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Uskomattoman nopeasti se vuosi vierähtää. Tämä on kolmastoista numero joka kuukausi ilmestyvää 
tiedotettamme, eli vuosi sitten huhtikuussa ilmestyi ensimmäinen tiedote.  
Kesä alkaa taas pukkaa päälle jo tosissaan,  pian alkaa peltotyöt ja eikä aikaakaan kun jo taas tehdään heinää 
ja pelätään sadetta. Myös osa hevosista siirtyy kokopäiväisesti laitumelle tässä toukokuun loppuun mennessä. 
Ratsastuksellisesti kesä tullaan menemään kuten nyt kevätkin, ehkä pientä tiivistystä ryhmiin joudutaan 
tekemään ratsastajien kesälomailun takia. Mutta se voi tarjota kalenteriin tilaa pitää kevään tauolla olleita 
kursseja, joista oli kovasti toivomuksia. 
 
 
Kuukauden ratsastaja: Emmy 
Emmy on pitkänhuiskea 13-vuotias Koskenkylässä 
asuva tyttö, joka tasaisesti on kehittynyt 
ratsastajana eteenpäin. Kehittymisen taustalla on 
säännöllisyys harjoittelussa sekä sopivan rento ote 
hevosiin. 
 

 
Kuva: Emmy 
 
Miten pitkää olet jo ratsastellut? 
Kohta tulee kolme vuotta täyteen. 
 
Mikä on mukavinta ratsastuksessa? 
Este- ja  maastoratsastus vaikka ne ovatkin 
vaikeita, kokonaisuus kaikenkaikkiaan. 
  
Entä mikä tuntuu haastavimmalta? 
Esteille tulo, kantapäät ei meinaa pysyä alhaalla 
jne, mikään ei ole täysin helppoa, edes perusasiat. 
 
 
Onko sinulla hevosiin liittyviä haaveita  ”sitten 
kun olet iso”? 
Tällä hetkellä ratsastus vain harrastus, mutta 
myöhemmin haluaisin oman hevosen. Haluan 
osata hyvin kaikenlaista hevosiin liittyvää. 
 

Sitten vakiokysymys: lempihevosesi? 
Ally ja Pelle ovat kumpikin suosikkejani. 
 
 
 
Lyyli aloittanut kilpahevosen uransa 
Lyyli eli Nykullan Lydiahan on tänä vuonna 5-vuotta 
täyttävä kaunis ja siro pieni tamma.  
Sillä on talven mittaan harjoiteltu säännöllisesti 
esteitä ja vuoden alusta olemme sen kanssa 
käyneet Juhani Ehon valmennuksessa saamassa 
tuntumaa ratojen ratsastukseen. 
Nyt Lyyli on muutaman kerran osallistunut jo 
kilpailuihinkin. Harjoituksissa erinomaisesti 
hypännyt Lyyli kauhistui ensimmäisissä 
kilpailuissaan yleisöä, niin että suorastaan sai 
neliraaja-halvauksen ja unohti likipitäen kaiken mitä 
osasi alkaen laukannostosta. 
No, ensimmäisellä yrittämällä pääsimme neljästä 
esteestä ylitse, kunnes Lyyli jähmettyi kokonaan. 

 
                Kuva: Lyyli kesähuppu päällään 
Kolmansissa kilpailuissaan tamma jo meni sitten 
varmasti maaliin saakka. Vieläkin se ensin jäi 
vuoron koittaessa kilpakentän ovelle 
peruuttelemaan, mutta kun se siitä lähti liikkeelle, 
niin heti oli 100-lasissa. Turhat hienoudet kuten  



tuomareiden tervehtimiset ym sai unohtaa ja 
täydessä laukassa vain suoraa kohti ykköstä. Ja 
samaa vauhtia loppuun saakka.  
”Äkkiä maaliin ja kotiin”, tuntui Lyyli tuumivan. 
 
Se kiersi kuitenkin kaksi rataa uusinnan kanssa 
ilman virheitä, joten hyppäämisen kanssa ei 
ongelmia tule. Kunhan vielä saadaan vähän 
rentoutta lisää, että vaihteistossa olisi muutakin 
kuin peruutus ja 5-vaihde. 
 
Seuraavaksi Lyyli kilpailee 6.5. Tuusulassa 
aluekisoissa ja jos hyvin menee niin seuraavana 
päivänä kansallisissa Noviisi-sarjan osakilpailussa. 
Tavoitteena olisi sillä päästä Noviisi-sarjan syksyllä 
Helsingissä pidettävään finaaliin.  Mutta kuten aina 
hevosten ja varsinkin nuorten hevosten kanssa, 
edetään päivä kerrallaan. 

 
 
 
Hevosiamme maailmalla: Cream Perrier  
Olemme seuranneet tiiviisti tämän hetken 
menestyvintä kasvattiamme eli Oululaisen Mari 
Yliniemen omistamaa ja ratsastamaa Cream 
Perrieriä jota täällä kutsuttiin Neppariksi, mutta 
oululaiset Elmoksi. Joka kuulemma on sen hoitajan 
antama lempinimi, ja kuvastaa sen luonnetta. 
  
Mari ja Neppari ovat jo ehtineet avata kisakauden 
nappaamalla hyviä puhtaita ratoja ja sijoituksia 

Kuva: joskus varsoilla jalat voi tuntua liian pitkiltä  
pohjoisen kansallisessa hallisarjassa. Vaikka oli 
ollut jossain 120 cm radan viimeisellä esteellä 
hieman vaikeuksiakin ja Mari joutunut harmikseen 
perehtymään oikeaan ponnistuspaikkaan kentän 
pinnan tasosta. Eli sattuu sitä putoamisia kaikille, 
eikä vain tuntiratsastajille. 
Parivaljakko näyttää jatkavan sujuvasti siitä mihin 
syksyllä jäivät. Kesän ohjelmaan kuuluu siirtyminen 
130 cm luokkiin. 
 

Toivotaan että saamme heidät kesän mittaan 
kilpailemaan myös näille eteläisimmille radoille, että 
pääsemme joukolla kannustamaan. 
 
Pääsiäisnoitia tallilla 
Huhtikkuuhun kuuluu pääisiäinen ja onnekkaimmat 
saattavat onnistua näkemään noitia ja trulleja. 
Tallinpihaan lennähtikin luudillaan melkoinen 
joukko koukkunokkaisia noitia virpomaan.   
Onneksi olimme varautuneet ja kaikille löytyi 
palkkaa virpomisesta. Seurauksethan voivat olla 
ikäviä jos noita ei saa palkkaa työstään. 

 
Kuva: noidat Julle, Heta, Juho, Juuli, Titta ja Ronja 
 
 
Viivin kyvyt esiin –kilpailu jäi 
Harmiksemme Viiviltä viimetinkaan lohkesi 
etukavio niin, että se sitä myös hieman arkoi. Sen 
takia Viivin kyvyt esiin-kilpailu, jäi tänä vuonna 
väliin.  
Kilpailu on tarkoitettu 2-3 vuotiaille varsoille jossa 
arvioidaan nuorten varsojen hyppykykyä.  Viivillä 
on mahdollisuus osallistua vielä ensi vuonna tähän 
kilpailuun, jonka tavoite ei ehkä ole niinkään 
kilpailullinen vaan toimia samalla koulutuksellisessa 
mielessä varsoille. Nehän tottuvat siinä 
kuljettamiseen, kilpailutilanteeseen ja niitä pitää 
valmistella hyppäämiseen, joka kaikki on hyödyksi 
kun niitä varsinaisesti aletaan kouluttaa. 
 
 
 
Millin varsaa odotellaan.. 
Millin varsominen näyttää menevän toukokuun 
puolelle. Muutamaa päivää ennen varsomistahan 
tammoilta usein alkaa tihkua maitoa, ja Millin uta-
reet eivät vielä ole kovin täyttyneet. 
 
Mitä pitempään Milli varsaa mahassaan 
valmistelee, on todennäköisempää että se on ori. 
Kokemuksen mukaan tamma-varsat on sukkelam-
pia syntymään kuin orit. 
Mutta nyt mikä päivä tahansa on mahdollista, että 
varsa syntyy. Joten jännittäviä päiviä eletään. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 Kuukauden hevonen

 
Kuukauden hevonen: Wixcup Perrier 
  
 Wixcup Perrier eli Viksu syntyi  talvella 22.3.2003 täällä Koskenkylässä. Sen emä on fwb-tamma Westbound 
eli Veera ja isä Rio Zeus (BRD), emänisä Weltcup. Viksu 
ruunattiin 2004. 
Emä Veera on syntynyt Suomessa, mutta viety Saksaan 
kasvamaan ja astuettu siellä Rio Zeus-oriilla.  
 
Viksu on luonteeltaan sellainen, että se selvästi 
useimmiten miettii ensin ja toimii sitten. Sen on myös  
utelias, se ei pelkää eikä jännitä juuri mitään ja on todella 
kiltti. Näistä johtuen se onkin saanut lempinimen Viksu. 
 
Nyt kun se on kolmivuotias, on se jo totutettu satulaan ja 
ratsastajaan, niin että sillä voi jo vähän ravailla 
kevyttäravia ympäri maneesia. Odotetusti sen koulutus on 
sujunut helposti ja koko ajan hyvässä hengessä ja 
molemminpuolisen luottamuksen vallitessa.  
Tulevan kesän se vielä viettää kokonaan laitumella, ja 
kesän jälkeen alkaa sitten pikkuhiljaa varsinainen 
koulutus. Se ikään kuin menee syksyllä eskariin. Ja sitten toivottavasti kahden vuoden  päästä 2008  tähän 
samaan aikaan voisi suunnitella Viksulle kesän kilpakalenteriin ohjelmaa. Ei siis mitään hätähousujen hommaa 
tämä hevosten kasvatus. 
Hyvien liikkeittensä ansiosta Viksu on kaavailemassa kouluratsastuksen uralle suuntautumista.  

 
 

Kuvat: Viksu pienenä äitinsä Veeran kanssa. Kuva otettu 
huhtikuu.2003  
Yläkuva: Viksu menossa ratsastusharjoitteluun huhtikuu 2006 
   
Hyvää kevättä !! 
 
 
www.perriertalli.fi
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