestää nopeita 
kuljetuksia siemenille, joten kotimainen ori on 
varma valinta. Peukut pystyyn että tärppää.

Kuva: Vix Vitorio

Viedessäni tamma sinne, ajattelin haikeana että 
kuinkahan se tilanteen ottaa. Olenhan hoitanut sitä 
päivittäin 13 vuotta. Lukuunottamatta sitä kolmea 
viikkoa, kun se oli Tiina Polsolla Kouvolassa minun 
ollessa sairalomalla.
Mutta se pääsi heti laidunlohkolle jossa kasvoi jo 
hieman vihreää. Tamma pudottikin pään maahan, 
eikä vilkaissut sen enempää minun perääni taikka 
naapuri hevosia, nyppiessään heinää maasta.
On sillä silti sopeutumista kun se alkaa piakkoin 
tutustua laumaelämään pihatossa. Toivotaan että 
se ei potki ketään eikä tule potkituksi.

Kesän kisat hevosillamme

Hallitus hellitti määräyksiä sen verran että 
kesäkuussa 50 hengen kokoontuminen sallitaan. 
Tämä mahdollistaa jo mahdollisesti 
ratsastuskilpailujen järjestämistä.
Hevosistamme Tilde on jatkanut syksyllä alkanut 
kuntoutustaan. Sen tilanne on koko ajan 
parantunut ja se on kestänyt vikaantumatta treenin.
Vieläkään sen toisen takajalan lihaksisto ei  ole 
aivan samalla tasolla toisen kanssa, mutta ero on 
kaventunut huomattavasti. Jalan käyttö on 
piruettilaukassa toiseen suuntaan vielä hieman 
kankeaa, mutta toivotaan siitä parantuvan 
voimistumisen myötä. Se voisi kilpailla jo vaativa B-
tasolla, missä ei tarvitse piruetteja vielä esittää.
Mutta tavoite on tietysti vähintään PSG- ja Inter-
luokat.
Syrri on treenannut koko talven ja kehittynyt. Sen 
ongelmat onkin korvien välissä ja sille koetetaan 
hakea läheltä jotain hyviä kokemuksia, jos sen 
sitten saisi isompiin kapinoihin joskus kun sellaiset 
alkavat. Syrrille ovat vaikeat asiat helppoja kuten 
passage ja piaffi.
Niksu on 7-vuotias ja myös se on kehittynyt hyvin. 
Niksu harjoittelee jo tällä hetkellä mm sarjavaihtoja 
sekä aloittelee piruettien kanssa. 

Mutta kukaanhan ei tiedä kuinka tässä lopulta käy. 
Voidaanko tänä kesänä kilpailla vain 
harjoituskilpailuja vai myös kansallisia tai ei 
ollenkaan. Jos tilanne kääntyykin pahemmaksi sen 
myötä että rajoituksia poistetaan.
  

Kevät ja kesä tulevat. Muuttolinnut ovat pääosin saapuneet, pääskysiä odotellaan vielä. Ruoho vihertää jo ja 
saa  hevoset kuikulemaan kaipaavasti laitumien suuntaan. Vain meillä ihmisillä on tällä hetkellä hieman sormi 
suussa. Mutta eiköhän se meilläkin kesäksi muutu, kunhan pidetään järki päässä ja mieli korkealla.

Hyvää kevättä!!!


