
 

 
PERRIER-TALLIN 

NEWSLETTER 
toukokuu 2009 

 
Toukokuukin ehti jo loppumaan ennen kuin pääsin kirjoittelemaan kuun tiedotetta. Vilskettä on riittänyt niin 
täällä tallilla kuin vielä Helsingin töissänikin, joten siitä viivästys. 
Kevätkausi päätettiiin ei suvivirteen täällä meidän koululla, vaan pieniin kisoihin. Niihin olikin uskaltautunut 
mukavasti ratsastajiamme mukaan. Ja saivat palkkioksi talvella tehdylle työlleen kaikki hyvät ja hyväksytyt 
suoritukset. Tätä kirjoittaessa viikonlopun helle on taas muisto vain ja lämpötila on pudonnut miltei 15 astetta 
alaspäin. Toivottavasti lämpöiset eivät jääneet tähän. 
 
Kesän tunnit 
Kesän aikana ratsastetaan normaalisti. Perustana 
talven ryhmät joita tarpeen mukaan yhdistellään ja 
joitakin jää pois. 
Tunnit maksetaan ostamalla 5 kpl lippuvihko (125 
eur), aiemman kesän tapaan. 
Ilmoittele mielellään etukäteen poissaoloista ja jos 
olet epävarma onko tuntiasi, niin soittele tai tekstaa 
Jukalle (0400-444 035). 
Pyrin kehittämään kesälle myös hevosen 
hoitokurssin, jos vain aikaa ja rahkeita riittää. 
Tiedottelen siitä myöhemmin. 
 
Koulukisat päättivät kauden 
Ratsastuskauden päättäjäisinä olivat kouluharjoitus 
kilpailut toukokuun viimeisenä päivänä. 
Kilpailupäiväksi satuimme saamaan hurjan helteen, 
sillä lämpömittari hipoi kolmeakymmentä varjossa 
eikä tuulikaan löyhytellyt ollenkaan. Niin hevoset 
kuin ratsastajat vuotivat hikeä ja katsomo pakeni 
kentän reunalta puiden luomaan armolliseen 
varjoon. 
Kauppias-Jullen (9v) kanttiini teki tulosta myymällä 
kylmää juotavaa ja virvokkeita. 
 Kilpailua varten oli viimeiset kuukaudet harjoiteltu 
suhteellisen ahkerasti. Ja se tuottikin hedelmää, 
sillä tallimme kaikki edustajat ratsastivat tyylikkään 
suorituksen kisoissa. Muutenkin ratsastajamme 
selvisivät jännittävästä päivästä hyvin, kaikki 
hoitivat itsenäisesti verryttelynsä ja itsensä sekä 
hevosensa kilparadalle.  
Se onkin tällaisten kilpailujen tärkein anti, oppia 
huolehtimaan itse asioista ja ratsastamaan kun 
päällä on pieni jännitys. Vaikka ei ryhtyisi 
kilparatsastajaksi, myös opiskellessa ja 
työelämässä on pystyttävä toimimaan paineen 
alaisena ja sekin on asia, jonka oppii vain 
harjoittelemalla. 
Moni varmaan mietti ennen kisaa kun vatsaa 
väänsi, että miksi tulikaan ilmoittauduttua. Siksi 
mielestäni voittajaksi voivat  laskea itsensä kaikki 

mukana olleet, riippumatta mikä oli tällä kertaa 
tulos.  
Valitettavasti valokuvaus jäi kisoista tekemättä, kun 
allekirjoittaneella oli hieman kiirettä asioiden 
järjestelemisessä. Joten kuvia ei liiemmin ole, jos 
jollakulla on hyviä kuvia kisoista voi niitä lähetellä 
niin saamme ne ensi tiedotteeseen. 
Mutta tässä luokkien kolme ensimmäistä, 
varsinaisest tulokset voi katsoa kotisivuiltamme. 
Kiitokset vielä kaikille kilpailujen järjestelyihin 
osallistuneille! 
Luokka I, raviohjelma 2009  voittaja Vilma Lahti-
Thunder Knight, 63,57%, 2. Ronja Andersson-
KaiReelia,  61,42%, 3. Julius Blomqvist sekä Siiri 
Saarelainen ValleyLightillla,  58,57% ( eli Ally teki 
kahdella ratsastajalla tasan samat pisteet) 
Luokka II, helppo C , voittaja Aija Leinonen-
Whinny Boy, tulos 63,84%, 2. Heta Ojanperä-
KaiReelia 63,33%, 3. Erika Lantz-ValleyLight sekä 
Maarit Keskitalo-Querida, molemmilla 56,67 
Luokka III, helppo B 
voittaja Juuli Jokinen-Thielo, 60,4%, Jukka 
Jokinen-Luigi 58%, Malena Blomqvist-
WixCupPerrier 56,8% 

 
Kuva: vasemmalla luokan II voittanut Aija ja Vili sekä oikealla 
3:ksi tullut Erika kuvassa Ronin kanssa. Kuva seuraavan päivän 
tunnilta. 
 
 



Irina vaihtoi yksityiseksi 
Vuodesta 2003 meillä ollut Newforest-poni 
Irina eli Irri päätti pitkään kestäneen 
opetusponin uransa ja siirtyi ansaitusti yksityiseen 
käyttöön. 

 
Kuva: Irri jo pakattu uuteen kotiin lähtöä varten kuljetussuojiin 
vierellään uudet onnelliset omistajansa. 
 
Irinalle  löytyikin hieno koti Liljendhalista Heidi 
Koivulan perheen luota. Heillä on kotonaan 
muutamia suomenhevosia. Irristä tulee perheen nyt 
5-vuotiaan tytön ratsu, johon tehtävään se 
soveltuukin tasaisen luonteensa ja helppojen 
liikkeidensä ansiosta erinomaisesti. Perheen äiti 
sanoikin Irrista muutaman viikon jälkeen, että se on 
täysi kymppi-poni heille. 
Meillä Irri oli aina yksi suosituimmista ratsuista, niin 
junioreiden kuin aikuistenkin mielestä. Viime 
aikoina ratsastajamme ovat vain edistyneet ja 
kasvaneet sen verran, että Irriltä olisi ollut enää 
väärin pyytää sellaisia suorituksia. 
Toivotamme niin Irrin uudelle perheelle kuin sille 
itselleenkin oikein mukavia vuosia ja onnea sekä 
menestystä, sekä kiittää Irriä ansiokkaasti tehdystä 
opetustyöstä. Monta lasta  ja vähän vanhempaakin 
se on ehtinyt opastaa ratsastuksen alkuun. 
 
 
Laitumelle 
Toukokuun viimeisen päivän iltana kilpailujen 
jälkeen veimme ”varsat” eli Nemean, Emmin ja 
Niken metsälaitumelle, jossa niillä on pari hehtaaria 
vaihtelevaa mäkipeltoa metsän suojissa. 
Paikka on muuten hieno, mutta metsän takia 
hyttysiä hieman liikaa kun kesä etenee.  
Harmiksemme jo  toisena yönä ne pakenivat ja 
suorittivat herätyksen klo 1.30. Paon 
organisaattorina oli mitä todennäköisimmin Nikke, 
joka on välistä aika ketku, joten se sai jäädä talliin 
kun muut palautettiin metsään. Nikelle alkaa ratsu-
ponin harjoittelu nyt sitten jo kesällä eikä vasta 
kesän jälkeen. 

Myös pikkuvarsat emineen ovat päässeet 
laitumelle tallin viereen. Ne tosin tulevat yöksi 
sisään. 
 
Daphnen kisakalenteri uusiksi 
Kilpailukausi alkoi suunnitellusti Porvoon 
kansallisissa nuorille 5-6 vuotiaille avoimessa 
helppo-A luokassa. Johon oli Daphnen lisäksi 
uskaltautunut vain yksi 5-vuotias muiden ollessa 
vuotta vanhempia.  Rata meni muuten oikein 
kohtalaisesti, mutta loppuvaiheilla Daphne pelästyi 
kun pitkän sivun keskellä olleen toisen tuomari-
auton tuulilasinpyyhin oli tihkulla ja heilahti juuri 
meidän tullessa kohdalle. Tamma hypähti sivuun ja 
rikkoi vastalaukan, sekä jännittyi niin että 3-4 
seuraavaa arvostelukohtaa meni sitä rauhoitellessa 
mönkään. Näinpä tulos jäi karvan alle 60%. Mutta 
emme me ilman tätä sählinkiäkään olisi aivan 
ruseteille vielä yltäneet, joten pääasia että 
tuntemukset olivat muuten hyvät. Plussana vielä 
se, että luokan päätuomari tuli luokan jälkeen 
kehumaan Daphnea sanoen, että se on ehdoton 
huippuhevonen, ja kunhan saamme palaset 
kohdalleen niin tulostakin alkaa tulla. 
Valitettavasti sitten joitakin päiviä Porvoon jälkeen 
Daphne satutti takakavionsa, ja siitä tuli parin viikon 
huili. Näin Helsingin kisat jäävät väliin ja seuraava 
koitokset on näillä näkymin heinäkuun alussa 
Riihimäellä ja siitä viikon päästä Lappeenrannassa. 
 
Matka- ja kilpaseurakseen Daphne saa Pinewood 
Luigin, joka on 6-vuotias ruuna. Sen isä on 
täysverinen englantilainen. Olen ratsuttanut sitä nyt 
jonkun viikon ja vielä vähän kokemattomasta 
ruunasta tulee varmasti ihan mukava, kunhan 
saadaan rutiinia ja ennen kaikkea voimaa sen 
lihaksiin. Kouluratsastus kun vaatii yllättävän paljon 
voimaa hevoselta, jotta se jaksaa kantaa itsensä ja 
säilyttää muodon sekä tahdin tasaisena. 
Ensimmäisen kerran radalla sitä kokeilin näissä 
meidän omissa harjoituskisoissa, joissa se vähän 
vielä kiemursi mutta tuntui kuitenkin pääosin 
mukavalta ja yhteistyöhaluiselta. 
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Hei,   se on kesä nyt.  Eilen paikallisen VPK:n pojat täytti uima-altaamme, joten kesä on virallisesti julistettu 
alkaneeksi. 
Toivon että jokainen muistaa levätä, antaa kesän latautua patteireihinsa ja nauttia kaikin siemauksin tästä 
meidän lyhyestä kesästä. Pysähdy ainakin kerran päivässä, laita silmät kiinni ja anna lintujen laulun kuulua. 
 
Hyvää K E S Ä Ä ! 
 
 
 
www.perriertalli.fi  


