
PERRIER-TALLIN

NEWSLETTER
touko-kesä 2020

Tekisi mieli heittää ankkuri tai joku paino ajan virtaan, niin nopeasti tuntuu aika kuluvan. Nyt alkaa olla jo 
kesäkuu käsitelty. Onneksi tämä kesäkuu on ollut säiden puolesta todellista kesää. Sellaista kuin aina ennen 
hyvinä aikoina, aurinko paistaa ja on lämmintä.
Mukavaa on myös se että olemme näin kesällä saaneet joitakin uusia ratsastajia. Viikot ovatkin olleet mukavasi
täysiä koko alkukesän. Siitä kiitos ahkerille ratsastajillemme.

Kisatiimin kuulumisia
Kaikki kisatiimiläiset ovat treenanneet ahkerasti 
koko kevään sekä myös nyt kesällä. Kuten kaikki 
tietävät Milja ja Ninni kävivät jo kokeilemassa 
Myrskylässä koulukisoissa.
Milja voitti hienosti Thielolla. Hän ratsasti 
mahtavasti keskittyen, varsinkin kun ottaa 
huomioon että juuri edellä Ninni ja Ressu esittivät 
rodeota. Ja Thielokin radalle tullessaan vähän 
pomppi. Mutta on kiva nähdä myös kuinka Thielo 
tsemppaa kun tietää että on kisa kyseessä. Poni 
ryhdistäytyy ja nuorenee 10 vuotta. Sehän on siis 
jo 24 vuotias! Seuraavaksi tämä ratsukko alkaa 
ottaa haltuun helppo B-tason ratoja.

Kuva: Arttu-apuope on varsinkin estevalkuissa joskus vähän 
liiankin innokas

Ressu siis esitti osaamistaan ratsastajan poistossa.
Se pystyy tekemään korkean ilmaloikan hitaasta 
vauhdista ja sitten ilmassa raju pukki. Siellä ei ole 
moni pysynyt. 

 Ninni verrytteli Ressun hyvin  ja vielä radalla 
odotellessaan lähtömerkkiä kaikki oli ok. 
Valitettavasti radan alkupuolella oleva 
ravidiagonaaliin Ninni hivenen liian voimakkaasti 
ratsasti unohtaen että on kannukset. Poni otti 
vähän itseensä. Kun laukkaohjelma alkoi sen näki, 
että Ressu keräsi kierroksia. Sitten pian pallo 
posahtikin. Mutta näitä tulee ja niistä on opittava.

Seuraavaksi heinäkuussa kisoihin lähtevät 
esteratsastajat Annika Ristolla ja Lia Reinolla. 
Tarkoitus on mennä aivan pientä ja hankkia 
kokemusta. Tosin nyt viime tinkaan reissun saattaa
estää vetoautomme rikkoontuminen.
Samoin heinäkuussa Ninni ja Tanja menevät 
koulukisoihin Thielolla ja Reinolla. Sinne ehditään 
jo hankkimaan ehkä vara-auto.

Wow-efektejä vain työn kautta
Tässä kerran meillä ävi kokeilemassa ratsastaja, 
joka mielestäni ratsasti ihan mukiinmenevästi. Kun 
toisen kerran jälkeen  kysyin tuleeko hän 
seuraavalla viikolla,  ilmoitti ettei nyt saanut oikein 
wow-efektiä. Ei tullut. 
Hieman loukkaannuin hevoseni puolesta, joka 
varmasti teki parhaansa yrittäessään ymmärtää 
ratsastajansa apuja.
Ratsastus on lajina sen sorttinen, että se vaatii 
todella suurta pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä sekä 
pettymystenkin nielemistä. Vain työtä tekemällä 
pääsee eteenpäin ja sitten saa niitä onnistumisen 
tunteita. Usein niissäkin pitää tyytyä varsin pieniin 
askeliiin.
 
Ei tämä silti mitään masokistin hommaa ole. Pitää 
vain osata iloita ja ottaa motivaatio mukaansa niistä
onnistumisista ja hyvistä hetkistä mitä matkan 
varrelle tulee. Sinällään laji on hyvä palauttamaan 
tasapainoa nykyajan ihmisille maailmassa, jossa 
kaikki on totuttu saamaan ja haluamaan nyt ja heti.

Ja kyllä niitä WOW-tuntemuksiakin voi saada. 
Joskus ratsastaja pääsee hevosensa kanssa tilaan



jossa yhteistyö sujuu kuin tanssi ja kaikki tuntuu 
onnistuvan. Toiset sanoo että silloin ollaan flow-
tilassa. Mutta se tulee vain työnteon kautta. 

Ja sitä ennen on tehtävä kuten eräs 
ammattiratsuttaja sanoi kerran minulle kisojen 
jälkeen, kun kummallakin ei mennyt niin hyvin:- nyt
vain leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.

Daphen kuulumisia

Daphne on sopeutunut lauma- ja ulkoilmaelämään 
vallan mainiosti. Kunhan olla möllöttää laitumella 
järvenranta maisemassa.
Kesäkuun alkupäivinä se on siemennetty oriista Vix
Vitorio.  Ensimmäinen yritys ei tuottanut toivottua 
tulosta, ja nyt on laittettu uusia yrittäjiä matkalle. Ja 
jos kaikki menee putkeen se pyöräyttää varsan 
maailmaan ensi toukokuussa. Joka on ajankohtana
vallan mainio. Ilmojen pitäisi olla sellaisia että 
pikkuvarsa pääsee heti ulos. 

Vili ollut pitkällä sairastauolla

Kuten useimmat ovat huomanneet Vili on ollut 
keväästä saakka levossa. Sillä on ollut etujalkojen 
kavioissa sädemätää. Sen aiiheuttaa bakteeri joka 
pääsee pesiytymään säteen uurteisin.
Vilin kavio on pysty ja korkea kantainen, jolloin 
säteen uurteetkin ovat syvät. Niihin jää helposti 
likaa ja kosteutta muhimaan.
Siksi onkin tärkeää varsinkin kosteaan aikaan eli 
keväisin ja syksyisin puhdistaa kavio ja säde 
huolellisesti.
Vili on jo parantunut aika hyvin, mutta saa vielä olla
ilman kenkiä ratsastamatta jonkin aikaa, kun 
akuuttia tarvetta tunneille ei ole.

Hevosen kuvia seinälle

Kuten osa on huomannut. On allekirjoittanut 
innostuntut piirtämisestä. Ja pian on kuvaan tulleet 
myös akvarelli ja öljyväritkin. Kokeilen sujuvasti eri 
tekniikoita ja sotken niitä keskenään, minulla kun ei
ole mitään koulutuksen tuomia rajoituksia tai 
paineita tehdä oikein. 

Kuva: Tanja sai ensimmäisenä kuvan seinälleen

Hyvia vinkkejä ja nevoja olen kyllä myös saanut 
Nelliltä (ammatti taiteilija) ja siskoltani ( taidelukion 
opettaja) sekä  katselemalla netistä muiden töitä ja 
työvideoita.

Jos joku haluaa ostaa jonkun tekemistäni töistä, 
niin ota yhteys. Niitä on A4-koosta noin metrin 
kokoisiin. Valmiita töitä on jo kertynyt aika paljon ja 
pinossa ne nuhraantuvat ajan mittaan. 

Joten jos kiinnostaa niin netistä niitä voi katsoa 
instagramissa, ja sitten meillä kotona ihan livenä.
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Hyvää kesää!!!


