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Nyt on sitten kesä jo kääntymässä vaikka vielä voimme siitä nauttia. Kyllä vain tuntuu, että kun kesää koko 
pitkän talven odottaa, niin se menee kohtuuttoman nopeasti ohi. Mutta tämä kesä oli onneksi säiden puolesta 
oikein mukava. Mitä nyt paarmat olivat helteiden aikana joukoin kiusana, mutta toisaalta hyttyset puuttuivat 
täysin. Nyt olemme saaneet hirvikärpäset maastolenkkien piristeeksi. 
Tunnitkin ovat lähtenee pikkuhiljaa liikkeelle ja palautumassa normaalitahtiin. Viikon lukujärjestys muuttuu 
keväästä hieman, ja tunteja sovitellaan tason ja muiden menojen mukaan. Ilmoitustaululta löydät viikkotunnit ja 
ryhmäjaot. 
 
 
Kuukauden ratsastaja:  Heta Ojanperä 
Tallimme ensimmäisten tuntilaisten joukossa aloitti 
ratsastamisen silloin vain 6-vuotias Heta. Häntä ei 
ollut liialla koolla pilattu ja jalat tuskin yltivät 
satulasiiven alareunaan, mutta päättäväisyyttä 
tytöltä löytyy isommankin tytön tarpeisiin. Hänellä 
on myös luontaista otetta hevosiin. 

Musiikkiperheestä tulevan Hetan hyvä rytmitaju ja 
rauhallisuus ovat osaltaan auttaneet häntä 
kehittymään ratsastajana. 
Hetaa haastatteli jälleen Juuli.  
 
Minkä ikäinen olet ja kauanko olet ratsastanut?  
Kahdeksan vuotias ja pari vuotta olen ratsastanut 
 
Miten hevoskärpänen pääsi puremaan?  
Asumme tässä Rikentiellä ja luimme kaupan 
ilmoitustaulun lapusta ratsastuksesta. 
 
Mitä muuta harrastat? 
Pianonsoittoa, lukemista, latinotanssia 

Lopuksi vielä lempihevoset ja –ratsastuslaji? 
Esteratsastus ja lempiponini on Milli. 
 
 
Maneesi 
Maneesi alkaa pikkuhiljaa valmistua, elokuun 
ensimmäisinä viikkoina tehdään areenan 
pohjatöitä. Pintamateriaalin toimittaa sama yritys 
joka vastaa mm. Helsinki Horse Shown ja Bastionin 
kenttien rakentamisesta. Näin pyrimme 
varmistamaan että tärkein eli hevosten jalat voivat 
hyvin. 
Sen jälkeen on enää viimeistelytöitä, mutta hallia 
päästään käyttämään. Elokuu onkin alkanut 
sateisesti, joten pyrimme kiirehtimään, että tunnit 
saadaan katon alle. 
 
 
 
Uusi hevosemme Lucy 
Tallillemme on tullut uusi ratsu Lucy 12-vuotias 
saksan ratsuponi. Se on hevoskokoinen reilut 150 

cm säkäkorkeudeltaan ja tamma kuten ehkä jo 
nimestäkin voi päätellä. 
Lucy on väriltään kimo ja on  hieman 
samannäköinen kuin Milli suurennettuna.  
 



Rastastettavuudeltaan Lucy on varsin kevyt ja 
herkkä. Saksassa se on ollut yhden perheen poni 
ja osallistunut aluetason kilpailuihin. 
 
Meillä Lucy tulee mukaan pikkuhiljaa mukaan 
opetustoimintaan, ja kokonsa puolesta sillä voi 
myös seniorit ratsastaa. 
 
 
Jäseneksi ratsastusseuraan 
Suurin osa tallimme ratsastajista ei kuulu 
tällähetkellä mihinkään ratsastusseuraan. 
Jäsenyydestä on kuitenkin hyötyä.  
Ensinnäkin liittymällä jäseneksi ratsastaja 
rekisteröityy ja lasketaan näin harrastajaksi. Tästä 
on meille kaikille hyötyä, koska mitä enemmän 
harrastajia sen enemmän painoarvoa 
valtakunnallisesti lajillamme on sen kilpaillessa 
muiden eri lajien kanssa.  
Yksilölle edut ovat Tapiolan urheiluvakuutus, joka 
korvaa hevosharrastuksen piirissä sattunutta 
loukkaantumista. Ratsastus on kuitenkin 
vauhdikkas laji, jossa tapaturmat eivät ole tuiki 
tuntemattomia. 
Lisäksi jäsen saa laadukkaan ratsastus-lehden 
Hippoksen, joka ilmestyy 8 kertaa vuodessa. 
Huom! myöskin kilpailuihin tai merkkisuorituksiin 
pitää olla jonkin ratsastuseuran jäsen. 
 Eikä tässä vielä kaikki…lisäksi liitto on neuvotellut 
erilaisia etuja jäsenille esim Silja-Linelta, hotelleista 
jne. Lisätietoja linkistä 
http://www.ratsastus.fi/index.php?mid=258  
 
Meitä lähinnä vaikuttava, aktiivinen ratsastusseura 
on Porvoon Mustang, jonka jäsenmäärä on n. 300, 
ja jäsenet ovat Porvoon ympäristön eri talleilta.  
 
Liittyä voit netissä www.porvoonmustang.com tai 
soittamalla jäsensihteerille Anna-Mari Heikinheimo, 
puh 040-590 36 22. 
 
Suosittelemme lämpimästi jäseneksi liittymistä. 

 
 
 
Terveisiä Pohjanmaalta 
Tuntiratsun puuhat perheratsuksi vaihtanut sh-
ruuna Foxi lähettää terveisiä kaikille tutuilleen ja 
sitä kaipaamaan jääneille faneilleen. 
Foxi on toistaiseksi enemmän maastoillut mutta 
lähiaikoina aloittaa treenit osallistumalla Satun 
kanssa paikallisen seuran JARAn (Jalasjärven 
ratsastajat) valmennuksiin. 
 

Uudessa kodissa Foxin kanssa asuu suomenhe-
vosori Sirppana ja shettis Vinski. 
Foxia ahkerasti hoitaa myös 5-vuotias Venla-tyttö, 
joka pitää rauhallisesta Foxista. 
Lisäksi Foxista huolehtivat Satu ja Sanna. 

 
Kuva: Foxi ja Vinski omistajaperheen kera 
kotipihallaan Pohjanmaalla 
 
 
 
 
Perrier-hevosten tuloksia 
Cream Perrier  (Neppari) ja Mari Yliniemi ovat 
jatkaneet hyviä otteitaan ja saavuttaneet sijoituksia 
ja puhtaita ratoja. Nuoren hevosen 
kouluttamisessahan ovat onnistuneet ja 
virheettömät radat voittopokaaleja tärkeämpiä. 
Näin luodaan rutiinia ja luottamusta hevoselle ja 
saadaan pohjaa tulevalle menestykselle 
korkeammilla radoille. Elokuun alussa Kuopiossa 
Mari ja Neppari menestyivät jälleen hyvin ja 
kiersivät kolmepäiväiset kisat vain yhdellä 
pudotuksella 110-120 cm tasolla.  
Valitettavasti Breeders Prize-kilpailu jää väliin, 
koska emme ole sitä siihen varsana ilmoittaneet. 
Mutta ensi vuoden tähtäimenä onkin sitten 7-
vuotiaiden mestaruus.  
 
 
Miss Perrier (Minni) Kukka Mykkäsen 
ratsastamana hyppäsi heinäkuun lopulla niinikään 
Tampereen kansallissa kilpailuissa puhtaan radan. 
Pari on näin selvittänyt tiensä Helsingin Noviisi-
sarjan finaaliin, mutta Minni jättää ne väliin. 
Laakson ratsastusstadion voi olla hankala paikka 
kokemattomalle hevoselle.  5-vuotias Minnihän 
varsoi viime kesänä ja ratsukoulutus sillä on 
aloitettu vasta syksyllä. Joten ratsu-kokemuksen 
mukaan se on vasta 4-vuotias. 
 
 
 
 
 

 

http://www.ratsastus.fi/index.php?mid=258
http://www.porvoonmustang.com/


  
 

Kuukauden hevonen 
 
 
Kuukauden hevonen: Milli Vanilli 
 

Kotisivujemme www.perriertalli.fi  taustakuva-poni Milli on syntynyt 6.6.1990 
Halikossa. Sen isä Laeryds Benson oli Millin kokoinen ja värinen kilpaponi. Sillä 
on yli 70 jälkeläistä Suomessa. Milli on tyypillisen kimon tapaan nuorempana ollut 
paljon tummempi kuin nykyinen tyylikäs vitivalkea. Pieni, vain 118 cm 
säkäkorkeudeltaa oleva Welsh B-poni herättää huomiota kauneudellaan, oli se 
sitten kotona tai kilpailuissa. Hevoshullu PowerCupin finaalissa v 2004  halukkaita 
ostajia sille oli jonoksi asti, mutta Milli on lunastanut perheenjäsenen paikan eikä 
ole kaupan. 
 
Paitsi että se on jokaisen heppahöperön unelmaponi ulkonäkönsä suhteen, se on 
myös täyden kympin arvoinen luonteeltaan. Se pystyy toimimaan sujuvasti eri 
rooleissa; pienten lasten luotettavana hoitajana, isompien lasten tiukkana 
opettajana tai täysverisenä kilpaponina. 
 
Kasvatustehtävissä pienten lasten kanssa se on pitkämielinen ja varovainen. 
Esimerkiksi 5-vuotias Julle-poika leikkii sen kanssa naataa sujuvasti ratsastaen 
jyrkkiä käännöksiä täydestä ravista leikin luonteen mukaan parin jahdatessa 
muita ratsukoita tai paetessaan vuorostaan. Milli pyrkii koko ajan huolehtimaan 

että poika kestää kyydissä, eikä hermostu vaikka poika kääntää ja vääntää enempi omatekoiseen western-
tyyliin. 

 

 
Isommilta lapsilta Milli taas ei siedä mitä vain, vaan edellyttää 
korrektia ratsastusta tai siltä voi saada pientä kyyditystä ympäri 
kenttää, kuin kertoakseen että parempi istua hiljaa ja olla nykimättä 
ohjista. 
 
Kilpatehtävissä Milli antaa palaa, ja sillä on mahanalus jalkoja täysi 
kun se kiertää esterataa kuin pieni valkoinen kumipallo veren 
kohistessa sen suonissa. Viime vuodet sillä on kilpaillut 70-80 cm 
luokissa Juuli Jokinen ja sitä ennen se kouli edellisen omistajansa 
tytöt Kumpulan sisarukset esteratsastajan uran alkuun. 
Seuraavaksi Milli opettanee parin vuoden sisään kilparatsastuksen  
makuun Juulin veljen Jullen. Päivätyökseen Milli toimii opetushevosena. 
 

Joutoajan Milli viettää laitumella tai tarhassa tallimme 
pikkuvarsojen seurana, joille se saattaa antaa terävän yhden 
jalan napautuksen, jos varsa innostuu liikaa tai käyttäytyy 
sopimattomasti.  Millin intohimoja on syöminen, ja hyvänä 
rehunkäyttäjänä se menettääkin helposti missimitat kesäaikaan 
laitumella, ja vatsanseutu pyöristyy niin, että satula ei tahdo sopia 
paikoilleen ja reikiä on lisättävä vyöhön. 
 
Ensi vuonna Milli pitää välivuotta ratsastuksesta ja toivottavasti 
sillä on kesällä oma varsa kasvatettavana, järjestyksessään sille 
toinen varsa. Töitä Milli voi tehdä  talveen saakka, jonka jälkeen 
alkaa keskittyminen varsan odotukseen. 
 

 
Hyvää loppukesää !! 

 
www.perriertalli.fi
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