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Niinpä vain pääsi useampi numero kesää odotellessa jäämään välistä.  Eipä ole tilaajat lehden perään 
kyselleet, joten ei vahinko liene kovin suuri. Mutta tässä nyt sitten kootusti kesän tapahtumia. Kesä on  
loppupuolellaan, kun koulutkin jo raottelevat oviaan. Monen mielestä kesä jäi tulematta, mutta hevoset ovat 
nauttineet viileästä säästä sekä varsinkin harvinaisen ötököttämästä  (vitsi mikä sana) kesästä.

Syyskausi 2015
Uusi kausi alkaa maanantaina 10.8. ja loppuu 
perjantaina 18.12. Kauteen tulee 19 viikkoa. 

Ratsastusryhmät on omassa tiedotteessaan.

Kuva: Tulevia uusia ratsastajia,  sisarukset Ronja 9 ja  Stella 6 
kävivät kokeilemassa poneja ja hyvin meni

Kesällä on mukavasti käynyt ratsastajia tallilla. 
Myös uusia junioreita on käynyt näyttäytymässä, ja
tulevalla kaudella saammekin hieman ikäjakaumaa
korjattua. 

Varsinkin isot tyttömme ovay treenanneet koko 
kesän, sen sijaan omat junnumme ovat 
harrastaneet jotain muuta.

Tänä kesänä on ollut paljon myös kesävieraita, eli 
Pernajassa lomailevia tai kesätöissä täällä olevia. 
Monille heistä on ollut luksusta päästä yksilöllisesti 
ratsastamaan, koska normaalisti joutuvat 
menemään paljon suuremmissa ryhmissä. 

 Ratsastusjousiammnuntaa Vilin kanssa 
harjoitteleva Erkki on ollut niinikään ahkera. Hän 
kävi myös Vaasassa lajin kansainvälisissä kisoissa 
kokeilemassa osumatarkkuuttaan. Hienoa.

Kuva: Erkki vauhdissa kisoissa lainahevosellaan. 
Nättää vähän hätäisemmältä menijältä kuin Vili 
(Kuva Equestrian Martial Arts Club)

Huom!
Edelleen on tunneilla reilusti tilaa myös uusille 
ratsastajille. Toivomme että kerrotte ratsastaville 
ystävillenne.

Nikke-ponin toisenlainen päivä

Harvapa ratsastajamme on huomannut että 
Juhannus-aaton aatosta muodostui Nikelle hieman 
toisenlainen päivä. 

Sehän on jäänyt meillä hieman virattomaksi kun ei 
ole ollut sopivia ratsastajia riittävästi. Kiltti mutta 
säpäkkä poni oli keväään seuraponina varsalle.



Kuva: Nikke ja Minna lähdössä uuteen kotiin

Nikelle löytyi uusi koti Sipoon Talmasta Kotikulmien
hevosklaaniin kuuluvalle Minnan tallista. Olemme 
tunteneet Kotikulmat jo vuosikaudet ja esim. Senni-
ponimmekin oli heillä joitakin vuosia varsomassa.

Minna itse harrastaa kouluratsastusta. Hän pystyy 
kokonsa puolesta myös ratsuttamaan Nikkeä. 
Perheeseen kuuluu  pieni juniori, jolta tosin menee 
vielä jokunen vuosi ennenkuin pääsee Niken 
selkään tositoimiin. Vaikka saimmekin kyllä jo 
kuvan, jossa tämä taapero  istui Niken selässä.

 Joten eiköhän säännöllinen liikunta, pihatossa 
asuminen sekä lisääntyvät elinvuodet tuo sopivaa 
rauhaa Nikellekin ratsastukseen.
Nikke on kuulemma muutenkin sopeutunut hyvin 
uuteen laumaansa.

Kuva: Nikke uusien ystäviensä kanssa

Daphnen kilpailut
          Toukokuun kisat menivät penkin 

alle, mutta tahti parani kesällä.
Ypäjän kisaviikolla kesäkuussa Daphne starttasi
pari  vaativa  B:tä  ja  sijouttui  toiseksi  sekä  oli
ensimmäinen  ei-sijoitunut.  Radat  olivat  tasaisia,
mutta  tamma ei  ollut  täysillä  mukana vaan meni
puolikaasulla. Se tuntuu ratsastajasta ikävältä, kun
hevonen on koko ajan pohkeen takana.
Heinäkuussa  käytiin  sitten  varmaan  maan
hienoimmassa  kilpailuympäristössä,  upouudessa
Hyvinkään  Rides´Inn  ratsastuskeskuksessa.
Täällä  hohtavan  valkealla  kvartsihiekalla  Daphne
sijoittui  jälleen  ollen  siis  viides.  Päätuomari
sijoittikin meidät ykkösiksi, mutta epäonneksemme
toinen  tuomari  oli  sama  joka  hylkäsi  Daphnen
toukokuussa,  ja  vieläkin  hän  oli  näkevinään

tammassa jotain kummallista ja antoi tosi huonosti
pisteitä.
Vieläkin  Daphne  oli  radalla  varsin  tahmea.  Ero
verryttelyyn on suuri, mutta nyt osasin sitä odottaa
ja  taistella  loppuun tietäen,  että  se ei  näytä  niin
kauhealta kuin tuntuu. 
Nyt  vain  pitäisi  saada  solmua  aukaistua,  että
tamma  esittäisi  saman  kuin  harjoituksissa  ja
verkassa,  niin  melko  varmasti  kamppailisimme
kärkisijoista.
Lappeenrannan myös  4-tason  kisoissa  olimme
mukana perjantaista sunnuntaihin. Ensimmäisessä
luokassa  Daphne  kompuroi  liian  isoissa
nurmihokeissa  kengän  irti  ja  jouduimme
keskeyttämään.  Lauantaina  tamma  sijoittui
viidenneksi 
Sunnuntaina  vaativa-A  tasolla  virheet
laukkapiruetissa  pudottivat  meidät  palkinnoilta.
Mutta  muutoin  Daphne  tuntui  oikein  hyvältä
kisoissa. Vaativa-B tasolla se on jo todella varma
suorittaja ja sijoittuukin yleensä palkinnoille  ilman
epäonnea.

Enää  on  vain  kaksi  kilpailua  ja  niiissä  mennään
vaativa-A tasolla ja kokeilemme myös PSG:tä.

Heinät paaliin ja pakettiin
Kesäämme  kuuluu  aina  heinän  teko.  Tänä
kesänä  oli  tasan  yksi  viikko  jolloin  se  säiden
puolesta  oli  mahdollista,  ja  onneksi  osuimme
siihen rakoon.

Hetken jo luulimme olevamme pulassa kun 
kuivaheinän tuottajamme ilmoitti, että huomenna 
paalataan. Täällä tallin päässä tarvitaan väkeä 
purkamaan kuormia ja pinoamaan heinäpaalit 
vintille.
Yleensä meillä on ollut ratsastajiamme apuna 
talkoissa, mutta nyt vakioapulaiset olivat kaikki 
varattuina. Hätiin tuli Julle joka värväsi kylän 
mopojengin töihin.

Kuva: tauolla limu maistuu talkoolaisille, 
vasemmalta Jimi, Jute, Eve ja Julle&Arttu

Etukäteen arvelin, että hyvä jos jaksavat pari 
kuormaa purkaa. Mutta epäilys oli turha, 
valittamatta nuoret ahkeroivat koko päivän iltaan 
saakka kunnes viimeinen kuorma oli pinottu.



Suurkiitokset heille. 

Samana päivänä myös toinen urakoitsija ahkeroi 
meidän omilla pelloillamme ja hänen traktorinsa 
synnytti pellon reunaan pitkiä rivejä traktorin 
munia. Näin sekä säilö- että kuivaheinä tuli tehtyä 
yhtäaikaa ja yhdellä  stressillä.

Nyt pitäisi olla hyvälaatuista heinää taas vuoden 
tarpeiksi varastossamme hepojen syödä.

.

Hyvää ja aurinkoista loppukesää kaikille

www.perriertalli.fi 

http://www.perriertalli.fi/
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