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Vuosikertomus 2016 on Suomen irlannincobyhdistyksen virallinen jäsenlehti.

Vuosikertomus ilmestyy vuosittain.

 Irlannincobyhdistyksen jäsenet saavat lehden painettuna paperiversiona postilaatikkoon.

Vuosikertomus julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa www.irlannincobyhdistys.fi

Julkaisun päätoimittajana on toiminut vuonna 2016 yhdistyksen puheenjohtaja Mia Kvick.

Vuosikertomuksen kuviin ovat käyttöoikeuden myöntäneet Ilse C. Holm, Tiia Tahvanainen, Petra 
Rimpinen, Kalle Miettinen, Anni Pöppönen, Sanni Oikarinen, Paula Kukkanen ja Timo Nieminen. 

Vuonna 2016 Suomen irlannincobyhdistys kiittää yhteistyöstä kaikkia toimintaan osallistuneita, tiloja 
vuokranneita sekä tapahtumissa mukana olleita tahoja. Erityiskiitos kuluneesta vuodesta kuuluu 

kuitenkin Pääyhteistyökumppanillemme hevostarvikeliike Hevarille sekä valokuvaajillemme I.C Holm 
Photography sekä Tiia Tahvanainen. 

http://www.irlannincobyhdistys.fi
http://www.irlannincobyhdistys.fi
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YHDISTYKSEN HALLITUS 2017-2021

SEURAAVA VUOSIKERTOMUS ILMESTYY VUONNA 2017

OSALLISTU 
VUOSIKERTOMUKSEEN 

Vuosikertomus kaipaa koko ajan hyvälaatuisia 
valokuvia, kirjoituksia, piirustuksia, 

hevosesittelyitä. Kaikki materiaali on erittäin 
tervetullutta ja sen voi postittaa suoraan 

sihteerille joko sähköisesti tai perinteisellä postilla. 

JÄSENMAKSUT 2017

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.

Uudet jäsenet, 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 ja heti 
liittyessäsi uuden jäsenen infopaketin, jossa on tietoa 
kantakirjausperiaatteista, rotumääritelmä, sekä 
tietoa irlannincobeista ja Suomen yhdistyksestä, 
kantakirjasta sekä niiden tapahtumista. Myös 
yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin osallistuminen 
on tulevaisuudessa yhdistyksen jäsenille merkittävästi 
edullisempaa.

Mikäli tiedät irlannincobien omistajia, jotka eivät ole 
vielä näitä tietoja saaneet, mutta ovat kiinnostuneita 
rotuyhdistyksestä ja kantakirjasta, kerrothan heille 

yhteystietomme.

mailto:miakvick@hotmail.com
mailto:miakvick@hotmail.com
mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
mailto:maria.mantykoski@gmail.com
mailto:maria.mantykoski@gmail.com
mailto:jaakko.kuoppala@netti.fi
mailto:jaakko.kuoppala@netti.fi
mailto:kristiina.parkkila@pp.inet.fi
mailto:kristiina.parkkila@pp.inet.fi
mailto:tiina.saranpaa@multi.fi
mailto:tiina.saranpaa@multi.fi
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Kun minulta kysyttiin, haluaisinko ottaa puheenjohtajan pestin vastaan vuosi sitten, meinasin tipahtaa 
tuolilta. Suuret saappaat oli täytettävinä. Ensimmäinen vuosi on mennyt pitkälti toiminnan kehittämisessä, 
uuteen asemaan sopeutuessa, perehtymisessä siihen kaikkeen mitä tuo kunnia on tuonut tullessaan. Kehitystä 
on tapahtunut paljon, nopeammin kuin kukaan olisi edes uskaltanut kuvitella. Ja työ yhdistyksen ja rodun 
eteen jatkuu. 

Tänä vuonna yhdistys on tehnyt paljon töitä  irlannincobien tunnettavuuden ja käyttöhevosen maineen 
edistämiseksi sekä rekisteröintipalveluiden kehittämiseksi. Olimme ensi kertaa mukana sekä Helsingissä 
Horse Fairissa että Tampereen hevosmessuilla. Lisäksi järjestimme ensimmäistä kertaa irlannincobien 
ratsastuscupin sekä  kaksi näyttelyä.

Viime vuonna perustetut aluejaokset sekä toimikunnat ovat pyörähtäneet hyvin käyntiin. Etelä-Suomen ja 
Pohjanmaan lisäksi Pohjoiseen perustettiin aluejaos, jotta pohjoisessakin Suomessa yhdistys pystyisi 
toimimaan paremmin. Organisaatiomuutoksen mukana tullut kantakirjan sekä yhdistyksen toiminnan 
operatiivisen vastuun jako on myös tuottanut hedelmää.

Suomen irlannincobyhdistys käy pikkuhiljaa läpi sukupolven vaihdosta. Hallitusväkeen on lähtenyt mukaan 
sekä rodun parissa pitkään töitä tehneitä henkilöitä että uusia henkilöitä. He osaltaan tuovat yhdistyksen 
toimintaan aivan uusia näkökulmia ja toimintamahdollisuuksia. 

Hallitus valmisteli tänä vuonna syyskokouksessa hyväksytyn sääntömuutoksen, jossa hallituskausi 
muutettiin nykyisestä yhdestä vuodesta neljävuotiseksi. Samoin kantakirjajaoksen johtoryhmän toimikausi 
kestää neljä vuotta. Tällä varmistetaan linjavetojen jatkuvuus sukupolven vaihdoksen aikana sekä toiminnan 
kehittyminen.

Ensi vuonna jatkamme toimintaa samalla kaavalla. Näyttelyitä ollaan järjestämässä kaksin kappalein, ic-cup 
pyörähtää taas käyntiin. Olemme mukana myös Helsinki Horse Fairissa maaliskuussa yhtenä pääesiintyjistä. 

Olen tavannut upeita ihmisiä, upeita hevosia ja ollut läsnä monissa yhdistyksen järjestämissä 
lämminhenkisissä tapahtumissa, sekä I.C. Holmin kanssa yhteistyössä tehdyn valokuvakalenterin 
kuvauksissa. Hevostarvikeliike Hevari on myös antanut kallisarvoisen tukensa yhdistykselle, sen toiminnalle 
sekä irlannincobien kasvatukselle sekä jalostus- että käyttöhevosten hyväksi.  Ylpeydekseni voin sanoa että 
yhteistyö molempien kanssa jatkuu myös ensi kaudella.

Kiitän sydämellisesti kaikkia tänä vuonna toiminnassa mukana olleita henkilöitä hevosineen, hallituksessa 
mukana olleita sekä siinä jatkavia henkilöitä sekä yhteistyökumppaneita. On ollut mukava tehdä töitä 
kanssanne kuluneena vuonna.  Ilman meidän kaikkien osallistumista ja työpanosta kehitystä ei olisi 
tapahtunut. Tästä on taas hyvä jatkaa seuraavalla kaudella.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 
kaikille!

Mia Kvick
Puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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KANTAKIRJAN TERVEISET

Ensimmäinen vuosi uuden organisaation kera alkaa olla lopuillaan. Kantakirjan johtoryhmä on vuoden 
aikana saanut aikaiseksi mm. ensi vuoden alussa lanseerattavan rotutarkastajien ja tuomareiden 
koulutusohjelman sekä kirjalliset toimintaohjeet edellä mainituille. Kantakirja on niin ikään jatkanut 
yhteistyötä viranomaisten sekä tuotantoeläinjalostusorganisaatioiden rinnalla uuden jalostusasetuksen 
saattamiseksi valmiiksi.

Vuoden aikana kantakirja on vahvistanut kolmen uuden rotutarkastajan pätevyyden hoitaa tehtävää ja 
aloittanut kahden uuden 2. grade tuomarin kouluttamisen. Rotutarkastuksia on vuoden aikana tämän 
kirjoittamiseen mennessä tehty 19 kpl. Vuoden aikana on rekisteröity irlannincobeja 94 kpl josta 54 oli 
rinnakkaisrekisteröintejä.

Kantakirja toivoo, että kasvattajat pitäisivät huolta hevosensa papereista nykyistä paremmin. Tämä koskee 
astutusilmoituksia, rekisteröintiin liittyviä papereita sekä omistajan vaihdoksia. Tämän lisäksi kantakirja 
toivoo, että hevosta myytäessä tehtäisiin kunnon kauppakirja, erityisesti osamaksukaupassa tämä on 
tärkeää. Vuoden aikana on tullut esille 2 tapausta, jossa hevonen on vaihtanut omistajaa vaikka 
kauppahintaa ei hevosen alkuperäiselle myyjälle ole maksettu. Lain mukaan hevonen/tavara on ostajan 
omaisuutta vasta kun kauppasumma on kokonaisuudessaan  maksettu. Ensi vuoden alkuun mennessä 
kotisivuilta on ladattavissa kauppakirjat helpottamaan asiaa.

Kantakirjaterveisin koko johtoryhmän puolesta,

Kristiina Parkkila, 
Kantakirjan johtoryhmän puheenjohtaja

MUISTUTUS!

Jokainen Suomessa asuva hevonen 
tulisi olla rekisteröitynä , tai 

vähintään ilmoitettuna suomalaiseen 
rekisteriin/tietokantaan 31.12 2016 

mennessä. Mikäli hevosesti 
rekisteröinti Suomeen on vielä 

tekemättä, hoidathan asian 
pikaisesti kuntoon. 
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Kuluneena vuonna Suomen irlannincobyhdistys järjesti neljä näyttelyä. Toteutuneiden näyttelyiden 
paikkakuntina olivat tänä vuonna Lappeenranta ja Forssa. Uudenkaupungin sekä Siikalatvan näyttelyt 
peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Näyttelytuomareina toimivat tanskalainen 1.Grade 
tuomari Liselotte Laurberg sekä 1.Grade tuomarimme Kristiina Peltonen. Lisäksi Tanskassa järjestettiin 
Suomen irlannincobyhdistyksen alainen näyttely, jonne Kristiina Peltonen kutsuttiin myös tuomaroimaan.

Suomen irlannincobyhdistyksen alla Suomessa järjestämiin 
näyttelyihin ilmoittautui yhteensä vajaa neljäkymmentä 
upeaa yksilöä. Tavallisten ikäluokkien lisäksi toteutettiin 
ensimmäiset, aiemmin Elite-arvon saaneille hevosille 
tarkoitetut Champion Elite-luokat Forssan näyttelyssä, ja 
pääsimmekin seuraamaan ensimmäistä kertaa kahta upeaa 
yksilöä esittämässä ratsastettuina liikkeitään kehässä. 
Näyttelyissä ensimmäisellä palkinnolla palkittiin seitsemän 
hevosta, kakkospalkinnolla yhdeksän hevosta. Champion 
Elite-arvon sai kaksi hevosta. Kolme hevosta nousi 
Elite-kantakirjaluokkaan. 

Näyttelyissä saimme nauttia myös useasta viihdyttävästä väliaikaohjelmasta. Lappeenrannan näyttelyssä 
näimme Rose´s Gunpowder Hettyn vauhdikkaan jalkapalloesityksen sekä jännittävää polttariohjelmaa. 
Mustan Fieldhill Dahlian selkään nousi tuleva morsian, joka esityksen aikana jännittäessään tipahti 
hevosen selästä, mutta kiipesi kuitenkin rohkeasti takaisin kyytiin. Tuomarimme sanoin, tämä koettelemus 
oli omiaan valmistamaan  avioliiton satamaan, jonka kyydissä pysyminen vaatii myös joskus uudestaan 
rohkeuden keräämistä sekä selkään takaisin kipuamista. Forssan näyttelyssä taasen väliajalla esiteltiin 
näyttelyssä mukana olleet viisi oria, joka olikin upeaa katsottavaa. 

NÄYTTELYT 2016

Yhdistyksen järjestämiin  
näyttelyihin Suomessa 

ilmoittautui 2016 yhteensä 
vajaa neljäkymmentä upeaa 

yksilöä.

Näyttelyissä ensimmäisellä 
palkinnolla palkittiin 
seitsemän hevosta, 

kakkospalkinnolla yhdeksän 
hevosta. Champion Elite- 
arvon sai kaksi hevosta. 

Kolme hevosta nousi 
Elite-kantakirjaluokkaan.
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NÄYTTELYT 2016

Esillä oli monia hienoja hevosia. Koska kysymyksessä 
on  monen rodun risteytyksenä ajan kuluessa kehittynyt 
rotu, toiset yksilöt ovat jalostusohjesäännön mukaan 
tarkasteltuina rotutyypillisempiä kuin toiset. Välillä 
joidenkin yksilöiden olemuksesta tai rakenteesta näkyy 
toisen rodun perimä. Kuten joka rodussa, myös kaikilla 
irlannincobeilla on yksilöllisiä piirteitä. Tässä rodussa se variaatio on erityisen suuri laajan kokoskaalan ja  
monenlaisen perimän takia. 

Yksilön arvosteluun vaikuttaa myös näyttelypäivän lihaskunto, sen kehässä esittämät liikkeet ja hevosen 
yleinen vaikutelma: siisteys, laihuus tai lihavuus tai läsnäolo. Myös esittäjällä on tärkeä  rooli; hyvä esittäjä saa 
hevosesta esille pirteän ja innokkaan vaikutelman, irtonaiset ja lennokkaat liikkeet sekä ryhdikkyyden, joka 
tekee yleisvaikutelmasta näyttävän. 

Yhdistyksen kotisivuilta löytyy selkeät ohjeet, mitä hevoselta kehässä vaaditaan, ja sitä onkin hyvä harjoitella 
kotipihassa ennen näyttelypaikalle tuloa. Hevosen on helpompi toimia vieraassa, jännittävässä paikassa jos 
käytännön toiminnot, joita kehässä vaaditaan, ovat sille tuttuja. Se vaikuttaa myös näyttelyiden viihtyisyyteen 
ja turvallisuuteen. Yhdistyksen päätarkoituksena on luoda lämminhenkisiä tapahtumia samanhenkisille 
ihmisille. Samalla saamme iloksemme nähdä suomalaisten irlannincobien kehitystä rotuna ja yksilötasolla. 

Jokainen yksilö on aina omalla yksilöllisellä tavallaan upea. 
Jotkut ovat näyttelyvoittajia, toiset koulukilpailuvoittajia, ja 
kaikki ovat joka tapauksessa voittaneet omistajansa sydämen.

Ensi vuonna järjestämme taas keväällä  kaksi näyttelyä. 
Toivotamme jokaisen irlannincob-ystävän sinne tervetulleeksi 
hevosensa kanssa tai tulemaan vain tutustumaan tapahtumaan. 

Kiitokset yhteistyöstä  kuluneen vuoden näyttelyiden suhteen:
Hevari, Sanna Tiilikainen, Ilse C.Holm, Lappeenrannan 
ravirata, Forssan ravirata, Kukkakauppa Kalevi Laine, Forssa, 
Tarja Uusi-Illikanen, Kristiina Peltonen, Liselotte Laurberg 
sekä Matti Lahtinen.

Myös esittäjällä on tärkeä  rooli; hyvä esittäjä saa 
hevosesta esille pirteän ja innokkaan vaikutelman, 

irtonaiset ja lennokkaat liikkeet sekä 
ryhdikkyyden, joka tekee yleisvaikutelmasta 

näyttävän. 
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Lappeenrannan 
kantakirjanäyttely 
11.6.2016

Luokka/Nimi Pisteet/palkinto Erityismaininta
Maitovarsat

Tulla´s Sonas 62,5p/ I p LV, BIS II

1-vuotiaat oriit

Rose´s Elliot 53p/ -

2-vuotiaat tammat

Rose´s Gunpowder 
Hetty

58p/ II p

Ruunat

Tulla´s Seanan 57p/ II p

Aikuiset tammat

Cappuccino 58,75p/ II p

Fieldhill Dahlia 62,75p/ I p LV, BIS I
Main Elite Mare

Rose´s Peppilotte 55,5p/ II p

Leontin 57,5p/ II p

Imelda May 60,75p/ II p

Paras Esittäjä Eeva-Stiina 
Sokkanen-
Sgurev

BIS I Fieldhill Dahlia

BIS II Tulla´s Sonas
BIS III  -  - 

NÄYTTELYT 2016
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NÄYTTELYT 2016

Forssan 
kantakirjanäyttely
12.6.2016

Luokka /Nimi pisteetpalkinto Erityismaininta

2-vuotiaat oriit

Pökkelin Phantom 61p / I p LV

Ruunat

Minette´s Memory - Poissa

Killflynn Little 
Warrior

57p / II p

Aikuiset tammat

Mira Misch 62,5 / I p LV
Main Elite Mare

Aikuiset oriit

SD one of A Kind 59p /II p

Black Thunder 59p / II p

The Blue Boss 70,25p / I p LV, BIS I
Supplementary 
Elite Stallion

Champion Elite 
Mare

Rose´s Shannon 82% / 100%
I p

Champion Elite 
Mare
BIS III

Black Flower - Poissa

Champion Elite 
Stallion

Rose´s Luther 84% / 100%
I p

Champion Elite 
Stallion
BIS II

Paras Esittäjä Maarit Keskitalo

BIS I The Blue Boss

BIS II Rose´s Luther

BIS III Rose´s ShannonRose´s Shannon



10

MESSUILLA 2016

Vuonna 2016 Suomen 
irlannincobyhdistys 
osallistui ensimmäistä 
kertaa Helsingissä Horse 
Fair-messuille sekä 
Tampereen 
hevosmessuille.  
Tavoitteena oli edistää 
rodun ja yhdistyksen 
tunnettavuutta, ja siinä 
onnistuttiinkin hyvin. 

Maaliskuussa Helsinki 
Horse Fairissa järjestettiin 
kahden hevosen johdolla 
rotuesittelytilaisuus, jossa 
hyvin kokeneet ratsastajat 

Pia-Maria Nyholm, Anita Arponen sekä Anitaa tuuraavana 
ratsastajana perjantaina Adara Frencell, esittivät irlannincobien 
Rose´s Luther sekä Käpälämäen Waltteri kanssa irlannincobien 
soveltuvuutta kouluratsastukseen. Esityksen aikana kerrottiin 
yleisölle irlannincobien historiasta sekä kantakirjaamisesta 
Suomessa. 

Helsinki Horse Fairissa esiinnyttiin kolmena päivänä, ja esityksen yleisön määrä voidaan laskea koko 
viikonlopun aikana tuhansissa. 

Tampereella osallistumme rotuesittelytilaisuuteen kahden hevosen johdolla. Ruuti Leisti ja Riina Laine 
sekä nuori Rose´s Gunpowder Hetty esiintyivät ohjasajaen, ja valjakkoajossa kokenut ja menestynyt 
irlannincob-ori Midget esiintyi Sonja Mannisen johdolla Ronja Salmisen kuuluttaessa rotutietoutta 
yleisölle. Myös tällä esityksellä oli runsaasti katsojia. 

Helsinki Horse Fairissa esiinnyttiin 
kolmena päivänä, ja esityksen yleisön 

määrä voidaan laskea koko 
viikonlopun aikana tuhansissa. 
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Messuesiintymisiä yhdistykselle sponsoroi  
Hevostarvikeliike Hevari molemmilla messuilla 
lahjoittamalla esiintyjille esiintymisvarusteita sekä 
yhdistyksen pisteelle arpajaispalkintoja. Molemmilla 
messuilla yhdistyksen kanssa yhteistyötä teki myös yhteistyökumppanimme, valokuvaaja I.C Holm sekä 
Tampereella  myös toinen valokuvaajamme Tiia Tahvanainen.

Messuolosuhteet olivat haastavia hevosille. Näin runsaalla karvoituksella varustetulla hevosella  on 
messuhallissa, jossa on satoja hevosia ja tuhansia ihmisiä, todella kuuma. Messuhallissa on myös kova 
meteli ja esiintymisen suhteen paineet olivat kovat sekä hevosilla että ratsastajilla. Rodulle tunnusomaisesti 
kaikki esiintyjämme pärjäsivät hienosti ja rauhallisesti muutamia pikkuhyppyjä lukuunottamatta. Ylpeydellä 
voimme todeta, että tämän paremmin emme olisi voineet ensimmäisellä karralla pärjätä. 

Olimme varanneet myös pöytätilaa molemmilta messuilta, ja näissä riittikin asiakkaita. Useimmat asiakkaat 
olivat kiinnostuneita rodusta; Jotkut ihmiset olivat kuulleet rodusta, mutteivät olleet koskaan nähneet 
rotumme edustajia, toiset taas kertoivat miettineensä rodun yksilön ostamista ja halusivat tietos tätä varten. 
Iloksemme saimme myös huomata, että rodun vakiintuneita harrastajia kävi messuilla myös. Toisin sanoen 
messut kokosivat yhteen sekä uusia, että vanhoja harrastajia. Tämä oli mukava huomio messuilla, jotka         
aiempina vuosina olivat keskittyneet enemmän perinteisempiin kouluratsastuskuvioihin sekä yleisimpiin 

ponirotuihin. 

Saimme paljon positiivista palautetta esityksistä 
ja siksi päätimme olla myös seuraavana vuonna 
mukana. Koska messuviikonloput vaativat paljon 
aktiivista väkeä, aikaa, ja rahaakin, ensi vuonna 
rajaamme osallistumisen vain yksiin messuihin. 

Vuonna 2017 olemme maaliskuussa 17-19.3  
mukana Helsinki Horse Fairissa. Luvassa on 
irlannincobien esittämä ratsastuskatrilli 
yllätysteemalla. 

Toivottavasti tapaamme siellä! 

MESSUILLA 2016

Näin runsaalla karvoituksella varustetulla 
hevosella messuhallissa, jossa on satoja 

hevosia ja tuhansia ihmisiä, todella kuuma. 
Messuhallissa on myös kova meteli ja 

esiintymisen suhteen paineet olivat kovat sekä 
hevosilla että ratsastajilla.
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IC-CUP 2016 2016

Yhdistys järjesti ensimmäistä kertaa tänä vuonna IC-cup-nimisen ratsastuskilpailun, 
jossa oli kauden aikana neljä osakilpailua; kaksi kouluratsastusosakilpailua ja kaksi 
esteratsastusosakilpailua. Osallistuneita ratsukoita löytyi mukavasti jo ensimmäiselle 
kaudelle. Osakilpailut järjestettiin Jokilaakson hevosystävät ry:n, Liedon ratsastajien 
sekä Raision ratsastajien kilpailujen yhteyteen.Osakilpailut käytiin Sastamalassa, 
Liedossa sekä Raisiossa.  

Ic-cupissa palkittiin kauden päättyessä neljä ratsukkoa pokaalein, kunniakirjoin sekä 
yhdistyksen ilmaisella jäsenyydellä. Yhteistyökumppanimme Hevari palkitsi myös 
kauden voittajan sponsoripalkinnolla. Suomen irlannincobyhdistys kiittää kaikkia 
osallistujia ja yhteistyökumppaneita vuoden 2016 IC-cupin järjestymisestä!

IC-cup käynnistyy taas maaliskuussa vuonna 2017 yhdessä SRL:n ratsastusseurojen 
kanssa järjestettävinä osakilpailuina ympäri maata. Yhteistyötä jatkavat osa tänä 
vuonna mukana olleista ratsastusseuroista sekä hevostarvikeliike Hevari.  
Seuraathan tiedoittelua kotisivuiltamme, ja tervetuloa mukaan kisaamaan!

Kiitokset yhteistyöstä vuonna 2016 ic-cupin järjestymisen suhteen:
Jokilaakson hevosystävät ry, Sastamala, Liedon ratsastajat, Raision ratsastajat, 

Hevari, Paula Kukkanen, Ilse C Holm, Timo Nierminen

IC-cupin säännöt:
Yhdellä ic:llä voi per luokka osallistua 2 ratsastajaa. Luokan voi järjestää joko omana luokkana tai siten että ic:t 
mieluiten starttaavat peräkkäin. Kilpailutasona harjoituskilpailu tai 1.taso (rekisteröidään kipaan). Järjestäjän on oltava 
srl:n jäsen.Luokkavaihtoehdot: HeC:2 2000 tai kn special, estekilpailuihin re 60 cm/vapaa valinta järjestäjästä riippuen.

IC-cupin palkinnot:
kaikki osallistujat palkitaan osallistujaruusukkein. Kolme parhaiten sijoittunutta osakilpailuissa voittavat ruusukeen, 
voittajalle pokaali. Pisteytys kolmelle parhaalle: voittajalle 5 p, 2. 3 p, 3. 1.p. Yhdistyksen kilpailutoimikunta pitää kirjaa 
pisteistä ja yhdistys sponsoroi palkinnot.

Tärkeintä ei ole voitto vaan reilu meininki ja kaikille mieleinen tapahtuma!

Onko juuri sinulla tiedossa ratsastusseura, joka haluaisi järjestää kisojensa yhteyteen osakilpailun kaudella 2017? Ota 
yhteys kilpailutoimikunnan johtajaan Pia Nyholmiin sähköpostilla pia-maria.nyholm@kotiposti.net

VUODEN 2016 SIJOITTUNEET:
I   Olga Kukkanen / Rose´s Victoria 15p
II Laura Vuorinen / Tiffany II 5p
III  Jutta Ranta / Minettes Memory 3p
III Sissi Mattila / Tiffany II 3 p

Onnittelut kaikille sijoittuneille ja kiitos 
kaikille osallistuneille! 

mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
mailto:pia-maria.nyholm@kotiposti.net
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IRLANNINCOB - MONIPUOLINEN YSTÄVÄ

Olen kuullut useita kertoja lauseen: ”Eihän tuolla riitä liikkeet koska se 
on niin raskasrakenteinen”, ”Eihän nuo hyppää koska on niin 
raskasrakenteinen, ja eihän sillä nopeus riitä.” Olen aina kyseenalaistanut 
ja kysynyt: ”Miksi ei?” Vastausta en ole saanut. Mutta näitä kauniita 
tupsujalkoja ei kisakentillä Suomessa kauheasti valitettavasti näe. Olen 
myös kuullut että hevoseni on poni ja tämänkin olen joutunut monta 
kertaa selittämään että Irlannincob on alunperin työhevosrotu, 
hevosrotu ja vaikka nimessä on ”cob” ei se tarkoita että se olisi poni. 
Ihmiset tekevät olettamuksia ulkoisen habituksen perusteella ja 
haluankin tällä kirjoituksella ylistää Irlannincobia rotuna, ylistää sen 
monipuolisuutta, luonnetta ja kauneutta. Paljon olen myös kuullut 
ihailevia lauseita, ”On komea hevonen”, ”ihanat tupsut”, ”voi miten 

söpö”. Onhan se komea ja tupsut on ihanat jos jaksat hoitaa niitä, se ei missään nimessä ei ole laiskan 
ihmisen hevonen. Söpöhän se on, mutta ainakaan meidän hevonen ei mikään tätiratsu ole, vaan tykkää 
työn teosta, jos hommia ei tehdä tulee ”pöljä energiaa” ja sitten on liikaa vauhtia.

Sirppi on 10-vuotias irlannincobruuna, joka syntyi vuonna 2006 Talli Onnenpotkussa, Klaukkalassa . 
Sirpin molemmat vanhemmat ovat tuontihevosia, toinen Belgiasta ja toinen Hollannista.

”Eihän tuolla riitä liikkeet 
koska se on niin 
raskasrakenteinen”, ”Eihän 
nuo hyppää koska se on niin 
raskasrakenteinen, ja eihän 
sillä nopeus riitä.” Olen aina 
kyseenalaistanut ja kysynyt: 
”Miksi ei?” 

Vastausta en ole saanut.
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Kun ostin Sirpin, sen ollessa vajaa kaksivuotias, se oli heräteostos. En 
suunnitellut ostavani hevosta, saati sitten tupsujalkaa. Ja olihan se äärettömän 
ruma; Iso pää, pitkät jalat, sellainen hirven vasan näköinen. Kuitenkin kohtalo 
päätti toisin. 

A H H H 
Ei mikään ahhh, vaan kokemuksesta voin sanoa että tälläisen hevosen 
kouluttaminen on ollut antoisaa, hauskaa, joskus jopa helppoa, mutta erittäin 
haastavaa. Antoisaa elämämme on nykyisin. Melkein joka treeneissä se yrittää 
antaa kaikkensa mitä ratsastaja pyytää, kunhan ratsastaja osaa pyytää. 
Hauskaa, koska hetkittäin hevoseni käyttäytyminen on niin koomista, uskon 
että hevosellani on hyvä huumorintaju. Helppoa on ollut uusien asioiden 

oppiminen. erittäin utelias luonne on tehnyt koulutuksesta ajoittain niin 
helppoa. Esimerkiksi punaiset kaameat postilaatikot eivät ole pelottaneet vaan kiinnostaneet, auton avoin ovi 
ei ole pelottanut vaan kiinnostanut mitä siellä autossa on, joskus tätä hevoseni uteliaisuutta on joutunut 
toppuuttelemaan. Haastavaa; mitään se ei ilmaiseksi anna, ja herkkyys 
tuo oman haasteensa mukaan. Kuitenkin koska kylmäverinen rotu on 
ns. hidasliikkeinen, se antaa ratsastajalleen paljon anteeksi, mutta 
ratsastamatta ei voi jättää jos tuloksia halutaan. 

 
Luonne ja koulutus
Yleisesti ottaen hoitotoimenpiteissä ja rutiineissa koulutusvaiheissa 
vaadittiin paljon hermoja, todella paljon. Muistan hetkiä kun nuori 
oripoika haettiin tarhasta ja rinta rottingilla se yritti painella ohi. Usein 
otettiin se heti ympyrälle juoksutukseen, kun ei meinannut käsissä 
pysyä. Mutta sinnikkyydellä päästiin siitäkin villistä vaiheesta ohi. 
Sitten tuli jarruvaihe. Meidän tallissa sattui olemaan kapeat ovet, ja 
tämän hoksattuaan poika päätti jäädä ulkopuolelle, eikä halunnut tulla 
talliin. Mukavaa oli 30 asteen pakkasella seisoa tallin ovi selällään 
houkuttelemassa hevosta sisälle. Mutta useamman kymmenen 
peruutusharjoituksen jälkeen ovelta päästiin tilanteeseen jossa 
yhteismielin mentiin talliin. 

Kengitystilanne oli se kauhein kaikista. Ensimmäinen vuolu, jossa 
minä olin läsnä, etupää nousi ja nousi ja nousi. Kengittäjältä valui hiki. 
Samantien kun työ oli tehty, mitään ongelmaa ei enää ollutkaan. Mutta sinnikkäiden kengittäjien avulla ollaan 
siinä tilanteessa oltu jo useampi vuosi, että kengät saa laittaa ja vuolla, eikä sillä väliä, kuinka kauan se kestää. 

Joka tilanteessa kuitenkin olen huomannut luottamuksen, miten tämä hevonen on luottanut minuun varsasta 
lähtien, ja luottaa edelleenkin, kaikesta huolimatta. Ja miten se luottaa ihmisiin joita hänen ympärillään on. 
Luottamus oli meidän välillä jo varsasta lähtien.

”kokemuksesta voin sanoa, että 
tälläisen hevosen 
kouluttaminen on ollut 
antoisaa, hauskaa, joskus jopa 
helppoa, mutta silti haastavaa. 
Antoisaa elämämme on nykyisin. 
Joka treeneissä se yrittää antaa 
kaikkensa mitä ratsastaja pyytää, 
kunhan ratsastaja osaa pyytää. 
Hauskaa, koska hetkittäin 
hevoseni käyttäytyminen on niin 
koomista, uskon että hevosellani 
on hyvä huumorintaju.  Helppoa 
on ollut uusien asioiden 
oppiminen. Erittäin utelias luonne 
on tehnyt koulutuksesta ajoittain 
niin helppoa”

”En suunnitellut 
ostavani hevosta ja 
saati sitten 
tupsujalkaa. Ja 
olihan se äärettömän 
ruma; iso pää, pitkät 
jalat, sellainen 
hirven vasan 
näköinen. Kuitenkin 
kohtalo päätti toisin. 

irlannincob - monipuolinen ystävä
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Eräänkin kerran kun ei vielä hokkeja oltu ehditty laittaa, Sirppi 
kaatui peilijäälle polvilleen. Se ei panikoinut, yritti nousta mutta 
ylös ei päässyt. minä mietin nopeasti ratkaisun tilanteeseen, ja 
menin penkalle seisomaan jossa ei ollut jäätä. Sirppi katsoi minua 
järkyttyneen näköisenä. Juttelin sille rauhallisesti ja kannustin 
nousemaan ylös ja tulemaan perässä. Ja ihan kuin se olisi 
ymmärtänyt kaiken mitä sanoin. Se nousi rauhassa ja tuli minun 
perässäni penkalle ja seurasi minua talliin tarkasti perässä. Mietin 
silloin jo mielessäni että uskomaton hevonen, noin se vaan luottaa 
kun sille sanotaan.

Ensimmäinen tosipaikka koulutuksessa tuli vastaan, kun 
ensimmäinen matka  kotitallilta Joensuuhun alkoi. Poika ei ollut 
ikinä ollut kopissa. Edellisenä iltana harjoiteltiin ja saatiin koppiin, 
ajettiin tallin ympäri ja purettiin ulos. Seuraavana aamuna koppiin 
saaminen oli jo haastavampaa. Meni se kuitenkin sinne, ruoka 
houkuttimena.   Ensimmäisen viidenkymmenen kilometrin jälkeen 
alkoi kolina kuulumaan. Kävin katsomassa mikä oli hätänä ja annoin tienvarresta vähän vihreätä heinää. Siihen 
loppui kolina ja koko loppumatkan se oli kiltisti. Se vain varmisti että olenhan minä siinä. Taas se luottamus 
nosti päätään. 

Mutta rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että kun Sirppi oli orina, oli se ehdottomasti yhden ihmisen 
koulutettava. Se testasi niin läpikotaisin jokaisen, joka teki sen kanssa töitä, ja kaikissa tilanteissa, niissäkin jotka 
minun kanssani toimi, oli hermo koetuksella. Tällä hevosella oli oma tahto ja se ei pelännyt näyttää sitä. Silloin 
kun se pisti vastaan, herkkyys oli kaukana, sitä ei silloin ollutkaan, paineella oli turha yrittää pakottaa.

Sirpin ollessa kolmen vanha, aloitimme ratsukoulutuksen. Oli 
haastavaa löytää ratsuttajaa tälläiselle orille. Mutta parin puhelinsoiton 
jälkeen löytyi. Ratsuttaja kävi pari kertaa ja  sen jälkeen minä jouduin 
selkään. Siitä lähtien siellä on istuttu. Matkalla ollut haasteita 
paljonkin. Peruskoulutus on ollut helppo, mutta eteenpäin vieminen on 
vaatinut monta vertaiskeskustelua ystävien ja ammattilaisten kanssa, 
jotka ovat valaneet uskoa tulevaisuuteen. Ongelmalliseksi tilanteen 
tekee se että en minä ole mikään hevosen kouluttaja, varsinkaan 
ratsastuksen saloihin. Kisakokemus on ennen Sirppiä ollut melkein 
nolla. 

Ruunasin Sirpin kun se oli kuusi vuotias. Miksi pitää orina hevosta jolla ei ole astutuskäyttöä? Meidän yhteiselo 
helpottui huimasti ruunaamisen jälkeen, Sirppi rauhoittui ja se sai uusia kavereita, kun eihän sitä orina muiden 
kanssa voinut pitää. 

Kokonaisuudessaan koulutuksessa on pitänyt antaa Sirpille aikaa, Sirppi on äärettömän viisas hevonen joka osaa 
itsekin ajatella, ja monet uudet asiat on iskostunut Sirpin mieleen, kun on antanut sen itse tehdä työtä, antanut 
sille mahdollisuuden ajatella. 

Sirpin kanssa onkin paljon tehty kaikenlaista kärryajelusta jopa vikellykseen. Luonne Sirpillä onkin ollut täysi 
kymppi. Se tykkää touhuta ja tehdä. Kilpalajeiksi on jäänyt koulu-ja esteratsastus.

”Kun Sirppi oli orina, oli se 
ehdottomasti yhden ihmisen 
koulutettava. Se testasi 
läpikotaisin jokaisen, joka teki 
sen kanssa töitä, ja kaikissa 
tilanteissa, niissäkin jotka minun 
kanssani toimi, oli hermo 
koetuksella. Tällä hevosella oli 
oma tahto ja se ei pelännyt 
näyttää sitä. Silloin kun se pisti 
vastaan, herkkyys oli kaukana,  
sitä ei ollutkaan, paineella oli 
turha yrittää pakottaa.”

IRLANNINCOB - MONIPUOLINEN YSTÄVÄ

”Kokonaisuudessaan 
koulutuksessa on pitänyt antaa 
Sirpille aikaa, Sirppi on 
äärettömän viisas hevonen joka 
osaa itsekin ajatella, ja monet 
uudet asiat on iskostunut Sirpin 
mieleen, kun on antanut sen 
itse tehdä työtä, antanut sille 
mahdollisuuden ajatella. ”
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Nykypäivä
Nykyisin Sirppi asustaa Kajaanissa, Kuluntalahdessa. Kouluratsastuksessa kilpailemme ja valmentaudumme 
aktiivisesti. Edustamme Kajaanin ratsastusseuraa ja kuulumme seuran kouluratsastustiimiin. Kilpailemme 1- 
ja 2-tason kouluratsastuskilpailuissa. Helppo B on meidän tämän hetkinen tasomme. Aktiivisen 
kilpailu-uramme aloitimme 2014 syksyllä ja tälle vuodelle on käyty niin monet kisat, että  osa 
kouluohjelmista on jo iskostunut hevosen, ja minunkin takaraivooni. Ja kehitys on ollut huimaa. 

Esteuran Sirppi on aloittanut virallisesti vuonna 2015.  Silloin Sirppi kävi ensimmäisessä oikeassa 
estevalmennuksessaan. Yksittäisiä esteitä ja treenejä tehty myös aiemmin yhdessä. Tällä hetkellä Sirpillä 
esteitä ratsastaa Heidi Pyy. Heidi aloitti Sirpin kanssa työskentelyn Helmikuussa 2016, ristikkoluokista. 
Nyt Heidi ja Sirppi kilpaileivat ja valmentautuvat aktiivisesti 50 - 80 cm esteillä ja treeneissä hyppäävät 
jopa 90cm. Heidi ja Sirppi edustavat myös Kajaanin ratsastusseuraa ja kuuluvat seuran estetiimiin.

Sirppi rakastaa kilpailemista ja aiheuttaa ihailua ja keskustelua.  jotkut selkeästi tykkäävät ja näkevät 
hänessä ja rodussa potentiaalia. Kuitenkin koska rotu on kylmäverinen niin kilpailu on haastavaa 
koululuokissa, joissa useimmilla hevosilla on liitoravi jo syntymästään lähtien  Ja irlannincob ei ole 
helpoin rotu ratsastaa, koska luonnostaan liidokasta liikettä ei tule ja tällä hevosella on oma tahto ja 
paineella et voi pakottaa. 

Kun itse mietin yhteenvetona tätä taivalta tämän hevosen kanssa; Kaikki se aika mitä ja käytetty,  ja työ, 
mitä on tehty, on ollut sen arvoista. Tämä rotu on erittäin monikäyttöinen. Se, mihin tarkoitukseen kukin 
tupsujalan hankkii, yllättyvät varmaankin tämän rodun rehellisyydestä,  aitoudesta, nöyryydestä ja 
ahkeruudesta. 

Sirppi elää elämää täydellä sydämellä kisakentillä ja muualla. 

 Paula Tahvanainen

”Kaikki se aika mitä ja käytetty  ja 
työ mitä on tehty on ollut sen 
arvoista. Tämä rotu on erittäin 
monikäyttöinen. Se, mihin 
tarkoitukseen kukin tupsujalan 
hankkii, yllättyy varmaankin tämän 
rodun rehellisyydestä,  aitoudesta, 
nöyryydestä ja ahkeruudesta.

” Sirppi rakastaa kilpailemista ja 
aiheuttaa ihailua ja keskustelua.  
jotkut selkeästi tykkäävät ja näkevät 
hänessä ja rodussa potentiaalia.”

IRLANNINCOB - MONIPUOLINEN YSTÄVÄ
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YHDISTYKSEN MYYNTITUOTTEET

Vetoketjuhuppari

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

Lasten koot (tilauksesta) 35€+postikulut 
8.20/pkt

Aikuisten koot (XS, S, M, L, XL) 38€ 
+postikulut 8.20/pkt

Pipot, koko onesize

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

Hinta: 15 €+postikulut (kirjelähetys) 
2,20e/kirje

T-paita

Mallit ja värit:
Ladyfit/unisex, musta ja pinkki

Hinta: 20€/15€+postikulut (kirjelähetys, 
riippuvainen painosta) 2,20-4.20e/kirje

Tulossa valikoimaan myös pitkähihainen 
t-paita!

yhteydenotot ja kyselyt:
maria.mantykoski@gmail.com

mailto:maria.mantykoski@gmail.com
mailto:maria.mantykoski@gmail.com
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Keskiaukeaman kuva:Polar Bear by Ilse C.Holm
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Keskiaukeaman kuva:Polar Bear by Ilse C.Holm
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Hinta 20€
+postikulut

Seinäkalenteria on nyt tilattavissa
sähköpostitse suoraan valokuvaajalta:

icholmphotography@ilseholm.com
facebookissa: @icholmphotography
www.ilseholm.com

tai helpostiHevari Oy:n verkkokaupasta

Valokuvaaja Ilse C. Holmin ja Suomen Irlannincob yhdistys ry:n
yhteistyön tuloksena I.C.Holm on toteuttanut koristelliisen
seinäkalenterin jossa komeilee Suomessa asuvia Irlannincob
hevosia taiteellisesti muokatuissa valokuvissa.
Kalenteri on A4 kokoinen, painettu mattana vahvalle 250g/m²
kuvapainopaperille. Yläreunassa valkoinen kierresidonta.
Sunnuntait ja pyhäpäivät merkitty punaisella.

Vuoden 2017 Irlannincob Seinäkalenteri
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ESITTELYSSÄ ORI THE BLUE BOSS

Irlannista Suomeen
Pitkän matkan Irlannista Suomeen taittanut ori astuu pää pystyssä, 
levottomana hirnuen ulos trailerista uuden kotitallinsa pihalla Luvialla. 
Matkan likaama, kuiva ja laiha hevonen pääsee verryttelemään tarhaan ja 
kyllä se verrytteleekin. Katson hymyillen portilta tupsujalkaiseni menoa;  
liitävää ravia, keveää laukkaa ja hulmuavaa harjaa.  Paljon on edessä tehtävää 
mutta hevonen täytti odotukseni. Seuraavana päivänä tehdään rotuunotto 
Suomen Irlannincob- kantakirjaan. Tervetuloa Suomeen, The Blue Boss!

Maastakäsin työskentelyä
Heti alkuun tuli selväksi, että 9-vuotias Boss todella tiesi mitä siitosoriin hommiin kuuluu ja karjas meno sen kanssa 
touhutessa sekä näkyi että kuului. Se ei myöskään malttanut seisoa ollenkaan aloillaan, vaan levottomana pyöri ympyrää 
ja huuteli ajatus ihan jossain muualla, kuin ihmisen kanssa. Tallissa se jumittui käytävälle kiljumaan toisille hevosille ja 
tarhaan se vei taluttajansa puolijuoksua. Tuntui aivan turhalta alkaa kouluttaa sitä "ihmisten tavoille" riimu päässä, sillä 

riimu tarkoitti sille lähinnä asiaa jota päin painaa. 

Niin aloin viettää kaiken liikenevän ajan sen kanssa tarhassa kuljeskellen ja 
toinen toisiimme tutustuen. Ikänsä muiden hevosten, tammojen ja varsojen, 
kanssa yhdessä elänyt ori oli erittäin herkkä kehonkielelle ja reagoi 
pieneenkin sormen nostoon tai katseen kääntämiseen. Nopeasti meille 
löytyikin yhteinen kieli. Myöhemmin etenemisen estäjäksi ilmeni oma 
tiedostamattomuuteni omasta toiminnastani, kun aloitettiin harjoittelu 
riimussa ja suitsissa rauhoittumiseen, sekä kontaktiharjoitukset hevosen 
ollessa narun päässä.  Kävimme yhdessä oppimassa lisää Meeri Simulan 
luona Harjavallassa. Pikkuhiljaa alkoi Boss muovautua kierroksilla 
käyvästä, levottomasta oriista rauhalliseksi, ihmistä kuuntelevaksi ja 
"kädelle kevyeksi" hevoseksi.

Kevät 2014 ja PSSM1

Boss saapui Suomeen maaliskuun 30.päivä 
2014. Samoihin aikoihin tänne kiiri tieto 
lihassairaudesta Polysaccharide storage 
myopathy , joka on polysakkaridien 
kertymäsairaus.

”Pitkän matkan Irlannista 
Suomeen taittanut ori astuu pää 
pystyssä, levottomana hirnuen ulos 
trailerista uuden kotitallinsa 
pihalla Luvialla. Matkan likaama, 
kuiva ja laiha hevonen pääsee 
verryttelemään tarhaan ja kyllä se 
verrytteleekin. Katson hymyillen 
portilta tupsujalkaiseni menoa;  
liitävää ravia, keveää laukkaa ja 
hulmuavaa harjaa. ”

”aloin viettää kaiken liikenevän ajan sen 
kanssa tarhassa kuljeskellen ja toinen 
toisiimme tutustuen. Ikänsä muiden 
hevosten, tammojen ja varsojen, kanssa 
yhdessä elänyt ori oli erittäin herkkä 
kehonkielelle ja reagoi pieneenkin 
sormen nostoon tai katseen 
kääntämiseen”

Ravia Suomen maaperällä keväällä 2014

Maastakäsintyöskentelyä ja tutustumista, Rita ja Boss
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Koska Bossin oli tarkoitus jatkaa myös Suomessa uraansa 
jalostusoriina, testi teetettiin sille ja samalla myös kahdelle 
muulle samana keväänä maahantuomalleni ic-oriille. 
Labran vastaus oli pudottaa minut penkiltä, sillä jokaisen 
kohdalla tulos oli sama; n/P1. Keskustelu aiheen ympäriltä 
yleisesti kävi todella kuumana ja löytynyt geeni 
uudelleenjärjesteli irlannincobien asioita laajemmaltikin. 
Itseäni positiivinen testitulos kirpaisi valtavasti, eikä asiaa 
auttanut tiedonpuute ja kärkevät nettikeskustelut. Mukana 
seurasi myös valtava huoli hevosten elämästä 
tulevaisuudessa, oireista ja ongelmista, joita seuraisi 
hevosen vanhetessa ellei niitä jo ollut näkyvissä. Eikä niitä 
ollut, 1-, 7- ja 9-vuotiailla yhden geenin kantajilla. Nyt 2,5 
vuotta jälkeenpäin huoli on onneksi laantunut, samat 
hevoset elävät edelleen samaa terveen hevosen elämää 
hyvissä käsissä, enkä itsekään murehdi itseäni hulluuden 
rajamaille testitulosten vuoksi. Kyseisenä keväänä asiat olivat kuitenkin toisin, ja silloinen suurimmaksi osaksi 
nettikeskusteluista keräämäni tieto ja turnausväsymys asian tiimoilta sai varaamaan kolme aikaa ruunaukseen. Näistä 
onnekseni vain kaksi toteutui, Bossin kohdalla liian väljät nivuskanavat olisivat aiheuttaneet lisääntyneen riskin 
ruunaamisessa kotitallilla tai lähiklinikalla, joten operaatio vaihtui hampaiden raspaukseen ja asia jäi "ilmaan". 

Syntynyt parrasvaloihin

Boss on ollut tunnettu ori jo Englannissa, jossa se on syntynyt ja josta Tom 
Price on sen myynyt edelleen Irlantiin.  Samoin Bossista tiineenä olevan 
tamman myynti USA:an on ollut ihmisiä kiinnostava aihe vuonna 2012, ja 
Irlantiin Boss pääsi tunnetun hevosmiehen, Sam Wheatfieldin, siitosoriiksi ja 
tapahtumia kiertämään. 

Kasvattajansa Jimmy McCannin luona Walesissa Boss sai poseerata 
yhdysvaltalaiselle kuvaajalle Mark J. Barrett , jonka upeassa nettiä 
kiertävässä rotuesittelyvideossakin Boss esiintyy vielä harmaa-valkoisena 
nuorukaisena. Tuolloin se tunnettiin nimellä The Blue Boy. Vuodelta 2008 
löytyy YouTubesta video The Boss - simply best piebald around, jossa väri 
on jo enemmän vaalentunut. 

Itselleni  Bossin koko historia on selvinnyt  vasta pikkuhiljaa askel askeleelta, ostaessani en tiennyt siitä juuri 
mitään.  Hevoskuumeen nostaessa jälleen kerran päätään, päädyin netissä nähtyjen kuvien perusteella hieromaan 
kauppaa hieman hoikasta, mutta rotutyypillisestä irlannincobista. Hevosen sanottiin olevan Tom Pricen 
kasvattama, ja passissakin oli isänä tunnettu ori Diamond Cutter ja emänä Superior Daughter.  Sinänsä 
mielenkiintoiseksi muotoiltu paketti, joskin liian kallis ja ensikeskusteluista myyjän kanssa menikin toista 
kuukautta, ennenkuin asiani järjestyivät niin että rohkenin tarjouksen antaa.

”Kasvattajansa Jimmy 
McCannin luona Walesissa 
Boss sai poseerata 
yhdysvaltalaiselle kuvaajalle 
Mark J. Barrett , jonka 
upeassa nettiä kiertävässä 
rotuesittelyvideossakin Boss 
esiintyy vielä harmaa-
valkoisena nuorukaisena. 
Tuolloin se tunnettiin 
nimellä The Blue Boy. 
Vuodelta 2008 löytyy 
YouTubesta video The Boss - 
simply best piebald around”

ESITTELYSSÄ ORI THE BLUE BOSS

Boss alias "Blue Boy" nuorempana Walesissa, kuva: Mark J. Barrett
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Tie julkkishevoseksi

Suomessa alkusysäys Bossin "mallinuralle" 
oli, kun porilainen ammattivalokuvaaja 
Johanna Sjövall etsi hevosia projektiinsa 
kuvattavaksi. Kirjoitin hänelle Bossista 
muutaman valokuvan kera, ja kohta jo 
ensikertaa kuvattiin vapaana sänkipellolla. 
Sittemmin Johannan kuvat Bossista ovat 
yltäneet korkeille palkinnoille Suomen 
Ammattivalokuvaajien Lemmikit-sarjassa; 
Tundran Vaeltaja voitti luokkansa vuonna 
2015 ja Katse Ulapalle sai hopeaa 2016.

Itsekin harrastelijana tykkään valokuvata, 
niinpä Bossin kuvat levisivät myös 
Facebookissa. Moni lähetti viestiä, koska 
kuvankaunis ori saisi oman  sivunsa jossa sen kuvia voisi nähdä jatkossakin. Syyskuussa 2015 avasin 
Bossille oman FB-profiilin ja yllätys on ollut suuri,  sivulla on jo yli 3300 tykkääjää.

Boss on innostanut myös muita valokuvaajia Suomessa ja ulkomailla. Viime kesänä saimme 
vieraaksemme ruotsalaisen satuvalokuvaaja Miina Anahitan, joka oli  nähnyt oriin kuvia netisssä ja toivoi 
saavansa kuvata sitä pohjoismaista mytologiaa käsittelevään projektiinsa, sekä omaan lukuunsa 
yksisarvisena. Lisäksi Bossin kanssa on otettu synttärikuvia, ja se on ollut mukana myös rippi- ja 
hääkuvauksissa. 

Bossista on tehty juttuja paitsi 
paikallislehtiin, myös Seurassa 
julkaistiin kolmen aukeaman 
artikkeli miten kiertolaisesta tuli 
tähti. Omistajaa eniten jännittänyt 
juttu oli Yle:n Aamuradiossa olo 
ja paikallisuutisissa näkyminen, 
Boss taas tuntuu olevan kuin 
kotonaan esiintymistilanteissa 
suuremmallekin yleisölle. Jopa 
niin että viime kesänä Satakunnan 
Maaseutunäyttelyssä onnistui 
esittää makuulle meno-temppu, 
mikä ei aina onnistu edes kotona! 

ESITTELYSSÄ ORI THE BLUE BOSS

3-vuotias Samu ja Boss kuvattavana Yyterissä	 	

Palkittu kuva "Tundran vaeltaja" - Johanna Sjövall
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1.palkinnon kantakirjaoriiksi

Jalostusajatukset Bossin osalta hautautuivat osin positiivisen 
PSSM1-testituloksen myötä, ja sen myötä sille piti keksiä muuta 
tekemistä. Mikäli tulos olisi ollut toinen, olisin luultavasti 
käyttänyt aikani ja rahani jalostusorin uraa eteenpäin vieviin 
asioihin, Bossin kohdalla ratsutukseen ja mahdollisesti tulosten 
saamiseen kouluradoilta. Positiivinen testi antoi tavallaan 
mahdollisuuden antautua virran vietäväksi ja unohtaa etukäteen 
suunnitellut kaavat, miten lähteä rakentamaan uraa jalostusoriille. 
Olin jo hankkinut toisen lupaavan, PSSM1-puhtaaksi ennen ostoa 
testatun, oriin ja miettinyt käyttäväni Bossia joskus hamassa tulevaisuudessa omalle tammalle puhdasta, mutta 
muilta osin paljolti  Bossin ominaisuuksilla varustettua varsaa toivoen.
Kun tuli aika ilmoittautua kantakirjan Forssan Jalostusnäyttelyyn 2016, ilmoitin oitis toisen oriini. Bossin kohdalla 
mietin ja mietin, onko asianmukainen linja lähteä kaiken polemiikin jälkeen tarjoamaan yhden geenin kantajaa 
julkisesti esille jalostusnäyttelyyn, olkoonkin hevonen kaikinpuolin nähdäkseni terve ja oireeton. Viimetingassa 
teetin oritarkastuksen ja ilmoitin Bossin mukaan. 

Päivä Forssassa oli yllätyksiä täynnä! Toinen oreistani palkittiin 2.palkinnolla, syistä jotka itsekin näin ja 
ymmärsin, ja paljon parjattu Boss nappasi 1.palkinnon!  Ori oli tuolloin vieläkin hoikahko, joskin jo erinäköinen 
kuin Suomeen tullessaan. Tuomari oli erityisen vaikuttunut sen upeasta ravista, ja Boss esittikin liikkeitään kuin 
jousilla niin kehässä kuin sen ulkopuolella.  Näyttelyn lopuksi Boss valittiin vielä Best In Show-voittajaksi! Paras 
palkinto oli kuitenkin laidunkaveriksi saatu tamma, jonka kanssa Boss sai taas pitkästä aikaa viettää oikeaa 
hevosenelämää!

Tämän hetken terveisiä

Tätä kirjoittaessani marraskuussa, Boss jakaa vielä 
tallinsa ja tarhansa minihevosen ja poninuorukaisen 
kanssa. Sen viimekesäinen tammavieras on ultrattu 
tiineeksi ja toiveissa on PSSM1-geenistä vapaa 
jälkeläinen. Boss itse on edelleen oireeton, mielellään 
liikkuva ja aina mukana kun yhdessä touhutaan.  Se 
pääsi kantakirjan vuosikalenteriin, sekä sai Johanna 
Sjövallin kuvaaman oman kalenterin The Blue Boss 
2017. Kesäisen tammavieraansa lähdön jälkeen seurasi 
draamaa niin ettei pienistä poneistakaan ollut avuksi. 
Suuri muutos tulee olemaan seuraavaksi nykyisten 
pikkukavereiden lähtö uusiin koteihin ja oman 
tamman kotiutuminen Englannista. Kuvausprojekteja 
on tulossa ja mielessä toki siintää jo ensi vuoden 
jalostusnäyttely.  Mukavaa Joulun odotusta ja tulevaa 
vuotta 2017 kaikille!!

Terveisin Rita Peltola, Luvia

 Toinen oreistani palkittiin 2.palkinnolla, 
syistä jotka itsekin näin ja ymmärsin, ja 
paljon parjattu Boss nappasi 1.palkinnon!  
Ori oli tuolloin vieläkin hoikahko, joskin jo 
erinäköinen kuin Suomeen tullessaan. 
Tuomari oli erityisen vaikuttunut sen 
upeasta ravista, ja Boss esittikin liikkeitään 
kuin jousilla niin kehässä kuin sen 
ulkopuolella. 

ESITTELYSSÄ ORI THE BLUE BOSS

Boss keväällä 2016 Forssan näyttelyssä, josta kotiinviemisiksi 
1.palkinto ja Best In Show-voitto
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KIITOKSET

Kiitokset kaikille toimintaan osallistuneille 
ja yhteistyökumppaneille kuluneesta 

vuodesta. 

Lumihuntu harson heittää 
vanhan vuoden alleen peittää. 

On aika ystäviä kiittää 
aiheitahan paljon taas riittää. 

Avoimin mielin uutta vuotta päin
On paljon luvassa, luulen näin

Lähestyy hetki vuoden uuden, uusia 
kokemuksia luvassa, kutsun jo kuulen

  
Hetkiä elettäväksi 

 lupauksia lunastettavaksi. 
On aika uuden vuoden 

Mukavaa ja rauhallista joulua ja uutta 
vuotta kaikille!

Suomen irlannincobyhdistys - FSIC ry



27

SEURAAVA VUOSIKERTOMUS

Seuraava vuosikertomus ilmestyy 
vuonna 2017 

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 2018 ori- 
ilmoituksen tulee olla lähetettynä 

lehtitoimikuntaan 30.11.2017 
mennessä. 

mailto:miakvick@hotmail.com
mailto:miakvick@hotmail.com
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ORIKUVASTO 2017

UPEAT JALOSTUKSEEN KAUDELLA 2017 

TARJOLLA OLEVAT, 

SUOMEEN KANTAKIRJATUT

IRLANNINCOB-ORIT
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BLACK THUNDER

Tarjolla astutukseen kaudella 
2017 parille tammalle.

s.2013
säkä n.150cm

PSSM n/n

Rakenteeltaan massiivinen, 
alkuperäiscobia muistuttava ori. 

Rauhallinen sekä utelias poika. 

Tuukka toimii ajohevosena. 
Ajaessa herkkä ja 
eteenpäinpyrkivä.

Ottaa tammoja vastaan 
Vampulassa Kukonharjan kylässä.

Astutukset luomuna tai liinassa, 
tamman omistajan toiveen 

mukaan. 

Astutusmaksu 250e
tammanhoitomaksu 8e/vrk
tamma varsan kanssa 10e/vrk

varsamaksu 450e 
(10 pv:n ikäisestä varsasta) 

Yhteydenotot: 
Anu Matintalo facebookissa

sähköpostilla 
anumatintalo3@gmail.com

tai numeroon 
050 3838699

mailto:anumatintalo3@gmail.com
mailto:anumatintalo3@gmail.com
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s. 21.7.2011 rn, säkäkorkeus n.140cm. PSSM1 n/n. 

i: Shadow e: Clononeen Gracious ei: Clononeen Darrig 

Palkittu 1premiumilla ja hyväksytty ICS NL 2016 sekä hyväksytty 
jalostukseen myös suomen irlannincobyhdistyksen näyttelyissä 

2015. 
Kiltti ja komea hyväliikkeinen ja -rakenteinen vankka pieni 
oripoika. Viime kesänä astunut kolme tammaa ja kaikki 

tiinehtyivät ensimmäiseen kiimaan mihin yritettiin.

Pena ottaa muutamia tammoja vastaan Pirkanmaalla 

DE VILLE´S SHADE

Astutusmaksu 250e + 
varsamaksu 500e, 

tamman hoitomaksu 
10e/pvä,

varsalliset 15e/pvä 
(hinnat sisältävät alv:n).

Yhteydenotot:

Puh:045-8849488/Riina 
tai starrtalli@hotmail.fi

mailto:starrtalli@hotmail.fi
mailto:starrtalli@hotmail.fi
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SUPPLEMENTARY ELITE STALLION

POLAR BEAR

Supplementary Elite Stallion
s.2010 
Blue Sabino
i. A Son Of Lloyds
e. Uncle Henry`s White Mare
DNA testattu
Säkä noin 140cm 
PSSM1 Negatiivinen n/n
*Kaustinen 10.5.2014 1 Palkinto
*Hyvinkää 12.4.2015 Oriluokan voitto ja Best In Show 2
*Irish cob näyttely (ICS NL keuring) 2e premie (pisteet 142)

Ori ottaa tammoja vastaan kaudella 2017 heinäkuun 
ajan Jämsän Koskenpäällä ja muun kauden omistajansa 
luona Alastarolla.

Astutusmaksu 250e, 
tammanhoitomaksu 7e/vrk laitumella
 tai sopimuksen mukaan, varsamaksu 

500e (10 pv:n ikäisestä varsasta)

Yhteydenotot Taru Kivekäs 
facebookissa, sähköpostilla 

justiina82@gmail.com 
tai numeroon 040-3520885

mailto:justiina82@gmail.com
mailto:justiina82@gmail.com
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MAIN ELITE STALLION

REX IV

"Kun haluat tulevalle varsalle runsaasti 
käyttöominaisuuksia, on Eppu sinun valintasi.” 

Orilla on lahjoja kouluun, esteille ja 
huippuominaisuudet karjanajoon; rohkeus, 
itsevarmuus ja kuuliaisuus tekevät siitä mihin 
vain lajiin sopivan kaverin.

Tekniikka esteille on hyvä ja liikkeet riittävät 
varmasti hiukan vaativampaankin 
kouluratsastukseen. 

Luonteeltaan Eppu on herkkä ja kiltti. 

Ori on hyväksytty jalostukseen 1. palkinnolla 
ja kuuluu tasalaatuisen hyvään Elite-class 
-luokkaan.

 Suositellaan heavy-tammoille, joilla on hyvät 
jalkatupsut - ori on itse medium eli kevyempi 
cob vähemmillä tupsuilla. Jouhia Epulla on 
erittäin runsaasti. Astuu kotonaan Kärkölässä 

luomuna, valvotusti. 

Hoitomaksu tammasta (varsa voi olla 
mukana) 6 €/pv.
Astutusmaksu  390 € (josta varatessa 
maksetaan 100 € ja loput 290 € 
astutuksen jälkeen). Varsamaksu 14 
vrk ikäisestä varsasta  450 €. Hinnat 
ei sisällä alv:ia.

Ori löytyy kotitilansa facebook-
sivuilta "ritariharju". Tilan kotisivut 
www.ritariharjuranch.rocks



33

SD DEKUYPER

Astutusmaksu 150€ + varsamaksu 350€ 
(10pv ikäisestä varsasta),

 tamman hoitomaksu 5€/vrk.

Lisätietoja Heini Kylänpää, 0408208979 
tai hl_kylanpaa@hotmail.com

s.01/2013 UK

Rauhallinen hurmuri ja herrasmies, blue 
blagdon –ori SD Dekuyper, astuu luomuna 
terveitä, asiallisesti käyttäytyviä tammoja 
ainakin ensi laidunkauden ajan kotonaan 
Lempäälässä. 

Harjaa löytyy enemmän kuin kokoa, joka 
jäänee 140cm paikkeille kompaktina 
pakettina. Luonne tällä herralla on kultaa 
vaikka kokemusta tammoista löytyy jo 
edellisestä kodista.

”Cooper” on testattu PSSM1-negatiiviseksi, 
DNA-testattu ja rekisteröity FSIC. Cooper 
saapui Suomeen Eestistä elokuussa 2016 ja 
sen on kerrottu polveutuvan oriista SD Flash 
Harry ja tammasta SD Coco.

mailto:hl_kylanpaa@hotmail.com
mailto:hl_kylanpaa@hotmail.com


SD ONE OF A KIND
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synt. 2012
i. SD 007
e. SD Duchess
säkäk. n. 145+ cm
 Pssm1 n/n

"Onni" on hyväluustoinen (medium), 
erittäin runsaan harjan ja hännän, 
sekä hyvät jalkatupsut omaava nuori 
ori. Hyväluonteinen, itsevarma 
hevonen, joka ei turhista hätkähdä. 
Palkittu Forssan kantakirjanäyttelyssä 
2016 II-palkinnolla. 

Onni astui 2016 ensimmäisen 
tammansa, ja on herrasmies myös 
maitovarsoille. 

Onni astuu kaudella 2017 joko Luvialla tai 
Hämeenkyrössä.

Astutusmaksu 200e ja varsamaksu 10 päivän 
ikäisestä varsasta 500e.

Lisätiedustelut 040 480 5479 / Rita Peltola tai 
sähköpostilla peltolanrita@gmail.com

mailto:peltolanrita@gmail.com
mailto:peltolanrita@gmail.com
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SIOFRA´S SLED

2013 syntynyt nuori mies. Ajo-opetettu 
2-vuotiaana ja selässä käynnit alotettu nyt 

menneenä kesänä. Rauhallinen, kiltti, nopea 
oppimaan ja mielellään tekee töitä. 

Upealiikkeinen! 

Säkä n. 150cm tällä hetkellä. 

Rekisteröity ICS NL ja FSIC ry. 

PSSM1 n/n.

i.Fantasy Shamrock, ster 

e.Tinkerbell II, ster, 

I.palkittu 17.6.2016 ICS NL näyttelyissä 
146p ja 1premiumilla! Astuu liinasta ja parin 
tamman kokemuksella selvästi herrasmies ja 

osaa hommansa.

Ori astuu Kälviällä Keski-Pohjanmaalla. 

Astutusmaksu 250€. 
Varsamaksu 450€ (10 pvän ikäisestä 

varsasta). 
Tamman hoitomaksu 8e/vrk 

(pidemmät ajat sopimuksen mukaan). 

Yhteyttä saa numerosta 045-1368493 / Irina 
Turpeinen tai waterfallsstable@gmail.com 

Katso myös fb: Waterfall's Stable

mailto:waterfallsstable@gmail.com
mailto:waterfallsstable@gmail.com
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SUPPLEMENTARY ELITE STALLION

THE BLUE BOSS

Boss on erinomaisen 
hyväliikkeinen, vahvaluustoinen 
(heavy) ja äärimmäisen 
hyväluonteinen 145 cm ori, 
jolla on erittäin runsaat 
jalkakarvat.

Palkittu Forssan 
kantakirjanäyttelyssä 
1.palkinnolla 2016.

Boss on toiminut siitoksessa 
Englannissa ja Irlannissa 
vuoteen 2014.

Boss on testattu n/P1, joten 
ottaa vastaan vain n/n 
testattuja tammoja.

Astutusmaksu  200e 

Varsamaksu 10 päivän ikäisestä n/
P1 varsasta 200e ja n/n varsasta 
500e.

Boss on nähtävillä ja astuu Luvialla.

Yht.tiedot 040 480 5479 / Rita 
Peltola tai sähköpostilla 
peltolanrita@gmail.com

mailto:peltolanrita@gmail.com
mailto:peltolanrita@gmail.com
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SUPPLEMENTARY ELITE STALLION

THE GREEN HILLS SAMUEL

Supplementary Elite stallion tittelin omaava The 
Green Hills Samuel ottaa tammoja vastaan 

kaudella 2017. 
Pssm1 negatiivinen. 

Astutusmaksu 250e, 
varsamaksu 550e 

(10pv ikäisestä varsasta). 
Hoitopäivämaksu 7e/pv tai sopimuksen mukaan. Lisää infoa ja kuvia 

p.050 402 4889
 maria.mantykoski@gmail.com

mailto:maria.mantykoski@gmail.com
mailto:maria.mantykoski@gmail.com





