
 
PERRIER-TALLIN 

NEWSLETTER 
marraskuu 2005 

 
Lokakuu jotenkin livahti salamana alta, hyvä että ehdin kuun tiedotteen saamaan ilmoille oikeassa kuussa. 
Tuntuu hurjalta, että Marraskuu käy jo loppuaan ja ensikuussa pitäisi syödä kinkkua ja nauttia glögiä, mutta niin 
se vain on tai sitten kalenterini on alkanut edistää pahemman kerran. Syksy on ollut lämmin mutta viimeaikojen 
sateet tekivät tarhoista tosi kuraisia, jonne hevot hukkaavat kenkiä tehokkaasti. 
 
 
Kuukauden ratsastaja: Anna 
Anna Karlsson on ratsastaja ja kova urheilijatyttö, 
jonka kanssa on kehitetty tallillamme myös käytetty 
stall-svenskan kieli, eli ruotsin, suomen ja elekielen 
sekoitus. Tällä kielellä on sittemin jo useampi 
ruotsinkieltä äidinkielenään puhuva oppinut 
ratsastamaan vaikka se oudomman saattaa pistää 
vähän hymyilyttämäänkin (ulkopuolisijoille lukijoille 
tiedoksi: Pernaja on kaksikielinen kunta, jossa 
ruotsinkieli on perinteisesti vahva ja edelleen 
monella se ainoa osattu kieli). 

 
Kuva: Anna ja Milli 
 
Minkä ikäinen olet ja kauanko olet ratsastanut? 
Kymmenen ja ihan kohta yksitoista, Ratsastanut n 
1,5 vuotta. Ratsastan koska se on kivaa ja pidän 
hevosista. 
 
Mitä tavoitteita olet asettanut harrastukselle? 
Ehkä alkaa kilpailemaan ja oma hevonenkin olisi 
kiva joskus saada. 
 
Mitä muuta harrastat? 
Juoksen ja hiihdän kilpaa, pelaan jalkapalloa ja 
sählyä  
 
Lempihevosesi? 
Milli 
 
 

Estekurssi Joulukuussa 
Joulukuussa järjestämme erikoiskurssin 
esteratsastuksessa. Ilmoittautua voi kaikki 
kiinnostuneet. Kurssille voi myös osallistua omalla 
hevosella. 
 Jukka muodostaa sopivat ryhmät ilmoittautuneista, 
koska on vain kaksi ryhmää, niin kaikki eivät 
välttämättä mahdu tällä kertaa mukaan. 
Koska normaali viikkotunneilla ei voida kovin paljon 
keskittyä hyppäämiseen, haluttiin antaa 
mahdollisuus saada tuntumaa asiaan tällä kurssilla.   
Tallillamme ratsastaa joukko junnuja, joilla selvästi 
on eväitä esteratsastukseen ja piankin ryhtyä jopa 
kilpailemaan. 
Kurssi on tarkoitettu lisäkurssiksi, eikä korvaa 
normaaleja viikkotunteja. 
   
Kurssi  pidetään kolmena Joulukuun lauantaina. 
Kurssin pitää Jukka ja vierailevaksi tähdeksi on 
saatu Ratsastajainliiton Etelä-Suomen alueen 
aluevalmentaja Teppo Hakala.  
Tepolla on myös oma ratsastuskoulu sekä hän 
toimii kansallisena ratamestarina ja 
estevalmentajana.  Teppo pitää viimeisen 
valmennuksen ja samalla katsastaa missä 
mennään ja antaa harjoitteluohjeet kotiviemisiksi.  
 
Lisätietoja kurssista Jukalta tai ilmoitustaululta. 

 
 
 
 

 
 
MilliVanilli jää mammalomalle 
Enää ei tarvita mittanauhaa jotta näkisi että Millin 
vatsa vain pyöristyy vaikka laidun on kaluttu 
tyhjäksi aikapäivää sitten. 
Satula sen selkään alkaa olla mahdoton sovittaa, ja 
näyttää  myös siltä että pian ulko-oven kamanaan 



pitää tehdä puolipyöreät lovet metrin korkeudelle 
jotta hän m 
ahtuu kulkemaan. Saa nähdä miten paljon pienen 
ponin vatsa voi venyä ja tarvitaanko Jullen 
polkupyörästä asentaa apupyörät Millille. 
 
Milli siirtyy nyt vähitellen lomalle varsan odotteluun, 
mutta liikuntaa saadakseen osallistuu valikoiden 
tunneille mukaan. 
 
 
Uusi opetushevonen 
Sateisena ja myrskyisenä lauantai-iltana pyrähti 
Oulun kautta lenkin tehden meille pieni ja söötti 
viisivuotias Latvialais-tamma.  
Se sai nimen Siiri, koska alkuperäinen Latvialainen 
nimi toi mieleen rattikelkan. 

 
Kuva: pikku Siirin ensimmäinen testaus  
 
Tamma on herkkäsuinen ja kevyt ratsastaa. Se 
osaa jo perusasiat hyvin ja sen liikkeet ovat helpot 
istua. Se myös osaa hypätä mukavasti. 
Alkuun se saa jatkokoulutusta ja menee vain 
kokeneemmilla ratsastajilla, mutta sen jälkeen 
siirtyy pikkuhiljaa tositoimiin. 
 
 
                                       
 
Tuntilaskut 
Tuntien maksaminen laskulla on ollut toimiva 
käytäntö. Koska nyt on tullut paljon uusia 
ratsastajia, eikä tieto ole välttämättä kulkeutunut 
kaikille, niin kerrattakoon käytäntö. 
 
Talli laskuttaa alkukuusta alkavan kuukauden 
ratsastukset etukäteen (kun ottaa maksuajan 
huomioon yleensä puolet kuun ratsastuksista 
maksetaan jälki-, ja puolet etukäteen). 
Laskulla on pyritty huomioimaan tiedossa olevat 
poissaolot. Mutta jokaisen tulee itse pitää ylhäällä 
jos on ollut pois tai mennyt ylimääräistä ja laskulla 

korjata saldo oikeaksi. Viitekenttään vain tieto 
päivistä, jotka on esim miinustanut. 
 
Ratsastajien pitäisi myös muistaa ottaa oma 
laskunsa ilmoitustaululla olevasta muovitaskusta ja 
kiikuttaa se perheen maksuosastolle. HUOM!!! 
 
Tunnin peruminen pitäisi tehdä edellisenä päivänä, 
äkilliisen sairastumisen ollessa kyseessä 
hyväksytään myös samana päivänä tehty peruutus. 
Syynä tähän on se, että hevoset varataan ja 
otetaan ajoissa päivällä sisälle lepäämään tunteja 
varten, joten viideltä kilahtava tekstiviesti on siihen 
nähden myöhässä. Ilmoita mahdollisimman pian 
kun tiedät poissaolostasi. 
Ilmoitus mahdollistaa tuntien järjestelyn jos 
tiedämme poissaolosta ajoissa. Kun ryhmäkoko on 
keskimäärin vain 3 ratsukkoa, niin poissaolon 
sattuessa pyritään mieluusti saamaan joku sijalle 
tai yhdistelemään tunteja. 
 
 
 
Satuloiden ja varusteiden käsittely 
Käsitellessäsi satuloita, suitsia ja muita varusteita 
muista huomioida, että nahkaiset varusteet 
naarmuttuvat ja vahingoittuvat varsin helposti. 
Nahkainen 
satula maksaa 
n. 1000-2000 
euroa, joten niitä 
täytyy käsitellä 
huolellisesti.  
Hyvin käsitelty 
satulaa kestää 
vuosikymmeniä. 
 
Tässä muutamia 
vinkkejä 
yleisimpiin havaittuihin virheisiin: 
 
- älä jätä satulaa karsinan  oven päälle, hevonen 
tekee siihen hetkessä hampaillaan pian mahtavan 
loven tai naarmun 
 
- satulaa ei saa myöskään laittaa suoraan 
sementtilattialle, karhea sementti naarmuttaa, laita 
huopa väliin 
 
- satuloitua hevosta ei saajättää vartioimatta 
karsinaan, se yleensä onnistuu jäämään jonnekin 
ohjista kiinni ja pilkkoo ne helposti 
 
- näin lämpimänä syksynä talvikarvaiset hevot 
hikoavat usein helposti, kun viet satulan 
telineeseen katso että satulahuopa on niin että se 
pääsee kuivamaan (ps. huolehdi myös märästä 
hevosestasi)

 



 
 

Kuukauden hevonen 
 
 
 
Kuukauden hevonen: Vili 
 
Vili eli Whinny Boy on vuonna 1999 Kirkkonummella syntynyt Connemara-poniruuna, joka on venähtänyt 
hieman säädetyistä ponimitoista ylikorkeaksi.  
Sen isä on Billy Boy ja emä Aramara Flying Lass. Vili on korkeudeltaan n.150 cm, eli käytössämme oivan 
kokoinen, se ei peloita korkeudellaan mutta sillä voi 
mennä helposti myös useimmat naispuoleiset 
aikuiset. 

 

 
Vili on luonteeltaan kiltti, seurailee mielellään vähän 
tapahtumia sivusta ja antaa tarhakaverinsa ja 
karsinanaapurinsa Irrin hieman pomottaa. 
Luonnetta siltäkin löytyy, ja varsinkin alkuaikoina 
siltä ehti muutama pudotakin sähäkän pukin 
jälkeen. Ratsastaessa se mielellään menee omaa 
tahtiaan ja taivutuksetkin se jättää helposti väliin. 
Periaatteena sillä tuntuu olevan, että ilmaiseksi siltä 
saa vain perusliikuntaa. Se ei kuitenkaan ole 
mikään rautakanki ja  jos siltä osaa sopivasti 
pyytää, niin hieno muoto ja liike kyllä löytyy. 
 
                                                                                       Kuva: Vili aamuhämärissä tarhassa 
  
Hyppäämisestä Vili pitää, ja toistaiseksi se on mennyt heittämällä yli kaikista kapuloista mitä on eteen uskallettu 
laittaa, jopa niin että Vilissä voi olla kisaponin ainesta. 
Kaikenkaikkiaan Vili on terve, reilu ja rehti perusponi jonka kanssa kaikki pärjäävät. 
 
 
Hyvää syksyä !! 
 
 
www.perriertalli.fi
 
Huom.  Tiedotteen voit lukea myös netissä 
kotisivuiltamme tai voit tilata sen Jukalta suoraan 
sähköpostiisi, jolloin saat sen aina heti 
uunituoreena. (Sähköisenä näet myös kuvat 
väreissä) 
 
 
 

http://www.perriertalli.fi/

