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Toukokuu toivoa täynnä, valmistauduttu ja odotettu kesää sekä koulujen loppumista.  Nyt se kesä on vihdoin 
ovella. 
  

Kesä 2012 ja ratsastukset 
Ensimmäisellä kesäkuun viikolla on mahdollista 
vielä ratsastaa rästejä pois, sen jälkeen ne 
katsotaan käytetyksi. Tunneille voi tulla myös 
muitakin halukkaita. 
 
11.-13.6.  pidetään estekurssi aloittelijoille sekä 
18.-20.6. toinen estekurssi enemmän hypänneille 
(päivät alustavia). 
Kurssille otetaan 3 ratsastajaa, ilmoittautua voi 
Jukalle. Estekurssin hinta 30 e/pv. 
 
Muina päivinä ja muutoinkin kesällä ratsastetaan 
sen mukaan kuin halukkaita löytyy. Päivät ja 
ryhmät sovitaan viikottain. 
Syyskausi alkaa jälleen koulujen alkamisen 
aikoihin, ilmoitathan mahdollisimman pian jos et 
jatka syksyllä. Myös uusia ratsastajia toivotetaan 
tervetulleiksi. 
 

Päätöskilpailut 
Tavan mukaan kevätkausi päätetään 
kouluratsastuskilpailuihin, joissa oppilaat voivat 
osoittaa vuoden aikana oppimaansa. 
Kilpailuissa ei tärkeintä ole sijoitus ja pistetulos, 
vaan jokainen kilpailee itseään vastaan. 
Kilpailujen tuomariksi oli lupautunut kansallisen 
tason koulutuomari Siru Vänskä. 

 
Kuva: Vanha kunnon Irri ja ratsastajansa Annika  

Luokka 1. 

Raviohjelma oli tarkoitettu aiemmin hieman 
kokemattomammille ratsukoille. Siihen osallistui 
neljä tyttöämme, jotka kaikki suorittivat ratansa 
siististi ja keskittyneesti.  Tässä luokassa jokainen 
hyväksytty suoritus oli saman arvoinen, joten kaikki 
palkittiin ykkös-ruusukkeella. 

 
Kuva: Heta ja Nikke radalla 
 

Luokka 2.  
Helppo C tasoinen ohjelma, joka oli kuitenkin 
sisällöltään jo paljon vaikeampi kuin viime vuoden 
rata. Tässä oli mm. laukka-diagonaalit 
hankaluutena.  
Luokan voitti Essi Hildén Espen Perrierillä 
tuloksella 65,75%. Hänen hevosensa on 7-vuotias 
ruuna ja meidän omia kasvattejamme. Toiseksi tuli 
Annika Engström-Irinalla (63,25%). Irina on 
Newforest-poni, joka oli meillä vuosia 
opetushevosena. Hienossa kunnossa näytti Irri 
olevan.  
Lisäksi pitää mainita viidenneksi sijoittunut Heta 
Ojanperä Nikellä.  Nikkehän on Hetan itsensä 
ratsuttama, ja sillä on ratsastettu vasta yhden 
talven verran. Nyt elämänsä ensimmäisissä 
kisoissa olleelle Nikelle tuli pari pientä rikettä, mutta 
muutoin se käyttäytyi ja meni hienosti. 
Luokassa palkittiin myös taistelijan ruusukkeella 
Ronja Tarkkonen, joka ratsasti vaikealla ja 
kuumalla Roolla hyväksytyn tuloksen. Kukaan muu 
ratsastajistamme ei edes uskaltanut harkita 
osallistumista Roolla. 



Luokka 3 oli sitten jo Helppo B. Tässä luokassa oli 
neljä ratsukkoa.  Luokan voitti ylivoimaisesti Erika 
Lantz kokeneella Simonalla tuloksella 64%. 
Toiseksi sijoittui Katja Seikku Desgastar el 
Amorillaan. 
Tarkemmat tulokset kisoista tämän tiedotteen 
perällä. 

 
Kuva: Espen Perrier ja omistajansa Essi voittivat helppo C:n. 
Epun saapuessa kisoihin se järjesti vanhalla kotitallillaan kunnon 
shown, mutta rauhoittui sitten. 

 

Talliremontti 
Muutimme tänne Koskenkylään noin 13 vuotta 
sitten, silloin ensimmäiseksi muunnettiin navetta 
hevosille sopivaksi. Tällöin korotettiin nykyinen iso-
talli, keskitallissa oli jo ollut hevosia, joten sinne 
rakennettiin vain uudet karsinat ja poni-talli 
peruskorjattiin vanhasta kanalasta.  
Keskitallin betonilattia on jo monta vuotta ollut osin 
painunut, samoin sen sisäkorkeus ei täytä näitä 
uusia 2014 voimaan astuvia hevostalleja koskevia 
säännöksiä. 
Remontista on haaveiltu pitkään, kunnes nyt sitten 
päätettiin ryhtyä sanoista tekoihin.  
 
Keskitallin katto purettiin, samoin seinät. Lattia 
kaivettiin auki ja vanhaa pohjaa poistettiin 50 cm 
paksuudelta (=kaivettiin käsipelillä hikipäässä). 
Keskitalli on koko rakennuksen vanhin osa, ja 
betonin/hiekan alta paljastui sinne jätetty puinen 
pystyyn vieri viereen ladotuista pölkyistä tehty 
lattia. Se lienee tehty samaan aikaan kuin talokin 
eli yli 100 vuotta sitten. 

 
Kuva: uusi välikatto on paikallaan, lattialla sora, seinät odottavat 
toimenpiteitä. 

Töissä on ollut kolme remonttireiskaa + ajoittain 
paikalla käynyt rakennusmestari sekä itse olen 
häärännyt mukana mahdollisimman paljon 
auttelemassa. 
Ulkoseinät eristetään uudestaan, oviaukkoa 
levennetään säädöksiä vastaavaksi turhankin 
leveään 1,5 metriin. Virkamiesten mielestä ovesta 
ilmeisesti pitää mahtua kaksi hevosta yhtä aikaa. 

 
Kuva: lattian valu alkuvaiheessa 

Remonttiin tulee pieni tauko valun kuivumisen 
takia, mutta vielä ennen Juhannusta pitäisi 
keskitallin valmistua ja saada uudet hienot 
muovilankuista tehdyt karsinat. 
Loppukesästä sitten uusitaan Ison tallin karsinat 
sekä ikkunat. Myös etupiha saa kiveyksen, jotta 
kurakeleillä pääsee kuivin jaloin talliin. 
  
 

Senni ja Milli vaihtoivat kesäksi 
Shtelannin ponimme Senni kotiutui kesäksi ja Milli 
lähti sen tuuraajaksi. 
Olemme monen hevosemme kanssa käyneet 
näyttelyissä, mutta Sennimme on ainut joka on 
saanut I-palkinnon sekä 41 p. Se on myös voittanut 
monta isoakin näyttelyä aikanaan. Eli on 
muodollisesti pätevä. 
Viime vuodet se on viettänyt seurarouvana 
kahdelle hevoselle Saara Långin tallilla. 
Vanhemmiten se ei enää voi syödä vihreätä heinää 
ollenkaan, koska se aiheuttaa sille nopeasti 
kaviokuumeen. 
Niinpä sovimme, että kesäksi Milli menee 
hoitamaan Sennin seurarouvan virkaa, sille kun 
vihreä maittaa ja vatsa kestää. Senni taas tulee 
ilahduttamaan meitä laidunkauden ajaksi. 

 
Kuva: Senni juuri tulleena.Sillä on vielä vesirajasta alaspäin pitkä 
talviturkki ja liki metrin pituinen harja. 
 



Senni näytti heti, että reilusta 20 vuoden iästä 
huolimatta se on vetreässä kunnossa. Se veti 
kentälle vapaaksi päästyään hienoa ravia ja 
pukkilaukkaa sekä näytti Nikelle kuka komentaa. 
 
 

Kansallinen kisakausi avattu 
Toukokuun 17. ajelimme Emmin ja  Daphnen 
kanssa Lappeenrannan kansallisiin kisoihin. 
Ne olivat Daphnelle ensimmäiset sitten viime 
syksyn ja Emmille elämänsä ensimmäiset 
kansalliset. 
Kun sitten lähdimme tallialueelta kisakentälle ja tuli 
Daphnen vuoro aloittaa verryttely, selvisi heti että 
se hermostui jos ei koko ajan nähnyt Emmiä 
silmissään korkeintaan 10 metrin etäisyydellä. Se 
vain pomppi ja hirnui Emmille jatkuvasti ja kovaa. 
Eli verryttelyssä lähinnä volttasimme Emmin 
ympäri. Radalla Daphne oli hermostunut ja hirnui 
sielläkin. 
Tämä jännityneisyys vaikutti sen suoritukseen ja 
pisteisiin. Saimme kuitenkin kasaan 59% 
vaativasta B-luokasta ja iloista oli, että kauan ja 
uskoon harjoitellut laukanvaihdot onnistuivat. 
 
Kun sitten Emmin luokka alkoi ja sen vuoro tuli 
mennä radalle. Daphne seisoi mahdollisimman 
lähellä, mutta eroahdistus iski siihen silti. Se aloitti 
uudestaan hirnumisen ja hyörimisen.  Möykkä 
hermostutti radalla olevaa Emmiä ja se tahti kärsi 
sekä se kiemurteli suorilla linjoilla. Näin Daphne 
pilasi paitsi omansa myös Emmin radan. 
Muutoin nuori 5-v Emmi esiintyi hienosti ja rennosti 
isolla kilpa-alueella. Joten kun turhat häiriöt 

saadaan pois ja hieman rutiinia ratsukolle, niin 
heidän tulostasonsa alkaa varmasti tyydyttää. 
 
Sitten parin päivän päästä lähdimme vielä 
Daphnen kanssa Helsinkiin kisoihin. Ja päivä oli 
helteinen kuten Lappeenrannassakin. 
Valitettavasti siellä Jukka teki bravuurinsa ja unohti 
radan, kun lisäksi Daphnelle tuli pari rikkoa niin 
jälleen kokonaistulos oli vain 58% ja kaukana 
kärjestä (63%). Ilahduttavaa oli kuitenkin tässäkin, 
että ne osuudet, joissa emme töpeksi niin pisteitä 
irtoaa mukavasti. Kun saamme suurimmat virheet 
pois, niin olemme aivan kärjen tuntumassa. 
 
Kesäkuussa on vuorossa Tampereen Dressage 
Festival-kilpailut. 
 

 
Kuva: Daphne verryttelee Tuomarinkylässä. Vaativat luokat 
ratsastetaan kankisuitsituksella, sen takia kahdet ohjat. 

 
 
 
Sitten vain onkin jo aika pian juhannus. Hyvää ja miellyttävää kesää kaikille. 
 

Terveisin 
 
 
 
www.perriertalli.fi  
 
 
 
Liite: TULOKSET 3.6. KISOISTA 
 
  

http://www.perriertalli.fi/


TULOKSET 
KOULURATSASTUKSEN HARJOITUSKILPAILUT 3.6. 
 
Luokka 1. Raviohjelma 

1. Linnea Ehnlund-Simona 62,86 
1. Kristiina Kykkänen-Vili 62,62 
1. Elina Lindroos-Ressu 59,52 
1. Alexndra Forsell-Ressu 59,05 

 
Luokka 2. Helppo C:1 2000 

1. Essi Hildén-Espen Perrier 65,75 
2. Annika Engström-Irina 63,29 
3. Pinja Vakkuri-Bruce Lee 62,50 
4. Siiri Saarelainen-Vili 60,50 
5. Heta Ojanperä-Nikke 59,50 
6. Heidi Koivula-Viuhkale 59,25 

Heli Lehtoranta-Simona 59,25 
8 Ronja Andersson-Ressu 54,50 
9 Ronja Tarkkonen-Roo 53,50 

 
Luokka 3. Helppo B:0 

1. Erika Lantz-Simona 64,00 
2. Katja Seikku-Desgastar el Amor 58,20 
3. Pinja Vakkuri-Bruce Lee 57,84 
4. Aija Leinonen-Vili 56,80 
  

  


