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Annika Varjo 
Kierikkalantie 57 

21310 Vahto 
p. 050-5672930 

annika.varjo@gmail.com 
Varapuheenjohtaja, Lehtitoimikunta 

Hanna-Leena Häkkilä 
Niskakankaantie 271 

85500 Nivala 
p. 040-7202409 

hanna-leena.hakkila@kotinet.com 
Sihteeri, Myyntituotteet, Kilpailuluvat (SRL) 

Tiina Saranpää 
Kittholmantie 24 
68910 Pännäinen 
p. 050-5702564 

tiina.saranpaa@multi.fi  
Rahastonhoitaja,Jäsensihteeri 

Kristiina Peltonen 
Räävelintie 5 L 
02780 Espoo 

p. 0400-505644 
kristiina.peltonen@pp.inet.fi  
Jalostusvaliokunta, Varajäsen 

Mirja Salinkangas 
Valkeajärventie 592 
61100 Peräseinäjoki 

p. 050-3270318 
mirja.salinkangas@gmail.com 

Webmaster

Suomen Irlannincobyhdistys ry. 
info@irlannincob.net

MUISTATHAN MAKSAA JÄSENMAKSUSI 2010
JÄSENMAKSUT
• 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.

TUPSUJALKA ILMOITUSHINNAT
Takakansi 30 eur
Sisäkansi 25 eur

1/1 s. 20 eur
1/2 s. 15 eur
1/4 s. 10 eur

Markkinoiden rivi-ilmoitukset 5 eur / 
max. 5 riviä

jotta jäsenyys ja osallistumisoikeus ko-
kouksiin säilyisivät. Samoin Tupsujalka- 
jäsenlehden tulo keskeytyy mikäli jäsen-

maksua ei ole ajallaan hoidettu. 

Yhdistyksen tilinumero: 
Nordea 111330-608675. 

Käytä viitteenä jäsennumeroasi.

OSALLISTU LEHDENTEKOON!
Lehti kaipaa koko ajan hyvälaatuisia 
valokuvia, kirjoituksia, piirustuksia, 

hevosesittelyitä, jne. 
Kaikki materiaali on tervetullutta ja sen 

voi postittaa suoraan päätoimittajlle 
joko sähköisesti tai perinteisellä postilla.

Seuraava lehti ilmestyy 
viikolla 37.

Ilmoitukset ja muut aineistot lehteen 
15.8.2010 mennessä.

Päätoimittaja: Annika Varjo
Kierikkalantie 57, 21310 Vahto

annika.varjo@gmail.com



Yhdistyksen edustajat eivät päässeet lähte-
mään Irlannissa pidettyyn kansainväliseen 
konferenssiin. ICS Ltd on perustanut kan-
sainvälistä yhteistyötä varten ICS Internatio-
nal –osaston. Tällä osastolla tulee olemaan 
kokous ensi syksynä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 
jouduttiin siirtämään pidettäväksi syyskoko-
uksen yhteydessä. Kevätkokoukseen ei osal-
listunut riittävästi jäseniä ja kokousta ei saatu 

päätösvaltaiseksi. Toivonkin että jäsenistö ot-
taisi asiakseen osallistua syyskokoukseen.

Omasta puolestani toivotan onnea kaikille 
joilla on tähän mennessä syntynyt varsoja. 
Vielä on varsoja tulollaan ja orivalintojakin jo 
on tehty.

Hyvää kesän odotusta!

Kristiina Parkkila

Puheenjohtajan palsta
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Mutta nyt asiaan...minä olen muuttanut 
Hollannista tammikuussa 2009 tänne ihanaiseen 
Suomeen, asustelen kahdenheppa-kamun 
kanssa Mäntsälässä. Olen syntynyt 1.3.1996, 
luonteeltani olen lempeä ja rakastettava, 
pidän hyvin paljon harjailusta ja kaikenlaisesta 
hoitamisesta.

Emäntäni on aina kuulemma ihaillut 
Irlannincobeja (ymmärrettävästi) ja minun 
kaltaistani hurmuria etsittiin Juha Ruutsalon 
avustuksella jonkin aikaa. Olen vähän niinku 

sellainen monitoimipolle, osaan vetää 
kärryjä, rakastan maastoilua ja metsissä 
samoilua,selässäni on myös vikelletty ja 
tehty kaikenlaisia jumppatemppuja. Nyt nuo 
ihmiseni ovat hurahtaneet kouluratsastukseen 
ja meikäpolle on oppinut kaikenlaisia uusia 
juttuja, se on aika mukavaa hommaa. Joskus 
kuitenkin innostun liikaa , sillon heittelen 
iloisesti pari pukkia ja kirmailen ympäri kenttää, 
jos portti sattuu olemaan auki, ampaisen tietty 
siitä ulos ja kaarran tallin pihalle katsomaan 
mitä kaverit puuhailevat. Tiedän kyllä ettei 

Terve kaikki irlannincob-ystävät, saanen esittäytyä teille, minun nimeni on HENK 
alias Hemuli, Hemu, Henkseli, Hepuli-Heikki ja Henksuli:) Minulla on erittäin 
monta lempinimeä, se johtunee varmaankin siitä että kotiväkeni mielestä 
rakkaalla lapsella täytyy olla monta nimeä, kyllä   lempinimiä on vielä pari lisääkin 
mutta niitä ei nyt tarvitse mainita, kyseisiä nimiä kuulen käytettävän joskus 
(hyvin harvoin), vain silloin kun olen kovin itsepäinen ja tuittuileva tupsujalka.

Esittelyssä HENK
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T -PAITA Paitaa on saatavissa tumman-
vihreänä ja mustana. Myös muutamia 

paitoja lasten kokoa löytyy vielä. 
Aikuisten kokoja on väliltä S - XL. 

Hinta: 15 € + postikulut.

Tilaukset:
hanna-leena.hakkila@

kotinet.com

Muut myyntituotteet:
www.irlannincob.net

SEURATUOTTEET Yhdistyksen logolla varustetut

5

T -P
vi

ET Yhdisty

Hin

M

KASSI
Luonnonvalkoinen
kangaskassi Hinta: 
5 €, sis. postikulut

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

tuosta hyvää seuraa mutta mulla on mun 
luonto;) Takaisin kentälle joutuu aina, enkä mä  
sitten taas muutamaan päivään viitsi jekkuilla. 
Näyttelyssä olen ollut kaksi kertaa ja saanut 
hyvät arvostelut. Ensimmäinen näyttelyreissu 
meinasi peruuntua ennenkun alkoikaan kun 
ihmiseni yrittivät houkutella meitsiä sellaseen 
sillipurkkiin, sanoivat traileriksi, kyllä kuulkaa 
hirvitti ja yritin pullikoida kaikinkeinoin vastaan 
mutta turhaan....herkulliset omenat ja kaurat 
veivät voiton, astuin kuin astuinkin sillipurkkiin 
sisälle, se olikin ihan rento mesta, maisemat 
vaihtui ja evästä riitti:)) Näyttely paikalla taas 
tuo koppi hirvitti ja lastaus kesti tunte- roisen 
verran, silloin meinasi kyllä hermot mennä ihan 
kaikilta ja siitä alkoi rankka treeni, joka päivä 

koppiin ja ulos, koppiin ja ulos. Nykyään mua 
jo vähän naurattaa toi menneisyys kun astelen 
koppiin varmoin askelin :)

Kyllä tää hevosen elämä on rattoisaa 
varsinkin kun kesä on edessä, pääsee laitsalle 
kirmailemaan ja syömään ihanaa tuoretta 
ruohoa nam! Hirnahdan terveiset kaikille 
hepoille omistajineen.

T. Hemu ja sihteerinsä Nina ja Minna
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26.11.2009 Torstai: Laku on tiineenä ja saa-
daan vihdoin sikiö vakuutukseen.

27.11.2009 Perjantai: Miten joku voi olla niin 
täynnä energiaa?! Liikunta on muutettu pel-
käksi maastoiluksi koska kouluratsastus ei ole 
Lakun lempipuuhia niin ei tässä siunatussa tilas-
sa sillä kiusata. Maastossa mennään reippaasti, 
mutta koko ajan pysähdellään kyttäämään ja 
pörisemään, epäilekö se että metsässä liikkuu 
pikku-ukkoja jotka vievät pieniä ja suloisia kan-
tavana olevia tammaraukkoja mukanaan?

1.12.2009 Tiistai: Niin se energia muuttuu ja 
mielialat myös. Tänään ei halua lenkille ja ei 
myöskään talliin sisälle, justjust.

8.12.2009 Tiistai: Energiaa piisaa ja nyt pitää 
vielä ylistää että vaikka koipi nousee reippaasti, 
me ei kuitenkaan pöllöillä :) Lisää tällaista.

20.12.2009 Sunnuntai: Tulihan se sieltä, 
maastopöllöily.

26.12.2009 Lauantai: Laku on energiapommi 
Ruokaakaan ei voi syyttää tässä tapauksessa. 
Kai se nyt vielä kantavana on..?

27.12.2009 Sunnuntai: Mahtava lumisade. 
Kaverukset pääsivät kimpassa laitumelle kir-
maamaan ja kyllä muuten kirmattiin! Ja tuli 
upeita kuvia.

31.12.2009 Torstai: Uudenvuoden aatto. 
Maaseudulla alkoi jo viideltä täyttä häkää am-
puminen. Viime vuonna ei ollut mitään kiirettä 
ottaa hevosia sisälle, ne kun eivät reagoineet 
ampumiseen mitenkään. Nyt kun Vappu on 
meillä ekaa uutta vuotta, huomataan että pa-
nikoitunut seura tekee rauhallisenkin hevosen 
sekopäiseksi. Huhhuh. Edesmennyt Jätkä olikin 
luonteeltaan oikea Suomen Sotaratsu.

3.1.2010 Sunnuntai: Voi Lakua, lunta on tul-
lut niin paljon että pienemmät puut ovat ihan 
kaarella ja ne ovat PELOTTAVIA! Niiden alta su-
jahdetaan ja kovin. Mua naurattaa. Se on kyllä 
niin hassu eläin.

6.1.2010 Keskiviikkoa: Tänään mitataan taas 
vatsanympärys, meidän silmissähän vatsa on 
kasvanut, mutta ei mitan mukaan. Epäluuloi-
nen olo. 

9.1.2010 Lauantai: Verenpaine nousee punai-
selle, tää tämma ei taaskaan suostu tulee talliin 
sisälle. ”Kehuin” Lakua Petelle: Se on niin kiu-
kutteleva, oikutteleva, kovapäinen otus ja silti 
niin suloinen, sellainen perustamma. Kuulemma 
ihan samanlainen kuin minä, sellainen oikuttele-
va perustamma :D Ja kenelle muulle se purkaisi 
kiukkuaan ja oikkuaan kuin mulle, jonka kanssa 
ollaan ja tehdään koko ajan yhdessä. Se on niin 
rakastettava pikku samettiturpa.

13.1.2010 Keskiviikko: Energia hävinnyt, säik-
kyily tullut tilalle, nyt pelätään kaikkea mah-
dollista. Pitäiskö alkaa taas käyttää  maastossa 
satulaa?

2.2.2010 Tiistai: Maastoillaan taas ilman sa-
tulaa, jotenkaan ei vaan tohdi kiristää vyötä ja 
näin on lämpimämpikin. Vakuutusmyyjä soitti, 
vastasin puhelimeen ja vastaan tuli lumilinko-> 
hevonen lähti, puhelin lensi lumikinokseen ja 
minä keräilin itseäni selässä että saan hevosen 
seis. Lakulla oli mukavaa, korvat iloisesti pystys-
sä, taisi nauttia tilanteesta. Meni pari minuuttia 
että puhelin löytyi, yllätykseksi vakuutusmyyjä 
oli vielä linjoilla järkyttyneenä. Saipahan sekin 
jotain uutta perustylsiin puheluihin.

15.2.2010 Maanantai: Laku on taas ihanan 
normaali oma itsensä, saa mielettömiä hellyy-

Sitä se on kun pariskunta yhdessä harrastaa hevosia, pitäähän molemmilla olla 
silloin oma hevonen. Meillä oli jo yksi puoliverinen tammamamma ja toinen tar-
vittiin 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.

Rakas päiväkirja
OSA 2
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den puuskia, ei pelkää maastossa jne. On se 
ihana.

22.2.2010 Maanantai: Ei kannattaisi ääneen 
kehua, nyt on sitten loimien jalkaremmien lait-
taminen alkanut ärsyttämään ja takajalka nou-
see potkuvalmiuteen erittäin herkästi. 

5.3.2010 Perjantai: Välillä mielettömiä helyy-
denpuuskia, loimea laittaessa koitetaan potkia, 
vieressä kävelijää koitetaan näykätä. Naapurin 
Sanni 6v ei saa Lakun mielestä enää mennä sel-
kään, siinä tytössä on yhtäkkiä jotain epäilyttävää.

18.3.2010 Torstai: Tallikaveri on päättänyt 
myydä Vapun ja ostajiakin on tulossa katso-
maan. Mitä ihmettä me nyt tehdään?? Eihän 
Laku voi kesään asti olla yksin ja virusabortti-
rokotettakaan ei ole otettu eli ei uskalla ottaa 
ketään uutta ulkopuolistakaan tänne. Tosin 
onkohan toi hevonenkaan kantava, vatsassa ei 
tunnu liikkuvan mitään.

25.3.2010 Torstai: Rokotusta ja hampaiden 
raspausta, Laku on aina ottanut nämä asiat 
erittäin lunkisti, nyt oli toisin. 

Saatiin vihdoin heinän kivennäisanalyysin tu-
lokset, kalkki-fosforisuhde aivan päin mäntyä. 
Kalkkia ruokaan ja paljon.

Minä olen sortumassa 2 vuotiaaseen ic-oriin 
joka jäi sitten haaveeksi.

31.3.2010 Keskiviikko: Tuttu ihminen olisi 
ostamassa Vappua ja se saisi jäädä meille asu-
maan, tämä olisi lottovoitto. Tulevat ensi viikolla 
kokeilemaan sitä vielä maastossa. 

Aloitetaan tutustumaan soijaan ja se uppoaa 
pitkin hampain. Sääli, se olisi hyvä valkuaislisä.

6.4.2010 Tiistai: Akka puri mua takapuoleen 
tarhaa siivotessa!

7.4.2010 Keskiviikko: Ilman satulaa maastos-
sa ja Laku lähti käsistä pukkipierulaukalla! Us-
komatonta, oli kyllä hilkulla etten pudonnut. Pi-
täisi taas varmaan ajatella sitä satulaa ja onhan 
mulla ne turvaliivitkin siellä naulakossa...

Tarja kävi kokeilemassa Vappua maastossa, jos-
pas he ostaisi sitten sen. Ei osta, Vappu kiikutti
Tarjaa ympäri kylää täydessä laukassa. Se siitä

 sitten, voi kurjuus.

19.4.2010 Maanantai: Tallikaveri päättää pitää 
Vapun kuitenkin omanaan, onni onnettomuu-
dessa. Seura on sitten taattu kesään asti.

Kengityksessä Laku koittaa potkia, tää on jotain 
aivan uutta!

Soija ei mene mitenkään alas vaikka leipoisin 
siitä. Se vaihdetaan BHn tammarehuun.

29.4.2010 Torstai: Nää kaverit on niin ulkoil-
mahevosia että hyvien säiden vuoksi saavat 
jäädä yöksi ulos. Tarvittessa yöksi loimitetaan 
vaikka katoksetkin on, meidän pienet pullamös-
söponit :) 

8.5.2010 Lauantai: Lopultakin, vatsassa liiku-
taan!! Siellä on siis viimein jotain muutakin kuin 
pelkkää läskiä! Mitä Laku mahtaa ajatella :)

18.5.2010 Tiistai: Helle vie raasulta voimat jo-
ten äitiysloma saa alkaa ja se kyllä käy Lakulle. 

22.5.2010 Lauantai: Naapureiden kanssa ihail-
laan iltamyöhäisellä Lakun vellovaa mahaa ja 
toivotaan suloista pientä oliota pian syntyväksi. 

25.5.2010 Tiistai: Laku on kärttyinen, karkasi 2 
kertaa lankojen alta ja sujahti syömään naapu-
reiden tulppaaneja. Madotus, en suosittele niitä 
uusia hyvänmakuisia tabletteja, en yleensäkään 
suosittele muillekaan eläimille ”hyvänmakuisia 
lääkkeitä”, se on nyt koettu ja nähty :(

27.5.2010 Torstai: Laitumelle vihdoin, nyt vaan 
odotellaan. 

1.6.2010 Keskiviikko: En ole nähnyt varsan 
liikkuvan pariin päivään, ehkä olen vaan huo-
noon aikaan siinä vieressä. Hyttysiä on aivan jär-
kyttävästi. Aikaa ei ole paljon enää h-hetkeen. 
Kaiken kaikkiaan on ollut henkisesti rankkaa, 
ensimmäinen varsa ja siitä on ollut koko ajan 
kova huoli. Melkein joka päivä miettii että pi-
täisikö soittaa eläinlääkäri katsomaan että tam-
malla on kaikki hyvin. En taida enää ryhtyä uusiin 
varsan hankintoihin tai mahtaako se sitten helpot-
taa seuraavan kanssa? Pääasia että tämä pikkui-
nen saadaan elävänä ulos, me odotetaan sitä niin 
kovin, naapurit ja kylä. Odottavan aika on pitkä.

”Naapureiden kanssa 
ihaillaan iltamyöhäisellä 
Lakun vellovaa mahaa”
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Hevosen on oltava fyysisesti kaikin 
puolin hyvässä kunnossa. Luut kolisten 
kehään konkkuva ilmestys saa taatusti 
tuomarin silmät pyörähtämään ja ylei-
sön tapailemaan eläinsuojeluvalvojan 
numeroa. Vaikka tuomarin työ helpot-
tuukin, kun rakennetta ei tarvitse ar-
vailla, vaan kaikki on selkeästi nahan 
alta nähtävissä, liikoja pisteitä tuskin 
irtoaa. Pieni läski puolestaan peittää 
mukavasti rakenteessa olevat pikku 
puutteet sekä omistajan taipumuk-
sen viettää enemmän aikaa salkkarien 
kuin yhteisten maastolenkkien parissa. 
Karmea totuus liikuntaharrastuksis-
ta kuitenkin paljastuu, kun tuomarin 
”-ja ravia, kiitos” -komento kajahtaa 
kehässä. Ähkivä, puhkiva ja lyllertävä 
kaksikko ei vakuuta liikkeen laadulla, 

Hevosen ulkonäkö ja esittäminen vaikuttavat suoraan siihen, minkälai-
sen vaikutelman tuomarit saavat hevosesta. Jos haluat hyvän arvion, 
kannattaa näyttelyyn ja esittämiseen valmistautua huolellisesti. 

kuponkiin pamahtaa kahdeksikon si-
jasta kuutonen ja ykkösluokan arvosa-
na jää haaveeksi. 

Vaikka harvempi eläin periyttää päi-
vän kuntoa tai showshine-pullonsa 
etikettiä, sen ulkonäkö kannattaa vii-
meistellä. 

Kätevän emännän ystävä, 
sitruuna-fairy, tekee ihmeitä 

valkoisille jouhille.

Kovin usein ei tähän dopingiin kan-
nata syyllistyä sillä se kuivattaa ja 
haurastuttaa jouhia. Selvikettä tai hoi-
toainetta kannatta käyttää -paljon. 
Ihanteena on esittää rodun yksilö mah-
dollisimman alkuperäisessä karvassa. 

NÄYTTELY TULEE  - Oletko valmis?
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Hallittu saksien käyttely ei kuitenkaan 
ole rangaistavaa. Kaikki rastaanpe-
sää suurempi epäselvä muodostelma 
kannattaa ehdottomasti saksia pois. 
Lopputuloksen tulisi muistuttaa sitä, 
mitä huippumallien puunaajat kutsu-
vat luonnolliseksi meikiksi. Kengitystä 
ei kannata myöskään jättää näyttelyä 
edeltävään päivään -koetapa itse juos-
ta upouusissa avokkaissa. 

Hevosen kanssa käyty selviämistaistelu 
kehässä on luku sinänsä. 

Hyvässä näyttelyasennossa 
hevonen seisoo ulommaiset jalat 

sisäjalkojen ”sisäpuolella” hyvässä 
tasapainossa, harjaton kylki 

tuomariin päin.

Paikoillaan. Yli puoli minuuttia. Ilman 
säätämistä. Esittäjän tulee muistaa, 
että kaikesta vaivannäöstään huoli-
matta hän on statisti. Pääosa pitää 
jättää hevoselle. Äkäiseltä näyttä-
vän tuomarin kierrellessä hevosta on 
siis paras liikkua livakasti pois tieltä. 
Kuolainrenkaisiin pahkan kaltaiseksi 
kasvannaiseksi liimaantunut esittäjä 
peittää paitsi maneesin seinällä ole-
vat mainokset, myös suurimman osan 
hevosesta. Hevosen puolestaan pitäisi 
jaksaa olla kiinnostunut muustakin 
kuin esittäjän taskujen sisällöstä. Vaik-
ka rodun parhaat perinteet edellyttä-
vät rauhallisuutta, laaman lailla une-
liaasti esittäjään nojaileva hevonen 
ei pisteitä kerää. Tiettyä valppautta 
vaaditaan siis molemmilta koko ajan 
kehässä oltaessa.

Jos seisoskelu vielä sujuukin, veri pun-
nitaan lopullisesti askellajien esittämi-
sessä. Hevosen pitäisi liikkua suoraan 
eteenpäin ihmisen rinnalla. Ihmisen 
päälle suuntautuva lapamyyry ei siis 

ole yleisyydestään huolimatta halu-
tuin liikkumistapa. Vaikka irlannincob 
on alkujaan vetohevonen, se ei tarkoi-
ta, että esittäjän kuuluu vetää hevos-
ta perässään pitkin kehää. Tahdikas, 
matkaa voittava, rento ja irtonainen 
käynti syntyy, kun esittäjän vetäisee 
telinevoimistelijan ryhdin, suuntaa 
kilpatanssijan askelein areenalle ja 
kannattelee omaa kättään niin korke-
alla, että voi ohjata hevosen muotoa. 
Ravissa esittäjä juoksee Carl Lewisin 
lailla hevosen etujalkojen kohdalla 
aina hevosen ulkopuolella kulkusuun-
nassa -siitäkin huolimatta, että esitet-
tävän kuvion sisäpuolella olisi lyhyem-
pi juoksumatka. On myös toivottavaa, 
että esittäjä ei huolestuta tuomaria 
muuttumalla kasvoiltaan purppuran 
punaiseksi ensimmäisen kolmen met-
rin aikana.

Hevosen päästä 
-järjen lisäksi - löytyvät suitset, 

joissa on numerolappu, sekin harjat-
tomalla puolella. Jos suitsissa 
on turparemmi, se ei saa estää

 tuomaria tarkistamasta hampaita. 

Näyttelyasennossa seistessä ohjat ovat 
molemmissa käsissä.  Sitä, miten ohjat 
siirtyvät liikkeiden esittämisen ajaksi 
yhteen käteen ilman, että ne kiertyvät 
esittäjän nilkkojen tai hevosen vuohis-
ten ympärille, kannatta harjoitella. Pit-
kä liina voi toki olla liikkuessa edelleen 
molemmissa käsissä, mutta siihenkään 
ei ole yleisen turvallisuuden nimissä 
toivottavaa sotkeentua. Käännöksis-
sä hevosta ohjataan hallitusti raip-
pakädellä pitämällä raippaa ylhäällä 
hevosen silmien edessä. Tavoitteena 
on saada hevonen väistämään kät-
tä, ehdottomasti poispäin esittäjästä. 
Esittäjän pureminen, takajaloille nou-
seminen tai passageavoväistölaukan-



vaihtojen esittäminen ovat hevoselta 
ei toivottuja valintoja. 

Vaikka tuomarit arvioivat hevosta, 
kannattaa esittäjänkin kiinnittää 

huomiota ulkonäköönsä. 

Ihanteena on, että esittäjän ja hevo-
sen välillä olisi jonkinlainen tasapaino 
värien ja muotojen suhteen. Valkoiset 
housut eivät aina ole se tyylikkäin ja 
kokonaisuuteen sopivin vaihtoehto. 
Esittäjälle kuitenkin on ehdottomasti 
eduksi, jos hän on pitkä ja nopea vaik-
ka hevonen olisikin rotutyypillisesti 
matalajalkainen ja pyöreäperäinen. 
Koska kaikille ei luonto ole suonut 
gasellimaista olemusta, treenaamisel-
la voi korjata luojan laiminlyöntejä. 
Asiansa osaava pieni ja reipas on 
ihan yhtä hyvä esittäjä. Pitkä tai 
pätkä, kypärä on pakollinen 
turvavaruste näyttelyissä ja 
asialleen omistautuneen 
esittäjän tavaramerkki ovat 
hevosen väriin sointuvat kä-
sineet.

Kuljettamista ja hevo-
sen lastausta kannattaa 

harjoitella, ettei näyttely-
päivänä tarvitse kahden 
tunnin lastausponnis-
telujen jälkeen soittaa 
polvirukouspuheluja 

näyttelyn järjestäjälle, 
josko vielä mahtuisi 
mukaan vaikka saa-

puukin paikalle vasta 
oman luokan loputtua. 

Ja vaikka arvostelukaa-
vakkeesta ei voi jälkikä-
teen vähentää pisteitä, 
tekee myös sujuva poistu-
minen hyvän vaikutuksen. 

Tietysti, jos haluaa päihittää tuoma-
roinnin saaman palstatilan seuraavan 
viikon nettikeskusteluissa, riekkuvan 
hevosen pieksäminen koppiin aut-
taa taatusti. Ennen kaikkea hevosen-
omistajan pitää muistaa, että huono 
menestys näyttelyssä on vain mäntin 
tuomarin äärettömän subjektiivinen 
ja puolueellinen mielipide, joka on an-
nettu jalostuksen näkökulmasta. Se ei 
tee hevosesta huonoa harrastekaveria. 
Sitä paitsi, jos tuomari tietäisi, kuinka 
mukava hevosesi on, hän taatusti kek-
sisi keinot lunastaa sen.

10



11

VARSAUUT ISIA

Pännäisissä, Tiina Saranpään tallissa, 
syntyi komea orivarsa 5.5.2010.

Varsan nimi on vielä salaisuus.

isä:  The Green Hill’s Samuel emä: Ryans Diana

Nivalassa, Hanna-Leena Häkkilän tallissa, 
syntyi kaunis tammavarsa 28.3.2010.

Varsa sai nimeksi Wisdom Winnie.

isä:  Rian emä: Lenzy

KISAT ULOKSIA
Rian ja Jaana Nikulainen

Seurakisat.13.05-10 JPR Pietarsaari 
Helppo B, sijoitus 1, 158p 63.20%

Aluekisa Alahärmä 22.05-10
järjestäjäseura: Kauhavan ratsastajat
Helppo B, K.N.Special, sijoitus 4, 311p, 62.20%

Kristiina Peltosen tallissa, 
syntyi kaunis tammavarsa 9.5.2010.

Varsa sai nimeksi Shea’s Rolanda

isä:  Dream’s Roland emä: Shea

Kalannissa syntyi terhakas tammavarsa 
31.5.2010. Omistaja Helena Tiihonen.

Varsan nimi on vielä salaisuus.

isä:  The Green Hill’s Samuel emä: Snipe
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IRLANNIN COB - JALOSTUSNÄYTTELYYN 11.9.2010 Hessitalli, Urjala

KUT SU 

SUOMEN IRLANNINCOBYHDISTYS - FSIC RY

Arvostelu alkaa rotutarkastuksella klo 10.00 ja näyttelypaikalla on oltava viimeistään 
puoli tuntia ennen arvostelun alkua. 

Näyttelyluokat ............................................................................................... Hinnat
Jalostusluokka, 1-2 vuotta tammat  .................................................................. 50 €
jalostusluokka, 1-2 vuotta oriit ......................................................................... 50 €
jalostusluokka, aikuiset 3 vuotta täyttäneet tammat ......................................... 50 €
jalostusluokka, aikuiset 3 vuotta täyttäneet oriit ............................................. 150 €
jälkeläisluokka (isä/emä ja 3-5 jälkeläistä) ......................................................... 20 €

*rotuun otettava,rekisteröimätön hevonen ( ei passia ) 80 € (sis.rotutarkastus,passi) 
*rekisteröity hevonen, joilla on EU-passi, mutta ei IC-passia ja/tai rotusertifi kaattia 
50 € (sis.rotutarkastus,rotusertifi kaatti).

Ilmoittautumiset 06.08.2010 mennessä sähköpostitse: tiina.saranpaa@multi.fi . 
Ilmoittautumislomakkeen ja ohjeet löydät yhdistyksen kotisivuilta.

Näyttelymaksut maksetaan 06.08.2010 mennessä yhdistyksen tilille Nordea 111330-
608675, viitteeksi 8992.

Rotuun otettavat hevoset tulee olla tunnistettu Hippoksen valtuuttaman tunnistajan 
toimesta tai rekisteröinti Hippokseen vireillä. Paikalla ei ole eläinlääkäriä / tunnista-
jaa tätä varten! Mikrosiru on mahdollista asennuttaa myös jälkikäteen. Dna-näytteet 
otetaan kaikilta niiltä rotuun otettavilta hevosilta joilla ei ole EU-hevospassia tai rekis-
teröintiä Hippokseen vireillä. Näyttelymaksu palautetaan ainoastaan lääkärin tai vira-
nomaisen todistuksen perusteella tai mikäli näyttely peruuntuu. 3 vuotta täyttäneillä 
oriilla tulee olla voimassaoleva eläinlääkärintodistus.

Näyttelystä lisää infoa www.irlannincob.net. Tiedustelut: kristiina.parkkila@pp.inet.fi  
tai 050 5426 761. Näyttelyssä ulkomaalainen tuomari ja loistavat palkinnot!

Tervetuloa! 
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