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Syyskuu on näyttänyt syksyiset kasvonsa meille oikein kunnolla. Pimeää ja harmaata taivasta on riittänyt ja 
varsin kylmääkin. Vähän tuntuu, että se kesä jäi tänä vuonna vaillinaiseksi. Kiusaksi iltaisin on nyt sitten lisäksi 
ilmestynyt polttiaisten, noiden melkein näkymättömien kärpästen vai mitä lienevätkään, armeija. Ne saavat niin 
ihmiset kuin hevosetkin raapimaan tuskaisina, ja miltei toivoo että alkaisi pian ne pakkaset  ja hoitaisi mokomat 
kiusankappaleet.
 
 
Kantakirjauksessa Savijärvellä 
Syyskuun lopussa oli Savijärven karanolla 
Sipoossa kaksipäiväinen näyttely, johon osallistui 
yhteensä 67 hevosta, joista kantakirjaan tarjottiin 
26 tammaa. 
Kantakirjaan hevonen mitataan, 
rakennearvostellaan sekä sen liikkeet arvioidaan ja 
lopuksi tehdään ratsastuskoe. 
Meiltä näytillä oli 4-vuotias Daphne. 
Daphne palkittiin kantakirjaan 2-palkinnolla ja 37 
pisteellä, joka on keskiverto pistemäärä. 1-palkinto 
lohkeaisi 40-pisteellä. 
Myöntää täytyy, että olemme lievästi pettyneitä 
muutamaan arvostelukohtaan, mutta koska kyse 
on arvostelulajista ja muutaman henkilön sen 
hetken mielipiteestä on siihen vain tyytyminen. 

 
Kuva: Daphne ja Jukka ratsastuskokeessa Savijärvellä 
 
Daphne esiintyi hyvin niin maasta kuin ratsainkin 
esitettynä, jopa niin hyvin että että tienasi Jukalle 
parhaan esittäjän pokaalin. 
 
Kokemuksena hevoselle tämä oli kuitenkin 
hyödyllinen lisä. Se sai olla vielä talven alla 
kilpailuolosuhteissa, kuitenkin vähän rennommissa 
merkeissä kuin normaalisti joten sille jäi varmasti 
positiivinen maku ja lähtee taas mielellään 

 
 

seuraaviin koitoksiin keväällä. Vaikka me vähän 
kiristelimmekin hampaita kotiin ajaessamme. 
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aluemestaruudet.  Kohtala
lähteä kumpaankin, mutta tällä kertaa saatiin
molemmista palata nöyränä harjoittelemaan lisä
Estemestaruudet ratkottiin Helsingissä Laakso
ratsastusstadionilla. Meiltä siihen osallistui Greta 
Öhberg Ressulla. Kvaalikilpailuthan olivat sujune
heiltä helposti. Liekö suurkilpailun tuntu vaikuttanu
mutta kokemattomalla ratsukollamme ei kulkenut 
edes verryttelyssä. Paha kipsi jatkui radalle, jossa 
tie päättyi kolmannelle esteelle. 
Seuraavana päivänä oli sitten Hyvinkäällä 
kouluratsastuksen vuoro, jossa J
piti olla hyvät saumat jopa mitaleille.  
Mutta toisin kävi, poni jännittyi mennessään  radalle
sen verran, että muoto ja liike jäi hiem
Mestaruusluokissa arvostelu on tiukempaa ja 
tasapaksulla suorituksella ei ollut asiaa kärkeen. 
 
 
Varovaisuutta tielle 
 
Tallille johtava Riiken-tie o
a
löysää hiekkaa. Lisäksi siinä selvästi ajetaan usein
liian lujaa.  
Iltojen nyt ollessa pilkkopimeitä, toivon että 
ratsastajam
 
Mutkien lisäksi vaarana tiellä on näkynyt usein 
p
ole harvinaisia. 
 
Toivottavasti nyt
o
nopeusrajoitusta säädetään. Olen aiheest
soittanut tiehallintoon parikin kertaa, mutta 
toistaiseksi heikolla menestyksellä. Virkamie
odottelee uusia nopeusmääräys ohjeita, jotk
kuulemma piti tulla jo keväällä… 



Ald Feart´s Ronaldille ensimmäinen 
usetti r

Roni osallistui Juulin kanssa toisiin kilpailuihinsa 
Vironmäen ponitallilla harjoistuskilpailuissa. Liki
ilman suu

 
rempia rikkeitä ja jo melko tasaisessa 

muodossa esiintynyt poni keräsi 65% pisteistä ja 
sijoittui toiseksi. 
Ronista kehittyy jollekin juniorille vielä oiva 
kisaratsu. 

 
Kuva: Roni on kaunis poni 
 
Eve Perrier uuteen kotiin 

otias Viivi (Eve Perrier) 
uutti Pukkilaan Mirja Rautin tulevaksi 
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Syyskuun alussa  4-vu
m
kisaratsuksi. 
Sen uutena kotina on kahden hevosen luksusta
jossa on suuret karsinat ja katto korkealla. Talli on
rakennettu eri
pysyminen, koska sen toinen asukki, jo vähän 
vanhempi suomenhevos-estetykki kärsii ajoittain 
hengitystie-ongelmista. 
Tarhoissa hevosilla on kummallakin omat katok
joihin pääsee suojaan sateelta ja tuulelta. Maatila 

kun on kyseessä myös laidunta on ja hienot 
maastot. Oma kenttä on suunnitelmissa. Mirja 
valmentautuu hevosineen Juhani Eholla. 
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Vihdoinkin saatiin uusi kenttä a
valmiiksi. Kovin työlästä s
että hyvää yritettiiin mutta priimaa pääsi tulema
Pohjaltaan kenttä on toiminut erinomaisesti, ja 
kovanaan sateen jäljiltä kentällä ei ole lätäkön 
lätäkköä. 
Pinta on pysynyt mukavan joustavana koko aja
Kuivana ke
hankaluutta, mutta siitähän ei tänä kesänä ole ollu
ongelmia. 

 
Kuva: uusi kenttä  maneesin suuntaan katsottuna 
 

äin lyhyesti tuli sitten tämä vähän ankealta tuntunut ja vähemmän onnistumisia sisältänyt kuukausi  käsiteltyä.  

erveisin !! 

ww.perriertalli.fi
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Nyt vain etsitään villasukat ja pitkät kalsarit esiin ja varaudutaan parin kuukauden savivellissä tarpomiseen niin 
eiköhän se talvi sieltä joskus tule.  
 
T
 
 
 
 
w   


