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JÄSENMAKSUT 2016

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 yhdistyksen jäsenille merkittävästi edullisempaa. 
Mikäli tiedät  irlannincobien omistajia, jotka eivät ole 
vielä näitä tietoja saaneet, mutta ovat kiinnostuneita 
rotuyhdistyksestä ja kantakirjasta kerrothan heille 
yhteystietomme.

Seuraava vuosikertomus ilmestyy 
vuonna 2016.
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Tätä kirjoitellessani muistelen kaikkia niitä 11 vuotta, jonka ajan olen saanut olla tämän hienon 
rodun rotuyhdistyksen puheenjohtajana. Matkan varrella on tarttunut mukaan hienoja hevos- ja 
ihmisystäviä sekä tuttavia, hienoja kokemuksia ja elämyksiä eri tapahtumista mutta myös niitä 
ikävämpiäkin puolia on matkan varrella tullut vastaan. Kruununa kakun päällä on kuitenkin 
kantakirjaoikeuden myöntäminen yhdistykselle 1.1.2013 alkaen. Saavutus, jonka eteen hallitus 
teki noin 6 vuoden urakan, 3 hakemusta ja lukemattomia neuvotteluja. Kaiken kaikkiaan saldo 
on jäänyt roimasti plussan puolelle.

Yhdistyksen hallitus on lähes kokonaan vaihtumassa ja on tehty suurehko organisaatiouudistus. 
Allekirjoittanut toimii yhdistyksen puheenjohtajana tämä vuoden 2015 loppuun asti ja sen 
jälkeen vetovastuun yhdistyksestä ottaa Mia Kvick. Muun hallituksen tiedot päivitetään 
kotisivuille vuoden vaihteessa.

Yhdistyksessä on näyttely- ja kilpailutoimikuntien lisäksi otettu käyttöön kantakirjajaos, joka 
vastaa pelkästään kantakirjaus- ja rekisteröintiasioista, toimii yhteyselimenä viranomaisten ja 
yhdistyksen välillä sekä on mukana mm. EU asetusten uudistuksissa joista esimerkkinä 1.1.2016 
voimaan tuleva tunnistusasetus ja vielä kovin keskeneräinen jalostusasetus.

Kantakirjajaoksen kokoonpano koostuu tuomareista, rotutarkastajista, kasvattajista sekä 
yhdistyksen puheenjohtajasta, joka on linkkinä yhdistyksen hallituksen ja kantakirjajaoksen 
välillä. Myös kantakirjajaoksen yhteystiedot päivitetään kotisivuille vuoden vaihteessa.

Kiitän kaikkia näistä menneistä vuosista ja toivotan sylillisen onnea uudelle aloittavalle 
hallitukselle, olkoon onni myötä ja tuulet suotuisat.

Kristiina Parkkila 

Tässä vielä fiilistelykuva yhdistyksen ensimmäisestä varsinaisesta näyttelystä vuonna 2004 
Janakkalassa. Monta hienoa tammaa odottamassa tuomiotaan. :)



NÄYTTELYT VUONNA 2015
Vuonna 2015 Suomen irlannincobyhdistys järjesti kolme onnistunutta kantakirjanäyttelyä: 
Hyvinkäällä, Seinäjoella ja Kouvolassa. Hyvinkäällä tuomareina toimivat Kristiina Peltonen ja 
Kristiina Parkkila sekä Seinäjoella ja Kouvolassa irlantilaisen alkuperäiskantakirjan tuomari 
Evelynn Flynn sekä Kristiina Peltonen.

Yhdistys sai useita uusia 
yhteistyökumppaneita sekä mainosta 
kolmessa eri lehdessä:  
Etelä-Pohjanmaan maakuntalehdessä Ilkassa, 
Kouvolan Sanomissa sekä Eparissa.

Seinäjoella oli esiintymässä Kaksi upeaa  
hevosta  väliajalla: Irlannincob-orit Midget ja 
Rose´s Luther.   Midget esitti vauhdikkaan 
valjakkonäytöksen ja Rose´s Luther esitteli 
rodun ratsastettavuutta sekä koulutettavuutta. 
Koko näyttelykaudella oli esillä yhteensä 
noin neljäkymmentä irlannincobia. 

Näyttelykaudella neljä hevosta nousi 
elite-luokkaan ja kaksitoista hevosta 
palkittiin ensimmäisellä palkinnolla. 
Tuomarien arvostelulinja oli tiukka
läpi näyttelykauden ja kiristyi enstisestään 
loppukaudesta alkuperäis- kantakirjan 
tuomarin käydessä arvioimassa Suomen 
hevoskantaa.

Näyttelykaudella 2015 kakkospalkinto ei ollut häpeäksi vaan kertoi enemmän hevosen sen 
hetkisestä kunnosta; muutama aiemmin elite-arvosanan saanut tammakin sai tyytyä tällä kaudella 
2.palkinnon arvosteluun pelkästään sen 
hetkisen kunnon perusteella.

Näyttelykaudella kuusi hevosta jäi 
rakennearvostelun yhteydessä ilman 
palkintoa rotutyypillisyyden puuttumisen 
vuoksi.

Suomalainen irlannincob-hevoskanta sai
kiitosta alkuperäiskantakirjan tuomarilta 
rotutyypillisyyden säilyttämisestä.

Hevosen rotutyypillisyys tulee parhaiten esiin 
rakennearvostelussa hevosen ollessa hyvässä 
kunnossa: Juuri varsonut, ylipainoinen tai 
lihakseton hevonen ei pysty näyttelykehässä 
tuomaan parhaimpia puoliaan esiin edes 
hyvän esittäjän kanssa - ja tämä vaikuttaa sen 
hetkisiin  rakennearvostelupisteisiin.

Midget

Rose´s Luther



Evelynn Flynn jätti meille terveiset, jotka 
kaikkien on kaikkien hyvä muistaa
 jalostaessaan: ”We have many good horses  
here but there´s two things we have to take 
care of: hair and bones. When we lose them, 
we lose the whole race. That´s what we have 
to worry about.”

Näyttelykauden huipennukseksi vuoden 2015 
kasvattajapalkinto jaettiin jo toista kertaa 
ansaitusti Heidi&Tuomo Savelalle 
kasvattajanimellä Rosestable, Onnea!

Vuonna 2016 yhdistyksen tavoitteena on 
järjestää 3-4 kantakirjanäyttelyä Suomessa. 
Jokaisen näyttelyn yhteyteen järjestetään 1.tasoinen  ratsastuscupin osakilpailu. Koko cupin 

voittajasta tulee irlannincob-cupin mestari 
vuonna 2016. Ratsastuscupissa on sekä 
koulu- että esteratsastusluokkia.

Näyttelyihin tulee myös uusina luokkina
maitovarsoille näyttelyluokka tammojen 
jalostusarvosteluluokan yhteyteen sekä
elite-arvostelun saaneille hevosille 
tarkoitettu show-luokka Champion class.

NÄYTTELYT VUONNA 2015

”We have many good horses  here but 
there´s two things we have to take care 
of: hair and bones. When we lose 
them, we lose the whole race. That´s 
what we have to worry about.”

-Evelynn Flynn

De Ville´s Shade 

Clononeen Luscious

Rose´s George



NÄYTTELYT VUONNA 2015
Hyvinkään kantakirjanäyttelyn 
12.4 2015 
näyttelytulokset:

1 vuotiaat tammat

Edesa´s Flower                     61p / 2. palkinto
Rose´s Gunpowder Hetty     61p / 2. palkinto
2 vuotiaat oriit

Black Thunder                     69p/1.palkinto,            
        LV, BIS 1
Jäneskorven Joxter               59,5p/2.palkinto
Aikuiset tammat

Rose´s Shannon                   69,75p/1.palkinto,
        LV, BIS3
Black Flower                        65,25p/1.palkinto
        
Supplementary Elite
Sunshine´s Raindrop            64,75p/1.palkinto, 
        Main Elite
Precious Safira                     61p / 2. palkinto 
Aero                                     60,5p/2.palkinto
Star Skys Snowflake            56,5p /2.palkinto
 
Aikuiset oriit

Polar Bear                             65,5p/1.palkinto,
                LV, BIS2
Rose´s Luther                        68,75/1.palkinto, 
         Main Elite
De Ville´s Shade                   64p / 2. palkinto

Ruunat

Rose´s George                      70,5p/1.palkinto 
Minettes Memory                 59p / 2. palkinto

Black Thunder

Polar Bear

Rose´s Shannon



NÄYTTELYT VUONNA 2015
Seinäjoen kantakirjanäyttelyn 
tulokset 29.8.2015
näyttelytulokset:

1-vuotiaat tammat

Shining Helen   57p/2.palkinto,
      LV  
Wild Black Pearl   54,5p

1-vuotiaat oriit

Shining Black Charmy 57,25p/2.palkinto, 
     LV
Rose´s Shadowfax  56,5p/2.palkinto

2-vuotiaat tammat

Moonlight Honey Bee 55,75p

Ruunat

Ballinaclough Sully  57p

Aikuiset tammat

Rose´s Vanessa          64,75p/1.palkinto
     Main Elite, 
     LV,BIS 2
Daronica    58,25p/2.palkinto
Darnelle    55,5p/2.palkinto
Silver Hill´s Wildwitch 56p/2.palkinto

Aikuiset oriit
Rose´s Thomas   64p./1.palkinto,
     BIS 3
Rose´s Luther   67p/1.palkinto, 
     LV, BIS 1,
      Champion 

Rose´s Luther

Rose´s Vanessa

Rose´s Thomas



NÄYTTELYT VUONNA 2015
Kouvolan kantakirjanäyttelyn 
tulokset 30.8.2015
näyttelytulokset:

2v oriit

Panda    39p
Precious Nemours   50p
 
2v tammat

Rose´s Estelle    63,5p/1.Palkinto
                                           LV, BIS2
Cobs of Norway Mayah   58,25p/2.palkinto
 
Aikuiset Tammat

Väinölän Ruska   49,5p
Mira Misch    58,5p/2.palkinto
Rose´s Lorraine  56,75p/2.palkinto
Alexandrine    56,5p/2.palkinto
Clononeen Luscious   58,5p/2.palkinto
Rose´s Catherine   59,75/2.palkinto
                                           LV, BIS3
 
Aikuiset Oriit

Hanna´s Curry    62,5p/1.palkinto
     LV, BIS1
La Carrerra van 
Gipsy Dreams    61,75p/1.palkinto
 
  

Hanna´s Curry

Rose´s Estelle

Rose´s Catherine



YHTEISTYÖKUMPPANIT
2015

Vuoden 2015 yhteistyökumppanit:
•  Kouvolan ravirata
•  Ravintola paalupaikka, Kouvola 
•  Heidi Rosestable
•  Tiinan talli, Seinäjoki  
•  Hööks, Seinäjoki
•  Horze , Seinäjoki
•  Minimani, Seinäjoki 
•  Seinäjoen Agrimarket
•  Hyvinkään ratsastuskeskus
•  Hyvinkään ratsastajat
•  Horsepro (www.horsepro.fi)
•  Sweet Things & Designs
(www.sweetthings.suomalainenverkkokauppa.fi)

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille 
kuluneesta vuodesta!

Suomen 
irlannincobyhdistys 
- FSIC ry

http://www.horsepro.fi
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Organisaatiomuutoksia

Yhdistyksen neljästoista 
hallituskausi käynnistyy. 
Viimeiset kolmetoista 
vuotta yhdistyksen lankoja 
ovat pidelleet henkilöt, joita 
meillä kaikilla on kiittäminen 
Suomen omasta 
tytärkantakirjasta ja koko 
rotutoiminnan kehittymisestä 
Suomessa. 

Iso kiitos heille siitä vaivasta, 
jonka he ovat nähneet 
rodun,yhdistyksen ja 
kantakirjan eteen - sen työn 
määrää ei auta vähätellä.

Vuoden 2015 alussa moni heistä kuitenkin ilmoitti, ettei aio enää jatkaa yhdistyksen hallituksessa 
seuraavalla toimintakaudella. Oltiin tilanteessa, jossa oli turvattava  yhdistyksen ja kantakirjan tulevaisuus. 
Todettiin, että tehtävien jakaminen on välttämätöntä. Päädyttiin tekemään radikaali organisaatiouudistus, 
jossa vastuu yhdistyksen ja kantakirjan toiminnasta pystytään jakamaan useampien henkilöiden kesken 
sekä laajentamaan toiminnan vetovastuuta maantieteellisesti useammalle alueelle.Päätöksen

 mukaisesti vuoden 2016 alusta 
varsinainen yhdistystoiminta ja 
kantakirjan toiminta on eriytetty.

Kantakirjalla on jatkossa oma
johtoryhmänsä. Siihen valittiin 
rotutuomarit  Kristiina Peltonen ja 
Kristiina Parkkila sekä rekisteröijä
 Tiina Saranpää. Kasvattajien 
edustajana kantakirjan 
johtoryhmään valittiin kasvattaja 
Heidi Savela sekä yhdistyksen 
puolesta uusi puheenjohtaja Mia
Kvick.

YHDISTYKSEN UUDET TUULET



YHDISTYKSEN UUDET TUULET
Uusi hallitus

Vuonna 2016 aloittaa  lähes 
täysin uudistunut yhdistyksen 
hallitus. Uusi hallitus aloittaa
 ensimmäistä kertaa moneen 
vuoteen jäsenluvultaan
täysimääräisenä. Uudessa 
hallituksessa toimivat vuonna 
2016 Mia Kvick, Kristiina 
Parkkila, Maria Mäntykoski, 
Petra Rimpinen, Pia Nyholm sekä 
Heidi Savela.

Uuden hallituksen tavoitteena on 
palvella irlannincob-yhteisöä entistä paremmin, toimia kaikkien irlannincob-harrastajien 
yhteistyöfoorumina sekä kehittää ja parantaa rodun käyttötarkoitusta ja terveyttä Suomessa.

Tarkoituksena on edistää myös rodun näkyvyyttä ja järjestää entistä monipuolisempia ja näyttävämpiä  
tapahtumia ympäri Suomea. Myös ansioituneiden kasvattajien ja jalostushevosien palkistemista kehitetään.

Yhdistyksen tulevaisuuden tavoitteita varten perustettiin myös 
näyttelytoimikunta ja kilpailutoimikunta sekä Etelä-Suomen 
toimintavastuusta vastaava aluejaos. Etelä-Suomen jaokseen 
kuuluvat lääneinä Kymenlaakso, Uusimaa, Kanta-Häme sekä 
Varsinais-Suomi. Jokaisella Etelä-Suomen läänillä on oma 
vastuuhenkilönsä aluejaoksessa. Keski- ja Pohjois-Suomessa 
aluejaoksiin etsitään vielä vetäjiä.

Näyttely- ja kilpailutoimikunnissa yhdistyksen jäsenkin pääsee 
halutessaan suunnittelemaan ja ottamaan kantaa näyttely- ja 
kilpailujärjestelyihin. Jokaiselle maakunnalle tulisi olla 
tasavertaisesti palvelua, ja siihen jatkossa aluejaoksilla pyritään. 
Hevosten käytettävyys tulee korostumaan jatkossa. Kantakirjaa 
ylläpitävänä rotuyhdistyksenä olemme Hippokseen 
rinnastettava organisaatio. Olemma asemassa, jossa 
velvollisuutemme on  huolehtia  rodun käyttettävyyden ja 
näkyvyyden edistämisestä.



YHDISTYKSEN UUDET TUULET
Rotuyhdistykselle tämä tarkoittaa uusien 
toimintojen kehittämistä irlannincob- 
harrastajille ja näiden tapahtumien näkyväksi 
tekemistä. Järjestämällä kilpailuja, näyttelyyn 
valmistautumiskursseja sekä valmennuksia juuri 
irlannincobien tarpeisiin - toimintaa, jossa rotuun 
liittyvä rakenne- ja luonne on otettu huomioon, 
toteutamme tuota tehtävää hauskimmillaan.

Kantakirjan tehtävänä puolestaan on miettiä 
kriteereitä käyttökokeelle ja miten 
käytettävyyden testaaminen jatkossa parhaiten 
tukisi jalostusta.

Rekisteröisinkö Hippokseen vai 
irlannincob-kantakirjaan?

Toimintaan vaikuttaa myös uusi rekisteröintiä 
koskeva EU-asetus (EU 2015/262 27 artikla) joka 
astuu voimaan 1.1.2016.

Tämän asetuksen mukaan jokainen Suomeen 
syntynyt, Suomessa asuva tai Suomeen tuotu 

hevonen rodusta riippumatta on rekisteröitävä 
suomalaiseen hevosrekisteriin 30 päivän sisällä

.
Monet Suomessa asuvista irlannincobeista on tällä 
hetkellä rekisteröity Hollannin tytärkantakirjan alle kotimaisen kantakirjan sijasta. Asetuksen voimaantulon 
jälkeen kuitenkin vain rinnakkaisrekisteröinti ulkomaiseen kantakirjaan on asetuksen mukaan mahdollista. 
Irlannincobin omistajan harkittavaksi jääkin, rekisteröikö hän hevosensa Suomen  irlannincob-kantakirjaan 
vai Hippoksen yleiseen hevosrekisteriin. 

Tutustu kantakirjan rekisteröintiohjeisiin yhdistyksen kotisivuilla:
http://irlannincobyhdistys.kotisivukone.com

Jatkossa vain 
rinnakkaisrekisteröinti 

ulkomaiseen kantakirjaan 
on asetuksen  mukaan 

mahdollista

http://irlannincobyhdistys.kotisivukone.com
http://irlannincobyhdistys.kotisivukone.com


YHDISTYKSEN UUDET TUULET

Rekisteröinnin hinnat 
nousevat vuoden 2016 

alusta:

•Omistajan vaihdos 20€
• Rotuun syntyneen varsan rekisteröinti 
110€ (sis. rekisteröinti+passi+DNA)
•Rinnakkaisrekisteröinti 30€

•Hallintaoikeuden siirto 20€
•Rotutarkastus 40€

  Muutoksen tuulet

Vuonna 2016 voimaan tulee joitakin muutoksia yhdistyksen 
säännöissä ja  käytännöissä.Osa niistä liittyy yhdistyksen toimintaan, 
osa  muuttuvaan  lainsäädäntöön.

Näyttelyjä koskevia muutoksia ovat:
• Tamma ja maitovarsa-luokan ottaminen mukaan  
    näyttelyohjelmiin.
• Elite-arvosanan saaneet hevoset voivat kilpailla jatkossa
    Champion-kehässä show-periaatteella rahapalkinnosta. 
• Näyttelyihin ja kilpailuihin osallistuvien hevosten on 
    oltava rokotettuja  jäykkäkouristusta sekä hevosinfluenssaa vastaan. 
•  Rokotussäännöt noudattavat SRL:n  kilpailukäytäntöjä
     

 Kohti vuotta 2016

Olemme tilanteessa, jossa sekä
yhdistyksen että harrastajien on 
puhallettava yhteen hiileen 
saadaksemme yhteistä hyvää 
aikaiseksi.  Yhdistys ja kantakirja
 toimivat aktiivisesti, kuunnellen 
jäsenistöä ja koittaen toimia kaikkien
eduksi henkilökohtaisten elämien,
työelämän paineiden ja yhdistystä ja
kantakirjaa velvoittavien 
lakimuutosten alla.

Tehdään vuodesta 2016 yhdessä 
mukava vuosi rodun parissa.

Hyvää uutta vuotta!
Toivottaa 

Irlannincobyhdistyksen uusi  
puheenjohtaja 

Mia Kvick



Näyttelyviikonloppujen 
yhteyteen on tarkoitus järjestää 
myös näyttelyyn 
valmistautumis- ja 
esittelykursseja sekä 
ratsastusvalmennuksia juuri 
irlannincobien tarpeisiin 
suunniteltuna.

Haemme aktiivisesti 
sponsoreita saadaksemme 
näyttelyihin rahapalkintoja 
seuraavalle näyttelykaudelle

Elite-hevosille järjestetään jatkossa oma 
show-tyyppinen näyttelyluokka: 
Champion-class, jossa palkintona on 
rahapalkinto ja pokaali sekä arvosana ” 
Champion Elite Mare” ja  ”Champion 
Elite Stallion”

Champion luokassa hevonen voidaan 
esittää maasta käsin, ratsain tai ajaen.  
Yksilöesitykseen voi ottaa mukaan 1-5 
jälkeläistä. 

Elite-arvon saavuttavat hevoset voivat 
osallistua Champion-luokkaan seuraavassa 
järjestettävässä näyttelyssä.

YHDISTYKSEN UUDET TUULET



Järjestämme IC-cup-nimisen 
ratsastuskilpailun, jonka  voittaja saa 
vuoden 2016 IC-cupin mestarin 
tittelin. Osakilpailuja järjestetään 
valtakunnallisesti näyttelyiden 
yhteyteen, ja niihin kaikkiin saa 
osallistua. Parhaat pisteet kerännyt 
voittaa.
  
IC-cupissa kilpailtavat luokat ovat: 
koululuokat Helppo C ja KN Special, 
esteluokat vapaavalintaisesti 
(ilmoitetaan ilmoittautumisen 
yhteydessä) 40-60cm rata.

Vuoden 2016 alusta 
yhdistyksessä toimii:
• Yhdistyksen hallitus 
• Kantakirjan johtoryhmä
• Näyttelytoimikunta
• Kilpailutoimikunta
• Etelä-Suomen aluejaosto

Hyppää mukaan toimintaan! 
• oman alueen yhteyshenkilöksi ja 
avustavaksi tahoksi
• kouluttaudu rotutarkastajaksi tai 
näyttelytuomariksi
• liity näyttely- tai 
kilpailutoimikuntaan ja tule 
mukaan toiminnan                      

kehittämiseen

YHDISTYKSEN UUDET TUULET



Petra Rimpinen
Hei, Olen Petra Rimpinen ja harrastelen hevosia Sipoossa. Parin 
tamman ja orin omistajana ei ole vapaa-ajan ongelmia, mutta 
erityisen kiinnostunut olen ratsastusjousiammunnasta ja westernistä. 

Irlannincob on ollut rotuni kymmenen vuoden ajan, minkä vuoksi 
Suomessa kantakirjan aukeaminen on mielestäni historiallinen 
juttu. Toivon sen selventävän ja helpottavan asioiden hoitoa.

Yhdistyksen hallitus 2016

Mia Kvick 
miakvick@hotmail.com

045-1276547

Kristiina Parkkila
kristiina.parkkila@pp.inet.fi

 050-5426761

Maria Mäntykoski
maria.mantykoski@gmail.com

050 402 4889

Petra Rimpinen
whites.tinkers@gmail.com

045-2708066

Pia Nyholm
pia-maria.nyholm@kotiposti.ne

t
050-3482145

Heidi Savela
havienta@gmail.com

050-5420248

Tiina Saranpää 
(rahastonhoitaja)

tiina.saranpaa@multi.fi
050-5702564

UUSIEN HALLITUSJÄSENTEN 
ESITTELY
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Heidi Savela

Hei, olen Heidi Savela Kouvolasta ja olen 
kasvattanut irlannincobeja nyt 10 vuotta. 
Kasvattini kulkevat etuliitteellä Rose’s.
Ensimmäiset irlannincobini kävin ostamassa 
briteistä ja niiden kasvattaja on Michael Vine. 
Sieltä saapuivat perinteisen tyypin edustajat: 
Tom, Jane ja Louise ja siitä se sitten lähti 
muodostumaan elinkeinoksi. Varsoja meille 
syntyy vuosittain ja niistä on kasvanut sekä 
näyttelyvoittajia että mukavia, monesti 
huumorilla varustettuja käyttöhevosia. 
Kasvatustoiminnassa tähtään perinteiseen, 
tukevaan sekä karvaiseen rotutyyppiin ja 
hyvään luonteeseen.

Pia Nyholm 

Hei, olen Pia Nyholm Helsingistä. 
Hevosharrastusta taitaa olla nyt reilu 20 vuotta 
takana, joista ensimmäiset vuodet olivat hyvin   
monipuolisia.  Oli ratsuja, valjakkohevosia- ja 
poneja sekä ravihevosia harrastuskumppaneina. 
Päädyin kuitenkin ratsupuolelle, ja 2005 muutin 
Belgiaan työn perässä, jossa työstin nuoria 
hevosia ja pidin ratsastuskoulussa tunteja
elantoni eteen. 

UUSIEN HALLITUSJÄSENTEN 
ESITTELY

Muutama oma  hevonenkin on matkan varrelle
mahtunut, mutta  opin nopeasti, että intohimoni 
löytyy  nuorten hevosten työstämisestä.

Näitä onkin ollut 
shetlannin poneista 
suuriin lähes 190cm 
torinhevosiin ja 
kaikkea siltä 
väliltä. 

Cobeja on ollut 
vasta muutama  projektina,  ja tykästyin rodun
 monipuolisuuteen ja rehelliseen  asenteeseen 
käyttöhevosena. 

Rodun käyttöhevosominaisuuksien ja 
monipuolisuuden esille tuomisen edistämiseksi 
päätin hypätä mukaan remmiin. 



UUSIEN HALLITUSJÄSENTEN 
ESITTELY

Maria Mäntykoski

Heipähei!
Olen Maria Mäntykoski ja asustelen Etelä-
Pohjanmaalla.Perheeseen kuuluu isännän lisäksi 
useampi lapsukainen, irlannincobeja ja  
muutama muu karvainen 
eläinystävä.Työskentelen 
sosiaali- ja terveysalalla,
 tosin nyt olen kotona 
lasten kanssa. 

Hevostelu alkoi jo
pikkutyttönä 
ratsastustunnein ja –leirein 
ja tuolloin saimmekin oman russponin siskoni 
kanssa. Pienimuotoista estekisailuakin tuli 
harrastettua. Sittemmin tuli teinivuodet ja pieni 
tauko hevosteluun, kunnes aikuisiällä kipinä 
iski uudelleen. Oman kodin ja osittain lasten 
myötä omien hevosten hankinta tuli kuvioihin 
hitaasti mutta varmasti.

Kiinnostus irlannincobeihin alkoi kun meille 
saapui hoitoon eräs rotua edustava ruuna. Rotu 
oli itselle tuolloin aivan uusi tuttavuus. Olimme 
tuolloin etsineet omaa suomenpienhevosta, 
mutta päädyimmekin ostamaan irlannincob 
tamman. 

Nyt niitä jostain syystä onkin täällä jo 
pienimuotoinen lauma! Varsoja meillä syntyy 1-2 
vuodessa, ja oma orikin pihassa asustelee. Elämää 
ilman tupsujalkoja ei voisi enää kuvitellakaan 
olevan! 

Luonnehtisin itseäni lähinnä harrastelijaksi ja 
puskaratsastelijaksi nykypäivänä. Sellaista 
mukavaa touhua ja lasten kanssa kivaa 
touhuamista hevosten parissa. Pienimuotoisesti 
jalostustoimintaa. Uusi kiinnostuksen kohde on 
työhevostoimintaan liittyvät toiminnot.Haaveena 
olisikin jotain pieniä kotihommia tehdä näillä 
omilla irlannincobeilla jatkossa. Nyt kaudelle
 2016 lähdin mukaan irlannincob yhdistyksen 
hallituksen toimintaan.

Jännityksellä odotan, josko minusta olisi jotain
antamaan yhdistykselle. Intoa ainakin olisi ja
 yhdistystoiminta yleensä ottaen on tuttua monilla 
sektoreilla. Henkilökohtaisella tasolla toivoisin 
voivani olla helposti lähestyttävissä oleva ja 
harrastajien ajatuksia kuunteleva ja esiintuova 
henkilö. 

Kaikille
mukavaa 

uutta vuotta 
toivotellen, 

Maria.



NUOREN HEVOSEN 
KOULUTUKSESTA

Varsan  kanssa

Hevosen ensimmäinen elinvuosi on tärkeää
luottamuksen ja laumakäyttäytymisen opettelun
aikaa. Vaikka varsinaisen koulutuksen suhteen
voi vielä ottaa rennosti, kannattaa varsan kanssa 
viettää paljon aikaa, vahvistaa sen luottamusta
ihmiseen ja tutustuttaa se päivittäisiin
hoitotoimenpiteisiin. Etenkin orivarsat oppivat
luottamaan ihmiseen yksi kerrallaan. Kun
luottamussuhde rakennetaan huolella, tuloksena
voi olla elinikäinen ystävyys.

Kun hevonen on reilu vuoden vanha, voi ryhtyä 
miettimään, mihin juuri tästä hevosesta voisi olla.

Miten se liikkuu, mistä se pitää, miltä se 
näyttää.Mitä hevonen tekee mielellään?

”Neljä viikkoa aiemmin se nukkui
kengityksen aikana, nyt se potkii
kengittäjää - eikä tässä mitkään 

olosuhteet ole muuttuneet;
   paikka,ruokinta, kengittäjä ja jopa

 kellonaika on sama.”

Perustuuko hevosen päivä juoksenteluun, 
kepposteluun vai lähestulkoon vain syömiseen? 
Miten se käyttäytyy laumassa ja miten sen 
rakenne kehittyy?

Hoitotoimenpiteiden opettelu jatkuu
samanlaisena, mutta hevosestasi saattaa löytyä 
täysin uusia piirteitä, mitä vanhemmaksi se 
kasvaa ja mitä enemmän käytännön asioita 
opettelette. Nuori  hevonen osoittaa yllättäen 
luonnetta
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 Mitä sillä nuorella sitten tekisi? Voisiko siitä tulla 
kilparatsu?

”Irlannincob on luonteeltaan 
lauhkea, oppivainen ja halukas 

miellyttämään. Hyvä
irlannincob on seurallinen, 

rauhallinen ja ystävällinen sekä 
ihmisiä että toisia eläimiä

kohtaan. ”



ja tahtoa ja aivan kuten muillakin lapsilla, 
uhmaikä nostaa karvaista päätään..

Kärryt perään?

Sitten tulee se hetki, kun se täyttää puolitoista 
vuotta! Sille voi laittaa kärryt perään! 

Kuten kaikki muukin, ajolle opettaminen on 
yksilöllistä.Joka tapauksessa on järkevää valmistella
hevosta ohjasajoharjoituksin. Taitava kouluttaja 
ottaa ohjasajon käyttöön nuorena myös ajatellen 
ratsun uraa.

Vaikka useat ravipuolelle suuntautuvat
lämminveriset ovat jo ensimmäisillä hiiteillä
puolitoistavuotiaina, irlannincobien kohdalla täytyy
varmistaa, ettei hevosta kuormiteta kohtuuttomasti
sen kasvuun nähden. Rodun raskaimmat edustajat 
kasvavat korkeutta ja leveyttä vielä 7-8  
vuotiainakin. Kevyemmät yksilöt saattavat saavuttaa 
huippukorkeutensa jo viiden vuoden iässä mutta

 jatkavat silti kasvamista leveyssuuntaan. Yleisesti
ottaen, mitä raskaampi hevonen on, sitä hitaampaa 
on kasvu.

Nopeasti kasvavalla, raskaalla irlannincobilla saattaa
olla koviakin kasvukipuja, varsinkin, kun kasvua
 tapahtuu moneen eri suuntaan - ja koko ajan. Jonain
 päivänä se saattaa näyttää juuri laidunkauden
 päättäneeltä pullaponilta ja seuraavana päivänä perä
 onkin taas kymmenen senttiä säkää korkeammalla.
Tämä on haastavaa myös varustehankinnoissa.

Vaikka sopivan kokoiset varusteet ovat kaiken a ja 
o,hankinnoissa voi katsoa vuoden päähän ja verrata
 hevosen korkeutta hevosen vanhempiin ja sukuun
.Ainakin ajovarusteissa kannattaa hankkia kunnon
 säätövaroilla olevat, tulevaisuuteen tähtäävät valjaat

”Alle neljä vuotiaalla hitaasti kasvavalla yksilöllä
ei kannata aloittaa kovin aktiivista treeniä. Pari

kertaa viikossa riittää. ”

Hevosen oppiminen tapahtuu tavallaan kahdessa
vaiheessa. Itse 
tapahtumahetkellä hevonen
 käyttää työmuistiaan asioiden
 väliaikaiseen säillömiseen ja 
havaintojen tekemiseen.
Myöhemmin, rauhassa
 ollessaan, se pohtii kokemaansa 
ja siirtää sitä pitkäkestoiseen
muistiin, jossa asia voi säilyä 
jopa hevosen koko eliniän. Siksi 
on tärkeää aina lopettaa 
harjoitus siihen, kun sekä
 ihmisellä että hevosella on hyvä 
mieli. Vaikkakin harjoitus jäisi
 ihmisen mielestä lyhyeksi. 
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Hevosen ihmistä miellyttävä käytös perustuu 
täysin positiivisiin kokemuksiin ihmisen kanssa. 
Viisas kouluttaja suunnitteleekin tehtävät jo
valmiiksi sellaisiksi, että hevosella on 
mahdollisuus onnistua.

Kauhea kaksivuotias?

Kaksivuotiskausi on ikä, jolloin alkaa kokeilu. 
Isolla K:lla. Varsinkin orit alkavat heräilemään 
kaksivuotis-keväällä ja noteeraavat ensimmäistä 
kertaa mitä ilmassa leijuva tamman haju tarkoittaa. 
Taluttajan korvat voivat olla lukossa monta kertaa 
päivässä ja ranteen ruis koitteella..

”Mitä jos vähän nappaisin tuosta hupusta,
leikkisikö tuo ihminen minun kanssa? ”

Vaikka nuori hevonen 
käy leikkisäksi, pitää 
muistaa, että ihminen ei 
ole sen leikkitoveri. 
Hevoselle voi kuitenkin 
alkaa keksimään 
aktiviteettia. 
Touhupallot, 
leikkikaverit ja pienet 
hevosta kehittävät 
harjoitukset ja kevyt 
treeni ovat hyväksi.

Kaksivuotiaan kanssa 
voi tehdä jo melkein 
mitä vain! Irtohypytys, 
ajaminen, metsälenkit 

taluttaen, ohjasajo, juoksuttaminen... 

Aktiviteetti vähentää hevosen turhautumista ja 
keräytyvää energiavarastoa, jonka hevonen 

purkaa häiriökäytökseen.

Säännöllinen, kevyt liikunta on hevoselle 
äärimmäisen tärkeää, koska hevosen peruskunto 
kehittyy tässä iässä olennaisen paljon. Selkään ei 
kuitenkaan vielä kannata nousta hevosen 
keskeneräisen luuston- ja tukilihaston 
kehittymisvaiheiden takia. 

Kolmen vuoden kriisi!

Kun hevonen täyttää kolme vuotta ja sen kasvu
on tasaantunut, voi aloittaa ratsastuksen. 
Jos olet ensimmäistä kertaa nuoren hevosen
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 kanssa, ratsastuksen aloittaminen on vaihe, jossa
viimeistään on hyvä ottaa avuksi osaava ja
 kokenut henkilö neuvomaan.

Hevoselle voi tulla negatiivinen kokemus jo 
ensimmäisellä kerralla ratsuna toimimisesta, jos
 se tuntuu epämukavalta, tai jopa tekee kipeää

 tai jotain hevosen mielestä epäilyttävää 
tapahtuu.

Mikäli ratsukoulutukseen tarvitsee apua, 
kannattaa valita erityisesti kylmäverisiä hevosia
käsitellyt ja ymmärtävä ratsuttaja. Irlannincob ei 
kehity ratsuna kuten puoliverinen. Mikäli siitä
tulee ratsukoulutuksessa ongelma, se ei suinkaan
tarkoita, että hevosesta ei ole ratsuksi. Se kertoo,
 että maksat väärälle kouluttajalle.

Irlannincobin ja puoliverisen temperamentti,
luonne, liike, rakenne ja käyttötarkoitus ovat 
hyvin erilaiset. Seikka, joka tulee irlannincobin
koulutuksessa pitää aina mielessä. Tätä 
ymmärrystä ei valitettavasti aina saa palvelunsa 
kallisti hinnoittelevaltakaan ratsuttajalta.
Ratsuttajaa valittaessa on hyvä huomioida myös

omat tavoitteensa hevosen kanssa ja minkälaiseen
 käyttöön hevonen on tulossa. 

Ratsuttajan kanssa on hyvä myös pohtia, millaista
palvelua haluaa, riittääkö sisäänratsastus,
haluaako peruskoulutetun hevosen ja kuinka 
kauan tähän suunnitellaan aikaa ja 
ratsutuskertoja. Suunnitelmaa kannattaa myös 
tarkistaa ajoittain.

Olisiko hevosestani ratsuksi?

Irlannincobeista liikkuu paljon huhuja: ne ovat
kovapäisiä, -suisia ja kömpelöitä, takaosa laahaa
hitaasti perässä ja hevonen kulkee täysin
väärinpäin, - ja laiskasti. Ehkä juuri tämän
stereotypian lannistamana useat irlannincobit 
ovat jääneet puskaratsuiksi ja maastomopoiksi.

Myös usein kuultu väite "kylmäveriset ja
raskaammat rodut ovat syntyjään laiskoja ja
raskaita ratsastaa", ei sekään  pidä paikkaansa. 
Yksikään hevonen ei synny turtuneena, vaan se 
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koulutetaan sellaiseksi, 
luultavammin ymmärryksen 
puutteessa. Siinä, missä huonosti 
koulutettu puoliverinen on jopa 
vaarallinen, vailla ymmärrystä 
koulutettu irlannincob kääntyy 
usein sisäänpäin ja sulkeutuu 
maailmalta. Nuoren irlannincobin  
sisäänratsastuksessa on suorastaan 
välttämätöntä varmistaa että 
ratsastaja ymmärtää hevosen ja 
rodun kehitystahdin ja -vaiheet.

”Irlannincobilla on monta suurta 
plussaa ratsuominaisuuksien 

puolella.”

Vahvan runkonsa ja suhteellisen laajan 
kokoskaalansa vuoksi irlannincob sopii niin 
lapselle kuin  isolle miehellekin. Lempeän ja 
nopeasti oppivan luonteensa vuoksi irlannincob 
on myös erinomainen koko perheen ratsu; isälle 
valjakkoon, äidille rauhallinen maastokaveri ja 
tyttärelle  kilparadoille. Harvassa rodussa nämä 
kaikki ominaisuudet löytyvät samasta yksilöstä.

Miten nuorta ratsua koulutetaan?

Nuoren hevosen sisäänratsastuksessa on hyvä
painottaa tehtävien turvallisuutta ratsastajalle ja 
miellyttävyyttä hevoselle.  Ennen selkään nousua 
hevonen on opetettava seisomaan rauhassa
paikallaan ja pysymään rentona selkään
noustessa. Kun hevoselle vähitellen opetetaan 
vaikeampia asioita, on tärkeää muistaa antaa 
hevoselle riittävät  miettimistauot.

Ratsutusvaiheessa alle viisivuotiaalla hevosella 
on hyvä olla 3-4 vapaapäivää 
viikossa, ja säännöllisesti 
myös useamman viikon
kestäviä lomia. Alle 
viisivuotiaan harjoitustenkaan 
ei tarvitse kestää 30 min
kauempaa. Oppimista tapahtuu 
vain niin kauan, kuin hevonen 
jaksaa keskittyä. Kun sekä
hevosella, että ratsastajalla on
mukavaa, koulutus etenee
hyvin.
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Kun hevoselle mietitään kilpauraa, on hyvä
aloittaa kokeilemalla paineensietokykyä viemällä
hevosta erilaisiin paikkoihin ja tilanteisiin. Kun
kilpaileminen sitten aloitetaan, on valittu
kilpailutaso yleensä hyvä pitää nuoren hevosen 
kanssa yhtä tasoa matalammalla, kuin kotona
suoritettavat tehtävät. 

Kaikista hevosista ei toki tarvitse tulla
kilparatsuja, mutta kannattaa pitää mielessä, että
hevosen  myynti- sekä jalostusarvo nousee, kun
hevonen on peruskoulutettu. Irlannincob on
verrattain helppo kouluttaa ja rotumääritelmän
mukaisesti yleishevosena siitä on moneksi.

Hauskoja hetkiä irlannincobisi 
kanssa!
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Kaikista hevosista ei toki tarvitse 
tulla kilparatsuja, mutta kannattaa 
pitää mielessä, että hevosen 
myynti- sekä jalostusarvo nousee, 
kun hevonen on peruskoulutettu.



Pari vuotta sitten  "Tunne Hevonen" -lehdessä oli juttu 
irlannincob-ruuna Ianista. Paitsi, että tuolloin kylvin nostalgiassa, 
olin myös pakahtua ylpeydestä.  Juttu teki kunniaa niin Ianille 
(joka totisesti on toisenkin jutun arvoinen) kuin koko rodulle. 
Itselleni se oli ihana muistutus siitä,  miksi rotu on vaalimisen 
arvoinen.  

Tuo juttu sai minut muistelemaan,  miten irlannincob aikoinaan 
päätyi omaksi matkakumppanikseni. Aivan kuten artikkeliin 
haastateltu Ianin omistaja, minäkin tarvitsin hevosen, joka olisi 
riittävän iso itselleni, mutta riittävän pieni tuolloin kymmenen 
korvilla oleville lapsilleni. Issikka ei oikein napannut ja sopivan 
kokoisia, ratsutaustaisia suomenhevosia ei ollut tarjolla. Ei liioin 
sopivaa, isoa ponia. Sattuman kautta näin kuvan irlannincobista ja 
halu ottaa selvää hauskan näköisestä hevoseläimestä heräsi. 

Suomessa taisi olla siihen aikaan Saranpään Tiinalla ja suunnilleen 
noin viidellä muulla rodun edustaja, joten luonnollisesti ei  
ensimmäistäkään myyntihevosta ollut tarjolla. Netistä eteeni tuli 
Ruotsissa toimiva Pegasos-niminen 
ratsastusterapiayritys, jonka hevoset 
olivat irlannincobeja ja sitä kautta löytyi 

Maria. Alkoi kirjeenvaihto ja pitkä ystävyys. Aikanaan sitten Marian pihalta 
haettiin vastikään Irlannista tullut tupsujalkainen kaunotar, joka oli kaikkea 
muuta kuin hevonen,  joka minun piti ostaa.

Tuo ihana hevonen ehti koristamaan pihaani lähes viisitoista vuotta. Kaikki 
tuli opeteltua sen kanssa "ahteri edellä  mäntyyn" -menetelmällä. Tuli siitä 
kaksi varsaakin. Ne ovatkin sitten  päässeet vähän helpommalla. Olen vihdoin 
suostunut  uskomaan, että tämän  hevosrodun kanssa teet vain itsestäsi 
naurettavan ryhtymällä äkseeraamaan. Kunnioitus on ansaittava ja sen eteen 
saakin totisesti tehdä työtä. Mutta kohteliaampaa, ystävällisempää ja  
luotettavampaa kaveria tuskin löytyy,  kun K-asia on kohdallaan.
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Olen vihdoin suostunut 
uskomaan, että tämän 
hevosrodun kanssa teet 

vain itsestäsi naurettavan 
ryhtymällä 

äkseeraamaan. 
Kunnioitus on ansaittava 

ja sen eteen saakin 
totisesti tehdä työtä. 

Mutta kohteliaampaa, 
ystävällisempää ja 

luotettavampaa kaveria 
tuskin löytyy, kun K-asia 

on kohdallaan.



Nielaisin harvinaisen syvään 
Ian-jutun ingressiä 
lukiessani. "Miksi te 
semmoisen ostitte? Eihän ne 
osaa mitään", oli uuden 
hevosen onnellinen omistaja 
saanut kuulla.

Mieleeni tuli paitsi monta 
vastaavaa kommenttia  
matkan varrelta,  myös ihan 
hiljakkoin kohdalle osunut 
"ammatti"-valmentajan 
mielipide kohtuullisen 
kyvykkäästä, nuoresta 
irlannincobistamme: rotunsa 

vuoksi siitä ei ole  mihinkään. Suhtautuminen sai minut ensimmäisen kerran elämässäni alhaisesti 
himoamaan kisamenestystä.  Hevosen takia. 

Jäin miettimään "ei osaa mitään" -ajatusta laajemmin. Mitä hevosen pitää osata ja ketä varten,  on 
minusta hyvin perustava kysymys, olipa hevosen rotu mikä tahansa.  

Viitisentoista vuotta  harrastetallin pitäjänä on  saanut minut uskomaan, että 
vain murto-osa tavallisten harrastehevosten ratsastajista näkee todellista, 
oman mukavuuskynnyksensä  ylittävää vaivaa istuntansa ja ratsastustaitonsa 
kohentamiseksi.  Erittäin  harva tavallisen harrastehevosen ratsastaja 
venyttelee tai  lämmittelee omat lihaksensa ennen  ratsaille nousua, vielä 
harvempi harrastaa kerran pari viikossa jotakin toista urheilua,  jonka  
tarkoituksena on ratsastustasapainon ja  keskikehon voiman ja vakauden 
lisääminen. 
Suurin osa tavallisten harrastehevosten ratsastajista vain hyppää selkään, 
verryttelee hevosen puolivillaisesti ja sen jälkeen ryhtyy keskimäärin  puolen 
tunnin ajan toistamaan omia ratsastusmaneereitaan mielijohteen mukaan 
pitkin  kenttää kaarrellen.
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KUKA MITÄKIN OSAA

Jäin miettimään "ei 
osaa mitään" -ajatusta 

laajemmin. Mitä 
hevosen pitää osata ja 

ketä varten, on minusta 
hyvin perustava 

kysymys,

olipa hevosen rotu mikä 
tahansa



Tavallisen harrastehevosen ratsastajan hevoselle on juhlapäivä ja  armahdus, kun  lähdetään maastoon. 
Siellä ratsastajan heiluvat kädet tai hienoisesti epävakaa istunta  ei häiritse ihan niin paljon, kun hevosen 
ei tarvitse selviytyä kaarevista teistä tai ristiaskelista. 

Miksi tavallisten harrastehevosten pitäisi osata jotakin erityistä tavallisen harrasteratsastajan alla?  
Varsinkaan niin kauan kun ratsastaja ei vaivaudu yhteistyön eteen? 

Tavallinen harrastehevonen tekee tarhassaan moitteettomia laukanvaihtoja,  piruetteja ja täydellisiä 
kaarevia uria osoittaen ihailtavaa tasapainoa ja ryhtiä.  Myös se hevonen, josta "ei ole mihinkään". 
Entäpä hevosmiestaidot? Niiden vastine näyttäisi olevan varsinkin irlannincobeilla esiintyvä ihmistaito. 

Toin eräänä vuonna oppilaani, kahdeksan erityisluokan lasta, viettämään retkipäivää tallilleni.  
Ohjelmassa oli ratsastusta ja hiihtoratsastuksen alkeita. Tarvitsin kaksi hevosta lasten kanssa 
työskentelemään. Tallissani oli kymmenen vaihtoehtoa. Ja kas vain, kentällä lapsukaisten ilona pyöri, ei 
mikään hienoista kouluhevosista, ei yksikään reippaista suomenhevosista eikä ritariratsu, vaan kaksi 
irlannincobia, työnsä sataprosenttisen moitteettomasti hoitaen.

 Ne muut eivät olisi osanneet.

            Kristiina Peltonen
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KUKA MITÄKIN OSAA

Tallissani oli 
kymmenen vaihtoehtoa. 

Ja kas vain, 
kentällä lapsukaisten 
ilona pyöri, ei mikään 

hienoista kouluhevosista, 
ei yksikään reippaista 

suomenhevosista
 eikä ritariratsu,

 vaan kaksi irlannincobia,  
 työnsä sataprosenttisen 

moitteettomasti 
hoitaen. 



HAETAAN SPONSOREITA
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Haluatko tehdä yhteistyötä tai kenties sponsoroida 
yhdistyksen ja kantakirjan toimintaa vuonna 2016?

Olemme yhdistys, joka ajaa irlannincobien etuja Suomessa. 
Saimme vuonna 2012 luvan maa- ja metsätalousministeriöltä 
ylläpitää rodun kantakirjaa ja toimimme Eviran alaisuudessa. 
Kantakirjan ylläpitämisen osalta toimintamme rinnastuu Suomen 
Hippokseen, vaikka onkin mittakaavassa paljon pienempää.

Irlannincob on rotu, joka on kehittynyt irlannissa kiertolaisten 
toimesta  risteyttämällä eri rotuja vuosikymmenien saatossa. 
Hevosrotu on näyttävä runsaine jouhineen, tupsujalkoineen sekä 
väriskaaloineen. Käyttöhevosena irlannincob on monikäyttöinen, 
se toimii niin aikuisilla ja lapsilla, ratsuna tai vetohevosena. 
Irlannincob on luonteensa puolesta älykäs, ystävällinen ja 
seurallinen. Suomessa Irlannincob on nouseva trendi ja tällä 
hetkellä Suomessa irlannincobeja on noin 1000 yksilöä.

Olemme vuonna 2016 laajentamassa toimintaamme, ja 
järjestämme neljät kantakirjanäyttelyt eri puolella Suomea. Lisäksi 
järjestämme irlannincobeille suunnatun ratsastuscupin sekä 
pyrimme järjestämään yhteistyössä muiden rotuyhdistysten kanssa 
yhteisen näyttelyviikonlopun. Lisäksi järjestämme erilaisia 
kursseja, luentoja sekä klinikoita rodun kanssa työskenteleville.

Tarjoamme teille mahdollisuuden mainostaa firmaanne  edullisesti 
ja valtakunnallisesti sponsorina tälle upealle rodulle ja auttaa meitä 
toiminnan kehittämisessä.

Sponsorisopimus on ensisijaisesti koko vuodeksi vuonna 2016. 
Sponsoroinnilla kustannetaan ensisijaisesti näyttelypalkintoja ja 
kilpailu- sekä näyttelyjärjestelyjä.

Sponsorisummat:

• Nuorten ja ruunaluokkien sponsori:30€/vuosi  
tai lahjakortti/tavarapalkinto  luokkavoittajille 
näyttelykohtaisesti

• Kilpailusponsori: 40 € /vuosi tai 
lahjakortti/tavarapalkinto  voittajille 
kilpailukohtaisesti

• Best in show-sponsori: 50 €/vuosi

• Champion-luokan sponsori: 100€/vuosi

Kaikki sponsorointisopimukset oikeuttavat koko vuoden 
näyttelyissä valtakunnallisesti
• Mainontaan käsiohjelmassa
• Mainontaan näyttelytulosten yhteydessä yhdistyksen 

kotisivuilla
• Mainintaan yhdistyksen kotisivuilla sponsorien 

yhteydessä 
• Sponsorin toimittamien mainosten esillepanoon 

näyttely/kilpailupaikalla
• Kuulutuksiin sponsoroitujen luokkien yhteydessä sekä 

palkintojenjaon yhteydessä
• Best in Show- ja Champion-luokan sponsoria 

mainostetaan näiden lisäksi yhdistyksen omassa 
julkaisussa

• Champion-luokan sponsori saa lisäksi oikeuden 
markkinapaikkaan näyttelyissä näyttelyalueilla

Lisätietoja: 
Mia Kvick p.045-1276547 tai 

miakvick@hotmail.com
Maria Mäntykoski 050 402 4889 tai 

maria.mantykoski@gmail.com

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


YHDISTYKSEN 
MYYNTITUOTTEET

Tuotteen hinta maksetaan yhdistyksen tilille 
aina ennen tuotteen toimittamista. 

 Yhdistyksen tilinumero: 
 FI26 1113 3000 6086 75 
 (BIC-koodi NDEAFIHH)

Tuotteita on mahdollisuus ostaa myös 
yhdistyksen järjestämien tapahtumien 
yhteydessä. Seuraa yhdistyksen tiedotteita, 
valikoimaan saattaa tulla muutoksia.

Hinnasto:

Vetoketjuhuppari aikuiset  35€
(värivaihtoehdot musta, viininpunainen, 
valkoinen ja taivaansininen)
Vetoketjuhuppari lapset  30€
(värivaihtoehdot musta, 
viininpunainen, valkoinen ja taivaansininen)
Pipot (one size)    20€
(värivaihtoehdot musta, harmaa, valkoinen, 
violetti, sininen ja pinkki)

T-paita      15€
Fleece     25€

Mikäli haluat tilata tuotteita, ota yhteys Tiina Saranpäähän 
sähköpostitse:

tiina.saranpaa@multi.fi
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Yhdistyksellä on myynnissä Yhdistyksen logolla varustettuja huppareita, pipoja, t-paitoja 
ja fleece-liivejä.  

mailto:tiina.saranpaa@multi.fi
mailto:tiina.saranpaa@multi.fi


KIITOKSET

Onnellista ja hyvää uutta vuotta kaikille
toivottaa

Suomen Irlannincobyhdistys -FSIC ry  ja  kantakirja 

Kiitokset kaikille toimintaan osallistuneille
ja yhteistyökumppaneille kuluneesta

vuodesta.

Lumihuntu harson heittää
vanhan vuoden alleen peittää.

On aika ystäviä kiittää
aihettahan paljon riittää.

Avoimin mielin 
uuteen vuoteen kuljen

Hetkeksi silmäni suljen

Lähestyy hetki vuoden uuden, 
uusia kokemuksia luvassa luulen.

 
Hetkiä elettäväksi ja lupauksia 

lunastettavaksi.

On aika uuden vuoden.



SEURAAVA VUOSIKERTOMUS
Seuraava vuosikertomus ilmestyy
vuonna 2016.

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 2017 ori- 
ilmoituksen tulee olla lähetettynä 
lehtitoimikuntaan 30.11.2016 
mennessä.

Muistathan seurata yhdistyksen tiedotteita!

Internet: 
www.irlannincobyhdistys.kotisivukone.com

Facebook: 
Ryhmässä Finnish Society of Irish Cobs

mailto:miakvick@hotmail.com
mailto:miakvick@hotmail.com
http://www.irlannincobyhdistys.kotisivukone.com
http://www.irlannincobyhdistys.kotisivukone.com


SUOMEN 
KANTAKIRJAN 
ORIKUVASTO
2016

KAUDELLA 2016 
JALOSTUKSEEN TARJOLLA 

OLEVAT SUOMEN 
KANTAKIRJAN 

IRLANNINCOB-ORIT



Black Thunder

• I.Korpimäen Ardan

   E. Black Flower

• s.2013

• säkä n.148-150cm

• PSSM1 n/n

• Palkittu Hyvinkään 

Kantakirjanäyttelyssä 

2015; luokkavoittaja, 

BIS1

• Astutusmaksu 250e

• tammanhoitomaksu 

6e/vrk ( tamma 

varsan kanssa 

8e/vrk )

•  varsamaksu 400e ( 

10pv:n ikäisestä 

varsasta)

Tiedustelut:
Anu Matintalolta sähköpostilla 

anumatintalo3@gmail.com
 tai numerolla 050-3838699

Tarjolla jalostukseen kaudella 2016!

mailto:anumatintalo3@gmail.com
mailto:anumatintalo3@gmail.com


supplementary elite stallion

Chester

Chester ottaa tammoja
vastaan  kevät- ja 
kesäkaudella Vantaalla
omalla kotitallillaan.
Chester edustaa vanhaa,
hyvää, vahvaa 
irlannincob-tyyppiä. 

Chester on korkeasti 
palkittu rotunäyttelyissä ja 
toimii ratsun ja 
kärryhevosen virassa
nöyrästi ihmistä 
kuunnellen.  
Pssm-negatiivinen. 
Astutus tapahtuu ihmisen 
valvonnan alla 
liinassa,vahinkojen 
välttämiseksi. 

Jos haet vahvaa 
luustoa,vanhaa rotutyypiä 
ja hyvää luonnetta, niin 
valitse Chester!

Yhteyden otot sähköpostilla: 
chester1001.maria@gmail.com

• korkeasti palkittu 
rotunäyttelyissä

• toimii ratsun ja 
kärryhevosen 
virassa nöyrästi 
ihmistä kuunnellen

•  Pssm negatiivinen

Hinnat: 
• 250e hyppy 
• 500e varsa (10pvän 

ikäisestä varsasta)

mailto:chester1001.maria@gmail.com
mailto:chester1001.maria@gmail.com


supplementary elite stallion

Polar Bear

Näillä näkymin tarjolla 
astutukseen enää kauden
2016.

Tämä mies ottaa tammoja 
vastaan Alastarolla 
Tammiaisten kylässä.

Astutukset luomuna tai 
liinassa, ihan miten 
tammanomistajan kanssa 
sovitaan. 

Rauhallinen ja utelias 
poika joka ei turhista
hötkyile! Toimii perheen 
lasten ratsuna sopivan 
koon ja rauhallisen 
luonteensa vuoksi. 

Tervetuloa tutustumaan! 

• s.2010 
• Väri: Blue Sabino
i. A Son Of Lloyds e. Uncle 
Henry`s  White Mare 
• DNA testattu, PSSM1 n/n
• Säkä noin 140cm 
• Kaustinen 10.5.2014 1 Palkinto 
• Hyvinkää 12.4.2015 Oriluokan 

voitto ja Best In Show 2 

• Astutusmaksu 250e
• tammanhoitomaksu 8e/vrk 

(tamma varsan kanssa 10e/vrk) 
• varsamaksu 450e (10pv:n 

ikäisestä varsasta) 

Yhteydenotot:
 Taru Kivekäs facebookissa, 
sähköpostilla 
justiina82@gmail.com tai 
numeroon 040-3520885

mailto:justiina82@gmail.com
mailto:justiina82@gmail.com


main elite stallion
Rose´s Luther

• I.Tom  E.Clononeen 
Chanel 

• s.2012

• Väri:Chesnut Sabino

• Ratsukoulututettu 
menestyksekkäästi 
ammattitaidolla tasoon 
HeB ja 
hyppykapasiteettiakin 
löytyy.

• Moninkertainen 
1.palkinnon saaja ja 
luokkavoittaja

• BIS3 Kaustinen 2014
• BIS1 Seinäjoki 2015 ja 

Champion of the 
weekend 2015

Tarjotaan astutukseen kaudella 2016
Erittäin oppivainen ja rotutyypillinen, 
perinteistä rotulinjaa edustava neljään 
ikävuoteen kääntyvä irlannincob-ori. 
säkä n.145cm.

Karvaa ja rakennetta riittää
periytettäväksi asti, ja luonnekkin on 
täyttä kultaa vaikka siitä nuoren orin 
uhmaa löytyykin, huumoria kuitenkin 
sitäkin enemmän. Ratsastettaessa 
herkkä ja eteenpäinpyrkivä, tavoitteet 
löytyvät kilpailukentiltä. Toimii myös 
vetohevosena tai talutusratsuna. 

Tervetuloa tutustumaan!

• Astutukset luomuna 

sopimuksen mukaan. 

• Astutusmaksu 300e, 

• varsamaksu 500e 

10pv ikäisestä 

varsasta.

  ______________________

yhteydenotot
Mia Kvick

045-1276547
miakvick@hotmail.com

mailto:miakvick@hotmail.com
mailto:miakvick@hotmail.com


Main Elite Stallion
Rose´s Thomas

• i. Tom  e. Westminister 
Abbey

• Pssm1 n/n  

   Näyttelytuloksia :  
• 18.9.2010 kouvola 

(144p) Varsa 1st PRE
• Jalasjärvi 6.5.2012  

2Pre (142p) 
Luokkavoittaja

• Kaustinen 
kantakirjanäyttely 
10.5.2014 65,75 
1.Palkinto

•  Main Elite Stallion !
• Seinäjoki 

Kantakirjanäyttely 
29.8.2015 64 p 1 
Palkinto BIS3

•  Mitattu virallisesti jo 
kaksivuotis keväällä 
säkä 152cm

Jalostukseen tarjolla 
kaudella 2016!

Massiivinen ja 
suurikokoinen ori, 
mahtavaa sukua!  Tällä 
orilla alkaa olla kokoa ja 
näköä!  

Thomas toimii ratsu ja 
ajohevosena, ja onkin 
käyttöominaisuuksiltaan 
todella hyvä!
Luonteeltaan rauhallinen. 
Kuten kunnon irkun 
pitääkin.  Tule tutustumaan ja 
ihastumaan!!

Astuu kotonaan luomuna, 
liinassa tai vapaana tamman 
omistajan toiveen mukaan. 

Lisätietoja antaa   Riina 
Laine  050 3002102                         

ardancobs@gmail.com                       
Kortesjärvi 

Etelä-pohjanmaa

• Astutusmaksu 250e  

Varsamaksu 550e (10 pv:n 

ikäisestä varsasta)

• Tamman hoitomaksu 7e 

pv. 

mailto:ardancobs@gmail.com
mailto:ardancobs@gmail.com


Supplementary elite Stallion
The Greenhills Samuel 

The Greenhills Samuel ottaa
tammoja vastaan kaudella
 2016. 

Samu on 143cm, rakenteeltaan 
alkuperäiscobia muistuttava 
ori. 

Luonne on oikea kultakimpale 
niin ihmisten kuin muiden 
hevostenkin parissa. 

Jälkeläisnäyttöä on ja on
 periyttänyt hyvin luonnettaan; 
jälkeläisiä mm. terapia 
käytössä sekä Ruotsissa saakka 
jalostuskäytössä. 

Supplementary elite stallion 
tittelin omaava kaveri, sekä
 1.prem. Pssm 1 negatiivinen. 
Samu ottaa tammoja vastaan 
etelä-pohjanmaalla.

Yhteydenotot: 
maria.mantykoski@gmail.com, facebook 

Maria Mäntykoski tai p. 050 402 4889

• astumismaksu 250e /kausi, 
• varsamaksu 550e (10vrk ikäinen 

varsa). 
• Hoitomaksu 7e/pv varsan kanssa 

tai ilman tai sopimuksen 
mukaan.

mailto:maria.mantykoski@gmail.com
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