
 

 
PERRIER-TALLIN 

NEWSLETTER 
kesäkuu 2012 

 
Kesäkuussa ratsastukset jatkuivat tiiviisti Juhannukseen saakka. Mutta myös keskikesällä voi ratsastaa. 
Soittele tallille milloin muita on tulossa, niin saadaan pienet ryhmät kasaan. Tai nyt esimerkiksi on oiva  tilaisuus 
ottaa yksityistunteja ja keskittyä vaikka istuntaan. Milloin hevosilla ei ole töitä, ne lomailevat laitumella lihoen. 
  

Kesäkuun estekurssit 
Kesäkuun alkuviikot on jälleen pidetty estekursseja. 
Ensimmäisellä lomaviikolla oli kurssi, jossa oli 
mukana Linnea -Simona, Janina -Vili sekä 
Alexndra -Ressu. Kukaan ratsastajista ei ollut juuri 
aikaisemmin hypännyt esteitä. Lisävahvistuksena 
kurssilla oli myös Julle Thielonsa kanssa. 
 
Maanantaina harjoiteltiin esteistuntaa eri 
askellajeissa sekä maapuomi-harjoitteita. 
Toisena päivänä kokeiltiin tasapainon säilyttämistä 
esteellä. Ratsukot ylittivät kolmen esteen 
jumppasarjaa.  

 Kuva: estekurssi I:sen osanottajat oikealta Alexandra, Janina, 
Linnea sekä Julle  
 
Tässä tärkeätä oli säilyttää asento samana 
hevosen loikkiessa sarjan läpi. Tehtävä ei ole niin 
helppo kuin ehkä kuulostaa. Sarjassa hevonen 
lähtee uuteen hypp yyn samoilta askelilta kuin tulee 
alas edelliseltä esteeltä. Näin hevonen tekee kolme 
hyppyä peräjälkeen. 
 
Kolmantena päivänä harjoiteltiin laukan 
lyhentämistä ja pidentämistä, suhteutetun linjan 
ratsastamista puomien avulla sekä  ratsastettiin 
peräkkäisiä esteitä. Korkein este nousi jo huimaan 
60 sentin korkeuteen.  
Kaikki kurssilaiset selvisivät hienosti ja olivat 
innokkaita oppilaita. 
 
 

Kurssi kaksi jatkoi heti seuraavalla viikolla. Nyt 
ratsastajat olivat jo kokeneempia ratsastajia, 
useammalla estekurssilla olleita sekä muutenkin 
hypänneitä. 
Ensimmäisenä päivänä kerrattiin ensin istuntaa 
sarjan avulla. Sitten ratsastettiin laukassa kolmen 
esteen kaarevaa linjaa 3- ja 4-askelen väleillä. 
Kolmannen esteen jälkeen piti kääntyä jyrkästi ja 
palata hyppäämään linjan kaksi ensimmäistä 
estettä takaisin päin. Tehtävä edellytti melkoista 

kontrollia, ja se 
tavoittamiseksi 
kurssilaiset 
saivatkin tehdä 
töitä. Mutta 
lopuksi tehtävä 
onnistui kaikilta 
hienosti. 
 
Toisena 
päivänä 
verryttelyssä 
kerrattiin laukan 
vaihtoa ja 
askeleen 
pidentämistä. 

Varsinaisina tehtävinä hypättiin okseria 
edestakaisin. Esteen molemmin puolin oli 
maapuomit n.  3m etäisyydellä. Tehtävään liittyi 
laukkakäännös eräänlaisen 8-avulla aina hypyn  
jälkeen. Tässä 
haettiin tasaisen 
rytmin säilymistä 
ennen ja jälkeen 
esteen. 
Sitten hypättiin 
kolmoissarjaa 2-
askeleen väleillä, 
lopuksi 
estekorkeus 
lähenteli jo metriä 
mutta hienosti 
ratsukot ylittivät 
esteet. 
Kurssin 
päätöspäivänä oli 



rataharjoitus. Kentälle oli rakennettu rata, joka 
sisälsi mm. kolme eri suhteutettua linjaa. 
Verryttelyn jälkeen rata harjoiteltiin vaiheissa linja 
kerrallaan. Lopuksi sitten jokainen sai ratsastaa 
koko 8 hyppyä sisältäneen  

radan kahdesti. 
Ensimmäisen 
kierroksen 
jälkeen katsottiin 
mitä pitäisi 
korjata, ja kaikki 
onnistuivatkin 
toisella kertaa 
parantamaan 
suorituksiaan. 
Huomattiin että 
koko radan 
ratsastaminen 
yhtäsoittoa on 

paljon vaikeampaa kuin sen osatehtävien 
tekeminen yksitellen.  
 
Hevosista Ressu osoitti rutiininsa ja Ronja luotsasi 
sen taidolla läpi radan pitäen säpäkän ponin 
nahoissaan. Jullen 
Thielo kävi 
kuumana mutta 
selvisi kunnialla. 
Siisteimmät radat 
ratsasti Siiri Vilillä 
edeten tasaisesti ja 
virheittä radalla. 
Erikan Simona-
tamma kurssin 
hevosten 
ikänestorina 
nuortui 
päästessään 
radalle ja osoitti 
että vielä sillä  jalka 
nousee. 
 
 

 
Kuva: estekurssi II onnellisena kurssin jälkeen, vasemmalta 
Julle, Siiri, Ronja ja Erika 

 
 

 
 

Tampere Dressage Festival 
Kesäkuun ainoa kilpailumme kansallisissa oli 
Tampereella. Kolmen tunnin ajon jälkeen 
saavuimme kilpailupaikalle.  Autoon oli pakattuna 
hevosistamme Emmi, Daphne ja seuraponiksi 
Thielo. 
Lappeenrannan reissun kokemuksien takia 
ajattelimme, että Daphne on rauhallisempi kun sen 
tarhakaveri Thielo on mukana. Niinpä ne 
seisoivatkin autossa sillä aikaa, kun Emmi oli 
tekemässä omaa kisasuoritustaan.  Tämä osa 
strategiasta onnistui, ja Emmi sai kilpailla rauhassa 
ilman Daphnen häiriköintiä.  
Emmi meni ratansa jo huomattavasti paremmin, 
ilman kiemurtelua tai vastustelua. Tiina ratsasti sitä 
vielä varovaisesti ottamatta mitään riskejä. 
Kritiikkiin tuomari kirjoittikin: siisti ja tasainen mutta 
ponneton. Kun hevonen rutinoituu hieman lisää 
siihen on  voi sitten ratsastaa hieman enemmän 
painetta ja saada näyttävyyttä, askelta Emmiltä 
löytyy kyllä riittävästi.  

 
 Kuva: Emmi ja Tiina radalla Tampereella (kuvaaja Mirella 
Ruotsalainen) 

 
Daphnen vuoron tullessa Emmi ja Thielo suljettiin 
vuorostaan autoon. Tämä ei tyydyttänyt Daphnea 
vaan se hermoili ja hirnui. Jouduin jopa pyytämään 
aivan vierasta ihmistä pitämään siitä hetken kiinni 
jotta pääsin selkään. 
Koko verryttelyn sekä myös radalla se hirnui vähän 
väliä. Muuten rata sujui suhteellisen hyvin, mutta 
kaikki kolme pysähdystä meni mönkään tamman 
vain steppaillessa.  Jäimme nipin napin viimeisestä 
ruusukkeesta ja voi sanoa, että ne pisteet meni 
noissa pysähdyksissä. Tuloksemme oli 60,8%. 
Seuraavat kisat ovat heinäkuun alkupuolella 
Ypäjällä, jossa toivotaan että tämä noususuhdanne 
molempien tammojen kohdalla jatkuu.  
 
 
 
 

 
Talliremontti venyy ja paukkuu 
Pitäisi jo tietää, että remonteissa ei mikään mene 
niin kuin suunnittelee. 
Uusien karsinoiden toimittaja ei ole pysynyt 
aikataulussaan. Uusi päivä jolloin karsinat pitäisi 
tulla, on heinäkuun toinen viikko. Luonnollisesti 
remontteihin kuuluu myös se, että budjetti ei pidä.  
 



Tätä kirjoitettaessa ei uusi välikatto ole saanut vielä 
myöskään kantavia metallitolppia. Tämä aiheuttaa 
stressiä ja vatsanpoltetta, koska ensi kuussa ylös 
pitäisi latoa talven heinät.. 
 
Tässä vaiheessa emme ole kovin tyytyväisiä 
valittuun toimittajaan, mutta katsotaan pystyykö 
yritys parantamaan otettaan projektin edetessä. 

 
 
 
 
 

 
 
Nyt onkin sitten aika alkaa valmistautua Juhannukseen. Tätä kirjoitettaessa on vuoden pisin päivä, aurinko 
paistaa liki kirkkaalta taivaalta.  
Ensi kuussa onkin sitten kolmet kilpailut, heinän tekoa ja toivottavasti tallin rakentamista.  
 
Oikein hyvää kesää!! 
 

Terveisin 
 
 
 
www.perriertalli.fi  
 
 
 
 
  

http://www.perriertalli.fi/


TULOKSET 
KOULURATSASTUKSEN HARJOITUSKILPAILUT 3.6. 
 
Luokka 1. Raviohjelma 

1. Linnea Ehnlund-Simona 62,86 
1. Kristiina Kykkänen-Vili 62,62 
1. Elina Lindroos-Ressu 59,52 
1. Alexndra Forsell-Ressu 59,05 

 
Luokka 2. Helppo C:1 2000 

1. Essi Hildén-Espen Perrier 65,75 
2. Annika Engström-Irina 63,29 
3. Pinja Vakkuri-Bruce Lee 62,50 
4. Siiri Saarelainen-Vili 60,50 
5. Heta Ojanperä-Nikke 59,50 
6. Heidi Koivula-Viuhkale 59,25 

Heli Lehtoranta-Simona 59,25 
8 Ronja Andersson-Ressu 54,50 
9 Ronja Tarkkonen-Roo 53,50 

 
Luokka 3. Helppo B:0 

1. Erika Lantz-Simona 64,00 
2. Katja Seikku-Desgastar el Amor 58,20 
3. Pinja Vakkuri-Bruce Lee 57,84 
4. Aija Leinonen-Vili 56,80 
  

  


