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Kesä on hyvässä vauhdissa.  Silti myös syyskausi lähestyy yllättävän nopeasti. Vielä on kuitenkin hyvää aikaa
nauttia kesästä. Toivottavasti kaikki saavat akut ladattua  todella hyvin, vaikka heinäkuu onkin alkanut 
lomalaisten mielestä ehkä hivenen liian viileästi.

Kesän ratsastukset
Kesäkuussa ja heinäkuun alussa on ollut 
kohtuullisesti ratsastajia, silti viime kesänä oli tähän
aikaan 30% enemmän ratsastettuja tunteja. Mutta 
ehkä tahti paranee kesän loppua kohden.

Susanna Hyypiän valmennukset
Seuraava valmennus on sovittu lauantaiksi 14.9. 
Lisäksi ennen joulutaukoa on tarkoitus pitää vielä 
pari valmennusta lisää.

SYYSKAUSI
Syyskausi alkaa maanantaina 12.8. Viikko-
ohjelman suunnittelu on alkamaisillaan, joten nyt 
on aika ilmoittaa Jukalle jos on jotain toiveita tai 
tiettyjä ei sopivia päiviä!

Syyskaudella uutena myös KISA-ryhmä, 
jonka jäsenillä on mahdollisuus päästä tallin 
ulkopuolisiin lähialueen kilpailuihin. Mahdollisesti jo
8.9. Loviisassa olisi ensimmäiset. Syksyllä on 
kalenterissa 2-3 kilpailua johon voisimme lähettää 
joukkueen. Traileriin mahtuu vain 2 hevosta, joten 
kovin moni ei pääse yhtäaikaa.

KISA-ryhmään pääsyn  tärkeimpänä 
edellytyksenä on into ja halu oppia. Ryhmäläinen 
ratsastaa vähintään 2 viikkotuntia, lisäksi odotetaan
muuta harrastuneisuutta eli käy katsomassa 
kilpailuja, valmennuksia, hoitamassa hevosia ja 
varusteita jne.

 Kilpailuun pääsee kun on on edellytykset selvitä 
valitusta tasosta n. 60% pisteillä, päätöksen tekee 
Jukka Susannan konsultoidessa. Ryhmään 
kuuluminen ei siis vielä takaa että pääsee 
ulkopuolisiiin kisoihin. Mutta se on jokaisen 
ryhmäläisen  tavoite 1. ja 2. tavoite on sitten että 
niissä myös pärjää.
Ratsastaja maksaa kilpailukustannukset 
mukaanlukien kuljetus ja hevosen vuokra (20e) 
itse.
 

Taistelu tuulimyllyjä vastaan

Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on 
hyväksyttävä se seikka että engergiaa on 
tuotettava uusilla tavoin. Tuulienergiaa vastaan ei 
allekirjoittaneella ole mitään, päinvastoin. 

Ongelmana on tässä se, että tuodaan aivan 
valtavat laitteet liki asutuksen keskelle. Vieläkään 
ei ole tutkittua tieoa myllyjen aiheuttamista 
terveyshaitoista. Varmaa on että jatkuva välke ja 
matalataajuuksinen loputon ääni ei ole terveydelle 
hyväksi. 
Jos asut junaradan lähellä, juna kolisee 
mennessään ohi mutta sitten on hiljaista. Mylly sen 
sijaan ei hiljene oikeastaan koskaan. Se on kuin 
korvan tinnitys, eroon ei pääse vaikka kuinka 
haluaisi.
Surkuhupaisaa tässä jupakassa on se kuinka sitä 
perustellaan.

Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta 
suuressa viisaudessaan loihe lausuman:
” ei aiheuttane kohtuutonta haittaa asukkaille”. 
Mihinkäkän faktatietoon tämäkin lausunto 
pohjaa.Haittaa tulee mutta vain  ”kohtuullista”. Mikä
on kohtuullinen haitta kenellekin. 
Tämä lausunto taitaa olla selkosuomeksi: ” ei 
onneksi näy eikä kuulu tänne Loviisaan saakka”.
Yhtä korulauseita täynnänsä olevaa ja lukijan alyä 
vähättelevää perustelua on kaikki paperit täynnä. 
Yhdessä sanotaan, että kun suojeltuun 
perinteiseen maalaismaisemaan tuodaan nämä 
propellit niin se luovatt urbaanin teollisen silauksen 



maisemaan. Kuulostaa joltain viiniarvostelijan 
sepustukselta.
Yksi hauska oli myös tämä: todettiin että jos 
kävelee kohti myllyjä, saattaa propellien 
pyörimisvauhti tuntua pahalta, silmään, mutta jos 
ajaa autolla kohti niin silloin liikevauhti on niin suuri 
että pyöriminen ei näytä yhtään niin pahalta. 
Paikallisten on kai sitten liikuttava jatkossa 
pihoillaankin vain autolla.

Tanjan ratsastusleiri ja Perrier-tallin 
siivoustiimi

Koska meillä ei järjestetä ratsastusleirejä, päätti 
Tanja järjestää omatoimi-leirin itselleen. Hän kävi 
viikon aikan viidellä tunnilla.

       Kuva: Tanja siivous puuhissa

 Teoriatunnit korvasi se, että hän oli mukana 
seuraamassa Daphnen ja Jukan valmennusta 
Boen kartanolla. Lisäksi Tanja putsasi tarhat 

kakoista sekä pesi 
keski- ja ponitallin 
seinät.

 Kuva: Milja kuuraa karsinaa

Siivoustiimi jäseninään Tanja, Milja ja Nelli tekivät 
taas tehoiskun isoon talliin. Teollisuusimuri imi 
hämppisten verkot ja muut rojut sisäänsä. 

Kuva: Nelli antaa hämähäkin verkoille kyytiä

Tiimi pesi karsinat ja satulahuoneen. Talkoiden 
seurauksen mäntysuopa tuoksuu nyt tallissa kuin 
mattolaiturilla ikään.

Notholmens Tilde

Kesän alussa talliin saapui uusi kaunis tamma 
nimeltään Notholmens Tilde. Kuten nimestä voi 
päätellä, sen kasvattajana on sama Stall 
Notholmens kuin on Daphnellakin.
Tilde tuli meille kolmivuotiaana. Se oli varsin 
lupaava ja hienosti liikkuva nuori varsa. 4-
vuotiaana kävin sen kanssa mm saksalaisen 
maailmanmestarin Ulf Möllerin valmennuksissa, 
joista on pari videotakin 
https://www.youtube.com/watch?v=MQ-qbo7VYqI 

Pari vuotta sitten myin tamman omalle 
valmentajalleni Ninni Pölöselle. Osittain siitä syystä
että hevosia oli vähennettävä ja osin, että en 
mielestäni päässyt sen kanssa eteenpäin kuten 
olisin halunnut.
Ninni koulutti hevosta tapansa mukaan tarkasti ja 
hartaasti. Kävi kerran kilpailuissa testimielessä ja 
voitti tietysti.

Viime talvena sitten Tilde sitten oli loukannut 
itsensä. Paraneminen ei lähtenyt käyntiin halutun 
lailla. Koska oli nähtävissä että Tilden vamma 
vaatisi pitkän kuntoutuksen ja tulos ei ole silti 
varma, sovimme että Tilde tulee takaisin minun 
hevosekseni. Täällä meillä on huomattavasti 
edullisempaa hoitaa hevosta kuin Boen kartanolla.

Nyt sitten Tildelle annetaan perinteistä ”laidun”- 
terapiaa. Syksyllä sitten harkitaan mitä sen kanssa 
tehdään. Toivotaan että se kuntoutuu ratsuksi 
mutta jos ei niin sitten se saa siirtyä mamma-
touhuihin.

https://www.youtube.com/watch?v=MQ-qbo7VYqI


Kesän kilpailut
Kilpureistamme Niksu on vihdoin päässyt 
aloittelemaan kisauraansa. Se on käynyt parissa 
kilpailussa, joista ensimmäisissä ukkoskuuro teki 
radasta kahluu-altaan, eikä Niksu oikein hienona 
neitinä ollut halukas kahlaamaan kurakossa.

Toinen sen startti oli Lappeenrannan isolla 
nurmikentällä. Siellä se meni jo suht hyvin, vähän 
katseli kukkakoristeita.  Kunhan sekä hevonen että 
ratsastaja saavat ratakokemusta niin eiköhän se 
lähde sujumaan. Seuraavaksi se menee Ypäjälle 
nuorten hevosten Festivaaleille elokuussa.

Daphne on tänä kesänä ollut kisastarteissa oikein 
hyvä mitä sen asenteeseen tulee. Viimeisimmässä 
kilpailussa Lappeenrannassa se jännittyi heti 
radalle sisään mennessä, enkä saanut sitä 

rennoksi ja tuomari vihelsi lähtömerkin aika 
nopeasti. Vaativa A-tasolla tehtävät tulee jo aika 
nopeasti, joten jos hevonen on jännittynyt niin 
virheitä tulee helposti jos ei ehdi valmistelemaan 
kun joutuu kamppailemaan että pääsisi koristeiden 
ohitse. 

Ilmeisesti nämä meidän hevoset ovat vähän liikaa 
maalaisjuntteja. Jopa Riikentietä ohi ajava 
pyöräilijä saa ne kaikki pysähtymään ja katsomaan 
tuota kummajaista ja päivän ”tapahtumaa”, Niinpä 
kisoihin mennessä ne ovat vähän huuli tötteröllä. 
Daphne on kiertänyt kisoja jo 10 vuotta joka vuosi, 
joten ei taida olla enää odotettavissa että se siitä 
paranisi tuon asian suhteen.

Daphnella on vielä edessään ainakin Helsinki ja 
Ypäjä  tänä kesänä, joissa se mennee Prix St 
Georges-tasoa.

Kesäkin alkaa olemaan puolivälissä. Kyllä se on ihmeellistä miten nopeasti aika lentää. Tänä vuonna sää on 
ollut paljon mukavampi näin hevosten kannalta kuin viime vuonna. Myös heinää tuli sopivasti ja hyvä 
laatuisena talven varalle. Viime vuoden huonoa heinäsatoa kuvaa hyvin se, että nyt paaleja tuli 100% 
enemmän kuin viime kesänä lannoituksen ollessa ihan sama.

Hauskaa loppukesää!
Perrier-talli

Jukka


