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Syksy on sitten jälleen päässyt niskan päälle. Ensimmäinen halla-aamukin on koettu, ja hevoset pääsivät 
aamusta laitumelle maistelemaan rapeata huurrettua heinää. Maneesi on täydessä käytössä jo iltaisin, ja 
todellinen odotettu nautinto on ratsastaa katon alla ensiluokkaisella pohjalla sateen ropistessa kattoon. Voi 
sanoa, että monivuotinen unelma on käynyt toteen. 
Syksyn merkkejä on myös lähestyvä Helsinki International HorseShow Hartwall-areenalla. Esite löytyy 
ilmoitustaululta, kannattaa käydä nuuhkimassa kansainvälistä ilmapiiriä, tutustumassa ratsastusmessuihin ja 
näkemässä vauhdikasta sekä taitavaa ratsastusta. 
 
 
Kuukauden ratsastajat:  Janina 
Aivan miltei alusta saakka tunneillamme 
ratsastanut Janina on tarmokkaasti ja 
säännöllisesti käynyt harjoittelemassa ratsastusta. 
Lisäksi hän on kesäisin käynyt ratsastusleireillä.  
Viime aikoina hän onkin nopeasti kehittynyt 
eteenpäin ratsastajana. 

 
Minkä ikäinen olet ja kauanko olet ratsastanut?  
Kaksitoistavuotias ja noin kolme vuotta ratsastanut 
Miten hevoskärpänen pääsi puremaan?  
Kuulin koulussa Juulilta että aloitatte 
ratsastustuntien pidon. 
Oletko asettanut tavoitteita ratsastukselle? 
Aion ruveta kilpailemaan ja hankkia oman hevosen 
vähän vanhempana. 
Mitä muuta harrastatte? 
Tekstiviestitittelyä ja osan kuukaudesta vain 
puhelimeen vastaamista (saldorajan täytyttyä) 
Lopuksi vielä lempihevoset ja –ratsastuslaji? 
Ehdottomasti Pelle, este-, kouluratsastus ja 
maastoilu. 
 

Maneesi 
Maneesi lopputarkastus on nyt sitten virallisesti 
14.9.2005 tehty ja käyttölupa saatu, kunhan 
jauhesammutin hommattiin seinälle. 
Kaikenkaikkiaan siitä kun maneesin paikalta 
aloitettiin purkamalla vanha lato, on kulunut nyt 
juuri vajaa vuosi. 
Projekti on vaatinut paljon, mutta on vaivan ja 
hintansa väärtti. 
Vielä on toki kaikennäköistä pientä laitettavaa, 
kuten suojalaitaa, pihatöitä jne.  

 
Kuva: Maneesin paikalta purettiin vanha lato 

 
Kuva: Ja tällainen rakennus siinä on nyt 



Maneesiin sisääntulo 
Kun haluat maneesiin ja siellä on joku 
ratsastamassa, älä aukaise ovea, ennen kuin 
huhuilet niin että sisälläolija vastaa. Nyt kun 
maneesi on vielä uutta hevosille, ovien äkkinäinen 
aukaisu voi säikäyttää ainakin juuri kohdalla 
olevan. Samoin ne vielä kuulostelevat jos 
maneesin ulkopuolellakin mekkaloidaan. 
Pikkuhiljaa hevoset tottuvat mutta sitä ennen on 
asia otettava huomioon, ettei tule turhia 
vaaratilanteita. 
 
 
 
 
 
 
Löytötavarat 
Yllättävän paljon unohtuu ratsastajilta pientä 
tavaraa, tyypillisin on ratsastushanskat. Niitä on 
pyritty keräilemään ilmoitustaulun seutuville.  
Ottakaa omanne pois kuleksimasta. 
 
 

 
 
Puck Perrier 
Viimein saatiin iloinen uutinen, Puksu on 
kantavana. Tamma jouduttiin kolmesti 
siementämään ennen kuin tärppäsi, eli tilaamaan 
lähetys Saksasta ja noutamaan pikalähetys 
lentokentältä. Mutta vaiva kannatti ja nyt jos kaikki 
menee hyvin, heinäkuussa pitäisi varsan putkahtaa 
maailmaan isänä hieno saksalainen ori Rubinero. 
Toista varsan ensi kesänä meille pyöräyttävä Milli-
ponin laskettu aikahan oli jo toukokuussa. 
 
Oreista puheenollen, oma orikantamme on 
laskenut. Viksu siirtyi elokuussa ruunaksi 
Orimattilan hevosklinikan  avittamana. Viksu oli 
kesän aikan miehistynyt hieman liikaa, ja tammat 
kiinnostivat sitä enemmän kuin on sallittua, eli se 
koetteli aitalankojen kestävyyttä. 
 
Roo puolestaan pidetään orina ensi kesään 
saakka. Ja  sitten katsotaan onko siinä ainesta 
esittää sitä orilautakunnalle. 

Kummankin varsan ratsukoulutus alkaa jo tänä 
syksynä, kun niitä totutetaan satulaan ja suitsiin, ja 
saatetaan jopa käydä selässä, jos allekirjoittaneelle 
iskee (uhka?)rohkea päivä. Vasta ensi vuonna 
tähän aikaan niillä aletaan sitten pikkuhiljaa 
ratsastelemaan. 
 
 
 
Kisa kuulumisia Cream Perrieriltä  
Mari Yliniemi ja Neppari Oulun ratsastajista ovat 
jatkaneet menestyksekkäitä suorituksia loppukesän 
radoilla. 110 ja 120 cm radat sujuvat jo hyvällä 
rutiinilla.   
 

 
 
Oheinen komea kuva Marista ja Nepparista 
tositoimissa  on näpätty Kuopiosta. 
 
 
 
Lucy-poni 
Valitettavasti Lucy ei tullut jäädäkseen. Varsin pian 
kävi ilmi että se on liian herkkä tuntiratsuksi. Sitä 
alkoi pelottamaan, kun ratsastaja ei ollut kokenut ja 
vaihtui päivittäin.  
Tuntiratsun työ on henkisesti erittäin vaativaa 
hevoselta, sen pitää osata mukautua erilaisiin ja –
tasoisiin ratsastajiin suuttumatta tai pelästymättä.  
Lucy osoitti olevansa erittäin sympaattinen, 
kokeneella ratsastajalla unelma ratsastaa sekä 
kaikin puolin mukava poni. 
Välitän mielelläni Lucyn yhteystiedot 
kiinnostuneille. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 Kuukauden hevonen 
 
 
 
 
Kuukauden hevonen: Serena 
 
Serena eli Senni on ulkomuodoltaan aika lailla hauskan näköinen. Voisi sanoa, että se muistuttaa 
pilasarjakuvien ponia, jollei se loukkaisi Senniä. Se näet on todella tarkka siitä että sille ei naureta. Se edustaa 
Shetlannin ponien aatelia, kantakirjattu I-palkinnolla ja voittanut monta isoa näyttelyä Vermoa myöten. Eli se on 
varsinainen rotunsa kaunotar ja diiva. 
 

Senni on kiltti poni, mutta arvonsa tunteva. 
Se ei kestä turhaa töllistelyä tai 
taitamatonta käsittelyä. Sellaisille se antaa 
piutpaut ja joskus vauhdittaa turhat 
henkilöt karsinastaan äkäisellä irvistyksellä 
jota voi tehosta nipistämällä pikkuriikkisen 
hampaillaan. Ketään se ole kovaa purrut, 
vain muutamaa maistanut varovasti jos 
nämä eivät ole muuten ymmärtäneet. 

 

 
 
Tunnilla mukana ollessaan Senni 
päättäväisesti ravaa samaa tahtia kuin 
isommatkin ja ei ole ollenkaan jaloissa, 
päinvastoin se tulee uraa pitkin tikuttaen 
lyhyillä jaloillaan ja puuskuttaen kuin 
höyryveturi. Sen ravi on tiuhaa ja 
hitaammat keventävätkin Sennillä joka 
kolmannella. 

Kuva: Senni, Julle, länkkärisatula ja ”näkyyks eka rautahammas” hymy 
 
Meille Senni tuli jo neljävuotiaana, sen äiti asustaa perhetuttumme Teppo Hakalan ratsutilalla. Välillä Senni oli 
myytynä Shetlanninponien kasvattajalle Sipoossa, jossa se varsoi ja kantakirjattiin, mutta se kotiutui takaisin 
muutaman vuoden jälkeen. Sennillä on kolme varsaa, joista yksi Julius Perrier kilpailee valjakkoponina. Lisää 
varsoja sille ei ole suunnitteilla, vaikka muutamat kasvattajat ovat sen perään ostoaikeissa kyselleetkin. 
 
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 kuvat väreissä) 
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