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No niin, taas oli suvivirren aika ja koulut sulkevat oviaan. Niinpä osa ratsastajistammekin hajaantuu 
kesänviettoon kuka minnekin. Kesäaikanakin kuitenkin ratsastellaan tiiviisti vanhalla lippusysteemillä, eli tallilta 
voi lunastaa 5 kpl lippuvihkon. Ryhmiä varmasti joudutaan yhdistelemään  ja katsomaan viikottain sen mukaan 
kuin on tulijoita.   
 
Koulutiimin päätöskoe 
Toukokuun viimeinen päivä kun suurin osa sai 
koulusta todistuksensa, oli myös testipäivä koko 
talven tiukasti ahkeroineelle koulutiimille.  
Mukava havaita että tiimiin valikoitui näin 
motivoituneita ratsastajia. Porukan tosimielellä 
olosta kertoo myös se, että tiimiin on hankittu sen 
alkamisen jälkeen jo kaksi hevostakin. Ilman omaa 
hevosta voi kehittyä mutta varsinkin jos 
kilpaileminen kiinnostaa, niin varsin pian on 
katseltava omaa pollea. 

 
Kuva: vasemmalta Siru, Vilma, Jere, Aija ja Erika 
 
Kokeena oli perusmerkin helppo-C rata. Tarkimmin 
tällä kertaa sen ratsasti Vilma Tumppi-ponillaan ja 
nappasi voiton hyvällä 67,7% tuloksella. Koko muu 
tiimi tuli tasaisesti tiukasti Vilman tuntumassa 
pienillä eroilla, ja olikin mahdotonta sanoa 
sijoituksista ennen kuin pisteet oli laskettu ja 
tarkistuslaskettu. 
Kaikki suorittivat siis hyväksytysti radan ja selvästi 
paremmin kuin syksyllä kun sama rata ratsastettiin 
jotta saatiin verrokki. 
Kilpailujen tunnelmaa toi kokeeseen mukava 
joukko ratsastajien omaisia ja muita kiinnostuneita 
katsojia. 
Tuomari Siru Vänskä oli tyytyväinen näkemäänsä 
ja kehui kaikkien ratsastavan pehmeästi ja siististi. 
Kaiken kaikkiaan liki vuoden aherruksesta on koko 
porukalle annettava kiitettävä arvosana. 
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V
saadaan sadetta, että päästään k
tiivistämään. 
 Aidan tekemistä riittää vielä pitkälle kesään, 
kokeilemaan päästään onn
Aika näyttää kuinka pohjan kanssa onnistuttiin, 
täältäpäin ei oikein tuntunut löytyvän p
mahdollista hiekkaa ja kompromisseja jouduttiin 
tekemään. 
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helteet paina
Suomen kesä varmasti antaa säätä, jossa takille
tulee käyttöä. 
Myöhästyminen johtui muutamista pienimmän koo
takeista, joita e
nopeasti. Toimittaja Keravan Horse&Rider teki 
kaikkensa ja haali puuttuvat takit ympäri maa
toisilta varustekauppiailta.  
Takit näyttävät oikein tyylikkäiltä joten niitä kann
odottaa. 
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RJL:n (Ratsujalostuslii
Samassa yhteydessä oli myös MatchShow 
hevosille, joten vilskettä paikan päällä riitti. 
Lisäksi 5- ja 6-vuotiaat hevoset esittivät näyt
nuortenhevosten MM:iin. 
 
Meiltä paikalla oli Juuli ja T
jä
tuttua varmuutta. Tarkka lähes virheetön rata tu
tuloksena KNI Specialissa yli 67% ja neljännen 
sijan n. 30 lähtijän joukossa ja sitä kautta punaisen 
rusetin parin kokoelmiin. Vielä kun poni saa hiem
enemmän lennokkuutta menoonsa, keskiarvot 
lähestyvät 70:tä.  



Lisäksi elämänsä ensimmäisissä kilpailuissa oli 
vuotias tallin koulu

4-
lupaus Daphne. Se lunastikin 

odotukset  FEI:n askellajiohjelmassa 4-vuotiaille 
hevosille. 

 
Kuva: rusetti kourassa palkintojenjako rivissä panee 
Juulin hymyilemään 

lla ravillaan, josta se saikin 

a, Juulin Thielo ja 
aphne ovat tarhakaveruksia, ja nyt kun ne olivat 

enellä 
sija. 
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amana viikonloppuna Oulussa

Verryttelyssä kilpailijat katselivat vihreinä kun 
Daphne liiteli kome
tuomareilta arvosanan 8,5. 
 
Alkuun näytti huolestuttavalt
D
yhtä aikaa kisoissa, niin ne hirnuivat toisilleen 
alkuunsa koko ajan. Vielä Daphnen jo tehdessä 
rataansa, ponin piti huutaa sille aiheuttaen 
tahtirikon kun Daphne tietysti hirnui takaisin. 
Muutoin Daphne teki hienon radan parilla pi
virheellä. Tuloksena huikeat 77,4 % ja toinen 
Eikä voittajasta jääty kauas.  
Korjattavaakin jäi, Daphne painoi päälle  ja olisi 
mennyt keskiravia koko ajan, 
jarruttelemaan ja se tuli lyhyeksi eikä sitä saanut
aivan parhaaseen muotoon (kts. kuva) . 
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Lyyli. 
Neppari on toipunut ennakoitua paremmin 
talvise
rusettinsa 110 cm luokassa ja 120:ssä  tuli yksi 
pudotus. Seuraavissa kisoissa Neppari menee jo 
130 cm luokkaan.  
Lyylin selkään on vaihtunut Marin pikkusisko Anna
joka sai 110 cm luo

pudotuksen. Eli hienosti on parin yhteistyö lähtenyt 
liikkeelle. 

 
Daphne radalla kevyessä ravissa (saisi olla pitemmällä 
kaulalla enemmän eteen alas) Kuvan otti Milla Mäkelä  

ilmalle oma poni 

vuotias Vilma, joka 
tsastaa torstain ja perjantain tunneilla sai  
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tta ehtinyt myös 
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Kertakaikkiaan hyvä alku kesälle! 
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Koulutiimiimme kuuluva 10-
ra
ensimmäisen oman poninsa.   
Thunder Knight eli Tumppi on NewForest, eli 
saman rotuinen kuin Irri. 
Ponilla on kilpailtu aluekisoissa esteitä ja koulu
Se on kiltti ja tasainen, mu
näyttämään Vilmalle että säpinääkin löytyy. 
Vilma on käynyt Tumpilla viikottain täällä tun
trailerikyydillä. 

 
Kuva: Vilma ja Tumppi 
Tumppi asustaa Porvoon lähistöllä Norrkullassa 

llissa ( http://norrkulla.tripod.comuuden karheassa ta  ) 
 
 
 



Veera kantavana 
eta että Veeralla tärppäsi 

on 

sä vaiheessa sikiö voi 
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Iloksemme saimme tod
heti ensi kerrasta ja vaikka käytettiin 
pakastespermaa, josta usein tiinehtyvyys 
huonompaa kuin tuoreesta. 
Tosin on muistettava, että täs
myös häipyäkin kuten kävi Daphnelle viime 
vuonna. 
Ohessa ultrakuva tulevasta varsasta, ikä 21 
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oukokuun lopulla saapui T
Feart´s Roland eli lyhyemmin Roni. Se on 11-
vuotias ruuna, jonka säkä on 148 cm. Roni on
hollannissa syntynyt kuvankaunis Welsh-poni, 
mutta asunut suurimman osan elämästään 
Saksassa ja ollut siellä aikuisen ratsuna eli 
todellisena tätiratsuna. 
 
S
onkin ratsuttaa siitä kesän aikana kouluponi 
vähintään aluetasolle. Kilpailuihin osallistumin
kuuluu suunnitelmiin heti kun yhteistyö saadaan 
sille tasolle. 
Jos kaikki menee hyvin, poni myydään syksyllä 
jollekin kouluratsastuksesta kiinnostuneelle. 
 

M
Olemme panostaneet tänä
ja lisäksi ensi kesänä pitäisi syntyä omia varsoja. 
Niinpä tallin pullistellessa jostain päästä on 
vähennettäväkin. 
 
E
ja uudet kodit Viksulle ja Viiville: 
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Erittäin kiltti, eteenpäin pyrkivä ja helppo ratsasta
Liikkuu energisesti ”ylämäkeen”. Viksulla voi 
kilpailla niin koulussa kuin esteissäkin joissa 
potentiaalia riittää kansalliselle tasolle asti. 

 
Kuva: Viksu 

ve Perrier eli Viivi, 4-vuotias FWB-tamma 
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Myös syötävän kiltti, siro pieni tamma. Tekee
kaiken mitä pyydät tai ainakin yrittää. 
Viivillä suuntaus on enempi esteisiin. H
selästä käsin aloitettu. 
Jos joku hevosistamme
Jukkaan. 
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Kurssi on tiiviin kisakalenterin vuoksi jo
siirtämään elokuun lopulle. Myöskään kiinnostu
ei tuntunut välttämättä olevan liiaksi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hyvää ja mukavaa kesää !! 
 
 
www.perriertalli.fi

http://www.perriertalli.fi/

