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Tämä vuosikertomus 2019 on Suomen Irlannincobyhdistyksen 
jäsenlehti,  joka ilmestyy kerran vuodessa. Irlannincobyhdistyksen 
jäsenenä saat sen painettuna paperiversiona postilaatikkoosi. 
Julkaisun päätoimittajana on toiminut vuonna 2019 yhdistyksen 
puheenjohtaja Mia Miettinen.

Vuosikertomus julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa 
www.irlannincobyhdistys.fi

Suomen irlannincobyhdistys kiittää yhteistyöstä kaikkia toimintaan 
vuonna 2019  osallistuneita, tiloja vuokranneita sekä tapahtumissa 
mukana olleita.

Erityiskiitos kuuluu yhteistyökumppaneillemme hevostarvikeliike 
Hevarille sekä valokuvaajallemme I.C Holm Photographylle, jonka 
kuvat tämänkin julkaisun ulkoasua kaunistavat.

Seuraava vuosikertomus ilmestyy vuonna 2020!

Otamme vastaan jatkuvasti kuvia, piirroksia ja artikkeleita 
vuosikertomukseen. Tarvitsemme myös hyvälaatuisia kuvia 

kotisivuille ja yhdistyksen julkaisuihin. Otamme myös 
lehtitoimikuntaan uusia jäseniä. 

Kuvia ja juttuja voit lähettää vuoden ympäri joko 
facebookissa tai osoitteeseen: miakvick@hotmail.com 

Seuraavan vuosikertomuksen mukana tulevaan Suomen 
kantakirjan orikuvastoon kaudelle 2020 ori- ilmoituksen tulee 

olla lähetettynä lehtitoimikuntaan 30.11.2020 mennessä. 

http://www.irlannincobyhdistys.fi
http://www.irlannincobyhdistys.fi
mailto:miakvick@hotmail.com
mailto:miakvick@hotmail.com
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Mia Miettinen
05820 Hyvinkää
p. 045-1276547

 mia.miettinen@icloud.com
Puheenjohtaja

Näyttelytoimikunta

Pia Nyholm
00750 Helsinki
p.050-3482145

pia-maria.nyholm@kotiposti.net
Varapuheenjotaja

Kilpailutoimikunta

Maria Mäntykoski
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maria.mantykoski@gmail.com

Sihteeri
Lehtitoimikunta
Myyntituotteet
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68910 Pännäinen
p. 050-5702564

tiina.saranpaa@multi.fi
rahastonhoitaja

rekisteröinti- ja omistajamuutosasiat

Heidi Niskanen
p.050-3016289

 niskanenheidi111@gmail.com
tunnistaja

 Kilpailutoimikunta
 Uusimaa, Varsinais-Suomi

Hannele Kuivamäki
p. 0452683321 

hkequirelax@gmail.com
 Kilpailutoimikunta

 Show-näytökset
 Uusimaa

YHDISTYKSEN HALLITUS 2017-2021

SEURAAVA VUOSIKERTOMUS ILMESTYY VUONNA 2020

JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu 25 € liittymisvuonna  
(sis. 5 € kirjaamismaksun)

Jäsenmaksu 20 € seuraavina vuosina
Perhejäsen 15 € liittymisvuonna

Perhejäsen 10 €

Perhejäseneksi voi liittyä samassa taloudessa
varsinaisen jäsenen kanssa asuva henkilö.

Jäsenyyttä harkitsevat, ottakaa yhteys 
jäsensihteeriin (Tiina Saranpää). Häneltä saatte 

jäsennumeron, jolla maksaa jäsenmaksun 
yhdistyksen tilille:

FI26 1113 3000 6086 75
(BIC-koodi NDEAFIHH)

Jäsennumero toimii viitenumerona seuraavina 
vuosina. Yhdistyksen jäsenenä saat jäsenkirjeet, 

tiedotuslehdet, kutsun vuosikokouksiin sekä 
tietoa kantakirjausperiaatteista, 

rotumääritelmästä sekä tietoa irlannincobeista 
ja Suomen yhdistyksestä, kantakirjasta sekä 

niiden tapahtumista.  Lähes kaikkiin 
tapahtumiin, joissa irlannincobit ovat mukana, 

pääset yhdistyksen jäsenenä huomattavasti 
edullisemmin.

Myös yhteistyökumppaneiltamme tulee 
tarjouksia pitkin vuotta jäsenten sähköpostiin.

Mikäli tiedät irlannincobien omistajia, jotka 
eivät ole vielä näitä tietoja saaneet, mutta ovat 

kiinnostuneita rotuyhdistyksestä ja kantakirjasta, 
kerrothan heille yhteystietomme.

 SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYS - FSIC RY

mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
mailto:maria.mantykoski@gmail.com
mailto:maria.mantykoski@gmail.com
mailto:tiina.saranpaa@multi.fi
mailto:tiina.saranpaa@multi.fi
mailto:niskanenheidi111@gmail.com
mailto:niskanenheidi111@gmail.com
mailto:hkequirelax@gmail.com
mailto:hkequirelax@gmail.com


On hämmentävää, miten maailma muuttuu koko ajan. Viisivuotisen yhdistyshistoriani aikana 
hevosten pitoon on tullut koko ajan lisää säädöksiä, suosituksia ja vaatimuksia. Tuntuu, että 
erityisesti harrastamisesta on tullut aina vain vaativampaa ja valvotumpaa. 

Voi myös toki olla, että tieto lisää tuskaa, mutta tosiasia kuitenkin on, että erityisesti hevosten 
pitoon ja kasvattamiseen kuuluu tänä päivänä aina vain korostetummin säädökset, 
tutkimukset sekä hevosten hyvinvoinnin valvonta. Tätä kaikkea tietoa seuramme ja jaamme 
yhdistyksen toiminnan kautta eteenpäin irlannincobharrastajille. 

Perinnöllisyystutkimuksia julkaistaan koko ajan lisää sekä meillä että maailmalla ja myös 
irlannincobien jalostamista koskevat suositukset muuttuvat niiden mukana. 

Toinen suuri, ei aina niin miellyttävä alue on paperityöt. On aina vain tärkeämpää tietää 
omistajan ja hevosen pitäjän velvollisuuksista ja huolehtia siitä, että hevosen ja hevosen 
pitoon liittyvät asiakirjat ovat kunnossa ja aina saatavilla sekä tarvittavat ilmoitukset tehty.

Suositusten ja vaatimusten lisääntyessä kasvaa myös harrastuksen rahalliset kustannukset. 
Omistajan on hyvä muistaa, että esimerkiksi rekisteröintiin liittyvät tutkimukset ja paperit on 
hyvä hoitaa ajallaan lisäkustannusten välttämiseksi- Ajoissa oleminen on aina halvempaa.

Viiden viimeisen vuoden aikana olen nähnyt myös suomalaisen irlannincob-kannan 
kehityksen, ja sen mukana harrastajien tietojen ja taitojen kehittymisen. En koskaan kyllästy 
korostamaan sitä, miten iloinen olen, että ajat, jossa navetan takana piilossa pidettävän 
hevosen hyvinvointi on toissisijaista, näyttävät pikkuhiljaa väistyvän. Suomalainen 
kasvatustyö näyttää menevän toivottuun ja oikeaan suuntaan: terveys ja rotutyypillisyys 
tärkeimpinä. Se jos mikä on mielestäni hieno asia!

Kun suomalainen kasvatustyö rullaa aktiivisten ja vastuuntuntoisten kasvattajien varassa 
hienosti eteenpäin, on aika laajentaa työtä lähinaapureiden suuntaan. Ylpeänä voinkin kertoa, 
että Suomen irlannincobyhdistyksen kantakirjan toimialue laajenee ensi vuodesta alkaen 
Tanskan lisäksi myös Viroon, Latviaan, Liettuaan, Puolaan sekä Norjaan. Tämä tekee 
pienestä yhdistyksestämme pohjoismaiden suurimman toimijan rakkaan rotumme jalostuksen 
kehittäjänä.

Toimialueen laajentuessa toki töitä tulee meille kaikille enemmän. Toivomme siis jatkossakin 
hyvää yhteistyötä kasvattajien ja harrastajien kanssa. Hoidetaan yhteistyössä asiat ajallaan ja 
tarvittavin dokumentein.

Näin voimme jatkossakin säilyttää palvelun laadun vähintäänkin sellaisena kuin se nyt on.

Mukavaa uutta vuosikymmentä kaikille irlannincobyhdistyksen jäsenille sekä irlannincobien 
ystäville!

Mia Miettinen
Puheenjohtaja
Suomen irlannincobyhdistys- FSIC ry
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MESSUILLA 2019

Kun vuosi sitten juhlittiin irlantilaisen alkuperäkantakirjan 20-vuotisjuhlaa, nyt olikin aika 
uudistaa ohjelmaa. Perinteisten katrillien aika oli ehkä tullut (ainakin hetkeksi) täyteen ja oli 
aika keksiä jotain menevämpää ohjelmaan. Ohjelman perustaksi muotoutui korostaa 
irlannincobien monikäyttöisyyttä. Siispä, treenien lisäksi valmistautumiseen kuului esteiden 
rakentaminen ja kuljetus! 

Areenalla nähtiinkin siis jälleen hyvin myötäävää, kaunista ja korkealaatuista klassista 
kouluratsastusta, hyvin lennokasta estehyppelyä sekä vielä hieman lennokkaampaa 
liitoraviakin. Voimme siis todeta, että onnistuimme tavoitteessamme - areenalla nähtiin 
kaikki askellajit sekä monipuolista käyttöpotentiaalia kahdeksalta irlannincobilta!

Joka vuotinen messuviikonloppu on 
pitkä prosessi, ja joka vuosi  onnistunutta 
viikonloppua rakentaa iso tiimi usean 
kuukauden ajan. Onnistuneeseen 
viikonloppuun kuuluu jännitystä, stressiä, 
kommelluksia ja nopeita käänteitä - 
mutta ennen kaikkea hyvää tiimityötä ja 
mukavaa yhdessäoloa. 

Artikkeli Mia Miettinen
Kuvat I.C Holm Photography
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MESSUILLA 2019

Joka vuotisen näytöksen lisäksi 
Hels ingin messukeskuksessa 
nähtiin tänä vuonna myös ahkerat 
ständiläiset sekä kaksi irlannincobia 
talutusratsastuksessa! 

Ständillä vieraili jälleen useita 
kymmeniä ihmisiä tutustumassa 
rotuun, ja talutusratsastus oli 
o d o t e t t u a k i n h a l u t u m p i 
ohjelmanumero - irlannincobin 
selkään halus ivat kymmenet 
ihmiset, sekä lapset että aikuiset. 
Valitettavasti kaikki halukkaat 
ehtineet kokeilemaan, mutta ehkä 
ensi kerralla!

Ylhäällä: Esiintyjäkaartillemme tutuksi tulleet 
kuivaharjoitukset menossa

Suomen 
irlannincobyhdistys 
on jälleen keväällä 
mukana Helsingin 

messukeskuksessa, 
uudistetussa Go Expo 

Horsessa 28.2-1.3 
2020! 
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MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI!

JÄSENMAKSUT 2020

Jäsenmaksu 25 € liittymisvuonna  
(sis. 5 € kirjaamismaksun)

Jäsenmaksu 20 € seuraavina vuosina
Perhejäsen 15 € liittymisvuonna

Perhejäsen 10 €

Perhejäseneksi voi liittyä samassa 
taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa 

asuva henkilö.

Jäsenyyttä harkitsevat, ottakaa yhteys 
jäsensihteeriin (Tiina Saranpää). Häneltä 

saatte jäsennumeron, jolla maksaa 
jäsenmaksun yhdistyksen tilille:

FI26 1113 3000 6086 75
(BIC-koodi NDEAFIHH)

Jäsennumero toimii 
viitenumerona seuraavina 

vuosina.

Yhdistyksen jäsenenä saat 
jäsenkirjeet, tiedotuslehdet, 
kutsun vuosikokouksiin sekä 

tietoa kantakirjausperiaatteista, 
rotumääritelmästä sekä tietoa 
irlannincobeista ja Suomen 

yhdistyksestä, kantakirjasta sekä 
niiden tapahtumista.

Lähes kaikkiin tapahtumiin, 
joissa irlannincobit ovat mukana, 

pääset yhdistyksen jäsenenä 
huomattavasti edullisemmin.

Myös 
yhteistyökumppaneiltamme tulee 
tarjouksia pitkin vuotta jäsenten 

sähköpostiin.

MITÄ SILLÄ SAA?

- PIENEMMÄT NÄYTTELYMAKSUT 
KANTAKIRJANÄYTTELYISSÄ SEKÄ 
OSALLISTUMISMAKSUT KOULUTUKSIIN

-  PIENEMMÄT OSALLISTUMISMAKSUT IC-CUPIIN

-  KÄTEVÄN JÄSENKORTIN

-  ETUJA YHTEISTYÖKUMPPANEILTA JA 
TAPAHTUMISTA, JOISSA OLEMME MUKANA

-  VUOSITTAIN PERINTEISEN JÄSENLEHDEN 
ILMOITETTUUN KOTIOSOITTEESEEN 

Liity mukaan!
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NÄYTTELYT 2019

Yhdistyksen järjestämiin  
näyttelyihin Suomessa ilmoittautui 

2019 yhteensä noin 
neljäkymmentä hevosta.  

Näyttelyissä ensimmäisellä 
palkinnolla palkittiin kahdeksan 

hevosta, kakkospalkinnolla 
kuusitoista hevosta. Champion 

Elite - arvon sai yksi hevonen. Viisi 
hevosta nousi  myös 

Elite-kantakirjaluokkaan.

Vuonna 2019 annettiin 2.grade 
tuomarinarvo yhdelle henkilölle, 

koulutettiin kaksi uutta tunnistajaa  
ja aloitettiin kahden uuden 
rotutarkastajan koulutus.

Tämän vuoden näyttelyissä tuomareina toimivat 
kotimaiset tuomarimme Kristiina Peltonen, 
äitiyslomalta palannut tanskalaistuomarimme 
Lisesotte Laurberg sekä tuore kakkostason 
tuomarimme Petra Rimpinen. 

Näyttelyihin ilmoittautui yhteensä noin 
neljäkymmentä hevosta. Ikaalisten näyttelyistä oli 
mahdollisesti sääolosuhteista johtuen 
ennätysmäärä poisjääntejä, mutta tästä 
huolimatta näyttelyistä saatiin lämminhenkiset ja 
hienot, tästä on kiittäminen myös järjestäjää, 
joka olikin tehnyt ison työn sponsoripalkintojen 
hankinnassa. 

Lohjalla tuoreeksi perinteeksi muodostunut 
ic-viikonloppu sisälsi myös näyttelyt, joihin oli 
hyvin osallistujia. Lohjan näyttelyissä 
myönnettiin myös tuomarinarvo yhdelle uudelle 
tuomarille. Lohjan ic-viikonlopusta onkin oma 
juttunsa tässä julkaisussa hieman myöhemmin. 

Olemme tänäkin vuonna kiitollisia nähdessämme 
kaikissa näyttelyissä, että hevosen esittämiseen 
oltiin panostettu. 

Hevosen esittämisessä on tärkeää, että hevonen 
kulkee vapautuneesti, luottaen ja kuunnellen 
esittäjäänsä, ja että hevonen on 
ulkomuodollisesti valmisteltu huolellisesti 
arvosteluun. 
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NÄYTTELYT 2019

Hyvä esittäjä on myös pukeutunut 
siististi, ja saa hevosen näyttämään 
ryhdikkäältä ja kiinnostuneelta 
tilanteesta. 

Orien kohdalla esittämisessä on omat 
kommervenkkinsä, koska orit reagoivat 
helposti muihin hevosiin ja ottavat 
helposti egolleen  ja reviirilleen sopivan 
oman tilansa areenalla. Joskus heille 
tarkoitettu tila ei riitä, ja siksi turvavälit 
ja hevosen tunteva esittäjä on 
turvallisuuden kannalta tärkeä muistaa. 

Ensi vuodelle onkin taas suunnitteilla 
useampi näyttely, kiitämmekin jo 
etukäteen aktiivisia järjestäjiä niin 
menneistä kuin tulevista 
lämminhenkisistä ja mukavista 
näyttelyistä! 

Muistutammekin samalla, että jokainen 
aktiivinen ihminen voi järjestää 
näyttelyt lähitienoillensa! Näyttelyn 
järjestämiseen vaaditaan vähintään 
hyvä tila, jossa on mahdollisuus 
sääsuojaan, buffetti itse valmistaen tai 
lähiratsatusseuran talkootyönä sekä 
vähintään kymmenen ilmoitettua 
irlannincobia. Yhdistys hoitaa tuomarit, 
paperit, mainostuksen sekä ruusukkeet 
ja pokaalit. Mikäli kiinnostuit, ota 
ihmeessä yhteyttä! 

jokainen 
aktiivinen ihminen voi 

järjestää näyttelyt 
lähitienoillensa! Näyttelyn 

järjestämiseen vaaditaan vähintään 
hyvä tila, jossa on mahdollisuus 

sääsuojaan, buffetti itse valmistaen tai 
lähiratsatusseuran talkootyönä sekä 

vähintään kymmenen ilmoitettua 
irlannincobia. Yhdistys hoitaa tuomarit, 

paperit, mainostuksen sekä 
ruusukkeet ja pokaalit. Mikäli 

kiinnostuit, ota ihmeessä 
yhteyttä! 
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NÄYTTELYT 2019

IKAALINEN 4.5.2019

1-vuotiaat orit
Dreamteam´s Spirit of Boss - poissa

1-vuotiaat tammat
Ardan´s Viljonkka 61,5p / I

2-vuotiaat orit
Onyx Grey - poissa
2-vuotiaat tammat

Shining Gertrud 58p / II
Elysian Aislinn 61p / II LV, BIS II

Dreamteam´s Cilia - poissa
Shining Ellies Heart 58,5p / II

Aikuiset tammat
Bee - poissa

Rose´s Claire - poissa
Morefield Pop 57p / - LV MINICOBIT

Moustache 62p / II
Fantasy Desert Rain - poissa

Shining Helen 58,5p / II
IT´S Bridie 61,25p / II LV, BIS III

Aikuiset orit
Pökkelin Phantom 62,75p / II

Shining Lenny 62p / II
La Carrera van Gipsy Dreams 71p / I, LV, BIS I

BIS-kehä
 I La Carrera van Gipsy Dreams

 II Elysian Aislinn
 III ITS Bridie

Paras esittäjä :Pia-Maria Nyholm

LOHJA 11.8 2019

1-vuotiaat orit
Dreamteam´s spirit of Boss 62p / II LV

2-vuotiaat orit
SD Vincent - poissa
2-vuotiaat tammat

Vappu 61,5p / II
Dreamteam´s Cilia 73p / I LV BIS III

Ruunat
Rose´s Sebastian 67,5p / I LV

Shea's Quinlan 63,5p / I
Aikuiset tammat

Rose´s Primrose 68,5p / I LV BIS II
Fantasy Estelle 63p / II

Snipes Kieran 63,5p p / II
Rupee 65p / II

De Ville´s Hello Kitty 65p / I
Aikuiset orit

Shining Lenny 65,5p / II LV
Rose´s Hamish - poissa

SD Rocketman Z Jaskolki 61,5p / II
Champion elite Mare

Moonlight Honey Bee 20,5p / 91% / I LV, 
CHAMPION BIS I

BIS -kehä
I Moonlight Honey Bee

 II Rose´s Primrose
 III Dreamteam´s Cilia

Paras Esittäjä :Heidi Niskanen
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NÄYTTELYT 2019

Näyttelyhinnasto 2020 (jäsen/ei jäsen)
Maitovarsat 25e/35e

1 v täyttäneet oriit ja tammat 30e/45e

2 v täyttäneet oriit ja tammat 35e/50e

Aikuiset 3 v täyttäneet tammat 45e/65e

Aikuiset 3 v täyttäneet oriit 90e/130e

Jälkeläisluokka 40e/50e

(ori/tamma sekä vähintään 3 ja enintään 5 jälkeläistä )

Ruunat 50e/60e

Champion elite (sis. jälkeläisluokan) 75e/100e

Kasvattajapalkinnot 2019
 
Kasvattajalle, jonka Suomessa syntyneistä, jalostusohjesäännön mukaan polveutuvista, Suomen 
irlannincobkantakirjaan rekisteröidyistä irlannincobeista on kuluneen vuoden aikana vähintään 3 
kpl palkittu  ensimmäisellä palkinnolla Suomen irlannincobkantakirjan järjestämissä näyttelyissä, 
myönnetään Suomen Irlannincobyhdistys – FSIC ry:n vuosittainen kasvattajapalkinto. 
 
Sama kasvattaja voi saada palkinnon toistuvasti. Esitettävien hevosten ryhmässä ei kuitenkaan 
tule olla yhtä hevosta enempää edellisiin palkintoihin oikeuttaneesta ryhmästä. 

Palkinnon kokonaissumma on 350 €, josta 200 € luovutetaan kasvattajalle ja 50 € enintään kunkin 
kolmen (3) hevosen omistajalle. Mikäli hevoset ovat kasvattajan hallinnassa palkintoa jaettaessa, 
maksetaan koko summa kasvattajalle.

Vuoden 2019 Kasvattajapalkinnon saivat:
Riina Laine
Rita Peltola

Suomen irlannincobyhdistys ja sen ylläpitämä kantakirja onnittelee! 
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NÄYTTELYT 2019IC-CUP 2019

Valtakunnallinen, yhdistyksen 
alainen Ic-cup järjestettiin tänä 
vuonna neljättä kertaa. 

Tänä vuonna käytiin ic-cupissa 
viisi osakilpailua ympäri Suomea. 
Kolme parasta palkittaan kaikista 
järjestetyistä luokista yhdistyksen 
vuosikokouksessa maaliskuussa. 

Tänä vuonna kamppailtiin 
kouluratsastuksessa, 
esteratsastuksessa  sekä toista 
kertaa valjakkoajossa. 

On ollut ilo huomata, miten 
rodustamme, joka kauan on ollut 
ratsastuspiireissä maineessa, 
jossa ir lannincob on laiska, 
perässävedettävä, taipumaton ja 
jyräävä yksilö - löytyy kilpailuihin 
näin paljon koulutettuja ja hyvin 
kilpailuissa pärjääviä yksilöitä 
taitavine ratsastajineen vuosi 
toisensa jälkeen.  Tilanteet, 
joissa ir lannincobit nähdään 
y h t e i s t y ö h a l u i s i n a , 
eteenpäinpyrkivinä, taipuvina ja 
e s t e e t y l i t t ä v i n ä y k s i l ö i n ä 
muuttavat parhaiten pinttyneitä 
uskomuksia.

Suomen irlannincobyhdistys 
- FSIC ry kiittää kaikkia 

osallistuneita ja onnittelee 
kaikkia sijoittuneita! 

Nähdään  ensi vuonna taas 
kilpailun merkeissä! 
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Otamme vastaan vuoden 2020 osakilpailujen päivämääriä!

ota yhteyttä: 

pia-maria.nyholm@kotiposti.net

IC-CUP 2019

IC-CUPIN TULOKSET 2019

KOULURATSASTUS

I 

Jutta Ranta - Minette’s Memory yht 8p

II 

Suvi Leminen - Moustache 5p

 Iina Mäkinen- De Villes Hello Kitty 5p

III 

Satu Savisto - Moustache 3p

Anni Kukko – Ruby 3p

ESTEET

I 

Anni Kukko – Ruby 5p

VALJAKKO

I 

Matti Lahtinen - Shea's Quinlan 5p

mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
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LOHJAN IC-VIIKONLOPPU

Aluksi kiitos kaikille 
ic-viikonlopussa mukana olleille!

Viikonlopun aikana oli jälleen paljon 
tapahtumaa valmennusten, luentojen, 
kilpailujen, näyttelyn ja yhteiselon 
merkeissä. Osa ihmisistä ja hevosista 
majoittui paikan päällä ja osa tuli kotoa 
käsin osallistumaan vain hetkeksi. 
Jokaiselle oli jotakin.

Perjantaina oli Leena Kalalahti pitämä 
ohjasajo- ja ajovalmennusta. Osa 
harjoitteli kouluajoa ja toiset rällästivät 
maratonesteillä. Valmennuksiin sopi 
hyvin eritasoisia hevosia ja ohjastajia ja 
kaikki saivatkin omaa tasoaan vaativia 
tehtäviä.

Yleisön pyynnöstä paikan päälle oli 
saapunut myös h iero ja . Hänen 
käsittelynsä jäljiltä nähtiin enemmän tai 
vähemmän pökkyräisiä ihmisiä pitkin 
poikin tiluksia hortoilemassa tai jopa 
nukkumassa mitä ihmeellisimmissä 
paikoissa.

Maria ja Ruu Annen piinapenkissä. Ruu voitti 
horse fair äänestyksessä suosituimpana 
hevosena itselleen hikoilutunnin.

Viikonlopun aikana oli jälleen paljon 
tapahtumaa valmennusten, luentojen, 

kilpailujen, näyttelyn ja yhteiselon merkeissä. 
Osa ihmisistä ja hevosista majoittui paikan 

päällä ja osa tuli kotoa käsin osallistumaan vain 
hetkeksi. Jokaiselle oli jotakin.
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LOHJAN IC-VIIKONLOPPU

Lauantaina oli tarjolla Viola Mäenpään centered riding-teoriaa ja käytännön harjoituksia. 
Anne Ahokkaan koulukarkelot jatkoivat ratsastuksen saloihin perehtymistä. Kaikilla oli 
yksityistunti, joten hieltä ja lusmuiluilta ei päässyt karkuun. Moni sai paljon ajattelun aiheita 
tuntien jälkeen.

Iltaluentona oli tallin paloturvallisuus ja hevosten nostovaljaiden ja hätäriimujen tekeminen. 
Lohjan Pelastuslaitokselta oli Jukka Ekholm kertomassa erittäin tärkeitä asioita tallin ja 
tallialueen paloturvallisuudesta. Ihana Pavis toimi demohevosena ja jokainen halukas pääsi 
itse tekemään hätäriimuja ja nostovaljaita. 

Sunnuntai alkoi sateisena 
ja ajoittain vettä tuli 
kaatamalla. Puhtaat ja 
kauniit hevosemme 
muuttuivat märiksi ja 
hieman rapaisiksi jo 
ennen näyttelykehää. 
Näyttelyä oli 
tuomaroimassa arvon 
tuomarimme Tanskasta, 
Liselotte Laurberg ja 
Suomesta Kristiina 
Peltonen. 

Tuomariharjoittelua oli tekemässä Mia Miettinen ja Petra Rimpinen. Näyttelykehässä 
nähtiin jälleen kauniita ja hyvin käyttäytyviä irlannincobeja. Ilo oli myös nähdä monen 
eleetöntä ja kaunista hevosen käsittelyä ja esittämistä.
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LOHJAN IC-VIIKONLOPPU

Näyttelyn jälkeen käytiin IC –cup 
kouluratsastuksessa ja 
valjakkoajossa. Hyvän mielen 
kilpailujen luokissa oli tilaa 
ensikertalaisille ratsukoille, kovin 
kokemattomille hevosille sekä 
nuoria ratsastajille. Itse kovasti 
ihailin voittajaa Iina Mäkisen 
suorituksia. Niin eleetöntä ja 
kaunista ratsastusta molemmilla 
hevosilla ja näytti tuovan tulosta.

Seuraava

 IC- viikonloppu 

7-9.8.2020, 

jossa valmennuksia, 

luentoa, yhdessäoloa, 

näyttely, ic-cup. 

Lisätietoja lähempänä 
ajankohtaa 

Suomen

Irlannincobyhdistyksen 

kotisivuilta ja 

facebook- sivuilta! 

Artitkkeli: Heidi Niskanen
Kuvat: I.C Holm Photography
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VUODEN 2020 TAPAHTUMIA

HELMIKUU

28-1.3 GOEXPO HORSE, Messukeskus, 
Helsinki 

29.2 VUOSIKOKOUS,Messukeskus, 
Helsinki

MAALISKUU

ROTUTARKASTUS/TUNNISTUS- TURNEE, 
KESKI-SUOMI Ajankohta avoin.

Tiedustelut mia.miettinen@icloud.com

HUHTIKUU

IC-Cup käynnistyy, seuraathan ilmoittelua!

KESÄKUU

7.6 Kantakirjanäyttelyt, Alastaro

ELOKUU

7-9.8 IC-vikonloppu, Lohja

29-30.8 Kantakirjanäyttelyt Luvia&Pälkäne

SYYSKUU

Muistathan rekisterlöidä syntyneet varsat ja 
ottaa yhteyttä tunnistajiin. Orinomistajat, 
muistakaa lähettää astutustodistukset.

LOKAKUU

Ori-ilmoituksia otetaan vastaan 
mia.miettinen@icloud.com

MARRASKUU

Kasvattajapalkinnot maksetaan voittajille

T:mi Heimani’s /Heidi Niskanen, 
Lohja

niskanenheidi111@gmail.com

050-3016289

-karsina ja laidunpaikkoja

- Irlannincobien tunnistaja

-ic viikonlopun tapahtumat

-laser hoidot eläimille ja ihmisille

-kotikoirien trimmaukset

mailto:mia.miettinen@icloud.com
mailto:mia.miettinen@icloud.com
mailto:mia.miettinen@icloud.com
mailto:mia.miettinen@icloud.com
mailto:niskanenheidi111@gmail.com
mailto:niskanenheidi111@gmail.com
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               ILMOITTAUTUMINEN  JALOSTUS-NÄYTTELYYN / 
          ROTUTARKASTUKSEEN  ( yliviivaa tarpeeton vaihtoehto) 

         Täytä koneella ja lähetä sähköpostiliitteenä osoitteeseen tiina.saranpaa@multi.fi tai                                            
                  tulosta ja täytä selvällä käsialalla ja lähetä osoitteeseen Tiina Saranpää, Kittholmantie 24, 68910 Pännäinen 

Hevosen tiedot 

 

 Kasvattaja: 

Passin rek nro: 

 

 

Vanhemmat 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

Rastita oikea vaihtoehto 

 

 

 
 

 

Hevosen passi ja/tai muut identifiointiasiakirjat on otettava näyttelyyn mukaan. 

Nimi:    
     

Syntymäaika:  

Ori                                        Tamma                                     Ruuna           

Mikrosiru nro:  

 

Hevosella on EU-maassa myönnetty hevospassi 

 

Isä :                                                          Rek.nr:  

Emä :                                                       Rek.nr:   

 

Hevosella ei ole EU-maassa myönnettyä hevospassia 

Hevonen on rekisteröity irlannincobrekisteriin 

 

 

Omistaja: 

Osoite:  

Kasvattaja.  

Kasvattaja:  
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Pikkutytöstä saakka haaveena ollut musta, ikioma hevonen 
saapui kohtalon saattelemana meidän perheeseen syksyllä 
2014. Veikkaan haaveen mustasta hevosesta kantaneen 
lapsuudesta elokuvan musta ori ajoilta. Se oli vain jotenkin 
iskostunut ajatuksiin, vaikka en ehkä koskaan ollut ajatellut 
haaveen toteutuvan.

Irlannincobit veivät sydämen ihan uutena tuttavuutena 
rodun puolesta noin vuoden 2006 tienoilla. Tästä alkoi 
kiinnostus ja ihastus rotua kohtaan, ja omat irlannincobit. 
Varsojakin pihapiirissämme syntyi ja syntymän ihastuttava 
ihme vei myös mukanaan. Olin harrastanut hevosia 
lapsuusajoilta saakka kokien olevani jollain tapaa ”tamma 
ihminen”. Siksi orin pihapiiriin saapuminen yhtä aikaa sekä 
jännitti ja arvellutti, mutta sai myös sydämen pomppimaan 
innostuksesta.

Samu osoittautui omaa silmää hiveleväksi niin ulkonäkönsä 
kuin luonteensakin puolesta. Se musta väritys. Paksut 
jalkatupsut ja häntä, vahva luusto. Se valloittava luonne.

Samun rauhallisuuden ja kaikkea muuta elollista 
kunnioittavan luonteen puolesta sitä sai hoidella lapset ja aikuiset. Laumassa Samu toimi 
kaikkien kanssa kivasti ja hoiteli lapsenvahtina varsojakin ”isä miehenä” tammoja liikuteltaessa 
toisaalla. Samun jälkeläisissä on havaittavissa tätä samaa hyvää luonnetta, vaikka toki siihen 
yleisesti vaikuttaa aina moni asia kuten olosuhteet ja ympäristö, kasvatus- ja kohtelu, molemmat 
vanhemmat, jne. Samun jälkeläisiä on tavattu mm. jalostuskäytössä, terapiatyössä, 
monikäyttöisinä harrastehevosina.  Näistä kaukaisin tiedossani oleva lienee Ruotsissa asusteleva 
jälkeläisori Remington.

Vaikka Samulla oli saapuessaan jo ikää jonkin verran, oppi se helposti uutta ja sitä pystyi 
viemään opeissaan eteenpäin lajista riippumatta. Meillä ollessaan Samu treenasi 

koulukiemuroita, toimi lasten 
ja aikuisten ratsuna kentällä 
sekä maastossa. Ei ollut 
kulkuneuvoa tai asiaa kuten 
vesilätäkköä tai eläintä, jota 
Samu olisi pelännyt. Turvallisen 
luonteensa vuoksi Samu toimi 
meil lä myös mm. 
sosiaal ipedagogisessa 
hevosto iminnassa , 
talutusratsastuksissa sekä 
p o l t t a r e i s s a . S a m u n 
lempipuuhaa oli kuitenkin 
ehkä eniten kärry- ja rekiajelut. 
Tekipä Samusta eräs musiikin 
harrastaja musiikkivideonkin 
Samun reellä joulupukkia 
kyyditen.

HEVOSESITTELYSSÄ THE GREEN HILLS SAMUEL
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Näyttelyissä Samu sai Champion Elite Stallion tittelin Seinäjoella vuonna 2018 pistein 22,5 p, 
95% / 100%. Kantaen tästä saakka ja toistaiseksi edelleen,  Suomen parhain pistein tätä 
arvoaan. Tällöin Samu oli myös BIS I ja poikansa hienosti BIS III. Näyttelyistä ohessa lisää 
ajatuksia.

Samu muutti asumaan Finnbyn talliin syksyllä 2019. Samulla on koti, jossa se saa olla osana 
eläinavusteisia palveluja jatkaen myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja nepsy talli palvelua.  
Samu osallistuu myös erilaisiin tapahtumiin kuten ponikerhoihin, synttäreihin, vierailuihin ja 
toimien maastoratsastuksessa vankkana kuljettimena. 

Meille Samu oli ja on edelleenkin yksi tärkeimmistä hevosista elämässämme. Luopuminen oli 
valtavan  työn ja tuskan takana. Siihen vaikutti suurelta osin Samun saama eläkepäivien koti. 
Saaden siis samalla toimia itselleen ominaisissa tehtävissä, mutta ottaa samalla jo ”eläkeläisenä 
” rennostikin. Päädyimme jättämään itselle nuorempia kasvattia Samusta kasvamaan, odottaen 
mitä aika niiden kanssa tuo tullessaan. 

Näyttelytoiminnasta, yhdistystoiminnasta – lähtekää mukaan!

Näyttelytoiminta kiinnosti lähinnä järjestäjänä ja katsojana kuin kokemuksenakin, mutta ei 
niinkään osallistujana. Ajatuksena oli tuoda myös Etelä-Pohjanmaalle näyttelytoimintaa, mutta 
myös yhdistää rodun harrastajia tapahtuman myötä yhteisen kivan ympärille. Asia etenikin 
Seinäjoelle ensimmäisinä näyttelyinä elokuussa 2015. Tuomareina olivat Irlannista 
emäkantakirjan tuomari ja rotumääritelmänkin aikanaan luonut Evelyn Flynn sekä Suomen 
1.tason tuomari Kristiina Peltonen. Paikkana Tiinan talli.

Näyttelyt olivat tähän saakka osallistumismielessä kuulostaneet itselleni jotenkin ”pelottavalta 
peikolta”. Muistan pohtineeni pitkään mitä kehässä tapahtuu, miten esittää, millä tavoin tulee 
hevonen pestä ja laittaa näyttelykuntoon, mitä jos kaikki ei menekään hyvin. Näissä näyttelyissä 
kasvateillani oli jo uusi koti ja yhteistuumin ja apukäsin osallistuminen kasvateille mahdollistettiin. 

Tällöin kaksi omaakin 
kasvattivarsaa 
1-vuotiaissa saivat 
luokkavoittajan tittelin. 
Pisteet kasvavilla 
varsoilla oli 
luokkavoitoista 
huolimatta ”kakkosen 
pisteet”. Mutta me 
olimme niihin tyytyväisiä. 
Osallistuminen ja 
kokemus itsessään 
ratkaisi sekä onnistuneet 
näyttelyjärjestelyt, joiden 
eteen oli tehty paljon 
töitä ja mm. 
sponsoripalkintoja 
hankittu.

HEVOSESITTELYSSÄ THE GREEN HILLS SAMUEL
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Seuraavan kerran näyttelyt saatiin aikaan 
Seinäjoella huhtikuulla 2017. Nämä olivat 
myös onnistuneet ja mahtava kokemus. 
Hevosia ilmoittautui näyttelyihin 30, joka oli 
ennätysmäärä viime vuosiin. Pohjalaisena, 
kunnianhimoisena toimijana meinasi hieman 
hikipisaroita tulla hankkiessa kaikille 
osallistujille sponsoripalkintoja. Mutta 
koska Pohjanmaalla kaikki on aina suurta 
ja komiaa, ei tavoitteista voitu jäädä ja 
tähänkin näyttelyyn sponsoripalkinnot 
saatiin Sannin kanssa tiukalla loppukirillä 
yhteistyökumppaneilta kasaan kaikille 
osallistujille.

Näissä näyttelyissä lähdimme jo hieman rohkeammin osallistujanakin mukaan, vaikka kokemusta 
osallistumisesta ei vieläkään paljon ollut ja jännitys asioiden kulusta hartioilla silti oli. Näyttelyn 
tuomareina toimivat emäkantakirjan päätuomari Evelyn Flynn Irlannista sekä ensi kertaa 
Suomeen saapunut Marta Moravcova Tsekeistä. 

Osallistuimme näyttelyyn Samulla ja 1-vuotialla jälkeläisellään ”Lennillä”. Samu olikin 
näyttelyiden BIS 1 ja Lenni luokkavoittaja ja BIS 3. Lisäksi Samu sai Champion Elite Stallion 
tittelin mahtavin pistein. Olimme suunnattoman onnellisia molemmista.  Juhlahumusta 
huolimatta tärkeimpänä asiana silti kumpusi se, että oli uskaltanut osallistua ja kuinka aiempi 
”näyttelyt ovat pelottava peikko” asetelma alkoi väistyä.  Ja niin kumpusi näyttelyt Seinäjoelle 
vielä huhtikuulla 2018.  Siinä hieman näyttelyhistoriaa. Suosittelen siis osallistumaan vaikka 
hieman alkuun kynnys olisikin isompi.  Osallistuminen ja kiva kokemus,  sekä samanhenkisten 
rodun harrastajien tapaaminen. Ne ovat jo itsessään tärkeä seikka.

On ollut mahtavaa huomata, miten näiden vuosien aikana 
rotua on viety eteenpäin näyttelytoiminnan lisäksi monenlaisiin 
lajeihin valjakkoajosta ratsun aakkosiin ja kisatoimintaan, 
työhevostoimiin sekä terapiatoimintaan.  Rotua on tuotu esille 
niin maatalousnäyttelyissä kuin muissakin tapahtumista 
unohtamatta messuareenoja ”isoolla kirkolla Helsingissä”, 
kuten täällä pohjanmaalla sanotaan.

Rotu kun vei aikanaan mennessään, sain mahdollisuuden 
myös liittyä toimijaksi Suomen Irlannincob yhdistyksen 
hallitukseen sekä sittemmin myös kantakirjan toimintaan. 
Oma ajatukseni on ollut edistää ja auttaa mahdollisuuksieni 
mukaan rodun eteen tehtävää työtä, mutta olla myös sanan 
saattajana rodun harrastajien ja yhdistyksen välillä edistäen 
yhteyskanavaa. Yhdistyksen hallituksessa ja kantakirjan 
johtoryhmässä toimiminen on avartanut paljon näkemyksiä ja 
lisännyt tietoutta.  Se on myös avannut käsitteitä ja 
määritelmiä mm. kantakirjamme rakenteesta, joka puolestaan 
tulee suoraan emäkantakirjan rakenteesta jonka alla 
toimimme. 
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On tul lut kouluttauduttua myös 
varsojen tunnistajaksi. Tämä on 
osoittautunut mielenkiintoiseksi ja 
sydäntä lähellä olevaksi asiaksi. Tässä 
vuosi julkaisussa onkin hyvää ja 
ajankohtaista tietoa asiaan liittyen. Pian 
kevät jo alkaa sarastaa ja ensimmäisiä 
varsoja Suomessakin jälleen syntyä. 

Yhdistyksen jäsentuotteet ovat olleet 
myös vastuualuettani, tosin nykyään 
niitä hoitelee Pia-Maria. Otathan siis 
häneen yhteyttä, mikäli himiöit kivaa 
pipoa, hupparia tai vaikkapa t-paitaa!  Rotua ja harrastajia yhdistävissä tekstiileissä on kiva 
liikkua ja edustaa! Tulevaisuudessa suunnitteilla myös kehittää ja uudistaa valikoimaa, olehan siis 
kuulolla.

On ollut myös kiva huomata, miten oma tietämys on lisääntynyt monista rotuun liittyvistä 
seikoista sekä silmä harjaantunut tulkitsemaan erilaisia rodun ominaispiirteitä. Yksi tärkeä asia 
on ollut myös ystävät ja tuttavat, joita on vuosien aikana saanut rodun harrastajien  sekä 
yhdistystoiminnan myötä. 

Omia kasvattejaan on ollut kiva seurata niin uusissa kodeissaan kuin omassa pihassakin. Viime 
aikoina oma mielenkiintoni on ollut erityisesti seurata omakasvatin ”Oskun” puuhasteluja 
Etelä-Pohjanmaalla  sijaitsevalla, uudella Woodland horse trail monitoimialueella.  Upeita puitteita 
maastakäsittelyyn ja ratsain toteuttaviksi metsässä, esteillä ja tehtäväradalla, pyöröaitausta ja 
muuta mukavaa. Haaveissa olisikin tulevaisuudessa järjestää siellä jokin kiva Irlannincob 
tapahtuma tai –viikonloppu asian tiimoilta.

Oma sanomani niin toimijana kuin rodun harrastajana on teille kaikille; lähtekää rohkeasti 
mukaan! Oli se sitten näyttelyiden järjestämistä tai niihin osallistumista, tapahtumiin 
osallistumista, IC-cup osakilpailujen järjestämistä ja osallistumista tai muuta ideointia, ilmaistuja 
vinkkejä tai toiveita.  Ideoijia ja toteuttajia tarvitaan aina! Pienikin osallisuus on usein iso asia.

Horse fair messutkin lähestyvät ja siellä voi piipahtaa niin esitystä katsomassa kuin yhdistyksen 
ständilläkin.  Alustavien suunnitelmien mukaan yhdistyksen vuosikokous pidetään myös Horse 
fair messujen yhteydessä. Tule siis kuulemaan ja liity mukaan toimintaan!

Viedään yhdessä rotua eteenpäin ja nautitaan yhdessä matkasta! 

Ystävällisin terveisin, Maria Mäntykoski



Irlannincobväkeä laajasti tavoittava Tupsujalka on hyvä väylä myös parin kaikille 
harrastajille ja kasvattajille tärkeän viranomaisasian esille tuomiseen. Koen nimittäin välillä 
asiatiedon välittämisen ongelmalliseksi. Yksittäin julkaistuna se helposti ohitetaan ja 
kevyempiin julkaisuihin se harvoin mahtuu mukaan. Joten tässä kaiken hehkutuksen ja 
show-glitterin sulostuttamana vielä viranomaishuttua vuosilta 2019-2020.
 
Hevosen pidon ilmoitusvelvollisuus on muuttunut. Ruokaviraston nettisivulla on tietoa 
uudesta hevosten pidon ja pitopaikkojen ilmoitusvelvollisuudesta sekä eläintenpitäjä- ja 
pitopaikkarekisterin sähköisestä asioinnista. Aiemminhan piti viranomaiselle ilmoittaa vain, 
jos pidit useampaa hevosta ammattimaisesti. Nyt rekisteröidään jokainen pitopaikka sekä 
pitäjä. Tämä on tarkoitus hoitaa sähköisellä asioinnilla eli:
 
Ruokavirasto on luonut tietokannan hevoseläinten pitopaikoista, jonne kaikkien hevosia 
pitävien on rekisteröitävä hevostensa pitopaikka 31.12.2020 loppuun mennessä. Eli jos 
sinulla on yksikin hevonen, sinun pitää rekisteröityä. Järjestelmän luontiin löytyy syitä sekä 
tautivalvonnasta että eläinsuojelusta.
Tähän mennessä sähköiseen järjestelmään on Ruokaviraston toimesta siirretty aiemmat 
hevosia ammattimaisesti pitävät eli käytännössä "ne aiemmat, joilla oli 6 hevosta ja 
ilmoitusvelvollisuus". Muutamien käytännön ongelmien ilmenemisen jälkeen järjestelmä oli 
suljettava siivouksen ajaksi, juuri nyt ilmoitukset voi toimittaa paperilla ( Ruokavirasto 
  lomakkeet  ). Sähköinen asiointi avataan uudestaan keväällä 2020 eli sitten on aikaa reilu 
6kk ilmiantaa itsensä, jos ei ennestään rekisterissä ole. 
 
Lisäksi viranomaisten suorittamilla tallitarkastuksilla on edelleen ilmennyt puutteita 
lääkekirjanpidossa sekä tunnistusasiakirjoissa. Näin itsekin asioita unohtelevana muistutan 
vielä, että jos koskaan olet ajatellut hevosesi lopulta päätyvän ruoaksi, niin kannattaa 
laittaa ylös myös käsikauppalääkkeiden käyttö esim. Histec tai Oftan Chlora-silmätipat = 
elinikäinen teuraskielto.
Tallinpitäjä on vastuussa siitä, että kaikilla hevosilla hänen tallissaan on ajan tasalla olevat, 
viranomaisen nähtävissä olevat tunnistusasiakirjat asiaankuuluvine merkintöineen 
riippumatta siitä kuka hevosen omistaa. Eli nyt kannattaa hoitaa paperiasiat kuntoon ja kun 
seuraavan kerran vuokraat karsinapaikan, niin tätä(kin) kannattaa hetki miettiä.
 
Tulevina vuosina eläintunnistusjärjestelmälaki uudistetaan ja passeihin sekä niiden 
ulkonäköön on tulossa muutoksia vuonna 2021, mutta vanhat tunnistusasiakirjat ovat 
senkin jälkeen valideja eli voimassa.
 
Tästä "jargonista" huolimatta, iso kiitos kaikille, erityisesti vapaa-aikaansa 
yhdistystoimintaan käyttäville aktiiveille, menneestä vuodesta ja tapahtumista sekä 
menestystä koitoksiin vuodelle 2020!
 

Petra Rimpinen
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KANTAKIRJAN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET



 TUNNISTAMINEN

Hevoseläimen tunnistaminen on osa 
hevosen rekisteröintiprosessia, joka johtaa 
hevosen tunnistusasiakirjan, 
tuttavallisemmin hevospassin, 
valmistumiseen. Tunnistusasiakirja seuraa 
hevosen mukana koko sen elämän. 
Nykyisten säännösten mukaan jopa aivan 
konkreettisesti: passin tulee olla siellä 
missä hevonenkin on, tallissa, 
kilpailupaikoilla, mukana kuljetuksissa.

Tunnistaminen tehdään varsana, mielellään ennen varsan vieroitusta, syntymävuoden 
puolella. Mikäli tunnistaminen päästään tekemään vasta hevosen syntymävuodesta 
seuraavan vuoden puolella, tulee passiin teuraskielto EU-asetusten mukaisesti ja hevosen 
perimä pitää varmentaa testein. 

Suomessa tunnistamisen voi suorittaa tulevasta rekisteröintipaikasta riippuen 
hevosjalostusliiton tunnistaja, eläinlääkäri tai Suomen irlannincobyhdistyksen kouluttama ja 
valtuuttama tunnistaja. Suomen irlannincobyhdistys on kouluttanut ja valtuuttanut omia 
tunnistajia vuodesta 2016 alkaen. irlannincobyhdistyksen tunnistajat tunnistavat vain 
irlannincob-rekisteriin tulevia hevosia.

Varsan tunnistaminen alkaa varsan syntymästä. Varsa saa perimässään geeneissä 
värin,pyörteet sekä vanhempiensa 
DNA:ta. Väri ja pyörteet sekä 
karvapeitteen kuviot piirretään 
tunnistuspiirrokseen. Myös EU-asetusten 
vaatima mikrosirun asennuspaikka 
merkataan  samaan tunnistuspiirrokseen, 
joka sitten kopioidaan sellaisenaan 
tunnistusasiakirjan osaksi. DNA-perimä 
vahvistetaan jouhinäytteellä tunnistuksen 
yhteydessä.

Varsan väri usein muuttuu varsakarvan 
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vaihtuessa sekä mahdollisten diluutiogeenien 
vaikutuksesta vuosien varrella. 
 Tunnistuspiirrokseen merkataankin 
tunnistushetkellä nähty väri. Koska lopullinen 
väri saattaa tulla näkyviin vasta myöhemmin, 
asiakirjoiohin merkitty väri saattaa poiketa 
aikuisen hevosen oikeasta väristä. 
Tunnistusasiakirjaan merkittyä väriä ei enää 
myöhemmin pääse muuttamaan.

Tunnistuksen yhteydessä on myös lisämaksusta 
mahdollista testata mm- PSSM1-geeni sekä 
värigeenit. Näiden testien tekeminen ei 
kuitenkaan ole pakollista, vaan perustuu täysin 
omistajan omaan haluun.

Varsa tulisi siis tunnistaa syntymävuotensa aikana, mutta aikaisintaan kuukauden ikäisenä. 
Tämä menettely varmistaa katkeamattoman tiedon varsan omissa tiedoissa sekä poistaa 
teuraskieltomerkinnän mahdollisuuden. Maitovarsa on myös tunnistajalle usein mukavampi 
kohde, kuin vuotias. Maitovarsaa on helpompi käsitellä emän rinnalla, ja harvoin vielä sen 
suurempia temppujakaan on keksitty. Tärkeintä on kuitenkin, että maitovarsana 
tunnistaminen yleensä myös takaa tapahtumasta mukavamman kokemuksen hevoselle. 
Se helpottaa varsan loppuelämän yhteistyötä vieraiden ihmisten kanssa.

Kun tunnistaja on kutsuttu, ja 
päivämäärä sovittu, tulisi 
tunnistuksen sujuvuuden 
kannalta varsan olla ainakin 
totutettu riimuun ja osata 
seisoa käytävällä joko kiinni 
seinässä tai omistajan 
pitämänä. Omistaja voi myös 
etukäteen valmistella varsaa 
sirutusta varten hieman 
nipistelemällä tai tökkimällä 
varsaa molemmin puolin 
kaulalle. Varsa olisi hyvä 
myös totuttaa trimmerin 
ääneen ennen tunnistajan 
tuloa, sillä tunnistuksen 
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Varsan väri usein muuttuu 
varsakarvan vaihtuessa sekä 
mahdollisten diluutiogeenien 

vaikutuksesta vuosien varrella. 
 Tunnistuspiirrokseen 

merkataankin tunnistushetkellä 
nähty väri. Koska lopullinen väri 

saattaa tulla näkyviin vasta 
myöhemmin, asiakirjoiohin 

merkitty väri saattaa poiketa 
aikuisen hevosen oikeasta 

väristä. 



yhteydessä ajellaan sirutuspaikasta pieni kohta paljaaksi 
hygieniasyistä. Nyrkkisääntönä voisi pitää, että varsan 
tulisi olla käsitelty ennen tunnistusta niin, ettei tilanteessa 
koituisi omistajalle, tunnistajalle tai varsalle itselleen 
vaaraa. Stressi, jota valmistelematon varsa kokee 
siruttaessa voi olla monen pulman juuri myöhemmässä 
koulutuksessa. 

Tunnistamisen esivalmisteluun kuuluu myös rekisteröintiä 
varten tehtävät paperityöt. Tunnistamista varten tulee olla 
etukäteen täytettynä emän astutustodistus sekä varsan 
syntymätodistus niiltä osin, kuin kasvattaja pystyy ne itse 
täyttämään. Nämä lomakkeet saa kätevästi tulostettua 
yhdistyksen kotisivujen etusivulta osoitteesta 
www.irlannincobyhdistys.fi.

Kun tunnistaja saapuu paikalle, olisi suotavaa, että kaikki olisi valmista tunnistusta varten. 
Vastuullinen kasvattaja huolehtii paperien valmistelun lisäksi että varsa on mahdollisimman 
puhdas ja odottaa sisätiloissa tunnistajan saapumista. Mikäli varsa on hankalassa 
käsittelyvaiheessa tai omistaja itse on käsittelyssä epävarma, on myös hyvä varata 
apukäsiä tilanteeseen.

Kun kaikki on varsan asiakirjat on paikanpäällä 
käyty läpi ja tunnistuspiirros tehty, asetetaan 
varsalle mikrosiru. Se tulee kaulan jommalle 
kummalle puolelle ja viedään lihaksen sisään 
neulan kanssa. Toimenpide itsessään kestää 
muutaman sekunnin, mutta monelle varsalle se on 
hyvin pitkä aika. 

Pistos lähes aina yllättää varsan ja avustajien 
kannattaakin varautua erinäisiin eteenpäin- tai 
sivulle päin kohdistuviin pomppuihin; onpa joskus 
nähty varsan suuntaavaan jopa emänsä mahan alle 
suojaan. Tilanteessa on kuitenkin muistettava, että 
mitä enemmän varsa pääsee pomppimaan tai 
hyppimään, sitä suurempi riski on pistohaavan 
repeämille ja infektoitumiselle. Siksi 
toimenpiteeseen on äärimmäisen hyvä varautua 
niin omistajan kuin varsankin.
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LUKU I osa A – Tunnistustiedot (jatkuu)  
SECTION I Part A-Identification details (continued) / SECTION I Partie A-Identification détails (continuer) 
 
(3) Kuvaus / Description / Signalement 
(3)(a)    VÄRI: 
Colour / Robe:       

 
 

Syntymäaika / Date of birth: 
Date de Naissance: 

(3)(b)   PÄÄ:                                                    
Head / Téte:      

 
 

(3)(c)  V-ETUJALKA: 
Left Foreleg /Ant.G:   

 
 

(3)(d)  O-ETUJALKA: 
Right Foreleg/Ant.D: 

 

(3)(e) V-TAKAJALKA: 
Left Hindleg / Post.G 

 
 

(3)(f) O-TAKAJALKA: 
Right Hindleg/Post.D: 

 
 

(3)(g)  RUNKO: 
Body / Corps: 

 
 

(3)(h)TUNTOMERKKIT:  
Markings / Marques: 

 

(9)   PÄIVÄMÄÄRÄ: 
       Date / Le  

 

(10) PAIKKA: 
District / Circonsciption 
 
 

 
 

(11) ALLEKIRJOITUS ja LEIMA Toimivaltaisen henkilön tai viranomaisen: 
Signature & Stamp of qualified person or competent authority::  
Signature et cachet du la personne qualifée  ou de l`autoritée competente:                                                         

3  MIKROSIRUN PAIKKA  /  TRANSPONDER PLACE 
Mikrosiru merkitään kirjaimella (M) kohdissa 12 tai 13 
Valkoiset merkit merkitään punaisella, pyörteet mustalla. 
Place where microchip is has to be shown as (M) in 12 or 13 
White markings to be shown in red and the whorls in black. 

           UELN-Numero  /  UELN-Number 

             246002IC 

          
  
         Kantakirja täyttää numeron / Studbook fill in the number 
 

        MIKROSIRU NUMERO / CHIP NUMBER__ 
 
                             Tarra / Sticker 

http://www.irlannincobyhdistys.fi
http://www.irlannincobyhdistys.fi


 Kun toimenpide on ohi, tunnistaja tai omistaja 
painaa haavaa niin kauan, kunnes verenvuoto 
lakkaa. Se takaa yleensä sirukapselin 
pysymisen sisällä. Kun vuoto on lakannut 
haavan tulisi antaa olla rauhassa kunnes haava 
paranee ja rupi irtoaa itsekseen. Mikäli 
pistoskohta kuitenkin osoittaa infektoitumisen 
merkkejä, kuten paiseen muodostumista tai 
märkimistä, tarkoittaa se sitä, että haavaan on 
todennäköisesti varotoimista huolimatta 
päässyt bakteeri. Tulehtuneen haavan kanssa 
kannattaa ottaa viipymättä yhteys 
eläinlääkäriin.

Tunnistaja ottaa käydessään mukaan kaikki asiaan liittyvät paperit, sirunumerot sekä 
jouhinäytteet ja toimittaa ne kantakirjan rekisteröijälle sekä antaa kasvattajalle laskun 
käynnistä. Kilometrikorvaukset tulevat maksettavaksi käynnin yhteydessä. Valmis 
tunnistusasiakirja lähetetään omistajalle, kun kaikki maksut on asiaankuuluvasti maksettu.

Yhteenvetona:
1. Kun tunnistuksen tarve tulee, ota ajoissa yhteys yhdistykseen tai suoraan 

lähimpänä asuvaan tunnistajaan ja sovi tunnistusaika varsan syntymävuodelle.
Yhteystiedot löydät kotisivuiltamme.

 
2. Tulosta ja täytä kotisivuiltamme www.irlannincobyhdistys.fi varsan 

syntymäilmoitus sekä ota valmiiksi esiin varsoneen tamman astutusilmoitus.
 

3. Valmista varsa tunnistukseen etukäteen ja valmistaudu tunnistushetkeen ajoissa 
ja huolella.

 
4. Tarkkaile sirutushaavaa, mutta anna sen parantua rauhassa.
Mikäli sinulla on epäilys infektiosta, ota yhteys eläinlääkäriin.

 
5. Nouda varsan tunnistusasiakirja  postilaatikostasi parin viikon sisällä 

tunnistuksesta.
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Miten ja milloin tupsullisesta hevosesta tulee irlannincob? 

ROTUTARKASTUS

Hevonen voi syntyä tunnetuista irlannincob-vanhemmista suoraan rotuun, mutta se 
voidaan myös ottaa rotuun erikseen, jos se on riittävän rotutyypillinen. 

  rlannincobien kantakirja on ns avoin kantakirja, eli tiettyä todettua polveutumisketjua ei 
vaadita kantakirjan rekisteriin merkitsemiseksi on hevonen siis mahdollista rotuun oton 
kautta viedä osaksi irlannincobjalostukseen käytettävien hevosten rekisteriä. Kantakirjaa 
Irlannissa aikoinaan perustettaessa ajatuksena oli näin kerätä rotutyypin täyttävä 
populaatio rodun tulevaisuutta ajatellen. 

 Vaikka koko ajan enemmän hevosia syntyy suoraan rekisteriin, joskus aina kohdalle sattuu 
varsa, jonka koko suku tai toinen vanhemmista tuntematon. Tällaisia ovat usein esimerkiksi 
irlannincob tamman kohtutuontina Suomeen tulevat varsat. Kun varsa on tullut maailmaan, 
sille voidaan tehdä tunnistamisen lisäksi rotutarkastus.

Rotutarkastuksella tarkoitetaan osittain- tai kokonaan suvuttoman hevosen 
rotutyypillisyyden tarkastamista ennen sen rekisteröintiä irlannincobkantakirjaan. Tällä 
pyritään turvaamaan, että avoimen kantakirjamme rekisteriin päätyy vain hevosia, jotka 
täyttävät rotutyypillisyyden kriteerit ja sopivat jalostukseen. Pitkällä aikavälillä sillä on suuri 
merkitys rotumme kehittymiselle ja jalostusohjesäännön pitävyydelle.

  Euroopassa on useita rekisterijärjestelmiä, joihin tupsujalkoja rekisteröidään ja kaikki 
maahan saapuvat karvajalkahevoset 
eivät siksi ole irlannincobeja. 
Yleisimpiä roturekisterejä, joihin 
näitä hevosia on merkitty ovat 
t i nke r- , gypsy cob- ja pet 
society-rekisterit, mutta onpahan 
joskus törmätty britt i läiseen 
miniatyyri- hevospassiinkin.

S u o m e s s a t o i m i i v a i n 
ir lannincob-kantakir ja, joten 
rotutarkastuksemme keskittyvät 
si ihen, täyttääkö hevonen 
irlannincobien rotumääritelmän ja 
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voidaanko se näin rekisteröidä irlannincob-rekisteriin. Toisinaan tulee eteen pyyntöjä 
rotutarkastaa hevosia, joissa on osa irlannincobia ja osan tiedetään olevan jotain muuta 
rotua, kuten vaikkapa suomenhevonen. Tällainen roturisteytys luetaan lähtökohtaisesti Irish 
Cob Part Breed -hevosiin ja sitä ei ole mahdollista merkitä irlannincobien roturekisteriin. 
Suomessa nämä hevoset kuuluvat Suomen Hippoksen hevosrekisterii, mutta joissakin 
Euroopan maissa on oma kantakirja Part Breedeille.

Rotutarkastus voidaan tehdä siis hevoselle, jolla on joko osittain tai kokonaan tuntematon 
suku, ja suvun tunnettu osa kuuluu takaisinjalostusohjemassa listattuihin rotuihin. Lisäksi 
hevosen pitää tietysti vielä yksilönä täyttää rotutarkastuskaavakkeen kriteerit ollakseen 
irlannincob. Hevoselle, joka on aiemmin rekisteröity irlannincob-rotunimellä johonkin 
toiseen rekisteriin, ei tehdä rotutarkastusta.

Rotutarkastuksessa tehty arviointi ei myöskään ole verrattavissa näyttelyarvosteluun, vaan 
antaa vain kuvan siitä, kuinka paljon hevosessa on irlannincob-jalostusohjesäännön 
mukaisesti jalostettavaa irlannincobia.

Käytännössä rotutarkastus on nopea toimenpide hevosen kotitallilla. Jos kyse on 
vanhemmasta hevosesta, jolla jo on tunnistusasiakirja, rotutarkastaja arvioi hevosen 
rotutyypillisyyden, ottaa DNA-näytteen ja tarkistaa mikrosirun olemassaolon ja tietojen 
paikkansapitävyyden. Mikäli on epäilys, ettei hevosella ole sirua, on hyvä pyytää 
eläinlääkäri/tunnistaja siruttamaan hevonen ennen rotutarkastusta. Osa 
rotutarkastajistamme on käynyt tunnistaja-koulutuksen, joten mikrosirun puuttuessa he 
voivat sen laittaa. 

Mikäli siis olet tuomassa 
tupsujalkaa ulkomailta, tai 
tupsujalkasi varsoo tullessaan 
salamatkustajan, kannattaa 
ottaa yhteys rotutarkastajiimme 
rotutarkastuksen 
suorittamiseksi.

Artikkeli: Mia Miettinen ja 
Kristiina Peltonen

Kuvat: Mia Miettinen
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Hevosen hyvinvoinnin kannalta kärkikolmikkoon puhtauden ja liikunnan lisäksi kuuluu ruokinta. 
Irlannincobeilla, jotka ovat jalostettu maassa, jossa vihreitä, ravintoarvoltaan köyhiä laitumia on 
tarjolla läpi vuoden, on joskus vaikea päästä ruokinnassa tasapainoon.

HEVOSEN NURMIREHUT
 
Nurmirehut eli kuivaheinä, 
esikuivattu säilöheinä ja laidun 
muodostavat perustan 
hevosen ruokinnalle. Siksi 
on tärkeää tietää vähän 
syvemmin korsirehusta. 
Olen hevosheinän tuottaja 
käytännön ruokkimista 
toteuttanut omalla tallilla 
hoitohevosille sekä omille 
cobeille. Tähän artikkeliin 
olen koonnut muutamia 
hyvän korsirehun kriteerejä sekä yleistä tietoa korsirehusta.  Artikkelin 
pohjana on Hevosten nurmirehut 2009 –seminaarin aineisto sekä omakohtaiset 
kokemukset heinän viljelijänä sekä hevosten hoitajana ja talliyrittäjänä.

Suomalaiset hevoset syövät kuivaksi heinäksi laskettuna noin 0,5 milj. kg nurmirehuja 
päivässä. Vuositasolla tämä tekee noin 180 milj. kg. Suosituin korsirehu on kuivaheinä 
vaikkakin esikuivattu säilöheinä on nostanut suosiotaan. Kuivaheinän varastointi tuottaa 
nykyisin kosteina ja lämpiminä talvina onglemia sillä kuivaheinä homehtuu herkästi. 
Esikuivatulla säilöheinällä tätä ongelmaa ei ole.  Lisäksi varastointi on kätevää vaikka 
ulkona taivasalla sillä erillistä varastointitilaa ei tarvita.

Hyvälaatuinen korsirehu on monipuolinen ravintoaineiden lähde hevosille. Siitä saa 
energiaa, valkuaisaineita, vitamiineja ja kivennäisiä. Tutkimuksen mukaan hyvin 
korsirehuvaltaisella ja jopa yksinomaan korsirehuruokinnalla pystytään tyydyttämään 
valmennuksessa olevan kilpahevosen energiantarve.

Rehujen huonon ravintolaadun seurauksena riski ravintoaineiden puutoksista kasvaa. 
Tällöin ruokinnan täydentäminen vaikeutuu ja ravintoaineisen saannissa 
epätasapainotilanteet lisääntyvät. Huono ravintoainelaatu näkyy mm. varsojen huonona 
kuntona, laihuutena ja  hitaana kasvuna ja kehityksenä, nivelten täyttymisenä ja toistuvina 
ruoansulatuskanavan häiriöinä esimerkiksi ripulina. Myös tammojen maidontuotanto ja 
urheiluhevosen suorituskyky heikkenevät.
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Edellä mainituista syistä on hyvä pyytää heinäntuottajalta vähintään perusrehuanalyysi, 
jotta pystytään tarkistamaan sulavuus (D-arvo ja NDF- kuitu) sokeripitoisuus, 
valkuaisaineet (SRV) sekä kivennäisaineet (kalsium ja fosfori Ca-P). Rehuanalyysista 
tuonnempana.

KUIVAHEINÄ

Kuivaheinä on perinteinen hevosen korsirehu. Heinä kuivatetaan niiton jälkeen joko pellolla 
ja paalataan tai kerätään niiton jälkeen noukintavaunulle ja siirretään heinäkuivuriin 
kuivumaan irtoheinänä ja paalataan asiakkaalle tarvittava määrä kerrallaan. Jälkimmäinen 
tapa on varmin keino saada homeetonta kuivaheinää koska heinä kuivuu kuivurissa 
ilmavasti suurten puhaltimien ja lämmön avulla. Kuivaheinän ka (kuiva-aine) on yleensä 
85-87%.

Kuivaheinän pölyäminen on riski hevosten hengitysteille ja saattaa aiheuttaa pahimmassa 
tapauksessa puhkurin. Vaikka heinä olisi täysin homeetonta, se saattaa siitä huolimatta 
pölytä jonkin verran johtuen mm. varastopölystä, maa-aineksista tai heinän osien 
rikkoontumisesta (tähkä ja lehden osat). Kuivaheinän annostelu on noin 1,5 kg/100kg 
hevonen.

ESIKUIVATTU SÄILÖHEINÄ

on maittava korsirehu. Omien kokemusten mukaan hevoset, jotka aiemmin ovat syöneet 
kuivaheinää ja siirtyneet säilöheinän syöjiksi, eivät enää kuivaheinää tahdo syödä. Hyvä 
esikuivattu säilöheinä tuoksuu raikkaalle, on pölytöntä ja homeetonta ja väriltään vihreätä 
tai kullanruskeaa (vaaleanruskea).

Esikuivattu säilöheinä nimensä mukaisesti esikuivatetaan pellolla niiton jälkeen. 
Esikuvatusaika on ilmoista riippuen noin 2 vuorokautta.  Tämän jälkeen säilöheinä 
paalataan joko pyöröpaaleihin (olemassa erikokoisia) tai kanttipaaleihin ja kääritään 
muoviin, jota on vähintään 8 kerrosta/paali. Mitä kuivempi raaka-aine sitä enemmän 
tarvitaan muovikerroksia. Paalit voidaan varastoida taivasalle kunhan pidetään huoli 
etteivät eläimet pääse puhkomaan muoveja tai vesi keräänny varastointipaikalle.

Esikuivatussa säilöheinässä on enemmän kosteutta kuin kuivaheinässä. Yleisesti 
esikuivatun säilöheinän kuiva-aine% on noin 40-70. Tästä johtuen ruokinnassa tulee ottaa 
huomioon oikea annostelu. Nyrkkisääntönä voidaan pitää noin 1,5 x kuivaheinämäärä.

Hyvin kuivan säilöheinän ongelma on virhekäyminen, jonka ”oireena” on yleensä rehun 
joukossa näkyvä hiiva ja joskus ”kiljumainen” tuoksu. Hiivan tunnistaa 
perunajauhomaisesta koostumuksesta sekä leivontahiivan tuoksusta eikä sinänsä ole 
vaarallista mutta ikävää joka tapauksessa eikä lainkaan toivottavaa. Säilöntäaineet eivät 
toimi ja käymistä ei tapahdu 70+% ka ja tällöin ainoastaan hyvin tiukkaan paalattu paali 
sekä riittävä muovikerros takaavat säilyvyyden.
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Joskus säilöheinäpaalin muovi saattaa rikkoontua ja tuohon kohtaan yleensä alkaa 
kasvamaan hometta. Asiantuntijoiden mukaan yksittäiset home-esiintymät eivät haittaa 
paalin syöttöä. Homekohta revitään tarkasti pois ja lopun voi turvallisesti annostella 
hevoselle. Tässä kohtaa on hyvä aistinvaraisesti tarkastella paalia (ulkonäkö, tuoksu). 
 Pilaantunut säilöheinä saattaa haista voimakkaasti etikalle (etikkahappo) tai 
oksennukselle/vanhalle maidolle (voihappo). Tällaista paalia ei tulisi syöttää hevoselle.

 

REHUANALYYSI

Jokaisen heinäntuottajan tulisi teettää rehuistaan vähinään perusanalyysit joista käy ilmi 
ravintoarvot sekä kivennäisarvot. Selvitän tässä hieman analyysituloksen käsitteitä. 
Esimerkki analyysituloksesta:

 

 

D-arvo kertoo kuinka suuren osan rehun kuiva-aineesta hevonen pystyy käyttämään 
hyväkseen ruoansulatuksessa. Tavoite on yli 60% (62-68).

Kuiva-aine (ka) kertoo paljonko rehussa on kosteutta/kuiva-ainetta. Esimerkissä 514 g 
kuiva-ainetta /kg rehua ja loppu on vettä.

Raakavalkuainen on rehussa oleva kokonaisvalkuaismäärä. Tavoite on noin 11-13%.

NDF on solunseinämäkuitua, joka muodostuu pääasiassa selluloosasta, hemiselluloosasta 
ja ligniinistä. Näiden sulavuus ei ole yhtä hyvä kuin solunsisällysaineiden ja myös niiden 
sulavuus vaihtelee enemmän. Rehun solunseinämäaineiden määrän lisääntyessä niiden 
sulavuus yleensä heikkenee ja rehun energia-arvo pienenee. Kasvin vanhetessa 
solunseinämäainesten määrä lisääntyy jonka seurauksena rehun sulavuus eli D-arvo 
pienenee eli energian saanti vähenee (vrt. heinäkuussa korjattu ja paalattu nurmi). Tavoite 
on noin 62%.

Sokeri ilmoitetaan rehun kokonaissokerimäärä. Tämä arvo sisältää myös fruktaanin (se 
varsinainen pahis osalle kaviokuumeherkistä hevosista). Sokerin viitearvoina voidaan pitää 
50-150 g/kg ka.

Ry-arvo kertoo rehun tarjoaman energiamäärän. 1 ry=11,7 Mj ja 1 Mj=0,0855 ry.
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Koostumus

D-arvo 70 %/ka
Kuiva-aine 51,4 %

Raakavalkuainen 6,7 %/ka
Solunseinäkuitu (NDF) 48,2 %/ka

Sokeri 241 g/kg/ka

Rehuarvot

Ry-arvo 0,92 ry/kg ka

SRV 30 g/kg ka 

(analyysituloksissa näkyvät myös korvausluku, OIV ja PVT 
arvot mutta nurmirehuseminaarissa saadun tiedon mukaan 
ne eivät ole hevosrehuanalyysissä välttämättömiä arvoja ja 

siksi en niitä tähänkään laittanut)

RUOKINTATIETOUTTA



SRV eli sulava raakavalkuainen kertoo sen valkuaismäärän rehussa, jonka hevonen pystyy 
käyttämään hyväkseen ruoansulatuksessa.

Kivennäisaineista saa erillisen analyysituloksen jos sellainen on tilattu. 
Esimerkkitapauksessamme peruskivennäiset olivat seuraavat:

Kalsium (Ca) 4,4 g/kg ka
Fosfori (P) 2,2 g/kg ka
Kalium 21,7 g/kg ka
Vaikka rehuanalyysi on tärkeä apuväline hevosen ruokintaa suunniteltaessa, tulee kuitenkin 
muistaa, että se on ainoastaan viitteellinen.  Yleisesti ottaen heinäntuottajat teettävät 
analyysit peltolohkottain ja sadottain. Yleinen analyysinäytteiden määrä on 
yksi/peltolohko/sato.

LAIDUN

Laidun on erinomaista rehua hevoselle ja laiduntaminen on lähimpänä hevosen luonnollista 
syömistapaa ja käyttäytymistä mitä nykyisessä hevosenpito-olosuhteissa pystytään 
hevoselle tarjoamaan. Laidunruoho on hyvä rehu mahahaavapotilaille, varsoille, tiineille 

sekä imettäville tammoille. 
Laitumella ei myöskään 
esiinny stereotypioita eli 
käytöshäiriöitä. Erityisesti 
varta vasten viljelty laidun 
sopii siitos- ja kilpahevosille 
sekä varsoille. Vanhat ja 
vähän köyhemmät laitumet 
vastaavasti soveltuvat hyvin 
muille hevosryhmille. 

Laiduntamista suositellaan 
käytettäväksi enemmän eli 
noin 35% hevosen koko 
vuotuisesta rehuntarpeesta 
voidaan täyttää 
laidunruokinnalla.

Laitumen hoidossa on tärkeätä muistaa riittävät lannoitukset, laidunkierto ja 
puhdistusniitot. Myös heinälajikkeiden valinnan tärkeyttä ei sovi unohtaa sillä eri heinälajien 
maittavuudessa ja kestävyydessä on eroja.

Ypäjällä tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että ruokonata/niittynurmikka- ja timoteilaitumet 
olivat maittavimpia ja muut lajit taas vähemmän maittavia. Kuitenkin todettiin, että hevoset 
toki söivät myös vähemmän maittavia lajeja vaihtelun vuoksi kuten myös rikkakasveja 
valikoiden. 

Kristiina Parkkila
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yhteydenotot ja kyselyt:
pia-maria.nyholm@kotiposti.net

YHDISTYKSEN MYYNTITUOTTEET
T-paita

Mallit ja värit:
Ladyfit/unisex, musta ja pinkki

Hinta: 20€/15€+postikulut

Tulossa valikoimaan myös pitkähihainen 
t-paita!

Vetoketjuhuppari

Mallit: Värit:
Kids/Ladyfit/Unisex Valkoinen, musta, 
pinkki, turkoosi

Lasten koot (tilauksesta) 35€ + postikulut

Aikuisten koot (XS, S, M, L, XL) 38€ 
+postikulut

Pipot, koko onesize

Värivaihtoehdot: musta, harmaa, 
valkoinen, violetti, sininen ja pinkki

Hinta: 15 €+postikulut

mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
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