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Tämä vuosikertomus 2021 on Suomen Irlannincobyhdistyksen jäsenlehti, 

joka ilmestyy kerran vuodessa. Irlannincobyhdistyksen jäsenenä saat sen 

painettuna paperiversiona postilaatikkoosi. Julkaisun päätoimittajana on 

toiminut vuonna 2021 yhdistyksen puheenjohtaja Maria Degerman. 

Vuosikertomus julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa 

www.irlannincobyhdistys.fi. Suomen irlannincobyhdistys kiittää 

yhteistyöstä kaikkia toimintaan vuonna 2021 osallistuneita, tiloja 

vuokranneita sekä tapahtumissa mukana olleita. Erityiskiitos kuuluu 

yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat sponsoroineet toimintaamme. 

Kiitämme siis lämpimästi hevostarvikeliike Hevaria, RuusukeStudiota ja 

Chia de Graciaa yhteistyöstä! 

Seuraava vuosikertomus ilmestyy taas ensi vuonna!  

 

             
                   Kuva; Anna Haikonen (Hevonen Backwoods Fairytale)  
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Puheenjohtajan palsta    

 

Tervehdys kaikille jäsenille ja tupsujaloille. Vuosi on taas vierähtänyt ja tuntuu, että 

se vierähti paljolti samoissa merkeissä, kun edellinenkin. Sattuneesta syystä 

tämäkään vuosi ei pitänyt sisällään tapahtumia tai esiintymisiä. Viime vuonna 

pohdimme, että järjestetäänkö virtuaalikilpailuja jatkossakin ja järjestettiinhän niitä. 

Etäilyä on varmaan itse kukin harrastanut kuluneen vuoden aikana jossain määrin. 

Etäily tai etätyöskentely on ainakin itselleni mahdollistanut hevosharrastamisen 

paremmin, tai ainakin kiireettömästi. Aamut eivät ole olleet niin aikaisia ja 

päiväheinille ei ole tarvinnut töistä ajella kaasu pohjassa. Oma harrastaminen ei ole 

tänä vuonna kärsinyt, kun valmennuksetkin on saatu pyörimään normaalisti. 

Ymmärrän toki niitä, joita korona tilanne harmittaa, kun on jäänyt kisat kisaamatta 

ja näytöt antamatta. Toivon, että itse kukin on kuitenkin päässyt nauttimaan tavalla 

tai toisella myös tänä vuonna hevosharrastuksestaan. Varmaan joiltain osin emme 

tule enää palaamaan täysin samanlaiseen arkeen, mutta ei anneta sen masentaa. 

Ensi vuonna 2022 on yhdistyksemme kantakirjan 10 v juhlavuosi. Pyrimme 

juhlavuotemme kunniaksi järjestämään jotain extraa, josta tiedottelemme 

jäseniämme sitten ensi vuoden aikana. Ensi vuonna on tarkoituksena jatkaa myös 

virtuaalikisoja ja järjestää virtuaali match show. Kiitän omasta puolestani kaikkia 

toimintoihin ja niiden järjestämiseen osallistuneita sekä toimintoja sponsoroineita 

yrityksiä! Toivotan kaikille tupsujaloille ja jäsenillemme oikein mukavaa vuotta 2022!  

Maria Degerman 

          

                                          kuva: Merja Helander (hevonen Rupee). 



Virtuaalista toimintaa 

 

Vuonna 2021 yhdistys järjesti virtuaalikilpailut kouluratsastuksessa ja match shown 

merkeissä. 

Kouluratsastuskilpailuita oli kolmet ja kaikissa tuomarina toimi Anne Ahokas. 

Kilpailuluokat olivat kaikissa kilpailuissa samat; raviluokka, helppo C ja B. Kilpailuissa 

oli osallistujia mukavasti. Muutamia vasta-alkajia ja konkareita. Oli mielenkiintoista 

toimia sihteerinä kaikissa kilpailuissa ja nähdä erilaisia irlannincobeja. 

Kokeilimme myös ensimmäisen kerran match show:ta virtuaalina. Tuomarina toimi 

Mia Miettinen. Oli hienoa nähdä, miten osa oli panostanut erittäin upeasti hevosen 

siistimiseen ja omaan pukeutumiseen. Muutama erittäin taitavasti esitetty hevonen 

löytyi myös, mistä huokui hevosen ja esittäjän saumaton yhteistyö. Ihanaa oli myös 

nähdä yksi maitovarsa, joka esiintyi erittäin mallikkaasti kehässä ja huomasi miten 

varsaa oli käsitelty aikaisemmin. 

Vielä kaikille voittaneille, sijoittuneille ja osallistujille paljon onnea! Kilpailujen ja 

match show:n tulokset löytyvät lehden lopusta. 

Heidi Niskanen 

                     

                             Kuva: Taru Kivekäs (hevonen Polars Nefertiti virtuaali match show maitovarsat luokkavoittaja) 



Virtuaalikisoihin lainahevosella 

Oma hevoseni asuu Sannan tallilla ja olen välillä ratsastanut Sannan irish cobilla, 

Currylla. Sanna kertoi virtuaalikisoista ja innostuin osallistumaan, omista 

viimeisimmistä "oikeista" kisoista olikin kulunut jo monta vuotta! 

Rauhallisella Currylla ratsastaminen tuo mukavaa vaihtelua ja haastetta omaan 

ratsastukseen, oma hevonen kun on ratsun uraa aloitteleva ex-ravuri. Kisoissa 

saadun arvostelun myötä sai vinkkejä omaan ratsastukseen ja innostuin kisoja 

varten Currylla myös ratsastustunnille. Vanha kisainto palasi ja himo parantaa omaa 

suoritusta :) 

Ensi vuoden kisoja odotellessa! 

Terkuin Alisa Siltala 

 

                                                                    

       Kuva: Sanna Tiilikainen (Kuvassa Alisa Siltala ja Curry) 



Myyntituotteet 

Suomen Irlannincobyhdistyksen myyntituotteilla tuet yhdistyksen toimintaa. 

Yhdistyksen logolla varustettuja myyntituotteita on myyty yhdistyksen tapahtumien 

yhteydessä sekä myyntikampanjoilla yhdistyksen facebook-sivuilla. Perinteisiä 

myyntituotteita ovat olleet t-paidat, hupparit ja pipot. Myyntitykkimme Sanna on 

edellisten lisäksi hankkinut myyntiin myös mm. satulahuopia, kangaskasseja ja kyniä. 

Mikäli sinulta uupuu yhdistyksen pipo, huppari tai vaikka kätevä kangaskassi, niin 

ota rohkeasti yhteyttä Sannaan!  

                             

                                       Kuva: Sanna Tiilikainen  

 

 
 
 



Varsottaminen 
  
Näin pimeän talven keskellä on syytä kääntää katse jo tulevaan kevääseen ja 
astutuskauteen. Kasvattaja tekee suunnitelmia jo hyvissä ajoin ennen varsinaista 
astutuskautta. Tärkeä asia jalostuksen kannalta on miettiä, mitä toivot 
varsalta. Tähän kannattaa käyttää hetki aikaa ja miettiä, mitä asioita on hyvä ottaa 
huomioon. Aina ei ole kannattavaa käyttää omalle tammalle lähintä tai helpoiten 
saatavilla olevaa oria ja kannattaa miettiä myös oman tamman jalostuskäyttöä, onko 
sillä sellaisia ominaisuuksia, joita halutaan varsalta. Yksi hyvä tapa selvittää oman 
hevosen jalostuskäyttöön soveltumista on viedä se kantakirjanäyttelyyn ja saada 
sille jalostusarvostelu, jolloin saat myös tietää oman hevosesi vahvuudet, sekä 
heikkoudet. Tällöin on helpompi etsiä oria, joka pystyy kompensoimaan oman 
tamman heikkouksia.   
Varsaa suunnitellessa on hyvä miettiä ainakin sen tulevaa rakennetta, terveyttä, 
luonnetta, käyttötarkoitusta, sekä väriä.  
 

 
 
Ennen astutusta  
Tamman tulee olla hyvässä kunnossa ennen astutusta. Kaikki isot toimenpiteet 
(esim. Hammashuolto) tulee tehdä ennen astutusta. Tiineyden aikana 3 ensimmäistä 
kuukautta on riskialtteinta aikaa luomiselle. Tällöin tammaa ei esimerkiksi tule 
rauhoittaa.   



Hyvä ikä tamman varsottamiseen on 3-20 vuotta, huomioiden tamman fyysinen 
kunto.   
  
Orin kohdalta on hyvä selvittää, tarjotaanko oria siirtona vai luomuna ja lisäksi on 
tärkeää tietää, että ori on CEM testattu. CEM on tarttuva kohtutulehdus, joka voi 
aiheuttaa tammoille hedelmättömyyttä.  
  
Tämän lisäksi sekä ori, että tamma on syytä testata geneettisten sairauksien 
varalta ennen astutuspäätöstä. Rodussamme esiintyy geneettistä sairautta ja rodun 
edun mukaista on tehdä maailmaan terveitä varsoja.   
  
Välttääkseen epäselvyyksiä ja riitatilanteita on suositeltavaa tehdä kirjallinen 
sopimus maksuista ja käytännön järjestelyistä. Sopimukseen kannattaa miettiä 
maksetaanko astutus ja varsamaksu erillisinä vai kertamaksulla, tuleeko tamma orin 
luokse vai toisin päin ja paljonko tamman (ja varsan) hoitomaksu on siltä ajalta 
minkä tamma viettää orin luona.   
Astutuksissa voi sattua myös vahinkoa, joten vakuutukset on syytä olla kunnossa 
kummankin hevosen kohdalla.   
  
Sitten varsan tekoon  
  
Ensin tulee selvittää tamman kiimankierto. Toiset tammat näyttävät selkeästi kiimaa 
ja toiset eivät näytä minkäänlaisia kiiman merkkejä, vaikka olisivat hyvässä 
kiimassa.   
Kiimankierto on noin 21 vrk. Eläinlääkäri pystyy ultralla määrittelemään 
kiimankierron vaiheet ja sen ajankohdan koska tamma tulee siementää.   
Tarvittaessa eläinlääkäri voi antaa tammalle kiimapiikin, jolloin ajankohta pystytään 
määrittämään tarkemmin.  Ilman ultraäänitutkimusta kiimapiikkiä ei tule ikinä 
antaa.  
  
Luomuna astutus tiineyttää tilastojen mukaan paremmin, mutta on aina iso riski 
orille tulla esim. potkituksi. Luomuastutus on myös tammalle riskialttiimpaa. 
Astutustilanteessa ihmisten on syytä olla kokeneita ja kypärää sekä hanskoja on 
hyvä käyttää koko toimituksen ajan. Vaikka tamma antaa astua hyvin sopivassa 
kiimassa, se saattaa käyttäytyä oria kohtaan hyvin aggressiivisesti, jos kiima ei ole 
kohdillaan. Tuttukin tamma saattaa käyttäytyä hyvin arvaamattomasti 
orin läsnä ollessa. Kiimankatkaisupiikillä varmistetaan ovulointi jos ei ole mahdollista 
antaa orin astua tammaa kiiman loppuun saakka. Kiimankatkaisupiikki tulee laittaa 
kaksi päivää siemennystä ennen tai siemennyksen / onnistuneen astumisen 
yhteydessä.  



                      
 
 
 
 
Ollaanko meillä tiineitä?  
Eläinlääkäri tekee tiineystarkastuksen ultralla14-16 vuorokauden kohdalla ja 30-
35 vuorokauden kohdalla. Jos tamma luo varsan yli 42 vrk ikäisenä tamma ei enää 
tule loppukaudella tiineeksi. Ultrat ovat tärkeä tehdä, jotta nähdään tiineyden 
lähteneen hyvin käyntiin tai ehditään alkaa suunnittelemaan seuraavaa 
astutusreissua hyvissä ajoin, jos tamma on tyhjä. Mikäli tammalla havaitaan 
monikko tiineys, tulee ylimääräinen alkio poistaa eläinlääkärin toimesta viimeistään 
16 vrk kohdalla. Kiimankatkaisupiikki saattaa lisätä kaksostiineyksien 
mahdollisuutta.  
  

                              



 
Jee! meille on tulossa varsa  
  
Huolehdi madotuksista ja rokotuksista. Nykysuositus on, että tiine tamma 
madotetaan samoilla ohjeilla kuin muut aikuiset hevoset. https://anivet.fi/rokotus/   
Tammalle suositellaan annettavaksi tiineyden aikana herpesrokotus kuukausilla 5 7 
9.  Siemennyksen aikana tulisi tammalle antaa herpeksen perusrokotus.   
Infulenssarokotus ja varsinkin tetanus tulisi antaa tammalle viimeisen kolmen kk 
aikana vasta-aineita varten.   
 
Istukkatulehdus on tavallisin asia, joka aiheuttaa luomisen viimeisen 3kk:n aikana.   
Istukkatulehduksen yleisimpiä oireita ovat: ennenaikainen maitoon tulo, peräpäästä 
pahaa hajua tai vuotoa.  Jos luominen tapahtuu varhaistiineydessä, niin varsa häviää 
tammasta ilman ulkoisia merkkejä. Viimeistään 3kk jälkeen luominen näkyy 
ulospäin.   
 
Tammaa saa liikuttaa niin kauan, kun tamma haluaa itse liikkua. Kovaa rasitusta ja 
stressiä tulee välttää.   
 
Hyvä heinä on ruokinnan perusta. Kivennäiset ja varsinkin kalkki on tärkeää 
tiineyden aikana. Irlannincobit eivät tarvitse juurikaan lisärehuja. Synnytyksen 
jälkeen tarvittaessa voi antaa valkuaislisää.    
 

  
  

https://anivet.fi/rokotus/


 
Synnytysajan arviointi  
2kk ennen laskettua aikaa ei tammaa tule enää siirtää toiseen talliin, koska varsa 
syntyy ilman vasta-aineita. Vasta-aineet varsa saa tamman ternimaidosta ja tamman 
pitää ehtiä muodostamaan vasta-aineet paikallisia bakteereja vastaan.  
Monet tammat näyttävät merkkejä ennen synnyttämistä. Näitä merkkejä voi 
olla hännän Ligamenttien löystyminen, mahan laskeutuminen, maidon ph:n lasku, 
sekä vahatipat, jotka muodostuvat utareisiin usein vuorokautta ennen varsomista.   
Tamma saattaa synnyttää myös täysin ilman näkyviä merkkejä tai ennakko 
varoitusta.   
  
Laskennallinen tiineysaika on noin. 318-338 vrk. Tiineys saattaa kestää myös yli 
vuoden.  Varsa syntyy, kun on valmis. Vanhoilla tammoilla tiineys saattaa kestää 
pidempään ja varsa saattaa silti syntyä keskosena. Tämä johtuu istukan 
kunnosta. Varsalla on mahdollisuus selvitä hengissä, jos se syntyy vuorokausilla 
305 mutta ei tätä aikaisemmin.  
 
 
 

 



 
Nyt se syntyy!!  
Avautumisvaiheessa hevonen saattaa näyttää kipeältä, olla levoton ja hikoilla tai 
peittää koko avautumisvaiheen.   
Ponnistus vaiheen tulee kestää vesien tulosta maksimissaan 30 min.   
Jälkeisten tulee irrota viimeistään 2 tunnin jälkeen synnytyksestä, muuten pitää 
huolestua. 6h on maksimi aika, jolloin jälkeisten tulee tulla ulos. Ennen 
eläinlääkärin kutsumista juoksutetaan tammaa pihalla niin, että varsa on sisällä 
tallissa. Huolestuminen saattaa aiheuttaa supistuksia, jotka saattavat irrottaa 
jälkeiset.  Jos jälkeiset eivät irtoa on syytä kutsua eläinlääkäri paikalle. 
Oksitosiini piikki auttaa usein. Jos jälkeiset eivät irtoa oksitosiinillä, tulee kohtu 
huuhdella eläinlääkärin toimesta. Kiinnijääneet jälkeiset saattavat aiheuttaa 
tammalle muutamassa tunnissa hengenvaarallisen myrkytystilan (kaviokuume ja 
kohtutulehdus). Jälkeisiä ei missään nimessä saa repiä irti. Jälkeisten kiinni 
jäämiseen täytyy aina suhtautua vakavasti.  
  
Joskus varsa voi olla virheasennossa. Jos varsa ei tule ulospäin jokaisella 
ponnistuksella vaan jumittuu, tulee soittaa eläinlääkärille heti. Usein eläinlääkäri ei 
ehdi paikalle, mutta voi opastaa puhelimitse.  Perätila tai istukanrepeäminen 
ovat hätätiloja, jolloin varsa tulee saada mahdollisimman nopeasti ulos, koska tällöin 
varsa on hapettomassa tilassa. Ylipäätään aikaa on hyvin vähän, jos ongelmia 
esiintyy synnytyksessä.  Avustaessasi tammaa vedä varsaa aina kohti tamman 
kintereitä.    
 
Tammalle on syytä tarjota ylimääräistä juomaa synnytyksen jälkeen (esim. 
Melassivettä, jossa on suolaa lisänä). Keinoemovälityksen numero on hyvä olla 
saatavilla jos tamma tai varsa menehtyy varsomisessa.   
https://www.shkl.net/yhdistys/keinoemovalitys/   
 
 
 

                                    

https://www.shkl.net/yhdistys/keinoemovalitys/


 
Meillä on ihana varsa!!  
Varsan synnyttyä napanuoraa ei pidä katkaista, vaan sen annetaan itse katketa. 
Synnytyksen jälkeen varsaan siirtyy vielä verta.  Jälkeiset tulee irrota tammalta 
kahden tunnin sisällä synnytyksestä.  Varsan tulee nousta kyljeltään rintansa päälle 
makaamaan puolessa tunnissa ja seisomaan kahden tunnin kuluttua.   
 
Varsa saa vasta-aineet ternimaidosta. Tästä syystä varsan tulee juoda 
mahdollisimman paljon ternimaitoa ensimmäisen 6 tunnin kuluessa. Tämän jälkeen 
suolessa olevat vasta-aine reseptorit sulkeutuvat, eikä varsa pysty vastaanottamaan 
vasta-aineita enää. Jos varsa ei ole juonut ternimaitoa tarpeeksi, täytyy sille antaa 
plasmaa suoneen mahdollisimman pian.   
 
Varsan synnyttyä tulee seurata, että varsa kakkaa ja pissaa. Jos varsa ei saa 
ulostettua voi varsalle antaa peräruiskeen (laimea mäntysuopaliuos tai parafiiniöljy). 
Jos Pikikakka ei tule ulos, pitää lähteä klinikalle nopeasti.  Varsan haluttomuuteen, 
väsymykseen ja sairauksiin tulee suhtautua vakavasti, sillä pikkuvarsan sairaustilat 
kehittyvät uskomattoman nopeasti. Varsan sairastuttua ei voi katsoa tai “odottaa 
yön yli”.  
  
1 vrk  
Eläinlääkäri tekee vasta-aine testin testin varsan verestä.  Eläinlääkärin on hyvä 
tarkistaa varsan jalka-asennot samalla kun hän ottaa varsasta vasta-aine testin.   
Varsan ei tule olla liian pitkiä aikoja aluksi ulkona. Märällä tai mutaisella alustalla ei 
tulisi varsan maata ollenkaan, koska napa on infektioportti. Napatulehduksesta 
kehittyy helposti septis. Tästä syystä tulisi myös karsinassa olla olkea, ei turvetta. 
Varsan lämmönsäätely kehittyy pikkuhiljaa, joten varsaa ei tule makuuttaa kylmässä 
maassa. Varsalla tulee olla suojaa auringolta ja ötököiltä.   
 
Tamman jälkivuotoa tulee myös seurata. Tamman on hyvä päästä jaloittelemaan 
synnytyksestä seuraavana päivänä. Tällöin kohtu tyhjenee helpommin. Jälkivuotoa 
voi olla useita päiviä. Jos vuoto muuttuu pahan hajuiseksi ja ruskeaksi on syytä 
huolestua.   
 
Varsan rokotusohjelma tulee aloittaa 6kk ikäisenä https://anivet.fi/rokotus/  
  
Teksti: Heidi Niskanen ja Tiina Kivijärvi 
Haastateltu ELT Chrisse Kopp-Kuhlman  
Kuvat: Ensimmäinen kuva Hannele Nakari, muut kuvat Tiina Kivijärvi 
  
 

https://anivet.fi/rokotus/


Sponsoreiden esittelyä 

RuusukeStudio on Heinolalainen pienyritys. Arja Nikkinen kertoo, että perusti 

RuusukeStudion tarpeeseen; ”Ratsastusseuramme rahastonhoitajana lähdin 

etsimään netistä kilpailuissa jaettavia pakollisia ruusukkeita - edullisempaan hintaan. 

Tuntui, että suurin osa suurella työllä keräämistämme kilpailumaksuista meni 

ruusukkeisiin. 

Törmäsin sivustoon, jossa tarjottiin tee-se-itse-pakettia ruusukkeiden tekoon. 

Tartuin siihen, ja sillä tiellä ollaan. Mietin, että miksen voisi tarjota edullisia 

perusruusukkeita myös muille tarvitseville. Ja niitähän onkin kertynyt jo aikamoinen 

määrä! 

Silloin päättämäni liikefilosofia pätee edelleen, teen edullisia ruusukkeita, teen 

laadukkaita ruusukkeita ja toimitan ne nopeasti.” 

RuusukeStudio tekee laadukkaista nauhoista kotimaisena käsityönä 

palkintoruusukkeet edullisesti, yksilöllisesti ja nopealla toimitusajalla. 

Perusruusukkeet hevoskilpailuihin ja mätsäreihin suoraan verkkokaupasta. 

Ruusukestudio toimittaa myös yksittäiskappaleita ja mahdollisuuksien mukaan pyrkii 

täyttämään erikoistoiveet. Valikoimiin kuuluu myös palkintonauhat, kaulanauhat ja 

irtokeskiöt vanhojen ruusukkeiden tuunaukseen. 

RuusukeStudio suunnittelee kanssasi kustomoidun ruusukkeen kaikenlaisiin 

tapahtumiin. 

Melkein kaikki on mahdollista! 

 

Yhteystiedot: 

RuusukeStudio 

Imjärventie 188 

18300 HEINOLA KK  

+358 (0)40 774 2071 

ruusukestudio@gmail.com 

 

 

ruusukestudio.fi 

 

mailto:ruusukestudio@gmail.com


Hevarilta saat kaiken mitä hevosten kanssa toimiessa tarvitset! Hevari myy 

hevosvarusteita joka lähtöön; ravi- ja ratsastusvarusteet, kengitysvälineet, 

hevosenkengät, tallitarvikkeet, rehut ym. Hevari Oy toimii myös hevosvarusteiden 

tukkumyynnissä, Hevarin tuotteita voit ostaa hyvin varustelluista 

hevostarvikeliikkeistä Suomessa ja ulkomailla. 

Hevarilla sinua palvelevat varustealan ammattilaiset, monella työntekijällä on myös 

hevostaustaa. Asiakaspalvelustamme saat vastauksen kysymykseesi nopeasti. 

Hevari Oy on perustettu vuonna 1999 ja perustaja Ari Kiikonen on yrityksen 

toimitusjohtaja. 

Yrityksen toimitilat ja 1500m² varastomyymälä sijaitsee Heinolassa, aivan nelostien 

varressa. Hevari tuo maahan hevostarvikkeiden laatumerkit, joihin hevosalan 

ammattilaiset ja harrastajat voivat luottaa. 

Hevarilla on kolme myymäläautoa, jotka kiertävät raveissa ja hevosalan 

tapahtumissa yli 200 kertaa vuodessa. 

Heinolan ravibussi kiertää Etelä- ja Keski-Suomen alueella. 

Harjavallan ravibussin Rami Kangas palvelee sinua Länsi-Suomen alueella ja 

Harjavalta toimii myös verkkokaupan noutopisteenä. 

Kaustisella sijaitsee myös Hevarin pieni myymälä ja verkkokaupan noutopiste. 

Kaustisen raviauto kiertää Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella. Kaustisella sinua 

palvelee Aki Järvelä. 

Yhteystiedot: 

Hevari Oy 

Vuohkalliontie 2 

18200 Heinola 

hevari.fi 

info@hevari.fi, 

asiakaspalvelu@hevari.fi 

 

 

   

  

 

Toimisto/vaihde Heinola: 03-714 1111 

Verkkokaupan asiakaspalvelu: 044 7700 193, 044 7700 194 

 

mailto:info@hevari.fi
mailto:asiakaspalvelu@hevari.fi


 

Chia de Gracia, syntyi vuonna 2014 perustajansa Mirva Kettusen tarpeesta löytää 

hevoselleen sopivia vaihtoehtoja täydentämään päivittäistä ravitsemusta. Entisenä 

kilpaurheilijana Mirva tietää, miten tärkeää ravitsemus on suorituskyvyn ja 

hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Hän oli testannut hevosensa terveyspulmiin useita 

hoitoja, lääkkeitä ja teollisia lisäravinteita, mutta halusi löytää luonnollisen tavan 

tukea hevosen hyvinvointia. 

Chia de Gracian ensimmäinen tuote oli chian siemenet, joista Mirvalla oli hyviä 

kokemuksia omasta takaa. Chia tunnettiin noihin aikoihin lähinnä terveystietoisten 

ihmisten ravintolisänä, mutta hyvien ominaisuuksiensa ansiosta se oli herättänyt 

jonkin verran kiinnostusta myös hevosten ruokinnassa. Kun chia osoittautui hyväksi 

tuotteeksi myös omalle Gracia-tammalle, heräsi ajatus yrityksestä, joka tarjoaa 

monipuolisesti luonnollisia vaihtoehtoja hevosten ruokintaa täydentämään. Yritys 

sai nimensä Mirvan espanjalaistamma Gracialta sekä chiasta, jonka ansiosta koko 

yritystoiminta käynnistyi. 

Chian rinnalle tuli nopeasti monia muita luonnontuotteita: nokkonen, ruusunmarja, 

inkivääri, pirunkoura, inkivääri, munkinpippuri ja MSM. Suurelle yleisölle hevosten 

luonnollinen ruokintafilosofia oli kuitenkin vielä melko uutta ja tuntematonta, ja 

Chia de Gracia onkin toiminut Suomessa uranuurtajana tämän tietoisuuden 

lisäämisessä hevosten ja koirien ruokinnassa. 

Tällä hetkellä valikoimissa on jo yli 100 erilaista tuotetta. Uudet tuotteet syntyvät 

monesti asiakkaiden toiveiden pohjalta sekä ratkaisuna hevosten erilaisiin tarpeisiin 

tai terveysongelmiin. Chia de Gracian toiminta-ajatus on alusta alkaen ollut tuoda 

luonnollisia ratkaisuja kaikkiin hevosten ja koirien hyvinvointiin liittyviin tarpeisiin ja 

haasteisiin, ja palvella yksilöllisesti jokaista hevosen tai koiran omistajaa. 

 



CDG ON 100% SUOMALAINEN YRITYS                  

Chia de Gracia on luonnollisen ruokinnan asiantuntija. Chia de Gracian aidot 

luonnonrehut ja lisäravinteet tukevat hevosten ja koirien päivittäistä hyvinvointia 

luonnollisesti ilman lisäaineita, teollisia- tai synteettisiä aineisosia. 

Chia de Gracia on täysin suomalainen perheyritys ja kokonaan kotimaisessa 

omistuksessa. Olemme myös Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritys, joka tarkoittaa, 

että yrityksemme noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja että veromme maksetaan 

Suomeen. Haluamme osaltamme panostaa suomalaisten työllistymiseen ja 

suomalaiseen työhön. Kaikki CdG-tuotteet valmistetaan Suomessa. 

Chia de Gracia tuo maahan ja valmistaa erilaisia luonnonrehuja ja täydennysrehuja 

hevosille ja koirille. Olemme ensimmäinen ja tällä hetkellä myös ainoa suomalainen 

rehualanyritys, jonka pakkauksille on myönnetty Suomalaisen Työn Liiton arvostettu 

Design from Finland-merkki. 

Chia de Gracia on Ruokavirastoon rekisteröitynut rehualan toimija, joka noudattaa 

toiminnassaan Suomen ja EU-alueen rehuvaatimuksia. EU edellyttää tietyin 

poikkeuksin kaikilta rehualan toimijoilta kyseistä rekisteröintiä. Rehualan toimijoita 

ovat mm. rehujen valmistajat mukaan lukien rahtisekoittajat, kaupan porras, 

maahantuojat, varastointiliikkeet ja kuljetusliikkeet. 

TUOTTEET 

Chia de Gracian tuotteet ovat kaikki EU-tullattuja tuotteita, joka takaa niiden olevan 

myös Suomen rehulainsäädännön mukaisia ja turvallisia tuotteita. 

Chia de Gracia tuo maahan ja valmistaa tuotteitaan vain raaka-aineista, jotka ovat 

asianmukaisesti laboratoriatestattuja niin hygienia- kuin laatustandardeiltaan. 

 

Emme edusta nimellisesti tiettyjä tuottajia tai tukkuja. Tämä takaa oman Chia de 

Gracia brändimme laadukkuuden ja hallittavuuden sekä mahdollisuuden kehittää 

sitä jatkossa entistäkin paremmaksi oman tahtotilamme ja asiakkaidemme 

toivomusten mukaan, muista osapuolista riippumatta. Riippumattomuuden lisäksi 

se antaa vapauden käyttää useita hankintakanavia ja hyödyntää verkostojamme 

maksimaalisesti. Se parantaa tuotteidemme hankintavarmuutta ja saatavuutta. 

Samalla se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhden alueen huono sato ei ole vakava 

uhka toiminnallemme. Hankimme raaka-aineemme ainoastaan luotettavilta, 

laadukkailta ja hyviksi havaituilta yhteistyötoimijoiltamme. 



Kumppaneiltamme löytyy alan laatuseetifikaatit ISO 2200, ISO 14001, HACCP, Feed 

Chain Alliance (FCA), GACP. 

Yrttimme kuivataan ja käsitellään hellävaraisen huolellisesti niin, ettei niistä häviä 

ravintoaineita kuten vitamiineja jne, mutta kuitenkin niin, ettei niiden säilyvyydelle 

aiheudu esimerkiksi homehtumisvaaraa. 

 

Yhteystiedot 

Chia de Gracia Oy 

chiadegracia.fi 

p. 0407186133 

info@chiadegracia.fi 

Varaston osoite: 

Särkiniementie 5 C 1, 00210 Helsinki, 

käynti A-rapun kautta 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

Löysä lanta vaivaa monia hevosia tarhakaudella 

 

Mistä apua vatsavaivoihin? 

Kesän laidunkausi on monen hevosen vatsan parasta aikaa, mutta kun saapuu syksy 
ja märät kelit, saapuu myös arki ruokinta-aikoineen, korsirehuineen ja 
hiekkatarhoineen – sekä usein myös löysine lantakasoineen. Mutta mistä kaikista 
tekijöistä hevosen löysävatsaisuus voi johtua ja mitä hevosenomistaja voi yrittää 
asialle tehdä?  
 
Löysävatsaisuus voi olla monen tekijän summa 
Jokainen hevonen on yksilö ja syyt vatsaongelmien taustoilla ovat erilaiset, joten ei 
ole olemassa yhtä ja ainoaa hoitokaavaa, jota noudattamalla kaikkien hevosten 
vatsat muuttuisivat paremmiksi. 
 
”Hevosen löysävatsaisuus voi johtua monesta tekijästä – ja usein myös monen eri 
tekijän yhteisvaikutuksesta”, sanoo Edison Equine Nutrionin ravintoterapeutti Eira 
Ney. 

Löysävatsaisuus voi liittyä hevosen ympäristöön, kuten säähän tai lämpötilan 
muutoksiin, likaisiin ruokinta-ja juoma-astioihin tai stressiin, joka voi aiheutua 
esimerkiksi yksinolosta, laumadynamiikasta, kilpailuista tai muista 
olosuhdemuutoksista. Se voi myös johtua ruokinnasta, kuten hevoselle 
sopimattomasta korsirehusta, toimimattomasta ruokintarytmistä, liian nopeista 
ruokinnan muutoksista, epätasapainoisesta ruokintasuunnitelmasta, puutostiloista, 
korsirehun tai kuitupitoisuuden vähäisyydestä tai sopimattomista rehuista – 
unohtamatta tietenkään hevosen terveydentilaa, suoliston hiekka- ja maakertymiä, 
loisia, mahahaavaa, hampaiden kuntoa ja ylipäätään hevosen kipua sekä siihen 
liittyvää stressiä. 
 
Hevoset ovat yksilöitä 
Myös hevosten vatsoissa on yksilöllisiä eroja. Kun naapurikarsinan hevosen lanta on 
tasaisen hyvää ympäri vuoden, niin oman hevosen lanta valahtaa kuralle jo 
pienistäkin muutoksista. 

”Jokaisella hevosella on yksilöllinen suolistomikrobistoprofiili, joka reagoi erilaisiin 
dieetteihin sekä ruokinnan muutoksiin eri tavoin”, kertoo Eira Ney. 
 
Jos esimerkiksi tallille tulee uusi säilöheinäerä, joka uppoaa ongelmitta yhdelle, 



mutta tuottaa vetisiä ongelmia toiselle, niin se voi johtua siitä, että hevonen on 
poikkeuksellisen herkkävatsainen tai että kyseisen hevosen suoliston mikrobikanta 
on jo valmiiksi niin epätasapainossa, että uuden heinän kohtuullinenkin 
sokeripitoisuus, liika kortisuus tai pieni ylimääräinen mikrobitoiminta voi olla liikaa 
kyseisen hevosen herkälle suolistolle siinä tilanteessa – ja tuloksena on löysä lanta 
tai jopa ripuli. 
 
Suolisto paranee kyllä, kun sille annetaan siihen mahdollisuus 
Hevosen ruoansulatuskanavan kunto ja olemassa olevat sairaudet – sekä myös 
sairaushistoria, kuten ähky-, mahahaava- tai suolistotulehdustausta – vaikuttavat 
hevosen suoliston kuntoon ja kykyyn sulattaa ravintoa. 
 
Myös hevosen ikä vaikuttaa ”suoliherkkyyteen”: mitä vanhemmaksi hevonen tulee, 
sitä herkempi se on muutoksille, sillä iän myötä suoliston aktiivisuus laskee ja rehut 
sulavat ja imeytyvät elimistöön heikommin. Lisäksi hevosen luonne voi vaikuttaa, 
sillä herkät hevoset stressaavat enemmän ja näyttävät sen usein 
ruoansulatuskanavan oireiluna. 
 
”Lohduttavaa kuitenkin on, että me voimme vaikuttaa hevosen 
ruuansulatuskanavan terveyteen ja toimintaan – ja se paranee kyllä, jos sille 
annetaan siihen mahdollisuus. Prosessi on kuitenkin pitkä, sillä mikrobiston 
uusiutuminen voi viedä kuukausia”, toteaa Ney. 
 
On siis oleellista muistaa, että ripuloiva hevonen on toipilas ja sille tulisi antaa aikaa 
kuntoutua. 

”Kärsivällisyys on avaintekijä kuntoutuksen onnistumisessa. Krooninen ripuli on 
hevoselle ja sen elimistölle hyvin raskasta. Siksi pienikin ripulointi tulisi ottaa 
vakavasti ennen kuin se eskaloituu oikein pahaksi”, sanoo Ney. 
 
Tee palvelus hevosesi ruoansulatuskanavalle 
Hevoselle kannattaa suunnitella kuntouttava ruokavalio, jonka avulla suoliston 
mikrobisto saadaan tasapainoon ja tilanne rauhoitettua. 

”On myös tärkeää poissulkea ja ennaltaehkäistä ripulin syitä, ettei ongelma pääsisi 
uusiutumaan, sillä jokainen trauma jättää ruuansulatuskanavaan jälkensä ja 
ongelmat uusiutuvat herkästi, ellei hevosen ruokintaa suunnitella kauaskantoisesti”. 
 
Tee siis palvelus hevosesi ruoansulatuskanavalle ja huomioi nämä seikat hevosesi 
ruokavaliota koostaessasi: 



 

8 vatsaystävällistä vinkkiä 

1.  Laadukas korsirehu on kaiken perusta 

Yksi on varma: laadukas korsirehu on kaiken ruokinnan – ja jopa koko hevosen 
hyvinvoinnin – perusta. Se on tärkein asia hevosen ruokinnassa, eikä sen 
sopimattomuutta voi korjata yhdelläkään purkilla, eikä purnukalla. 

2.  Tutki, mitä hevosesi suuhun laitat. 

Heinäanalyysi on tärkeä, mutta pelkästään analyysin arvojen tuijottaminen ei kerro 
meille totuutta rehun soveltuvuudesta, vaan myös sen hygieeninen laatu, viljely- ja 
säilöntätiedot, sekä ”näppituntuma” eli karkeusaste ovat tärkeitä avaintekijöitä 
rehun valinnassa”, sanoo Eira Ney. 

Hyvä heinä tuoksuu hyvältä. Se ei pölyä, eikä siinä ole hometta, hiivaa (eli valkoisia 
pilkkuja), tummia tai kosteita kohtia, eikä se tunnu lämpimältä. ”Herkkä hevonen 
reagoi huonolaatuiseen karkearehuun hyvinkin nopeasti ja voimakkaasti”, toteaa 
Eira. 

3.  Kuiva vai säilö? 

”Rautavatsaisen” hevosen suolistolle kelpaa todennäköisesti niin kuiva kuin eri 
tavoin säilötyt karkearehut – oleellisempaa ovatkin heinäanalyysin tulokset. 
Vatsavaivaiselle voi sen sijaan on turvallisempaa syöttää vähäsokerista kuivaheinää 
niin kauan kunnes vatsa on rauhoittunut. 

”Toki voi myös olla, ettei jostakin hevosesta ole koskaan säilön syöjäksi, sillä kaikille 
hevosille säilöheinän säilöntämenetelmän vaikutus karkearehun laatuun ja 
koostumukseen ei vain sovi”, sanoo Eira Ney. 

4.  Lehtevä on kortista vatsaystävällisempää 

Rauhallisesti syövälle, hyvävatsaisille hevoselle ei heinän suurikaan kuitupitoisuus 
ole yleensä ongelma, mutta jos hevosella on vaikeuksia pitää painoaan tai sillä on 
vikaa hampaissa, on syytä välttää liian kortista heinää. ”Myös herkkävatsaiselle 
hevoselle olisi hyvä löytää pehmeää ja lehtevää karkearehua, jonka avulla voidaan 
välttää mekaanista ärsytystä, jota liian korsiintunut karkearehu voi aiheuttaa”, 
sanoo Eira Ney. Yleinen oheistus on, että heinäanalyysin NDF-arvo olisi 
maksimissaan 650. ”NDF kertoo meille näytteen korsiintumisasteesta ja antaa 
osviittaa karkearehun korjuuajasta, sen kuitupitoisuudesta sekä myös 
maittavuudesta”, sanoo Ney. 



5.  Herkkävatsaisen nyrkkisääntö: sokerit alle 100. 

Reippaita kärrylenkkejä heittävää, kaiken kestävää hyvävatsaista hevosta eivät 
sokerit helposti hetkauta, mutta herkkävatsaisille hevosille heinän sokerit ovat 
kriittinen asia. ”Karkearehu, jossa liukenevien hiilihydraattien pitoisuus on korkea 
vaikuttaa negatiivisesti ruuansulatuskanavan toimintaan ja häiritsee suoliston 
mikrobitasapainoa”, sanoo Eira Ney. Nyrkkisääntö on, että herkän hevosen dieetin 
sokeripitoisuus tulisi olla 10 % - mukaan lukien kaikki rehut, joita hevoselle 
tarjotaan. ”Toki joidenkin hevosten, kuten useiden kylmäveristen, kohdalla tätä 
lukua on hilattava vieläkin matalammaksi”, sanoo Eira Ney. 

6.  Riittävän paljon – riittävän usein.  

Hevosen tulisi saada 1.5-2 kg karkearehua kuiva-ainekiloa per 100 kg elopainoa, sillä 
hevonen tarvitsee ruuansulatuskanavaan riittävästi rehumassaa, jotta 
rehuvirtaukset toimisivat oikein. Myös ruokintaväleillä on väliä: optimi olisi, että 
hevonen saisi korsirehua 3-4 tunnin välein. Ilman jatkuvaa syljen ja ruuan antamaa 
suojaa, vatsahapot pääsevät korventamaan mahalaukun limakalvoja aiheuttaen 
lopulta mm. haavaumia, kipua, stressiä – ja ripulia. ”Kun korsirehuruokinta on 
optimoitu eli hevonen saa riittävän paljon ja riittävän usein laadukasta, sille sopivaa 
heinää, ollaan ruokinnassa jo pitkällä”, sanoo Eira Ney. ”Sen jälkeen voimme 
keskittyä mahdolliseen lisäruokintaan”, jatkaa Eira. 

7.  Kaikki mitä tarvitaan, mutta ei mitään liikaa  

Heinäanalyysiin perustuvan ruokintasuunnitelman avulla voimme varmistaa, että 
hevonen saa rehuistaan kaiken mitä se tarvitsee, eikä mitään liikaa. ”Hevosen 
ruokinnan tulisi olla yksinkertainen, ei liikaa tuotteita, mutta sen tulisi taata 
hevoselle optimaalinen määrä päivittäin tarvittavia ravintoaineita”, Ney sanoo. Suosi 
vatsaystävällisiä tuotteita, ja jos tiedät, että hevosesi ruokinta tulee muuttumaan, 
niin ota vatsan tueksi esimerkiksi joku probioottivalmiste, kuten Chia de 
Gracian Gastro Clay B, Gastro Control, Tummy Saver, voikukanjuuri tai oluthiiva. 

8.  Maltti on valttia ruokamuutoksissa 

”Kaikki hevosen ruokintaan tehtävät muutokset tulisi tehdä mahdollisimman 
rauhallisesti ja tasaisesti. Se vaatii välillä aikaa, mutta nyrkkisääntönä pidän 2-3 
viikon totutusjaksoja”, sanoo Eira Ney.” Vaikka hevonen olisi kuinka hyvävatsainen, 
niin teet sen ruoansulatusmikrobistolle palveluksen, kun maltat tehdä totutuksen 
hiljalleen”, jatkaa Eira. Heinämuutoksissa totutus uuteen kannattaa tehdä aina niin, 
että korvaat vanhaa heinää uudella noin kilon viikossa. 
 
”Heinän laadun muutokset tai karkearehun vaihtaminen liian usein voivat vaikuttaa 

https://www.chiadegracia.fi/products/gastro-clay-b-1-kg
https://www.chiadegracia.fi/products/gastro-control-1-5-kg?variant=30279904297009
https://www.chiadegracia.fi/products/tummy-saver?variant=16124877209649
https://www.chiadegracia.fi/products/voikukanjuuri?variant=16124910043185
https://www.chiadegracia.fi/products/oluthiiva-1-kg?variant=16124907814961
https://www.chiadegracia.fi/products/oluthiiva-1-kg?variant=16124907814961


suoliston mikrobikantaan negatiivisesti, jos mikrobistoprofiili ei pysy muutoksissa 
mukana. Tämä altistaa hevosen niin ripulille kuin myös ähkylle, kaviokuumelle ja 
krooniselle suolistotulehdukselle”, sanoo Eira. ”Rauhallinen totutus kantaa pitkälle 
ja takaa, että hevonen pystyy myös hyödyntämään rehun tehokkaammin”, jatkaa 
Eira. 
 
 
Teksti Chia de Gracia/Mirva Kettunen. Teksti on tehty yhteistyössä hummiajuttuja.fi, 
kanssa.

 

                      

                             Kuva: Maria Degerman (hevonen SD Olaf) 



 

Kantakirjan terveiset 
 
Tänä vuonna 2021 huhtikuussa kantakirja siirtyi tunnistusasiakirjojen myöntämisen 
osalta Ruokaviraston alle uuden EU:n tunnistusasetuksen myötä. Tämä on tuottanut 
toimintaan muutoksia, jotka toivottavasti selkeyttävät koko rekisteröintiprosessia 
kaikkien Suomessa ja Euroopassa toimivien rekisteröintitoimistojen kesken. Muutos 
toi yhtenäisyyttä kaikkien rekisteröintitoimistojen hintoihin sekä 
toimintaprosesseihin. 
 
Suomen irlannincobyhdistyksen alla toimiva kantakirja jatkaa irlannincobien 
kantakirjaamista edelleen sekä Suomessa, että Euroopassa, ja myös ETA-maissa. 
Suomen Irlannincobyhdistys on myös aloittanut uuden ulkomaisen yhteistyön 
Norjan kanssa, ja jatkaa toimintaansa myös Viron, Latvian, Liettuan, Tanskan sekä 
muiden eurooppalaisten alkuperäisen irlantilaisen kantakirjan tytärkantakirjojen 
kanssa niillä keinoin, kuin maailmalla vallitseva pandemiatilanne antaa myöten. 
Norjaan myönnettiin myös rotutarkastusoikeudet yhdelle uudelle 
tuomariharjoittelijalle, Renata Ugelstadille, joka aloittaa tekemään työtänsä 
välittömästi Suomen irlannincob-kantakirjan alaisuudessa. Alaisuudessamme toimii 
euroopassa myös tuomareina Tsekkiläinen Marta Novotna sekä Tanskalainen 
Liselotte Laurberg. Toivomme näkevämme heitä myös ajoittain Suomen 
kantakirjanäyttelyissä pandemiatilanteen helpottaessa. 
 
Muutokset Suomessa ovat lähteneet mukavasti käyntiin. Kiitämme kasvattajia 
kärsivällisyydestä muutoksen aiheuttamiin epäselvyyksiin ja viivästyksiin, ja 
toivomme yhtä jouhevaa yhteistyötä myös 
tulevaisuudessa. Jatkossa tavoitteenamme on yksinkertaistaa rekisteröintiprosessia 
mm ilmoitusten toimittamisena sähköisessä muodossa, niin että myös maksaminen 
olisi mahdollista ilmoitusten yhteydessä sähköisesti. 
Ensi vuonna tavoitteenamme on, mikäli pandemiaan liittyvä viranomaisohjeistus sen 
sallii, käynnistää kantakirjan puolesta pandemian jälkeistä 
uudelleenrakennusvaihetta järjestämällä jälleen mukavia, rodun kesken toimivien 
henkilöiden yhteishenkeä nostattavia tapahtumia. Muistutamme myös, että 
toimintaan ovat tervetulleita kaikki rodusta kiinnostuneet henkilöt joka puolelta 
Suomea! Vain yhdessä rakennamme kaikkia tasapuolisesti palvelevaa toimintaa. 
Suomalainen kantakirja sai toimintalupansa 31.12 2012. Tämä tarkoittaa, että vuosi 
2022 on suomaisen irlannincobkantakirjan 10v-juhlavuosi. Juhlikaamme yhdessä 
suomalaisen sinnikkyyden ja työn jälkeistä hedelmää, Suomalaista kantakirjaa! 
 
Kantakirjasihteeri Sini Kuure ja Kantakirjan puheenjohtaja Mia Miettinen 



 
 
Varsan rekisteröintiprosessi pähkinänkuoressa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oriin omistaja toimittaa astutusvuoden 
marraskuun loppuun mennessä allekirjoitetun 
astutusilmoituksen, joka toimii ennakkoilmoituksena 
seuraavana vuonna syntyvästä varsasta. 

Ilmoituksen toimittaminen ei sido rekisteröimään 

varsaa Suomen Irlannincobyhdistykseen. 

Tamman omistajan tehtävänä on tehdä ilmoitus 
syntyneestä varsasta kantakirjasihteerille. 
Ilmoituksen tehtävänä on toimia varsan 
rekisteröintihakemuksena. 
Ruokavirasto laskuttaa passit neljästi vuodessa 
kulloinkin voimassa olevan hinnaston 
mukaisesti. Hinta määräytyy sen mukaan onko 
ilmoitus tehty kuukauden sisällä varsan 

syntymästä vai myöhemmin. 

Lomakkeet ilmoitusten tekemiseen löydät 
kotisivuiltamme www.irlannincobyhdistys.fi 
Lomakkeet-välilehdeltä. Tekeillä on myös 
sähköisen asioinnin palvelu, jonka tarkoituksena 
on helpottaa asiointia meillä tulevaisuudessa. 



 

Hevosesittelyssä: Moustache ”Musse" 
 
 
 

                
 Kuva: Pilvi Vähämäki 2017 (hevonen Moustache) 

 
”Ei ikinä mitään tupsujalkaa" ilmaisin, kun valmentaja kertoi myynnissä olevasta 
hevosesta. Vapaapäivän kunniaksi lähdin ystäväni kanssa huviajelulle.   

Taisi se olla jopa rakkautta ensisilmäyksellä       Mieleeni tuli vain heti, että olen ihan 
liian pitkä. Tosin pian pääsin huomaamaan, että Mussen leveys vei jalkojen 
pituudesta puolet. Joten ei, siitäkään en saanut itselleni selitettyä tekosyytä, että en 
tarvitse hevosta. Selästäkin tuntui ratsastettavuus aikas kivalta.  Kesken 
laukan naapurista karkasi hoidossa ollut nuori sakemanni ja juoksi suoraan hypäten 
häntään kiinni. Yritin saada laukan varovasti alas, mutta Musse vain jatkoi 
laukkaa korvien asento kertoen pienestä ärsytyksestä kesken työnteon. Aah mikä 
hevonen :D  
Nyt vasta alkoikin taistelu itseni kanssa kotimatkalla, ystävä totesi et jos sinä et sitä 
osta niin hän ostaa.  Hitsit, ei käy. Näinpä mulle muutti ei ikinä hevonen kesäkuun 
alussa 2012.  
 
Mussehan rakasti huomiota, esillä oloa ja yleisöä. Tästä hän antoi heti 
maistiaisia.  Tulosta seuraavana päivänä tuli puhelu töihin; musta tupsujalka juoksee 
kolmostiellä! Sydän miljuunaa hakaten töistä kohti tallia.  Poliisi soitti että kait te 
pärjäätte siäl. Öööh joo, kolmostiellä mitä pienistä :/ Sitten tuli tieto, että yksi 
maatilan isäntä oli saanut hevosen kiinni. Siellä se pellolla kolmostien 



laidassa kettingillä ja rautakangella oli kiinni tyytyväisenä sekä söi isännän 
herkkueväitä. Noh Musse sai huomiota; pääsi radioon ja oli seuraavan toripäivän 
puhutuin aihe. Sen jälkeen hän ei karannut. Paitsi laidunlohkolta toiselle ja takaisin. 
Kunnes jäi kiinni takaisin tullessaan omalle lohkolle; kirjaimellisesti sotkeutui 
lankoihin.  Selvis että sieltä se oli laitumen kauimmasta päästä usein pujotellut 
langoista, kulki ojan vierustaa ja meni seuraavalle lohkolle sekä samaa reittiä 
takaisin.  
 
Musse oli hyvin humoristinen, todella itsetietoinen vanha rouva. Koulua kisailtiin A 
tasolle asti ihan normipäiviä vähän piristämään. Käytiin me joskus huvin vuoksi 
Hämeen alueen aikuismestaruuksissa ja otettiin vahingossa hopeaa. Kouluratoja ei 
koskaan saanut opetella etukäteen; koska kyllähän muori heppa oppi. Ja se ”osas" 
vaikkei opetellutkaan.  Joskus hän oli sitä mieltä, että jossain radassa laukka kestää 
just tonne asti esim ja sitähän ei sitten alas saanut vaikka mitä teki; vasta kun hän oli 
sitä mieltä että missä pisteessä se hänen mielestä päättyy. Huoh, mutta aina niin 
hauskaa:D  
 
Kotona ei tarvinnut aina käyttäytyä (Mussen mielestä), mutta reissussa kun oltiin 
niin siellä käyttäydyttiin kympin arvoisesti, eikä pelätty mitään. Kanssa olijoita jopa 
tuntui joskus komentavan käyttäytymään. Teimmekin reissuja mm 
joulukulkueita,  talutusratsastusta,  vierailtiin useassa vanhainkodissa, pääsimme 
esiintymään muiden tupsujalkojen kanssa Horse Fairissä ja Horse 
showssa.  Äärettömän upeita reissuja kokemuksineen ja Musse nautti.  Käytiin myös 
kahdestaan Tampereen hevoset – messuilla viikon varoitusajalla lähdettiin 
rotuesittelyyn.  Takaovella vuoroa odotettiin ja ovien avautuessa sekä yleisön 
nähdessään ei meinannut Mussea pidätellä mikään. Sinne se ryntäsi yleisön eteen 
luvan saatuamme ja mä en voinut muuta kun nauttia kyydissä miltä Musse tuntui 
sekä kulki yleisön edessä ylpeänä. Sitten olikin seuraava ”ongelma”; saada rouva 
areenalta POIS :D Kyllä hiukan nauratti selässä, kun ei se meinannut lähteä ja 
otettiinkin pari ylimääräistä kunniakierrosta yleisölle jotta sain sen ulos.  
Pari kertaa kävimme Yyterin rannalla kuvauksissa ja toteuttamassa haaveita laukata 
pitkin rantaviivaa. Kuvaajana I.c.holm photography. Runaway bride projekti 
jossa ison häämekon kanssa kuvattava meni Mussen kanssa rannalla ja toisella 
kerralla olin itse kuvauskohteena.  
Kyllä mä sille muutaman kerran vannoin kuljettavani sen lihahietaselle tai jättäväni 
jollekkin ratsastuskoululle. Aika nopeesti kuitenkin aina hellyin.   
Erityis iso super kiitos Satulle Mussen ja mun matkassa olosta vuodesta 2014 alkaen 
lähes oikeastaan aina mukana joka paikassa.  Satu toimi hoitajana, liikuttajana yli 
kuuden vuoden ajan. Moni reissu olis menny huonosti ilman Satun mukana oloa <3  



Tarinoita olisi melki yhdeksästä vuodesta niin paljon että pitäisi varmaan kirjoittaa 
kirja :D  
  
Mun hiustenlähdön menetyksen syy, mun iso rakkaus ja mun ehdottomasti paras 
ystävä jota en unohda koskaan sairastui joulukuussa 2020, hyvällä hoidolla päästiin 
helmikuuhun jolloin tuntui kun olisimme tehnyt yhteispäätöksen että nyt on 
aika päästää paras ystävä laukkaamaan sinne missä lääniä riittää. Muistoja 
riittää paljon hymyillen ja nauraen,  vielä välillä silmäkulmat kostuen.     
Kiitos Musselle melkein 9 yhteisestä vuodesta <3  
Moustache 1996-2021  
 
Suvi Leminen 
 

 

     
                                            

”Älä seiso haudallain itkien; 
Jatkan elämääni tuhannessa 
tuulessa, 
olen timantinhohde lumessa. 
Olen aurinko, joka kultaa viljaa, 
syyssade, joka putoaa hiljaa. 
Kun heräät aamun hiljaisuuteen, 
olen ylitsesi maahan uuteen 
matkaavien muuttolintujen lento. 
Olen öisten tähtien loiste hento. 
Älä seiso haudallain itkien” 
 

Kuva: Senja Hietala 2018 (kuvassa Suvi Leminen ja Moustache) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuloksia  

 

Virtuaali koulukilpailut 15.5.2021 

 

HD:3 

1. Minna Jokinen – Jäniskorven Joxter   72,105% 

2. Marja Pasanen – Osgar O’Loch   68,947% 

3. Peppi Kivekäs – Polar’s Little Bublebee   68,157% 

4. Tiina Kivijärvi – Rocky Mountain’s Revlon Janey Red 64, 736%  

5. Marja Pesonen – Orlaith O’Loch   62,89% 

 

HC:1 

1. Sanna Tiilikainen – Hanna’s Curry   57%  

2. Alisa Siltala – Hanna’s Curry    54,5% 

 

 

HB K.N Special ja HB:0 

1. Essi Hautakoski – Rex IV    59,4% 

2. Emma Sainio – Rocky Mountain’s Revlon Janey Red 53,6% 

3. jaettu 

Sanna Tiilikainen – Hanna’s Curry   53,2%  

Tiina Kivijärvi – Rockymountain’s Revlon Janey Red  53,2%  



                                  

                   Kuva: Kirsi Tulkki (Kuvassa Moona Tulkki ja Rupee) 

 

Virtuaali koulukilpailut 20.7.2021 

 

HD:3 

1. Erin Tuuliainen – Cobs Of Norway Majah  60,79% 

 

HC:1 

1. Sanna Tiilikainen – Hanna’s Curry   60,75%  
2. Alisa Siltala – Hanna’s Curry    60% 
3. Piia Mäkäräinen – Wiiskulman Shaney   57% 
4. Netta Lindell – Belfie    54,75% 

 

HB:0 

1. Essi Hautakoski – Rex IV    58,4% 

2. Sanna Tiilikainen – Hanna’s Curry   56% 

  

3. Roman Loza – Jäniskorven Joxter   48,8% 



Virtuaali koulukilpailut 31.8.2021 

HD:3 

1. Moona Tulkki – Rupee    65,79% 

HC:1 

1. Kia Hyttinen – Wilda Starr    63,75% 

2. Sanna Tiilikainen – Hanna’s Curry   60,25%  

HB:0 

1. Mia Sopanen – Cobs of Norway Mayah   61,2% 

2. Essi Hautakoski – Rex IV    58,8% 

3. Sanna Tiilikainen – Hanna’s Curry   54,8%  

 

 

30.7.2021 VIRTUAALI MATCH SHOW 

 

LUOKKA 1  

0-3 VUOTIAAT TAMMAT, ORIT, RUUNAT 

1. ROSE’S LYYDIA   LV, BIS – 3 

2. ROSE’S WILMA 

 

                               

              Kuvassa Rose´s Lyydia Bis 3 



 

LUOKKA 2 

 

4 -> VUOTIAAT TAMMAT 

- SNIPE’S KIANDRA    LV, BIS – 1 

- POLAR’S LITTLE BUBLEBEE 

- FANTASY MINNIE  

- MOLLY 

- ELYSIAN AISLIN 

- WILDA STAR 

- LILLIPUTTI 

 

 

                         

      Kuvassa Snipe`s Kiandra Bis 1 

 

 

LUOKKA 3 

4 -> VUOTIAAT ORIT, RUUNAT 

- HANNA’S CURRY   LV, BIS – 2 

- SD OLAF 



                                  

                                 Kuvassa Hanna`s Curry Bis 2 

 

 

LUOKKA 4 

MAITOVARSAT 

- POLAR’S NEFERTITI   LV 

 

 

21.11.2021 KANATAKIRJANÄYTTELY TUUSULA 

 
1- Vuotiaat Tammat 

- Rose’s Wilma 66.5p 1 palkinto luokkavoittaja 
 
1-vuotiaat oriit 

- Rocky Grey 67 p. 1palk. LV BIS III 



2-vuotiaat oriit 
- Tyynelän Waltteri 60p 2palk. 

 
Aikuiset tammat (yli 3v,Maitovarsat emiensä kanssa) 

- Starsky’s Majesty Ace 2palk. 63.5p  
- Starsky’s Snowflake 68p. 1palk.  
- Ramona Grey 67.5p. 1palk. 
- Polka Dot 67.5 p. 1palk. 
- Rose’s Esmeralda 71p. 1palk.  
- Fantasy Minnie 68p 1palk. LV BIS I 
- Darcys Shakey Lass 67.5 p. 1palk 

 
Ruunat 

- Rose’s Bigmacintos 60p. 2palk.  
- Starsky’s Hoppy Hopparoo 66p 1palk. 
- White Sun 68p 1 palk. 
- Douglas 72 p. 1palk. LV 

 
Aikuiset Oriit (Yli 3v) 

- Caru Sundance 70p. 1palk. LV BIS II  
 
Paras esittäjä: Liza Berezina 
 
 

                       
 
 Kuva: Aino Karttunen (Hevonen Fantasy Minnie LV Bis 1) 



 

                    

                           Kuva: Maria Degerman (hevonen Rupee) 
 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille yhdistyksen jäsenille sekä 

tupsujaloille! 

 

Tavoitat meidät s-postitse osoitteesta fsicry@outlook.com 

Löydät meidät facebookista: Suomen irlannincobyhdistys ry 

sekä netistä http://www.irlannincobyhdistys.fi/ 

Nettisivuilla on myös tarkemmat yhteystiedot yhdistyksen 

vastuuhenkilöille (https://www.irlannincobyhdistys.fi/yhteystiedot) 

mailto:fsicry@outlook.com
https://www.facebook.com/irlannincobyhdistys/
http://www.irlannincobyhdistys.fi/?fbclid=IwAR2WVNmsIqqhhBKeEwQvOtDDDUWM6W6hfh2p-hBs_DUjkpY_qFlPIyPiKZ0

