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Suvivirren sävelet ovat hiljenneet ja lapset laskettu laitumille.  Tänä kesänä tuntuu että varsin moni viettää 
reissaavan loman, ainakin siitä päätellen että ratsastamaan ehtii aiempiin kesiin verrattuna harvinaisen vähän 
ratsastajia.  Toivottavasti kaikilla on oikein hauska kesä ja syksyllä aloitetaan taas innolla niin koulu kuin 
ratsastuskoulukin.  
 
Hevoset lomailivat kesäkuussa 
Kesäkuussa kaikki opetushevoset pitivät 
ensimmäistä kertaa täysin lomaa pari viikkoa, ja 
senkin jälkeen työt kutsuvat vain pari kertaa 
viikossa. Vasta heinäkuun puolella kotiutuu 
ratsastajia lomareissultaan sen verran että töitä 
riittää useammalle päivälle. 
Varsinkin ponit ovat käyttäneet laitumen 
tehokkaasti hyväkseen ja pinkeät vatsat vaativat jo 
mm. Ressulla satulavyön löysäämistä jotta se 
saatiin kiinni. 
Ponit ovat niin paksuja että tielaitos erehtyi 
laittamaan laitumen kohdalle ylälaidassa näkyvän 
liikennemerkin. 

 
Nikke ja Veera vaihtoivat tallejaan 
Veera-tamma lähti Askolaan Malena Blomqvistin 
tallille siitostammaksi eli tekemään lisää 
pikkuvarsoja. Ja jottei tallimme hevosluku vain 
pääse laskemaan niin kotiin palasi samalta tallilta 
puolen vuoden reissultaan Millin poika Nikke. 
Nikke on puolen vuoden aikana kasvanut jonkin 
verran, ja on nyt noin 136 cm korkea, eli oikein 
sopiva pikkuponi.  
 

 
Kuva: Julle testasi heti Nikkeä. 
 

Nikkehän on vasta 4-vuotias, joten sen ratsutus on 
vasta alussaan. Mutta se tuntuisi olevan oikein 
herkkä ja järkevä. Sekä emä Milli Vanilli että isä 
täysveriori Hoppalong Cassidy ovat molemmat 
hyviä hyppääjiä , joten ehkä jotain geenejä on 
siirtynyt Nikkeenkin. Isähän asustaa nykyään 
Hollannissa siitosoriina.  
Aika paljastaa mikä Nikestäkin tulee. 
 

 
 

Kesän ratsastukset 
 
Tunnit alkoivat Juhannusta edeltävällä viikolla ja 
jatkuvat sen jälkeen tiistaisin ja torstaisin.  
Heinäkuun puolella ryhmiä ja päiviä lisätään sitä 
mukaan kuin ratsastajia ilmoittautuu mukaan. 
Kesän kursseista näyttäisi siltä että estekurssit 
toteutuvat mutta koulukurssille ei ole ilmoittautunut 
riittävästi innokkaita kokeneita ratsastajia, joten se 
perutaan ja tilalla normaalit tunnit. 
Alkeisestekurssin aikaa hieman myöhennetty (kts 
erillinen tiedote) 
Vielä mahtuu myös estekursseille muutama, joten 
pikaisesti ilmoittautumaan. 
 
Vielä puuttuu muutamia vahvistuksia syyskauden 
osallistumisesta. Kerrothan pikaisesti aikeistasi. 
 
Ensi kaudella opetushevosia vahvistavat True 
Perrier ja Espen Perrier, jotka ovat keveitä ja 
osaavia ratsastaa. Niillä pääsevät kokeneimmat 
ratsastajamme testaamaan taitojaan ja saamaan 
tuntumaa siitä, miltä kilpahevoset tuntuvat. 

 
Betty ja Daphne harjoituskisoissa  
Kilpailukausi ei ole päässyt alkamaan kuten oli 
suunniteltu, joten tuntumaa oli haettava 
Evitskogissa lähellä Kirkkonummea järjestetyissä 
koulukilpailuissa kesä-heinäkuun vaihteessa. Sää 
oli rankka, n. 28 asteen helle. 
Betyn ongelmahan on ollut kova jännittäminen ja 
jopa karkuun kouluradalta yrittäminen.  Nyt ahkera 
harjoittelu näyttäisi kantaneen hedelmää, tamma oli 



jo paljon rennompi ja liikkui hienosti sekä oli 
ratsastettavissa. Mutta kuten tuomarin 
loppukommentista: ” tänään aika jännittynyt mutta 
melkoisesti potentiaalia” voidaan todeta, työtä 
riittää mutta kannattaa tehdä. 
Daphneen tuntui helle puraisevan pahemmin. Se 
oli hyvä vielä verryttelyssä, mutta oman vuoron 
odottelu paahteessa tuntui vievän siitä terän ja 
radalla se oli hieman veltto. 
Pisteet olivat kuitenkin samaa tasoa kuin sen 
luokkaan osallistuneilla muilla kansallisen tason 
nuorilla hevosilla, joten ei kannata kovasti 
huolestua. 
Kisarutiinin puute näkyi myös Jukan 
ratsastuksessa, tiet olivat huolimattomia ja 
siirtymisetkin olisivat voineet olla parempia. 
Tuomari kirjoittikin, että menetit paljon pisteitä 
huonojen teiden takia. Soo soo! Sama asia mistä 
paasaan omille oppilaille.  
 

 
 
Nemealle odotetaan varsaa 2011 
4-vuotiaalla tamma Nemealla päätettiin teettää 
varsa. Isäksi valittiin hieno saksalainen ori 
Florencio. Se voitti 5-vuotiaana maailman 
mestaruuden ennätyspistein.  Lisätietoja oriista 
linkistä http://www.maplewoodwarmbloods.com/Florencio.html  
 
Tamma on ultrattu ja todettu kantavaksi, mutta näin 
alkuvaiheessa kaikki on mahdollista. Kuten myös 
aivan loppuvaiheessakin, joka sekin on 
valitettavasti tullut koettua. Mutta nyt iloitaan 

Nemean äitiydestä. Varsan pitäisi syntyä ensi 
vuonna kesäkuun alussa. 

 
 
kuva: Florencio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viime aikona on kova helle piinannut tai hellinyt, riippuu näkökannasta. Hevosia helle kiusaa, helikopterin 
kokoiset paarmat ja muut ällö-ötökät surraavat ja purevat ne verille.  Hevoset ovat olleet ulkona vain klo 5-9 
aamulla ja iltaisin klo 19-10. Muun ajan ne pakoilevat paarmoja tallissa.  Osa hevosista ulkoilee laitumella koko 
yön ja lepää päivät sisällä. 
 Koko ajan ulkona ovat vain pikkuvarsat Millin kanssa, koska ne pääsevät suojaan paahdetta ja paarmoja 
laitumella olevaan latoon. Ratsastuskaan ei ole kaikkein mukavinta tällaisella säällä, mutta uiminen sitä vastoin 
on.  Vaan eipä näitä enää voi kauaa jatkua, joten uidaan nyt niin paljon kuin keritään. Palelemaankin ehditään 
taa kuitenkin jatkossa, se on varmaa. 
 
Hyvää kesää! 
 


