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Ponikoulun asukeille etsitään uutta
kotia jo epätoivon vimmalla
ANNE LAHNAJÄRVI

Marketanpuistossa
vuoden toiminut
ratsastuskoulu
ei saanut
uusittua
vuokrasopimustaan
ANNE LAHNAJÄRVI

■ Nuoren hevosyrittäjän unelma,
oma ratsastuskoulu, murskaantui
jo vuoden toiminnan jälkeen, kun
haaveista huolimatta vuodeksi sovittua vuokrasopimusta ei saatu
uusittua. Uutta tallia on etsitty kiivaasti maaliskuusta lähtien – tuloksetta. Vuokrasopimus loppui
kesäkuussa, nyt viisitoista ratsua
odottaa uutta pilttuuta kuka missäkin. Ystävien ja tuttavien laitumet ja tallipaikat ovat tulleet tarpeeseen.
– Eilen viimeksi vein kaksi hevosta Karkkilaan tutun talliin. Ne
maksavat siellä työllään ylöspitonsa, kertoo Ponikoulun vetäjä ja ratsastuksenopettaja Terhi Skriko.
– Sovin vuokranantajan kanssa
vuosi sitten keväällä, että teemme
vuokrasopimuksen vuodeksi omille hevosilleni. Asiat rullasivat aika
vauhdilla eteenpäin, ja hevosia ja
poneja tuli lisää ja toiminta kasvoi
jatkuvasti. Huomasin pian, että
olenkin vuokrannut koko tallin
alun puolikkaan sijaan, Skriko kertaa tapahtumia.
Vielä talvella oli mahdollista, että vuokrasopimus jatkuisi pidempään, ainakin vuokranantaja Skrikon mukaan lupasi miettiä asiaa.
Aamu seitsemästä myöhään iltaan
töitä paiskonut Skriko ei myöskään jaksanut huolestua jatkosta.
– Olin odottavalla kannalla.
Maaliskuussa vuokranantaja sitten
ilmoitti, että jatkaa toimintaa yksityistallina. Siihen asti elättelin
toiveita, että voisimme jatkaa ratsastuskoulun toimintaa, koska
vuokranantajan omat suunnitelmat uudesta tallista ja maneesista
odottivat vielä rakennuslupaa.

löytyy edes iso navetta.
Ikävimmältä on tuntunut, kun
hyvän tyhjillään olevan navetan
omistaja sanoo, että ehkä parin
vuoden päästä voisi vuokrausta
ajatella, Skriko kertoo.
– Mitä he mahtavat odottaa? Ainakaan ei tarvitsi pelätä, että sotkemme paikat, vaan päinvastoin.
Pitäisimme paikat nättinä ja siistinä ja kunnostettuina. Se on mielestäni hyvin tärkeä osa ratsastuskoulun toimintaa ja opettaa samalla nuorillekin vastuuta ympäristöstä, Skriko perustelee.
Järeämmät keinot on nyt otettu
käyttöön. Skriko on luvannut uuden tallin löytäjälle vuodeksi ilmaiset ratsastustunnit kahdelle.
– Sen luulisi olevan jo hyvä
porkkana, jos jollakulla olisi vaikka mummon vanha navetta tiedossa.

Talli on yhtä kuin elämä

Tallia vailla. Espoosta ja lähikunnista on haravoitu kaikki mahdolliset
ja mahdottomat navetat ja tallit, mutta kohtuuhintaista ja viidelletoista ratsulle sopivaa kotia ei vaan löydy. Hyvästejä Marketanpuiston
tallille jättävät Terhi Skriko (vas.), Bea Skärström, Jonna Saarinen, Noora Harjunen ja Sonja Laaksonen.

Navettakin kävisi
Vaikka uuden tallin etsintään on
valjastettu sukulaisten, ystävien ja
tallityttöjenkin voimat, yhtään sopivaa paikkaa ei vastaan ole tullut.
Yrittäjä Skriko olisi valmis jo lähtemään Espoosta muuallekin,
mutta nuoret harrastajat pitävät
vielä paikoillaan.
– Haluaisin pysytellä Espoossa,
koska nämä nuoret eivät pysty liikkumaan kymmenien kilometrien

päähän harrastamaan. Mutta nyt
alkaa jo tulla uskonpuute. Jos kyse olisi vain minusta, asia olisi varmasti ratkennut. Muualla Suomessa on myynnissä useitakin tiloja.
Vakavasti Skriko on katsellut
paikkoja lähikunnista, Tuusulasta,
Sipoosta ja Mäntsälästä.
– Tavallaan tiedän, ettei Espoossa ole tyhjillään talleja, mutta olen
alusta asti asennoitunut niin, että
korjaushommiin ryhdytään, jos

Neljä tallityttöä kuuntelee huolestuneena Skrikon vuodatusta. Jos
talli lopettaa kokonaan, tytöt musertuvat.
– Tämä on tällä hetkellä kaikki
kaikessa, kirjaimellisesti, todistaa
koko porukan puolesta Ymmerstassa asuva Bea Skärström, 15.
– Jos en voi jatkaa Terhin tallilla, varmaan vaan nukkuisin, enkä
tekisi mitään, murehtii puolestaan
Sonja Laaksonen, 13, porukan
tähtiratsastaja.
Bea ja Sonja, sekä tallitytöt Jonna Saarinen, 11 ja Noora Harjunen, 13, viettivät kesäkuuhun
saakka illat ja viikonloput Marketanpuiston ponikoulussa Järvenperässä. Aika kului Skrikon apuna
ja hevosia hoitaessa. Vieraalle tallille on korkea kynnys lähteä.
– Toiselle tallille meno tuntuu
nyt väärältä Terhiä kohtaan, Bea
huomauttaa.
– Nämä tytöt ovat kyllä niin taitavia ja omatoimisia, että pärjäävät
ja voivat jatkaa missä vaan, kannustaa Skriko porukkaansa.
– Mutta ymmärrän, että tallilta,
jossa on ollut kuin kotonaan, on
ikävä lähteä.
Terhi Skrikon Ponikoulun toimintaan ja ideologiaan voi tutus-

tua internetissä osoitteessa www.
ponikoulu.fi.

Kanoottikeskus Siuntiossa
SE-Actionin kanoottikeskus
sijaitsee Siuntion Störsvikissä,
Pikkalanjoen suulla.

MUSIIKKIA

PUOLEN PÄIVÄN
AIKAAN
TAPIOLAN KIRKOSSA
Tiistaina 31.7. klo 12

Siis laula sieluni
kiitosta ain
Riitta Toivonen-Jäppinen,
sopraano
Pentti Kotiranta, piano

Kanoottikeskus avoinna 3.7.-30.9.
ti-to 12-18 (20)
la-su 10-18 (20)
20.8. alkaen kanoottikeskus avoinna viikonloppuisin. Varaus tehtävä
paikan päällä ennen klo 18.
Aukioloaikojen
ulkopuolella
varaukset
puh. 09 256 4040 yhtä päivää
ennen. Melontakausi alkaa 1.5. ja
päättyy 31.10.

www.seaction.com
info@seaction.com

Lähes äänetön, portaattomasti säädettävä uutuus
DUX Axion-sänky takaa juuri sinulle sopivan asennon
levätä. Tule kokeilemaan, mitä oikea asento merkitsee
ja totea, miten jouset mukailevat kehoa sieltä, missä
tukea tarvitaan.
Säädämme myös hintojamme. Tarjoamme tätä
ylellistä huippusänkyä hintaan 2995 e (90x200 cm)
Xtandard -sijauspatjalla (norm.
Norm.
3 570,3570 e).

2995,-

Ainutlaatuinen joustinjärjestelmä
DUX 1001 Originalin ainutlaatuinen patentoitu joustinjärjestelmä tarjoaa sinulle nautintoa pitkälle tulevaisuuteen.

DUX 1001 Original
90x200 vuodeklassikko

Lämpöön ja paineeseen reagoivat
patjat ja sijauspatjat viilentävällä CoolMax-kankaalla
alk.

Sänkyjä, patjoja,
kristallikruunuja,
untuvatuotteita,
komerojärjestelmiä

Helsinki • Yrjönkatu 11, ark. 10-18, la 10-16, Hämeentie 46, ark. 10-18, la 10-16
Vantaa • Riihitontuntie 1 (Askotalo), ark. 10-19, la 10-16, p 0207 118 303
www.viemero.ﬁ

2 Tekstiviestillä:
Kirjoita: Rivi6 (väli) LV (väli)
ilmoitustekstisi

Mainitse viestissä myytkö/ ostatko/ vaihdatko/ vuokraatko/
lahjoitatko, tuote, lyhyt kuvaus
ja hinta. Max. 160 merkkiä
Esimerkkiviesti:
Rivi6 LV Myydään Toyota Corolla XSi -90 Sedan siisti 2300e

Saat meiltä ajoittain kutsun nettipaneeliin.
Vastaaminen käy nopeasti ja vaivattomasti.
Jokaisesta osallistumisesta kertyy pisteitä,
jotka oikeuttavat palkintoihin. Lisäksi kuukausittain arvomme kaikkien panelistien kesken
risteilyjä, illallisia jne.
HEINÄKUUSSA REKISTERÖITYNEIDEN
kesken arvotaan 150 € arvoinen
ravintolaillallinen kahdelle.

HINTAAN

Kaikki makuuhuoneeseen – suunnittelusta toteutukseen

1 Soittamalla:
Soita 0600 - 41 33 81 (pvm).
Toimi ohjeiden mukaan. Ilmoituksen hinta 6e

Liittyminen käy helposti osoitteessa
www.lansivayla.fi/paneeli
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VB collection

JÄTÄ ILMOITUS

Jos sinulla on sähköpostiosoite, mielipiteitä lehtesi
sisällöstä ja lehdessä olevasta mainonnasta ja
haluat kertoa niitä myös meille, liity paneeliin.

468,-

MUUTTOMYYNTI JATKUU YRJÖNKADULLA JA HÄMEENTIELLÄ

Lähetä numeroon 173197
Viestin hinta 6e
Ilmoitukseen tulee automaattisesti lähettävän kännykän numero, jos haluat
toisen numeron, lisää se ilmoitustekstin loppuun.

JULKAISEMINEN
Lauantain Jokamiehen
Markkinoille ilmoitus viimeistään keskiviikkona klo 14.

NEUVONTA
Joka päivä klo 9-21
nrossa 0400 - 808 654
Soita tai tekstaa.

Palvelun tuottaa:
PL 118 OU

Myy, Osta, Vuokraa,
Vaihda ja Lahjoita!
Rivari Jokamiehen
Markkinoilla maksaa
vain 6 euroa.

Tule mukaan ja auta meitä tekemään lehdestäsi
vieläkin parempi!
Katso jättöohjeet
vasemmasta laidasta.

MTV3
S. 830

Sinä pieni, hoikka, pitkähiuksinen, n. 35-42v, koirista pitävä
nainen 09-suunnalla. Sinua etsii vapaa, +40v, isoista koirista
pitävä mies, tositark. (720197)

Parahin mies, bongaa minut.
Olemme viisissäkymmenissä,
Erit. hyvä Nissan Primera GXL- juveniilejä, savuttamattomia, va92. 2om.,2 renk., cd, kats.,kesk. paita, työssäkäyviä, vähäkulutluk. ja sähköik. Aj. vain 200tkm. teisia hkiläisiä. Tuhlataan tunteita, tarvitaan toisiamme. (720168)
H. 1900e. Opel Astra farm.
1.6 GLS-97. Aj. 170tkm. Siisti,
Sinä miehekäs mies, pitkä ja
kesk.luk.,s-ikk., 2 renk., h-kirj.
nuorekas ja vahvasti työeläH. 3300e. P. 0400404642
män kuvioissa mukana oleva.
Olet seurallinen, sivistynyt ja
omaat luotettavuutta. Kainaloosi kaipaa samat kriteerit täyttävä, hellyydenkipeä nainen. Olen
50v, vapaa, vaalea. (720057)

Etsin sinua muodokas, sopusuht., aikuinen nainen tositark. Olen vapaa, nuorekas,
50/178/83, tumma, ruskeasilmäinen, huumorintaj., ok-näk.,
kiva mies 09-alueelta. (720138)

Opel Corsa 1.4 Gli -92/93.
Pitkä, kats.,aj. vain 180tkm.
Soitin ja 2 renkaat. Hp. 1200e
P. 0400404642

Ostetaan asuntovaunu tai
asuntoauto. Myös pakettiauto
kiinnostaa ja viallinenkin huomioidaan. H. 500-3500e.
P. 0468860339

Täältäko sut löydän, vapaa
mies? Sua etsii sinkkutyttönen, 44/170/61, 09-alueelta.
Avataanko yhdessä elämänkirjasta uusi sivu? (719935)

Olen 44/160/55, iloinen, vapaa,
lapseton nainen, jolla perusasiat ok. Sinä rehellinen, vapaa,
Romuauto, romumetalli, pie- liikunnallinen, n. 180cm mies,
jolla elämän perusasiat ok, olet
netkin erät. Ilmainen nouto.
Ostetaan ehjät autot 50-1000e. n. ikäiseni. Tositark. (719920)
P. 0407155869
Olen mummo, 57v, joka itkee,
nauraa, touhuu, laulaa, marjastaa. Sormet multaan taikka autonrasvaan laittaa, rakentaa.
Huoneistoremontit ammatti- Lapset sekä lapsenlapset kultaidolla. P. 0505513525,
taa ovat totta kai, mutta sinä
Tmi K. Viren
puutut, rakas armain. Kanssani
elämään, tanssimaan. (719908)
Mies 09-alueelta. Etsin, löydänkö
sinut +50v, vapaa, kiva, pysyvää
ihmissuhdetta haluava kaveri?
Yksinolosta kaksinoloon? Tahtoisin, uskaltaisitko? (719904)

Puhelut numeroon 0700513090 1,20e/min, tekstiviestit nroon 173193 1,20e/
kpl. Tekstiviestit EIVÄT toimi
GoMobile-liittymästä.
Prostituution ja vastaavien
seksuaalipalveluiden markkinoiminen on rangaistava teko (rikoslaki 20:9.1), tällaisia
ilmoituksia ei julkaista.

ja teksti-tv:ssä:

Parasta ennen-päivämäärä ohitettu, silti vielä on hiukan toivoa. Olen 62v, reipas,
savuton, lenkkeilevä leskirouva Hkistä. Toivoisin tapaavani
vastaavansorttisen, n. 60-65v,
itsellisen miehen. (720171)

Osta, myy, vaihda,
vuokraa, lahjoita...

Tuleeko sinulle Länsiväylä?
Liity nyt lehtesi paneeliin ja vaikuta.

Nyt
mei
llä!

Kotimainen uutuus!

Koko valtakunnan ilmoitukset internetissä: lansivayla.ilmoitukset.com

Meitä kiinnostaa sinun mielipiteesi

995,-

Norm.
2 201,-

Säästä
1 206,-

Olen iloinen, elämään positiivisesti suhtautuva, tumma, 50+
nainen. Etsin sinua aikuinen mies,
joka olet hyvin huolehtinut itsestäsi ja kaikki asiasi ovat kunnossa, vain rinnallakulkija puuttuu.
Pelaat mielellään golﬁa. (720154)
Kädessäsi pysyy tarvittaessa
soppakauha, marjaämpäri sekä
imuri, olet 35-45v, vapaa, kunnollinen mies ja asiasi ok. Otapa
siis rohkeasti yhteyttä minuun,
kaltaiseesi, josko löytyisi yhteisiä
harrastuksiakin. (719791)

Mies, 28v, etsii tosissaan liikkeellä
olevaa, 20-38v naista. (720139)

Mies, 37v, etsii deittailuseuraa
pienestä, sirosta, 25-40v naisesta. (720129)
Olen humaani luontomies,
54/184/90, hyvä saunanlämmittäjä ja pikku rempantekijä, savuton.
Nainen, otapa yhteyttä. (720051)
Mukava ja vapaa ukkeli, 49v,
etsii vapaata naista tositark.
Olen isokok. (720000)
Mies, 37v, etsii naista, 25-40v,
deittailun merkeissä ainakin
näin alkuun. (719942)
Vaalea, 33v, roteva, urheileva,
naista arvostava, ok-näk. mies
etsii mukavaa, avointa, estotonta naista. (719877)
Sinä kiva, S/M-kok. nainen.
Sinua olen etsinyt, missä olet?
Minä, kiva ja luotettava, hyvin
toimeentuleva yrittäjä, 54v, etsin sinua tositark. (719875)
Tumma, komea, lihaksikas, treenattukroppainen,
35/186/95, tyylikäs mies kaipaa kaunista, ihanaa, hoikkaa
naista 09-alueelta. (719858)
Olen vapaa, mukava, huumorintaj., rento, tavallinen, lapsista, luonnosta ja eläimistä pitävä yh-iskä, 38/190/105, pkseudulta. Etsin 35-45v naista
tai yh-äitiä tositark. (719817)

Löytyisikö sinkku-l-naiselle tämän kautta uusia kavereita tai
miksi ei vakavempaakin? Vas- Löytäisinkö elämänkumppanin
tailkaa myös bi-naiset. (720182) n. 35-43v naisesta? Olen yli
40v mies, terve, työssä, mukava, pikkupaheitakin on. LUusimaa. (719693)

CHAT

Chatseuraa
heti 24h/vrk.
KOKEILE!
Kirjoita: CHAT LV
Nroon 17 33 99
Hinta 1,20e/viesti

Sopusuht. espoolaisneito kaipaa
ﬁksua, luotettavaa ja savutonta
Sinua kirjatietoinen nainen, seuraa 35-45v miehestä 09-alu- 50v, etsin. DI ym. Olen eroneelta esim. yhteisiin harrastuksiin. nut mies, 178/80. (719867)
Löytäisinkö sut näin? (719655)
Sporttinen kaljupää, 30/183/80,
Olisin kiinnostunu hillasuasta ja
haluaisi tutustua mukavaan, vaLapinmiehestä. Keski-ikäinen nai- paaseen, miel. lapsettomaan
nen ajelemassa Lapissa. (719484) naiseen mahd. tositark. (719838)

Mies, 37/187/125, 09-alueelta,
etsii elämänkumppania naisesta. Ole sellainen kuin olet,
niin minäkin. (719692)
Mukava ja rehti, 34v kundi pkseudulta etsii samanlaista, n.
28-42v miestä suhteeseen tositark. (720079)
Sinä viiksetön, parraton, 55+
mies, ukkomies. Ota yhteyttä,
olemme 47v ja 73v poikapari. Vartalon karvoitus plussaa. (720028)
Olemme nainen, 49v, sopusuht.
ja mies, 50v, sopusuht. Haemme paria, joka pitää parinvaihdosta. Pk-seutu. (719842)

SubTV
S. 830

Nelonen
S. 550

Urheilu
S. 550

Henkilökohtaista Sinäkö Se Oot
1. ILMOITUKSEEN
VASTAAMINEN
1 Soita: 0700 - 515 700, näppäile 9 ja ilmoitusnumero.
Kuulet ilmoituksen - halutessasi voit yhdistää puhelun ja voitte jutella heti - tai jättää viestin
niin ilmoittaja voi soittaa sinulle.
2 Tekstaa: Kirjoita LV (väli) ILMOITUSNUMERO (väli) viestisi. Lähetä numeroon
173193. Numerosi pysyy salaisena. Esim.:

LV 123456 Hei, luin ilmoituksesi ja kiinnostuin.
Olen 35v, tumma ja...

2. ILMOITUKSEN
JÄTTÄMINEN
JÄTTÄMINEN
1 Soita: 0600 - 41 33 81
(paikallispuhelu) ja jätä ilmoitus. Sinulle voidaan soittaa,
lähettää tekstiviestejä tai jättää viesti vastaajaan.
2 Tekstaa: Kirjoita: LV (väli) ILMO (väli) ilmoitustekstisi. Mainitse tekstissä sukupuolesi, millaista seuraa etsit ja miltä suuntanumeroalueelta. Lähetä numeroon
173193. Numerosi pysyy salaisena. Esim.:

LV ILMO Olen 32v. nainen ja etsin urheilullista, huumorintaj. 32-38v
miestä 09-alueelta.
Pidätämme oikeuden muokata, lyhentää tai olla julkaisematta ilmoitustasi.

3. OMA ILMOITUS
ILMOITUS:
Vastaukset
vastaukset
1 Soita: 0700 - 515 700,
näppäile 8. Kuulet saamasi
viestit (myös tekstiviestit) ja
voit soittaa vastaajille.
2 Tekstaa: Saamasi viestin
alussa on vastaajanro esim. V2.
Kirjoita: V2 (väli) vastaustekstisi. Lähetä nroon 17193. Esim.:

V2 Kiitos vastauksestasi! Olen vaalea, urheilullinen nainen.

ILMOITUS:
4. OMA ILMOITUS
Sulkeminen
1 Soita: 0600 - 41 33 81
(pvm), näppäile 2.
2 Tekstaa: SULJE (väli)
ILMNRO (väli) TUNNUSLUKUSI. Lähetä nroon 173193.

