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MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI 2010
JÄSENMAKSUT

jotta jäsenyys ja osallistumisoikeus kokouksiin säilyisivät. Samoin Tupsujalkajäsenlehden tulo keskeytyy mikäli jäsenmaksua ei ole ajallaan hoidettu.

• Liittymismaksu 25 euroa
(sis. 5 euron kirjaantumismaksun)
• Jäsenmaksu 20 euroa
• Perhejäsenliittymismaksu 15 euroa
(sis. 5 euron kirjaantumismaksun)
• Perhejäsenmaksu 10 euroa
Perhejäseneksi voi liittyä samassa taloudessa
varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö.
Uudet jäsenet, ottakaa yhteys jäsensihteeriin.

Yhdistyksen tilinumero:
Nordea 111330-608675.
Käytä viitteenä jäsennumeroasi.
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Puheenjohtajan palsta
Olemme eläneet lähes ennätyslumista ja kylmää talvea. Tänään tätä kirjoittaessani aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta ja lämmitti
mukavasti. Hevosetkin nauttivat täysin rinnoin olostaan lämpimän auringon paisteessa. Kevään ja kesän odotus on alkanut.

rotutarkastusta minkään ic-järjestön järjestämässä näyttelyssä ollakseen irlannincob.
Yhdistys on ostanut Breeders Assistant –rekisteröintiohjelman. Käynnissä on suuri urakka tarkoituksena laatia kattava ja ajantasalla
oleva rekisteri.

Kevät tuo mukanaan myös varsahaaveita,
orivalintoja sekä astutuksia. Toivotan kaikille
varsan syntymää odottaville onnea.

Yhdistyksellä on tapahtunut henkilövaihdoksia ja uusia tehtäväjakoja. Lehtitoimikunnan
vetäjä vaihtui, webmaster vaihtui ja rekisteröintien käytännön työt jaettiin uudelleen.
Näistä löydät tiedot kotisivuilta.

Viime aikoina on liikkeellä ollut ikäviä tarinoita siitä miten rotumme kantakirjat / rekisterit eivät olisikaan tasavertaiset Euroopan
alueella. Eräs Euroopassa vaikuttava rekisteri
ei mm. hyväksy Ruotsin rekisterissä olevia
hevosia irlannicobeiksi. Tosiasia kuitenkin
on, että mihin tahansa Euroopassa hyväksyttyyn ic-rekisteriin rekisteröity hevonen tulee
hyväksyä mihin tahansa alkuperä kantakirjaa
noudattavaan ic-rekisteriin tai jopa Suomen
Hippokseen ilman lisätoimenpiteitä. Esimerkki: isä rekisteröity Hollannin ic-rekisteriin ja emä rekisteröity Ruotsin ic-rekisteriin,
molemmat rekisteröity lisäksi suomen Hippokseen, syntynyt varsa rekisteröity Suomen
Hippokseen irlannincobina, ei tarvitse erillistä

ICS ltd järjestää kansainvälisen kokouksen
huhtikuussa. Yhdistys pyrkii lähettämään
kokoukseen kaksi edustajaa. Mikäli osallistuminen onnistuu, tuodaan kevätkokoukseen
tuoreet terveiset alkuperäkantakirjalta ja
muilta Euroopan ic-järjestöiltä.
Nauttikaamme kevätauringosta !

Kristiina Parkkila
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TAHDON TAMMASTANI VARSAN
mitä tulisi ottaa huomioon astutusta suunnitellessa
Alkuun on syytä tarkastella omaa tammaansa hyvinkin kriittisesti. Apuna voi
käyttää tammansa näyttelyarvosteluja ja rotumääritelmää. Mitkä ovat tammani
hyvät puolet ja mitä puutteita tammassani on kun vertaan sitä rotumääritelmään?
Orivalinta lähtee tarkastelun tuloksesta.
Varsan tekoon kannattaa lähteä sillä ajatuksella, että tuleva varsa olisi parempi
kuin vanhempansa tai ainakin toinen vanhemmista. Tällöin on hyvä mahdollisuus
päästä edes kohtalaiseen lopputulokseen.
Oriin mahdollisiin jälkeläisiin ja näiden
emiin on myös hyvä tutustua. Näin voi
saada jonkinlaisen kuvan siitä minkälaisia
ominaisuuksia ori periyttää. Tässä pitää
ottaa huomioon myös tammojen ominaisuudet.

omistajan elämää astutusta suunniteltaessa. Yleensä joudutaan tamma viemään
klinikalle tutkittavaksi mutta myös joillain
yksityiseläinlääkäreillä on ulrtaäänilaite
käytettävissä. Tästä tutkimuksesta joutunee maksamaan 150 €:n molemmin puolin.
Suomessa on käytäntönä, että oriin palveluista maksetaan astutusmaksu. Tämä
maksu voi vaihdella oriista riippuen. Tällä
hetkellä irlannincoboriiden astutusmaksut
ovat suurinpiirtein haarukassa 250 € - 500
€. Astutusmaksu maksetaan pääsääntöisesti silloin kun tamma haetaan oriin luota
kotiin. Kun astutusmaksu on maksettu,
oriin omistaja antaa tamman omistajalle
astutustodistuksen.

Jos tammalla on kyömy ja iso pää, orin
pää tulisi olla sopusuhtainen ja suora. Jos
tammallani on jalka-asennoissa virheitä,
oriin jalka-asentojen tulisi olla moitteettomat jne.
Mitä astutus maksaa?

Astutusmaksun lisäksi voi oriin omistaja
ottaa hoitomaksua tammasta astutusajasta. Tämä maksu on haarukassa 5€ - 15€
/ vrk.

Ennen oriin luo menoa on tamma hyvä
käyttää ulrtaäänessä, jotta nähdään missä vaiheessa kiimankierto on. Tämä helpottaa sekä tamman omistajan että oriin
4
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jat voivat pyytää
varsamaksun heti
varsan synnyttyä.

Jos kaikki käy hyvin ja tamma tiinehtyy, on hyvä
käyttää
tamma
uudelleen ulrtaäänessä noin kahden
viikon kuluttua (14
– 18 vrk) viimeisestä
astutuksesta. Näin saadaan varmistettua tamman tiineys. Oriin omistaja
haluaa myös tietää miten tamma
on tiinehtynyt. Tieto on tärkeä oriin
tulevaa jalostuskäyttöä ajatellen.

Suomessa
irlannincoboriit astuvat
pääsääntöisesti ns.
luomuna mutta meiltä löytyy myös ainakin
yksi ori jonka spermaa saa
ainoastaan ns. siirtona eli ori
käytetään oriasemalla hyppäämässä ”pukille” ja sperma kerätään
ja tammat siemennetään ihmisen käden
kautta. Tällaisen siirtona tapahtuvan astutuksen maksut määräytyvät kulloisenkin oriaseman maksujen sekä oriin omien
maksujen mukaan. Siirtona siemennettävä
tamma asuu yleensä jollain oriasemalla ja
tällöin hoitovuorokaudet saattavat maksaa enemmän.

Kun tamman tiineys on todettu niin alkaa onnellinen varsan odotus. Tamma
kantaa noin 11 kk. Kun varsa on syntynyt
on aika ilmoittaa oriin omistajalle varsan
syntymästä. Yleisesti ottaen on käytäntönä, että varsamaksu maksetaan kun varsa
on 10 vrk:n ikäinen. Jotkin oriin omista-

Fantasy White King
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Rakas päiväkirja
OSA 1

Sitä se on kun pariskunta yhdessä harrastaa hevosia, pitäähän molemmilla olla
silloin oma hevonen. Meillä oli jo yksi puoliverinen tammamamma ja toinen tarvittiin kipeästi. Ja sitten löytyi Laku. Liquorice "Laku" on 2001 syntynyt neitonen
ja saanut ensimmäisen varsansa 2004. Meille Laku tuli elokuussa 2006 ja samana
syksynä marraskuussa jouduimme päästämään vanhan mammaraisemme vihreille
niityille. Jälleen meillä oli vain yksi hevonen. Silloin tehtiin päätös että kun toinen
hevonen hankitaan, se tulee Lakun kautta ja me asumme omalla maatilalla.
Kesäkuu 2007: Me ostettiin maatila, vihdoin
Laku pääsee muuttamaan meille kotiin kun talli
on valmis, siihen menee kyllä vielä aikaa. Eli ei
vielä tänä kesänä. Eikä Laku voi muuttaa meille
yksin, me tarvitaan joku kaveriheppa.

Hyvinkäällä. Me tarvitaan lisää hevosia. Laku ei
ole moksiskaan yksinolostaan, päin vastoin, sitä
käydään koko ajan hellimässä ja neiti ottaa ilon
irti.
Tammikuu 2009: Jätkä on taas kunnossa ja
kolmannesta hevosesta puhutaan. Jätkä saa jälleen ähkyn ja Klinikan kautta viedään Viikkiin.
Murheet jatkuu, Jätkä joudutaan lopettamaan,
ohutsuoli on kuoliossa ja kasvain vatsassa. Pauliina tuo meille pienen ja pippurisen shettiksen
Lakun kaveriksi.

Heinäkuu 2007: Tallikaverimme kanssa sovittiin että suokkiruuna Jätkä muuttaa luoksemme
kun talli on valmis. Tutustuimme naapureihin,
ihania hevosihmisiä aivan naapurissa!
Elokuu 2007: Varsakuume iski ekan kerran
vakavasti. Naapurissa asuvat suokki ja lämppäri
tulivat juuri oriasemalta kotiin kantavana. Silloin asia otettiin meillä myös vakavasti puheeksi
ja Pete tyrmäsi varsahaaveeni ensikättelyssä.
Jep, se siis varsasta. Eihän meillä ole tallikaan
kunnossa.

Helmikuu 2009: Pauliina oli katsellut tammalleen oria, Lakunkin kuulemma tulisi saada vauva. Pete oli yhtäkkiä sitä mieltä että kyllähän se
tänä kesänä pitää astuttaa, jos ei tänä kesänä
astuteta, se menee vuodella eteenpäin. Hymyilyttää. Ota siitä sitten selvää. Pieni shettis pompottaa Lakua 6-0.

Maaliskuu 2008: Elellään jännää aikaa, naapuriheppojen vatsat ovat pulleat ja kuulumisia
vaihdellaan jatkuvasti. Varsakuume yltyy.

Maaliskuu 2009: Varsarumba alkaa. Pää täynnä kysymyksiä. Mikä ori ja miten? Lakuhan
on täydellinen ja tarvii täydellisen miehen. Me
kaivattiin vähän kokoa. Netti on täynnä ihania
miesehdokkaita. Jos haluaa mennä persus edellä puuhun,niin mennään vaan. Tilataan purkillinen pakastespermaa ulkomailta.

Kesäkuu 2008: Naapuriin syntyi kaksi pientä
oripoikaa ja olin myyty, myyty, myyty. Jälleen
keskustelimme "omasta" varsasta ja asia jäi siihen, varsaa ei sitten tule.
Elokuu 2008: Naapurin pojat kasvaa kohisten
ja ovat niin suloisia. No, ehkä se on parempi
että meille ei tule varsaa. Joo, varsasta olisi niin
paljon huoltakin. Talli ja ympäristö on valmis.
Laku muuttaa vihdoin kotiin ystävänsä Jätkän
kanssa.

Asiaa todenteolla selvitetään. Termeistä ei ole
tietoakaan eikä muustakaan toiminasta mitä pitää tehdä että saa tavaran ulkomailta Suomeen
oriasemalle. Koska sanasto ei ole hallussa suo-

”Naapuriin syntyi kaksi
pientä oripoikaa ja olin
myyty, myyty, myyty.”

Joulukuu 2008: Surullista aikaa, yksi kissoistamme joudutaan lopettamaan munuaisten
lakattua toimasta. Jätkä sairastuu yhtäkkiä
ähkyyn ja päädymme Hyvinkäälle. Laku joutuu olemaan 3 päivää yksin Jätkän sairastaessa
6
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”Tilataan purkillinen
pakastespermaa
ulkomailta”
tuoda maahan tämän rotuista spermaa. Kaikki
spermathan on luvanvaraisia ja ne luvat haetaan
etukäteen. Lupaa varten pitää olla toditukset
DNA:sta ja sukupuolitaudeista yms. Nämä onnistuu helposti, kun ori on virallisella EU:n hyväksymällä oriasemalla.
Toukokuu 2009: Aikataulu alkaa kiristämään,
jotain pitäisi saada jo tapahtumaan tai kesä on
ohi. Tuhansien kysymysten takia olen ottanut
erittäin, erittäin monta puhelua oriasemallemme ja kyseisen rodun kasvattajalle. Sekä käynyt
monia sähköpostikeskusteluja Hollantiin. Miten
tämä voi olla näin vaikeeta?
Kesäkuu 2009:
1.6. MAANANTAI
Päätämme oriaseman kanssa että emme ala
kiertoja tarkkailemaan ennenkuin saamme
sperman Suomeen. Lupaakaan ei haeta vielä.
Ilmeisesti ne epäilee että sitä tavaraa ei saada
Suomeen koskaan.

meksi,
k i se eii ole
l sitä
i kyllä
k ll englanniksikaan.
l
ik ik
Tulili
viisas olo, katumus ja suuttuminen. Ei tämän
nyt näin vaikeaa pitänyt olla.
Etsimisen jälkeen Englannista löytyi hyvä ori,
valitettavasti sitä ei saada pakasteena tänne.
Pitihän se arvata.

15.6. MAANANTAI
Sähkopostitse tuli sopimus spermasta. Se lähti
samantien postissa Hollantiin. Hyvä ﬁilis, vihdoin
homma etenee. Käyttämättömät spermat pitää
palauttaa tai ne saa pitää lisämaksua vastaan.
Katsotaan kuinka käy.

Toinen koiramme sairastui epilepsiaan, oli hetken koomassa ja muutaman päivän liikkumiskyvytön. Onkohan tässä varsan hankkimisessa
mitään järkeä kun kaikki tuntuu sairastuvan
ja kuolee pois? Koira selvisi ja on lääkityksellä
oma iloinen itsensä. Ehkä me voidaan sittenkin
se varsa hankkia.

16.6. TIISTAI
750 euroa meni maksuun. Toivottavasti tälle saa
jotain vastinetta. Varsamaksua ei ole, pelkkä
sperman hinta.

Meille muuttaa suokkiruuna Vappu. Lakun mielestä Vappu ei ole yhtä miehekäs kuin Jätkä
oli. Vappukaan ei taida Lakusta niin innostua,
se huutelee naapurin tammoille ja tammat sille. Laku on onnellinen että se pikkuhirmu lähti
sinne mistä tulikin.

23.6. TIISTAI
Hollanista tulee ilmoitus että raha on tilillä ja
laittavat spermalle lähetyspyynnön. Ollaan yhtä
hymyä täällä.
25.6. KESKIVIIKKO
Hollannista tuli ilmoitus että sperma on lähtenyt. Kaikki tapahtuu nyt niin nopeasti. Apua, se
lupa!

Huhtikuu 2009: Vihdoin Hollannista löytyi
oikea ori ja oriasemalta ja se on vielä parempi
kuin se Englannin ori. Tätä Lakukin rakastasi.
Suomestakin löytyi meidän käyttöön hyvä oriasema, kehujen perusteella. Onneksi oriaseman eläinlääkärit ovat erittäin mukavia ja auttavaisia, helpottaa että heilläkin on pohdittavaa
tämän sperman takia. On uusi juttu heillekin

25.6. TORSTAI
Oriasemalta tuli viesti että tavara on pakastimessa ja typpipullo lähti palautukseen. Tälle
voisi nostaa maljan. Uskomatonta että se on nyt
7
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”Vihdoin siemennys!
Ollaan ihan täpinöissä,
sisäinen ääni sanoo että
ekalla se onnistuu.”
täällä, pakkasessa on kolmeen siementämiseen
tarvittavat satsit! Ja lupa-anomus lähti nyt.

28.7.2009 TIISTAI
2. Siemennys.

30.6.2009 TIISTAI
Lähdemme oriasemalle, käymme tarkistamassa kierron. Laku joutuukin jäämään asemalle
koska follikkelit ovat jo hyvän kokoisia. Nyyh,
kamalaa jättää mussukka sinne vaikka hyvässä
tallessa siellä onkin.

29.7. KESKIVIIKKO
Jälkitarkastus.
30.7. TORSTAI
Olen Ahvenanmaalla hakemassa isoäitiäni
Turkuun. Laku tulee oriasemalta illalla kotiin
Pauliinan kyydillä. Itse pääsen vasta huomenna
kotiin.

Heinäkuu 2009

31.7. PERJANTAI
Aamulla Vapun omistaja soittaa että Lakun
toinen tisu aivan turvoksissa ja kuuma. Koitan
Ahvenanmaalta käsin saada lääkäriä paikalle,
kukaan ei ehdi tulemaan! Miten voi olla mahdollista? Onneksi oriaseman eläinlääkäri on ihana ja lupasi pakata penisiliinitarvikkeet pussiin
ja laittaa ne sovittuun paikkaan heidän pihalle. Laiva on illalla klo 8 satamassa, toimitettiin
muistihäiriöinen isoäiti toisten hoiviin ja täysillä
oriasemalle. Kotona klo 23.30, Pauliina poikkesi katsomaan että pistän oikein ja keskellä yötä.
Penisiliinin ei pitäis vaikuttaa pikku siemeneen
masussa, sellainen pelko kyllä on. Ei hyvä tunne
ollenkaan.

4.7.2009 LAUANTAI
Joka päivä soiteltu asemalle ja enää en edes
kehtaa soittaa sinne. Voi mua. Täytyy varmaan
ostaa Lakulle oma känny. Päätin sitten lähteä
katsomaan tyttöä.
Vastassa on tamma joka kävelee hajareisin ja
silmissä loistaa sydämen kuvat. Naapuritarhassa
on komea suokkipoika ja rakkaus tuntuu olevan molemminpuoleista.
7.7. TIISTAI
Vihdoin siemennys! Ollaan ihan täpinöissä, sisäinen ääni sanoo että ekalla se onnistuu.
8.7.2009 KESKIVIIKKO
Jälkitarkastus ja kaikki on hyvin. Tyttö haetaan
kotiin. Oriasemalla suositeltiin että antaa olla
pari viikkoa rauhassa laitumella ilman suurempaa liikutusta. Laku laiduntaa ystävänsä Vapun
kanssa yhdessä. Laskun summa oriasemalta on
1011 euroa. Sisältäen siemennysmaksun, hoitopäivät, typpipullon palautuksen ja lupamaksun. Ei paha.

Elokuu 2009
5.8. KESKIVIIKKO
Tissit on normaalit ja Laku saa nauttia rauhassa
laitumen antimista Vapun seurassa. Taas se tuntuu omituiselta ja epänormaalilta. Saattaisko se
olla kuitenkin tiine..?
14.8. PERJANTAI
Jälleen tarkistus. Mulla on ﬁilis että siellä ei
ole mitään. Sama tunne Petellä. No, ei ei siellä
mitään ole. Laku jää taas asemalle. Pohditaan
kaikki yhdessä syytä miksi tamma ei tiinehdy.
Tammassa ei ole mitään vikaa, kaikki on kohdallaan, lisäksi se on kerran jo varsonut. Sperma
on kuulemma superlaadukasta, harvoin oriasemalla nähdään niin laadukasta tavaraa. Missä
sitten vika? Eläinlääkäritkin on ammattilaisia.
Joskus se ei vaan onnistu. Itkettää taas, tää ei
ole enää kivaa. Laku on onnellinen nähdessään

15.7.2009 KESKIVIIKKO
Laku on omituinen vai ollaanko me luulosairaita? Joka tapauksessa se tuntuu jotenkin uneliaalta ja haikailevalta. Selkeästi kantava.
24.7. PERJANTAI
Tiineystarkastus. Kyllä jännittää. Ja turhaan
jännitti, ei siellä mitään ollut. Voi itkujen itku.
Laku jää taas asemalle. Laku on suunnitellu tän.
Suokkipoika siellä oli onnessaan kun Laku tuli
takas. Eläinlääkärin mukaan tämä on selkeä
pariskunta.
8
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2.9. KESKIVIIKKO
Tarkistus. Niin vahva tunne että siellä ei ole mitään. Pete on aivan varma myös. Seuraavaksi
itketäänkin onnesta, siellä on pieni varsanalku!
Laku saa vielä laiduntaa yksin, koska tuntuu
nauttivan omasta rauhastaan. Ilmoitan ilouutisen Hollantiin oriin omistajalle, sukulaisille, ystäville, naapureille ja töihin.

suokkipojan ja toisinpäin. Hyvä että joku on
iloinen.
15.8. LAUANTAI
3. Siemennys
16.8. SUNNUNTAI
Jälkitarkastus ja Laku pääsee vihdoin kotiin.
Tyhjä olo, kaikki siemenet on nyt käytetty. Jos
jotain positiivista koittaa tästä hakea niin me
taidettiin säästää, ei tarvi enää lunastaa loppusiemeniä tai lähettää niitä takaisin. Toivottavasti
tämä kaikki vaiva, stressi ja rahat ei mene ihan
hukkaan. Nyt pelataan myös varman päälle ja
Laku laitetaan laiduntamaan yksin. Vappu hieman ajaa sitä takaa, kaikki ylimääräinen stressi
poistetaan. Laku tuntuu tykkäävän että saa olla
omassa rauhassa. Tämä keikka oli 154 euroa.

3.9. TORSTAI
Tilaan Terve hevonen- sarjaan kuuluvan kirjan
Varsa. Nyt alkaa valmentautuminen. Pete sanoi
että odotusajasta tulee rankka, minun takia.
Haluan tietää kaiken etukäteen että osaan sitten toimia.
10.9. TORSTAI
Kirja tipahtaa postilaatikkoon ja Pete lukee sitä
heti. Kumpi tässä mahtaa sitä varsaa enemmän
jännittää? Kirjan lukeminen ei näköjään tee Petelle hyvää, mies huolestuu ja järkyttyy täysin.
Kirja lykättiin sohvapöydän laatikkoon. Luen
sen vasta keväällä. Huokailen huolesta. Tulee
pitkä talvi.

”Tyhjä olo,
kaikki siemenet on nyt
käytetty.”
17.8. MAANANTAI
Kesä tuntuu menneen tosi nopeasti, toisaalta
se on tuntunut tosi hitaalta. Koko ajan lasketaan päiviä ja käydään oriasemalla ja petytään.
Jos se on taas tyhjä, mitä sitten tehdään. Sydämessä on varsan kokoinen aukko. Jos varsaa ei
tule Lakun kautta, sellainen tulee sitten jostain
muualta. Pauliina on suunnitellut menevänsä
Hollantiin hakemaan jotain hevosta. Siinä se
on, varasuunnitelma. Mä lähden mukaan ja
tuon Hollannista varsan. Meillä on ensi kesänä
varsa joka tapauksessa.

16.9. KESKIVIIKKO
Jälleen tarkistukseen oriasemalle. Ja siellä se
vielä on! Varaamme seuraavankin ajan sikiövakuutusta varten. Vakuutukset pitää nyt selvittää. Eläinlääkärin kanssa pohdimme virusaborttirokotetta koska sen ottamisessakin on
riskinsä. Päätämme olla ottamatta sitä, Laku
asuu kotitallissa jossa on 2 hevosta ja ulkopuolista liikennettä ei ole. Madottaminenkin
on kuulemma riski ensimmäisen 3 kuukauden
aikana. Huh. Pitää alkaa miettimään ruokintaa.
Heinäanalyysit on sentään jo tehty.

20.8. TORSTAI
Laku on ihan oma itsensä. Eikö tiineen tamman
kuuluisi olla aina vähän omituinen? Eli se ei varmaan ole tiine.

Marraskuu 2009
26.11. TORSTAI
Lakun ultraäänitutkimus (61 euroa) jälleen oriasemalla ja tiine se vaan on. Tiineystodistuksen
kanssa sitten hankkimaan sikiövakuutus (203
euroa) pikkuiselle. Voi tätä onnea. Laskettu aika
on 15.7. 2010, siihen on ikuisuus.

Syyskuu 2009
1.9. TIISTAI
Ei pysty kunnolla nukkumaan, viimeinen 2 viikkoa
on ollut jotenkin niin hermoja raastavaa, edes
Hollanti-suunnitelma ei ole tuonut helpotusta.

Voi miten tätä varsaa odotetaan!
9
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Jäneskorven little My

Vaihtoehtona keinosiemennys
Alkukeväällä 2008 pääsin ystäväni mukana käymään eräällä oriasemalla, jonne
hän vei suomenhevosorinsa tutustumaan astutuspukkiin. Tuolla reissulla mielessäni heräsi ajatus: Siemennesteen lähettäminen siirtona voisi olla kelpo
ratkaisu myös irlannincob- orini Samun kohdalla. Pyörittelin tuota ajatusta
päässäni muutaman viikon ajan, jonka jälkeen tein päätöksen kokeilla toimisiko
pukille hyppääminen Samun kanssa.
välaatuiseksi. Tämän jälkeen siemenneste
laimennettiin ja pakattiin, aivan niin kuin
silloin kun siemenneste- erä lähetetään
siemennettävälle tammalle. Seuraavana
päivänä paketti sitten avattiin ja siemenneste jälleen tutkittiin ja vielä tuolloinkin
se todettiin hyvälaatuiseksi, iso osa siittiöistä eli ja liikkui yhä. Joten tämän perusteella voitiin todeta että oriin siemenneste
kestää siirron. Tämän jälkeen tein ratkaisun että tarjoan Samua irlannincob- tammoille tulevaisuudessa siirtona.
Nykyään Samun jokainen astutuskausi
alkaa sillä että oriista otetaan CEM- testi.

Pukille suostuminen Samun kohdalla ei
ollut itsestäänselvyys. Ori kun oli siihen
mennessä astunut usean vuoden ajan
tammoja luomuna laitumella. Eihän siinä
sitten muu auttanut kuin lastata polle traileriin ja suunnata auton nokka kohti oriasemaa.
Oriasemalla meidän iloksi ja yllätykseksi
saimme todeta että Samu oli suosiollinen
pukille. Kun Samusta oli saatu ensimmäinen siemenneste- erä talteen, oriaseman
eläinlääkäri otti näytteen ja tutki sen mikroskoopilla jotta saatiin selvyys siemennesteen laadusta. Siemenneste todettiin hy10
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CEM- testin avulla varmistetaan ettei ori
ole vaikean kohtutulehduksen oireeton
kantaja. Oriasema ei ota oria pukille hyppäämään ennen kuin CEM- testi on otettu
ja ori todettu ”puhtaaksi”. Tämän jälkeen
voin alkaa ottaa vastaan tammanomistajien ja muiden oriasemien yhteydenottoja
ja siementilauksia. Pukille astumispäivät
ympäri suomen ovat pääsääntöisesti kaikilla samat: maanantai, keskiviikko ja perjantai- aamut.
Kun tammanomistaja on tehnyt päätök-

pois kotitallilta, hän voi kutsua eläinlääkärin kotiin ultraamaan, tilata siemennesteen
(yleisin kuljetusmuoto on Matkahuolto) ja
sitten siemennyttää tammansa kotitallilla.
Usein kotisiemennykseen turvaudutaan
jos kyseessä on tamma jolla on varsa alla.
Tamman siementämisen jälkeen ensimmäinen tiineysultra on yleensä 16-18
vuorokauden jälkeen viimeisestä siemennyskerrasta. Tällöin alkio on yleensä jo
selkeästi havaittavissa. Ja mikäli tamma on
jäänyt tyhjäksi, uusi kiima on jo alkanut/
alkamaisillaan. Toinen tiineystarkastus
tehdään kolme viikkoa ensimmäisen tarkastuksen jälkeen. Tämä tiineystarkastus
on tärkeä tammanomistajan teettää sillä
varhaisluomiset tapahtuvat yleisesti ennen
tiineyden 40:ttä vuorokautta.
Nyt muutaman kauden Samun kanssa
oriasemaruljanssia pyörittäneenä olen todennut, että pukin astumisen hyvät puolet peittoavat huonot. Vaikka meillä on
oriasemalle matkaa ja siirtotouhu sitoo
melko paljon astutuskaudella, positiivisia
seikkoja on ollut monia. Tärkeimpänä pidän ehdottomasti koko prosessin turvallisuutta. Luomuna astumisessa tamman ja
oriin loukkaantumisriski on kohtalaisen
iso. Keinosiemennyksessä sitä vaaraa ei
ole. Samoin tartuntatauti ja infektioriskit
ovat huomattavan paljon pienemmät keinosiemennyksessä verrattuna luomuna
astutukseen.

Samun ensimmäinen
keinosiemennysvarsa,
tamma
Jäneskorven little My
syntyi keväällä 2009.
••••
Emä: Chiravadi Van Ponte Barels
Kasvattaja ja omistaja:
Erna Törmälehto

sen siemennyttää tammansa oriilla jota
saa siirtona, hän vie yleensä tamman oriasemalle. Oriasemalla henkilökunta hoitaa tamman ultraamiset, siemennesteen
tilaamisen, siementämisen ja tiineysultran.
Parhaassa tapauksessa tammanomistaja
siis vie asemalle tyhjän tamman ja hakee
tiineen tamman takaisin kotiin. Mikäli
tammanomistaja ei halua viedä tammaa

MYYDÄÄN
Hollantilaiset van Boven –merkkiset, nelipyöräiset harjoitus- ja maratonvaunut, paino n.
260 kg. Ilmakumirenkaat, levyjarrut kaikissa pyörissä. Sopii yksikölle ja parille (mukana paripuomi ja vetokartut) valjakkoharrastuksen aloitteluun ja harjoitteluun. Myös ajelutukseen.
Istuin kuskin vieressä ja vastakkaiset penkit takana. Hp. 2300 €.
Hollantilaiset, 1930-luvun aidot puiset, nelipyöräiset herrasväen ajeluvaunut.
Paikat kahdelle, taakse "sarviin" saa toisen penkin tai ison tavarakorin. Hp. 2000 €
Molemmat vaunut ovat hyväkuntoiset ja sisällä säilytetty.
Kuvat ja tiedustelut matti_.lahtinen@pp.inet.ﬁ
11
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RIAN

s. 2001

i. CARLOW RATHTANGAN RYAN, 1prem

e. RYANS DIANA, 1prem

•
•
•
•

LUONNE 10
SÄKÄKORKEUS 153
ALUEKISOISTA SIJOITUKSIA
ENSIMMÄINEN JÄLKELÄINEN
ALOITTANUT KISAURAN HIENOSTI
• HYVÄKSYTTY CEM TESTI
200e ASTUTUS ja VARSAMAKSU 500e 10pv IKÄISESTÄ VARSASTA.
YHTEYDENOTOT: TIINA SARANPÄÄ 050-5702564

12
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TOSS

s. 1996

2 x 1.Premium

* Säkäkorkeus 155cm
* Upea luonteinen
herrasmies
* Isot jouhet ja jalkatupsut
* Jalostukseen hyväksyttyjä
jälkeläisiä viidessä maassa
Astuu kotonaan Seinäjoella. Astutusmaksu 250e/kausi + tamman hoitomaksu.
Varsamaksu 500e, 10pvä:n ikäisestä varsasta.
Yhteydenotot: Mirja Salinkangas, 050- 327 0318, fantacia@suomi24.ﬁ
netikka.net/jarvirannantalli

Fantasy Black Magic

Fantasy Destinys Dream

(1.v)

(1.v)

i. Toss
e. Talya Vegilin V.C

i. Toss
e. Peggy

13
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Dream´s Roland

•
•
•
•
•
•
•

s. 1.6.2003

säkäkorkeus n. 150 cm
tummaruunikon kirjava
hyvät liikkeet
hyvä luonne
herrasmies tammojen kanssa
ei mahdollisuutta siirtoon
tammoilla hyvä hoito
astutuksen ajan
i. CHESTER, STER

e. MONICA, 2. premium

Astutus 200 € ja varsamaksu 450 € 10 päivän ikäisestä varsasta.
Tamman hoitomaksu 10 €/vrk sis. laidun, kaura, kivennäinen,
tarkkailu+hoito (hinnat sis. alv 22%)
Yhteydenotot: Kristiina Parkkila 050-5426 761 tai kristiina.parkkila@pp.inet.ﬁ

14

Tupsujalka.indd 14

9.3.2010 20:23:25

The Green Hill’s Samuel
-1. premium- palkittu. Tarjolla
jalostukseen irlannincob- tammoille.
- Kultaisella luonteella ja hienolla
ulkomuodolla varustettu herrasmies
- CEM- testattu
- Saatavana ainoastaan tuoresiirtona

Varausmaksu 150 €
Astutusmaksu 150 € + siirtomaksu (oriasemakustannukset)
Varsamaksu 550 € (10 vrk ikäisestä varsasta)
Tiedustelut: Tarja 0403670320/ tarjallepostia@gmail.com
Tutustu oriiseen ja jälkeläisiin:
www.irlannnincobsamuel.palvelee.ﬁ

15
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KUT SU
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN 25.4.2010 KLO 13.00
Voitoisten kyläkoulu, Koulutie 2, Voitoinen Köyliö (Hallitus kokoontuu klo 12.30).
TERVETULOA KAIKKI JÄSENET!
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 1.4.2010 mennessä.
SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYS - FSIC RY

SEURATUOTTEET
ET

Yhdistyksen logolla varustetut
Yhdisty
T -P
-PAITA Paitaa on saatavissa tummanvihreänä ja mustana. Myös muutamia
vi
paitoja lasten kokoa löytyy vielä.
Aikuisten kokoja on väliltä S - XL.
Hin
Hinta: 15 € + postikulut.
Tilaukset:
hanna-leena.hakkila@
kotinet.com
M
Muut
myyntituotteet:
www.irlannincob.net

KASSI
Luonnonvalkoinen
kangaskassi Hinta:
10 €, sis. postikulut
MUKI
Valkoinen muki, sisus
musta, konepesunkestävä.
Kork. 9 cm, vetoisuus 3 dl.
Hinta: 10€ + postikulut
16
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