PERRIER-TALLIN

NEWSLETTER
Joulu 2020

Joulu on rauhoittumisen aikaa. Tänä vuonna onkin siihen erinomainen mahdollisuus, kun muuta ei voi oikein
tehdä. Hyvin tämä hermoille käyvä aika on kuitenkin noin keskimäärin mennyt. Varsinaisesti siihen itseensä
herra Virukseen on sairastuttu vain parin ratsastajamme perheessä. Ja suhteellisen lievillä oireilla. Muuten on
kyllä ollut normaalisti flunssia ja nuhia, joihin on näissä oloissa pitänyt suhtautua varovaisuudella. Puikkoa
nenäänsä on käynyt useampi kokeilemassa, toisista se on tuntunut tosi ikävältä ja toisista vähemmän, liekö
kiinni klyyvarin rakenteesta.

Vuoden ja kaikkien aikojen viimeinen
NEWSLETTER
Niinpä on tullut eräs aika päätökseen. Koska aika
ja into kirjoitella tätä lehteä on vähentynyt niin
päätin että tähän numeroon loppuu sitten tämä
lehti. Myöskin ilmeisesti lukijakunta on käynyt
vähiin.
Huhtikuussa 2005 ilmestyi ensimmäinen
Newsletter. Sen tekeminen aloitettiin, koska tieto
tallin tapahtumista ja tunneista ei oikein kulkenut
juniori-ratsastajien koteihin. Niinpä tein lehden jota
alkuun tulostettiin ja jaettiin ratsastajille kotiin
vietäväksi.Kunnes netti poisti tulostustarpeen. Eli
15 vuotta tuli kirjoiteltua lehteä. Sanana vuonna
2005 muuten rakennettiin maneesi riihen ja ladon
paikalle. Linkki ensimmäiseen lehteen:
http://www.perriertalli.fi/ep/Tiedostot/PERRIER_ne
wsletter_huhti.pdf
Nythän kotisivujen roolin on käytännössä syönyt
some-kanavat, facebook ja instagram.
Samalla kun lehti loppuu, tulemme myös
ensivuonna supistamaan kotisivumme perriertalli.fi
mahdollisimman pieniin ( eli nykytermein
halpuutamme sen). Sehän on toiminut nyt enää
vain tämän lehden ja muutaman tiedotteen
jakokanavana ja on menettänyt siten merkitystään.
Eli jos haluatte vielä katsoa mitä tallilla touhuttiin
vaikka jouluna 15 vuotta sitten, käykää katsomassa
vanhoja lehtiä. Pian tämä historiikki ja arkisto
häviää.

eur. Toisen erän eräpäivä perjantai 19.3. ja siis
myös 11 kertaa. Näistä tehdään myös oma
tiedotteensa.
Kevätkaudella jatketaan ainakin Susannan
valmennuksia lähinnä kisatiimiläisille ja/tai muuten
ratsastukseensa panostaville.
Katsotaan sitten minkälainen kilpailuvuosi ensi
vuodesta tulee ja pidetäänkö ja koska omat kisat.

Syyskauden putoamistilasto
Perinteisesti olen pitänyt tilastoa syyskauden
putoamisista. Toki kaikki putoamiset kirjataan ylös,
mutta tämä graafi on julkaistu jo 8 vuodella.
Mitä vanhemmaksi meikäläinen tulee, sitä
enemmän tuntuu että jännittää oppilaiden
putoamisia ja mahdollisisa loukkaantumisia.
.
Tämä kulunut syksy nousee tässä tilastossa
kakkoseksi, mutta ei lähellekään ennätystä.
Ennätysvuosi oli se syksy kun esteryhmämme
aloitteli ja keikahteli alas alkuun aika usein. Jos
joistakin esim Thielo ja Ressu hieman kuumuu
hypätessä, niin silloin 8 vuotta sitten ne oli aika
paljon nuorempia ja raisumpia. Lisäksi oli Nikkeponi joka ei sekään ollut mikään ihan pullaponi.
Mutta esteryhmäläiset rupesi pysymään kyydissä
ja seuraavana kesänä keräsivätkin aika tukun
rusetteja kilpailuista.
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Kevätkauden ratsastukset

8

Kevätkausi noudattelee koulujen lukuvuotta ja
alkaa maanantaina 4.1. ja loppuu sunnuntaina 6.6.
Kauteen tulee 22 viikkoa, eli yksi enemmän kuin
normaalisti. Koulut kun menevät jostain syystä
kesäkuun puolelle asti.
Ensimmäinen maksuerä maksetaan toiseen
ratsastuskertaan mennessä ja on siis 11
ratsastuskertaa á 32 eur sis alv 10% yhteensä 352
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Pudotessa ei yleensä tule mustelmia kummempaa.
Mutta se mahdollisuus on aina olemassa, ja siksi
pitääkin jokaisen varmistaa oma vakuutusturvansa.
Helpoiten se käy liittymällä ratsastusseuraan,
jäsenmaksuun kun sisältyy hyvä vakuutus. Tänä
syksynä loukkaantumisia tuli yhden kohdalle
käsivarren murtuman myötä, mutta sekin onneksi
sen verran lievä ettei vaatinut operaatioita ja
menee vain levolla ohi.

Lusitano Notos
Loppusyksystä teki nuori 3 vuotias Lusitano-ori
pitkän matkan Portugalin lämmöstä Suomen
kylmään ja pimeään. Matka kesti 7 vuorokautta
mutta ihmeen pirteänä nuorukainen sen selvitti.
Oskuksi täällä nimetty on luonteeltaan erittäin kiltti
ja utelias. Se on osoittautunut myös todella
oppivaiseksi. Ori on pienikokoinen jopa
Lusitanoksi, tällä hetkellä sen säkäkorkeus on nyt
154 senttiä. Sen odotetaan tulevan noin 160 cm
korkeaksi ja tietysti myös rotevoituvan
nykyisestään.

Kuva: Osku ja Vili
Sen vanhemmat ovat laatuluokkaa. Ilmeisesti
Suomessa ei ole toista Lusitanoa, jolla on yhtä
hyvin pistein arvioidut vanhemmat.
Vaikka Osku onkin kiltti, on aina muistettava että
oreilla voi aina salamannopeasti vietit ottaa
valtaansa, jos esimerkiksi nenään tulee joku haju.
Ja kun se kasvaa ja tulee ns teini-ikään, se saattaa
myös kokeilla välillä rajojaan. Siksi se tule jättää
rauhaan ja vain ihailla silittelemättä sitä ettei käy
vahinkoja.
Oskulla näin alkutalvesta ei vielä niinkään treenata,
kunhan pidetään yllä jo opittua. Se saa rauhassa
keskittyä kasvamiseen, ja sitten
talvella/alkukeväästä sen ratsutus aloitetaan vähän
enemmän. Tavoitteena olisi esittää sitä joissakin 4vuotiaiden ikäluokkakilpailuissa puoliveristen
rinnalla. Jos kaikki menee hyvin.

Korona-vuosi
Kulunut vuosi jää jokaisen mieleen loppuiäksi.
Tällaista ei kukaan ole kokenut tällä vuosisadalla.
Saamme olla onnellisia hevosalalla, että meihin
tilanne ei iskenyt sillätavalla kuin moneen muuhun.
Talleilla on itseasiassa enemm'n ratsastajia kuin
ns. normaalivuotena. Niin meilläkin on ratsastajat
lisääntyneet ja tällä hetkellä ei juuri lisää voida
ottaakaan.
Kiitos kaikille että olette huolehtineet viruksen
vastatoimista mm tulemalla vain oireettomana
tallille, maskeilla varustautuneina ja turvavälestä
huolehtien, ja niinpä olemme tallilla säästyneet
karanteeneilta ja tartunnoilta. Tosin pari kertaa on
aika liki liipaissut.
Eiköhän talven jälkeen ala helpottaa, kun rokotteen
kattavuus laajenee.

Perrier-talli
Suuret ja lämpimät kiitokset vielä kerran kaikille lehtemme lukijoille vuosien varrella. Käykää tykkäämässä
tallin facebook- ja Instagram-sivuja ja laittakaa ne seurantaan. Näin pysytte kärryillä mitä tallilla tapahtuu.

Hyvää Joulua ja Uutta vuotta!!!

