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Vihdoin on kesä ja kärpäset. Sitten viime tiedotteen on ehtinyt tapahtua paljon, maneesi on jo pitkällä, kilpailut 
pidetty ja suurin osa ratsastajista aloittelee kesälomiaan.  Kesällä kaikki jatkuu kuitenkin tallilla normaalisti, 
ryhmien kokoonpanot voivat vaihdella lomista riippuen. Heinäntekoaikaan voi tulla joitakin peruutuksia 
tunteihin, koska pouta-ajat on käytettävä tarkasti hyödyksi. 
 
Kuukauden ratsastaja:  Anne-Kaisa Meistamo 
Fortumilla työskentelevä Anne-Kaisa edustaa 
aikuisratsastajia. Anne-Kaisa on innostunut ja 
päättäväinen ratsastaja. Hän käy viikossa 
useamman kerran ratsastamassa. Anne-Kaisaa 
haastatteli reportterimme Juuli. 
 

 
Kuvassa: Anne-Kaisa 
 
Kuinka kauan olet ratsastanut?  
Noin 2,5 vuotta 
 
Miten hevoskärpänen pääsi puremaan?  
Olen aina ollut hevosista kiinnostunut, ja alkuun 
olin ravitouhuissa mukana n. 10 vuotta. Olemme 
edelleenkin osaomistaja ravihevosessa. Mutta siinä 
ei päässyt tarpeeksi lähelle hevosta, joten aloitin 
ratsastuksen. 
 
 
Mitä muuta harrastat? 
Juoksemista, pyöräilyä ja liikuntaa, kertoo 
useamman maratooninkin juossut Anne-Kaisa 

Miltä ratsastus tuntuu lajina, onko se mielestäsi 
esim ”oikeata urheilua” vaikka juoksuun 
verrattuna?  
Kyllä varmasti on. 
 
Lopuksi vielä lempihevoset ja –ratsastuslaji? 
Veera on lempihevoseni ja pidän 
maastoratsastuksesta ja esteratsastuksesta. 
 
 
Espen Perrier eli Eppu 
Komea pikkuori kasvaa päivä päivältä. Se sai 
nimekseen Espen Perrier.   
Laitumella se pitää vuotta vanhemman Viivin 
kovilla, ahdistellessaan sitä leikkimään. Varsa on 
rohkea ja seurallinen. Alkuun emä PuckPerrier 
vahti sitä herkeämättä, mutta antaa se jo painella 
omia teitään, kunhan pysyy näköetäisyydellä. 
 

 
 
Syksyn tuntihinnat 
Kuluneen vuoden aikana talli on tehnyt melkoisia 
investointeja mahdollistaakseen tasokkaan ja 
turvallisen opetusympäristön ratsastukselle. Uudet 
hevoset ja ponit sekä maneesi vaativat veronsa. 
 
Oppimisen kannalta on oleellista että ratsastus 
tapahtuu  mahdollisimman itsenäisesti heti alusta 
alkaen ja että valmentaja pystyy keskittymään 
kuhunkin ratsukkoon yksilöinä. Ja tämän 
mahdollistaa vain 2-4 ratsukon pienryhmät. 
Molemmat laatuseikkoja,  joista emme halua tinkiä. 
 
Näistä syistä johtuen joudumme nostamaan 
ratsastushintoja. Elokuun alusta ratsastuskerta 
maksaa 18 euroa sisältäen arvonlisäveron. 
Toivottavasti korotus ei muodostu ylitsepääse-
mättömäksi kenenkään taloudelle, hinta on 
kuitenkin edelleen vain reilu puolet 
pääkaupunkiseudun tuntihinnoista 8 –12 ratsukon 
ryhmissä. 
 
 



Tallin kouluratsastus”kilpailut” 
Pidettiin torstaina 9.6. kauniissa kesäisessä säässä. Ratsastukset tuomaroi  virallinen koulutuomari Siru 
Vänskä Porvoosta.  
Osanottajia oli Helppo C-merkin koulukokeessa neljä ja Melara-raviohjelmassa kuusi ratsukkoa. 
Useampiakin olisi taitojen puolestaan voinut hyvin olla, toivottavasti ensi kerralla muitakin uskaltautuu mukaan. 
Kilpailunomaisen tilanteen ja jännityksen harjoittelu turvallisesti ”koti-oloissa” on tärkeää ajatellen mitä tahansa 
osa-aluetta elämässä eikä vain ratsastusta. 
Kaikki osallistujat suorittivat kokeensa hyväksytysti eli saavuttivat vähintään 50% enimmäispiste-määrästä.  
 
Helppo C-merkin ratsukot: 
Katariina Öhberg – Valley Light  
Greta Öhberg – MilliVanilli 
Ingrid Öhberg – Foxy 
Mirka Vuokko – Irina 
 
 

 
Kuva: vasemmalta Ingrid, Mira, Greta ja Annika 
(ValleyLight) 
 
Luokkien parhaat pisteet ratsastivat C-merkissä 
Katariina Öhberg ja Melarassa Meri Räty. 
Erikoismaininnan ansaitsevat myös ainoana 
seniori-ratsastajistamme mukaan uskaltautunut 
Anne-Kaisa sekä  kilpailun ainut poika Jere, joka 
taidokkaasti meni radan ratsastajalta hieman 
enemmän vaativalla Vilillä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melara raviohjelman ratsukot: 
Meri Räty – MilliVanilli 
Riina Narinen – Irina 
Jere Oksanen – Whinny 
Anna Karlsson – Serena 
Anne-Kaisa Meistamo – Foxy 
Heta Ojanperä – Serena 
 
 

 
Kuva: vasemmalta Anne-Kaisa (Foxy), Anna, Riina, 
Meri, Jere ja Heta (Serena) 
 
Lopppusyksyllä sitten on suunnitelmissamme pitää 
uudet koulukisat sekä myös estekilpailut.  Eli 
harjoitustavotteita riittää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maneesi-kuulumisia 
Kuten tarkkasilmäisimmät ovat todenneet, maneesi on jo noussut harjakorkeuteensa. Joten vihdoinkin voidaan 
100-varmasti todeta, että syksyn sateet valuvat joidenkin muiden ratsastajien niskasta sisään kuin Perrier-tallin 
ratsastajien. 
Matkan varrella on tullut pieniä ongelmia rakentamisessa, ja niistä johtuen rakennushanke on noin kuukauden 
myöhässä aikataulusta. Mutta pääasia on, että syksyksi se on varmasti ratsastuskunnossa. Näillä näkymin 
pohjaa päästään hevosen kanssa testaamaan heinäkuun aikana. 
 
 
 



 
Kuukauden hevonen 

 
 
 
Kuukauden hevonen: Puck Perrier 
Aloitamme myös uutena tarkemman kertomuksen hevosistamme. Luonnollisena aloittajana tallillekin nimen 
antanut Puck Perrier. 

 
Se syntyi 1990 tamma Arabellasta Tuusulassa. Äiti oli 
puoliksi arabialainen. Isä oli komea liikkeinen Freir. 
Synnytyksen loppuvaiheissa tamma oli seisaallaan ja 
Puksu pudota mätkähti maahan. Kun elämä alkaa 
hypyllä, niin estehevosen ura taisi olla luonnollinen 
valinta. Olimme etukäteen varmoja että tuleva varsa 
olisi ori ja sille oli nimikin valmiina: Puck. Mutta kun se 
olikin tamma, niin nimestä ei haluttu luopua ja siitä 
saatiin ”tammamaisempi” keksimällä  lisäksi Perrier, 
joka vain kuulosti hyvältä eikä tarkoittanut mitään. 
 
Viisivuotiaana tammalla kilpaili Jukka, mutta 5-
vuotiaiden Derbyyn arvokilpailuna pyydettiin 
valmentaja ja ammattilainen Juhani Eho ratsastajaksi. 
Ja voiton jälkeen oli helppo jatkaa yhteistyötä. 5 ja 6-
vuotiaana Juhani ja Puksu voittivat tai sijoittuivat 
kaikissa osallistumissaan kilpailuissa. Myös 130 cm 
tasolla tuli voittoja jopa avoimissa luokissa. Breeders 
Prize-kilpailussa jäätiin viimeisen päivän harmillisen 
pudotuksen takia kolmanneksi. 
Myös 140 cm tasolla tehtiin hyviä aloituksia.  
 
Tamma on luonteeltaan kiltti, mutta helposti hieman 
liikaa kuumentuva. Suurena sekä väkivahvana se 
joskus oli kilpailuissa jopa vaikeasti hallittavissa.  
Vieraita se ei laskenut selkäänsä, ja tutulle 
Juhanillekin joskus suorituksen vaikein vaihe oli 
selkäännousu, joka mentiin usein tekemään 
sivummalle ettei kukaan jää alle. Mutta sen selässä 
ratsastaja tuntee itsensä liki kuninkaaksi, niin 
suurenmoiselta sen liikkuminen ja voima tuntuu, kuin 
istuisi raketin päällä.  

Kuva: Juhani Eho ja Puck Perrier Breeders Prize- palkintojenjaossa Laakson ratsastusstadionilla 
 
Puksulla on myös paha tapa tempaista pää vauhdilla ylös, ja muutaman kerran sen pää on osunut voimalla 
johonkin. Todennäköisesti kovan iskun seurauksena sille puhkesi Ethmoidaalinen hematooma eli eräänlainen 
verenpurkauman tapainen kasvain nenään aivan silmien alapuolelle.  Tämä keskeytti sen kilpa-uran ja oli 
siirryttävä varsojen tekemiseen. Muutaman tyhjän vuoden jälkeen ensimmäinen varsa saatiin alulle, mutta se 
(tamma) menehtyi valitettavasti synnytykseen, jotkut sanovat 
että hevonen ei osaa itkeä, mutta joka olisi nähnyt Puksun 
silloin olisi eri mieltä. 
 
Toisen varsan kanssa kävi paremmin ja 2003 syntyi orivarsa, 
joka sai nimekseen True Perrier jonka isänä on Kansas. 
 Puksu varsoi sen ulos Millin hääriessä ympärillä kätilönä.  
 
Kolmas varsa, Espen Perrier, syntyi keväällä 2005 ja taas  tuli 
komea orivarsa. Kasvaimen takia Puksun kanssa eletään nyt 
vuosi kerrallaan ja täysin sen ehdoilla. 
 
 
Kuva: True Perrier syntyi laitumella ja tässä levätään synnytyksen jälkeen. 



 
 
 
Bastion HorseShow 
Tallilta lähtee 10 hengen porukka Haminaan katsomaan kansainvälistä huippuratsastusta ja kannustamaan 
suomalaisia ratsukoita. Tästä retkestä saatte lukea raportin heinäkuun newsletterissä.
  
  
 
 
Hyvää kesän jatkoa ja paljon aurinkoa!! 
 
Terveisin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


