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Kädessäsi on nyt ensimmäinen Newsletter-mallia oleva tiedote. Tavoite on kertoa tallin ajankohtaisista asioista 
ja tapahtumista. Halukkaat saavat tämän tiedotteen myös sähköpostilla pdf-tiedostona, etuna siinä mm. että 
kuvat ovat parempina ja värillisinä sekä myös tekstin värit tulevat esiiin.  Jokainen joka haluaa tiedotteen 
sähköpostilla, laittakoon yhteystietonsa sähköpostilla osoitteeseen jukka.jokinen@nettosystems.fi  ja Huom! 
laita viestiin otsikoksi ”tallin newsletter”, etten poista viestiä vahingossa mainospostina. Valitettavasti tekstit vain 
suomen kielellä johtuen toimituksen kehnosta kiälipäästä,  jos on halukkaita ruotsintajia voidaan jatkossa tehdä 
kaksikielistä versiota. (myös kotisivumme www.perriertalli.fi  saavat lähipäivinä vihdoin uutta sisältöä) 
 
Kyselyn ratsastushanskojen voittaja  

 
Kilpailutuloksia 
Juuli ja Milli sijoittuivat hienosti kolmansiksi 
Ehontallin kisoissa, lähtijöitä luokassa oli 15 
ratsukkoa. Mutta pääasia oli ratsastaminen 
tarkalleen niin kuin oli suunniteltu, tarkasti ja 
virheittä. Esteratsastuksessa tarvitaan aina myös 
hiven onnea, este kun putoaa pienestäkin 
hipaisusta ja olet kaukana kärjestä. 
Seuraavat kilpailut ovat taas 2.4. ja sinne lähtee 
Milli sekä Ressu. Lisätietoja, mm kuvia kilpailuista 
löydät www.ehotalli.com  (ps. samoissa kisoissa oli 
mukana myös formulatähti Kimi Räikkösen vaimo 
Jenni) 
 

Edellisestä tiedotteesta jäi pois kuka voitti arvonnan 
kyselyyn vastanneiden kesken. Ja onnellinen 
voittajahan oli Niina, joka oheisessa kuvassa ottaa 
tyytyväisenä hanskat vastaan. Onnettarena toimi 
Julle, joka ei näytä aivan yhtä iloiselta joutuessaan 
luopumaan hanskoista. 
 
Kouluratsastus”kilpailut”  
Halukkaat voivat osallistua toukokuussa pidettäviin 
kouluratsastuskilpailuihin. Mikäli osanottajia tulee 
liikaa yhdelle päivälle, jaetaan kilpailut kahteen 
päivään.  
Ohjelmia on kaksi, helpompi vaan ei suinkaan 
helppo on MELARA raviohjelma, vähän 
kokeneemmat osallistuvat Helppo C-tason 
ohjelmaan, joka on samalla C-merkin rata. 
Tutkimme mahdollisuutta saada sen hyväksytysti 
suorittaneille C-merkki. Kouluohjelmia saa Jukalta. 
Suoritukset arvostelee ja kommentoi oikea 
kouluratsastuksen tuomari, jolta jokainen saa 
numeroiden lisäksi lyhyet kirjalliset kommentit 
suorituksesta. 
Ratoja harjoitellaan kilpailuihin mennessä 
pikkuhiljaa normaalituntien ohella. 
Kilpailujen tarkka päivä ilmoitetaan, kun nähdään 
miten kevät etenee ja ja saadan kenttä taas 
sulaksi. 
 

Hevosuutisia 
Moni on varmaan kuullut, että Neppari lähtee 
huhtikuun aikana (kun kuljetus järjestyy) 
kilparatsuksi Ouluun Mari Yliniemelle. Mutta 
karsina ei jää tyhjäksi, tilalle tulee 4-vuotias tamma 
Lydia. Se on kaunis, musta ja erittäin hieno 
liikkeinen pikkutamma. Sen isä on Elisabeth 
Ehrnroothin kouluhevonen Angard. 
 
Roo ja Viksu 
Orivarsamme Roo ja Viksu alkavat olla jo sen 
ikäisiä, että näin keväällä tammojen kiimat saavat 
niiden päähän sekalaisia ajatuksia. Ne ovat 
poikkeuksellisen kilttejä, mutta varmuudeksi on 
parasta että niiden karsinaan tai tarhaan ei mennä 
missään tilanteessa. 
 
 
 
Terveisin 
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