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Kesäkuu lähti vilkkaasti liikkeelle ja paljon on myös ehtinyt tapahtua. Kesäkuussa saimme myös nauttia 
kauniista säästä ja helteisistä lämpötiloista, jota tuuli kuitenkin helpotti mukavasti.  Iloa on pilannut vain ennen 
näkemättömästi esiintyneet hyttyset. Verenhimoisia inisijöitä on riittänyt koko päivälle parvittain, ja niiltä ei 
pääse edes sisälläkään rauhaan.  Toivottavasti paarmoja ei tule samanmoista määrää. 
 

Tallilla kisailtiin kouluratsastuksessa 

Toukokuun viimeisenä viikonloppuna pidettiin 
perinteiset kouluratsastuskilpailut, jossa 
ratsastajamme pääsevät mittauttamaan vuoden 
aikana tapahtuneen kehityksensä.  
Samalla saa tuntumaa ja kokemusta 
kilpailemiseen; sen paineisiin, jännityksen 
käsittelyyn, keskittymiseen, valmistautumiseen ja 
itsenäiseen ratsastukseen. 

 
Kuva: Siiri ja Vili voittivat luokan 1. 

Tänä vuonna olimme saaneet vieraaksi  
ilahduttavan monta ulkopuolista ratsukkoa ympäri 
Itä-Uuttamaata ja lähtöjä kertyikin parikymmentä. 
 
Ensimmäisenä luokkana ratsastettiin helppo-C 
tason ohjelma. Sen voitti tarkalla ja siistillä 
ratsastuksella Siiri Saarelainen Vilillä. Koko luokka 
oli tasainen, kaikki lähtijät muutaman 
prosenttiyksikön sisällä. 

 
Kuva: Heidi ja muhkea suokki A.T. Vennu voittivat helppo B:n 

Toisessa luokassa oli ensimmäistä kertaa rimaa 
nostettu helppo-B tasolle asti. Tällä tasolla 
odotetaan jo hevoselta hieman muotoa, pelkkä 
siisti ja tarkka oikeiden teiden seuraaminen ei 
yksistään enää riitä. 
Harjoituksissa luokkaan osallistuneet ratsukkomme 
ovat jo saaneet hevosensa kulkemaan 
kohtuullisesti muodossa, mutta kilpailutilanteessa 
se tuotti vielä ongelmia. Luokan voitti Heidi Koivula 
suomen-hevosellaan A.T. Vennu, joka ottikin 
kirkkaan kaulan yli 62% tuloksellaan. Ilahduttavasti 
kolmanneksi venyi Erika Lantz Simonalla. Vanha 
tamma näytti kokemuksensa, se oli helppo C-
luokassa toinen Heli Lehtorannan kanssa. 
 
Kilpailut näyttivät kuitenkin sen, että kaikki 
ratsastajamme ovat edistyneet ja oikealla tiellä.  
 
Vaikka pisteet jäivätkin  helpossa B:ssä 
suhteellisen mataliksi, niin kun vuosi on harjoiteltu  
lisää, mittariin saadaan varmasti paremmat 
tulokset. Nytkin jo varsinaiset tehtävät onnistuivat 
jokaiselta kohtuullisesti.  
Kisajärjestelyt sujuivat hyvin, vaikka sää olikin 
hieman kolea. Mutta mukavampi näin kuin 
viimevuoden karmea helle.  
Kiitos kaikille osanottajille, katsojille sekä  
järjestelyissä auttaneille. 



 
Kuva: Hannalta ja Roolta odotettiin harjoitusratojen perusteella 
hienoa suoritusta, mutta välistä hieman höperöksi heittäytyvä 
Roo jännittyi tuomariautosta ja rata meni plörinäksi 

 
 

 
Kuva: hauskan näköinen hevonen oli Lina Lagströmin 
Haflingerin hevonen. Lina osti meiltä Pasadenan vähän aikaa 
sitten.  

 

 
Kuva: ensikertaa kouluradalla,  Julle ja Thielo vauhdissa 

 
Kuva:Katariina ja Ressu laukkaosuudella 
 

 
Kuva: Lotta Kuosmanen ja Marta Karlvikin ratsastajista tulivat 
toiseksi Helppo B:ssä 
(kisakuvat napsi Milla Mäkelä) 

 
Kilpailujen tulokset omassa liitteessään. 
 
 
 

Jasun ja Sasun kesäretki 
Nuoret pojat tekivät kesäkuun alussa retken joka 
odottaa suurinta osaa nuoria oreja. 
Molemmille oli varattu aika Orimattilan 
hevosklinikalta.  Olimme vihdoin tehneet päätöksen 
ruunauttaa orimme.   
Varsinkin kolmivuotias Jasu oli viimeaikoina 
esiintynyt liian kiihkeästi aina kun tammoja 
talutettiin niiden tarhan ohi.  Eli se säälittä jyräsi 
Sasua ja Nikkeä ja kolisteli aitoja.  
Samoin niiden keskinäinen nahina sai välistä jo 
hieman liian rajuja piirteitä, ja kummassakin oli 
päivittäin pieniä ruhjeita ja patteja painimatseista. 
Suurin syy on kuitenkin se, että jos niillä ei ole 
käyttöä siinä tarkoituksessa missä oreja pidetään 
eli lajin jatkamisessa, on hevosta turha pitää orina 
koska se vain turhautuu hormonien jyllätessä 
voimakkaana. Myös sen tilanteen jatkuva 
varominen, että ori pääsisi vahingossa vapaaksi 



muiden joukkoon on todella stressaavaa hevosten 
hoitajille. 
Niinpä lastasimme pojat kuorma-autoon,  johon ne 
huolimatta siitä että se oli niiden ensimmäinen 
kerta kävelivät suoraan luottavaisina sisään. 
Matkalla Jasu hieman hermostui, koska oli 
hellepäivä ja lämpötila nousi korkealle ja hevoset 
vuosivat hikeä kuumuudesta sekä jännityksestä. 
Perillä kumpaakin odotti karsina, jonka oveen oli 
liidulla raapustettu ”ruunaukseen”. Onneksi varsat 
eivät osaa vielä lukea, vaan ne menivät 
tyytyväisinä viileisiin karsinoihin. 
Hieman haikeana jätimme hevoset sinne, ja 
lähdimme kotiin odottelemaan soittoa että voimme 
hakea ne pois. 

 
Kuva: Jasu oli ensin sitä mieltä että ei voi kiivetä sillalle kun on 
huono olo ja särkee ja on niin hikikin. Mutta onneksi se tulee 
ruuan perässä miltei minne vain. Takajalkojen välissä pilkottaa 
sinne ommeltu painesidetukko. 

Myöhään iltapäivällä tuli soitto, että täällä olisi pari 
ruunaa valmiina kotiin. Pojat olivat kuivuneen hien 
peitossa, hoipertelivat vielä hiukan nukutuksen 
jäljiltä ja varmaan jalkoväli oli hellä. Mutta kiltisti ne 
menivät taas autoon, tosin pari minuuttia piti 
kumpaakin ensin suostutella että mentävä on. 
Nyt kotimatka oli hiljainen, ei kolahdustakaan 
kuulunut takaosastosta. Ja apumiehenä ollut 
Jullekin nukahti hevosauton sohvalle. 
Jälkihoitona hevosia pitää ensin vajaa viikko 
talutella päivittäin, ettei nestettä kerry haavan 
ympärille ja sitten ne voivatkin siirtyä tarhaan. 

 
Kuva: Sasu tulee ulos klinikalta keventyneenä turhasta 
painolastista. 

 

 

 
 

Kesäkuussa hypättiin 
Estekurssilla hypättiin kolme päivää putkeen ja se 
oli hevosistakin hauskaa vaihtelua koulukilpailuihin 
treenamisen ja hinkkaamisen jälkeen. 

 
Kuva: Siiri ja Simona 

 
Kuva: Ronja ja Ressu 

 
Kuva: Heta ja Vili 

Kurssilla harjoiteltiin hyvän laukkarytmin löytämistä, 
tasapainoa esteellä, sekä peräkkäisten estelinjojen 
hyppäämistä. Esteet pidettiin matalina ja vaikeus 
tuli kaarevista suhteutetuista esteväleistä, joihin piti 
ottaa tietty askelmäärä. 
Kaikki ratsukot suorittivat hyvin tehtävät, talven 
huolellinen perusratsastuksen treenaaminen tuotti 
hedelmää.  Muutamia alas muksahduksiakin sattui 
kun hevonen hyppäsikin odottamattomasta 
paikasta kauempaa tai läheltä, mutta ketään ei 
sattunut ja lisäharjoittelun myötä tällaisetkaan 
tilanteet eivät horjuta ratsastajan tasapainoa. 
  
 
 
 
 
 
 
 



Shampanjaa ja hyttysmyrkkyä 
Tänä keväänä kirjoitti meidän  meidän Juuli  
itsensä ylioppilaaksi.   Juhlavieraille tarjottiin 
shampanjaa, kakkua ja offia hyttysiä varten. 

 
Kuva: kesäiset kaunottaret Milla ja Juuli juhlimassa valkolakkia. 
 
 

Veteraanien valtakunnalliset 
mestaruuskilpailut ja väärät 
ratsastushousut 
Kesäkuun kilpailukalenteriin löytyi  Helsingissä 
järjestetyt veteraanien kisat. Kun Jukalta ikääkin 
löytyi riittävästi  näihin kisoihin pääsemiseksi, niin 
kävimme sopivassa kilpailuharjoituksessa 
saamassa ratarutiinia. 
Luokkana oli helppo A.  Daphne tuntui paremmalta 
kuin pari viikkoa aiemmin kisoissa  ja oli todella 
virkeä kovasta helteestä huolimatta. 
Muoto ei ollut vieläkään riittävän koottu vaativia 
luokkia ajatellen, mutta ravi oli muutoin koko ajan 
hienon irtonaista ja lennokasta. 

 
Kuva: kilpailun ratsukot esiteltiin lyhyesti yleisölle, Daphne toinen 
oikealta. Tyylikäs rivistö, mutta lämpötila varjossa n. 30 joten 10 
minuutin seisonta tuntui tunnilta. 

 
Pari suurempaa ratsastajan mokaa, mm radan 
unohdukset pudottivat meidät ensimmäiseksi ei-
sijoittuneeksi eli kuudenneksi. Mutta täältä ei 
sijoituksia haettukaan vaikka toki olisi kelvannut. 
Harjoituksena kisa oli meille kullan arvoinen. 
 
Oman lisämausteensa toi se, että kotona nappasin 
vaatehuoneesta vahingossa mukaan Tiinan 
valkoiset ratsastushousut ja huomasin sen tietty 
vasta kun kisoissa aloin pukea niitä päälle.  
Onneksi nykyajan kangas on varsin venyvää, 

vetoketju ei tosin mennyt kuin osittain kiinni mutta 
vyöllä kiinni vain ja ratsastustakki peitti loput. Olo oli 
kuin grillimakkaralla ja voitte arvata miten varovasti 
kiipesin selkään, etteivät housut vain ratkea. 
 
Seuraavat kilpailut ovat kansalliset Siilinjärvellä 
heinäkuun alussa. 7-vuotiaiden sarjakilpailu jatkuu 
jälleen heinäkuun puolivälissä Lappeenrannassa. 
Joten hevosauton mittariin tulee kilometrejä ensi 
kuussa. 
 

Nellin hevospiirustuspäivät tallilla 
Aamupäivät sujuivat ripeästi, kun piirtämisestä 
kiinnostuneet harjoittelivat  Nelli Nion johdolla 
kahtena päivänä hevosten piirtämistä elävästä 
mallista. 
Innokas joukko istui laitumella ja piirsi hevosia.  
Syntyneistä kuvista pystyi helposti tunnistamaan,  
mikä hevonen oli ollut kelläkin mallina. 
 
 Piirtäjät saivat myös kokeilla paitsi kynällä niin 
liidulla ja siveltimellä tekemistä. Myös havaittiin että 
jo pelkkä paperin väri luo piirustukseen tietyn 
perustunnelman. Lisäksi kun istuu pari tuntia 
paikallaan ja havannoi hevosia laitumella, oppii 
myös niiden luonteista ja keskinäisistä väleistä 
paljon. 

 
Kuva: Piirtäjät laitumelle leiriytyneenä 

Piirustuspäiviin osallistuivat Erika, Julle, Heta ja 
Ronja. Piirustukset tulevat nähtäville Nellin 
kotisivuille www.nellinio.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nellinio.com/


Nessu kasvaa 
Tämän kesäinen Nemean varsa  on saanut 
lempinimen Nessu.Se kasvaa ja vankistuu 
vauhdilla. 
 
Sen äitiä Nemeaa on jo myös vähitellen alettu 
ratsastamaan samalla kun pikku Nessu 
juoksentelee vierellä. 
 

 
 
 
 
 
Näin kesäkuussa ja vielä on kuuta jäljellä. Ensi viikolla pidetään vielä yksi estekurssi ja sitten vietetään 
Juhannusta. Heinäkuussa tehdään heinää sekä käydään parilla jännittävällä kisareissulla. Mutta niistä sitten 
seuraavassa tiedotteessa. 
 
. 
 

Hyvää Juhannusta kaikille! 
 
 
 
www.perriertalli.fi  

http://www.perriertalli.fi/

