
Myyttinen islanninhevonen
Joskus uskomukset ja myytit ovat vahvasti nähtävissä hevoskulttuurissakin. Polvelta toiselle kiertävät 
perinteet, isältä pojalle kulkeva oppi ja kokemuksen syvä rintaääni, niissä on paljon tietoa jota ei kirjoiteta 
kansiin. Islanninhevonen on viikinkien ratsu tarujen saarelta. Tänä päivänä se on työtoveri, harrasteratsu, 
kilpaurheilija ja pieni varsa siinä missä mikä tahansa hevonen.

Islanninhevonen on kooltaan melko 
pieni, mutta monella tapaa hevosen 
kokoinen. Sen historia juontaa juurensa 

viikinkien aikaan ja kelttiläisiin poneihin. 
Menneisyys näkyy edelleen rodun värien 
kirjossa, pienessä koossa ja monipuolisissa 
askellajeissa, sekä tietysti sinnikkyydessä. 
Totta on se, että kerran alkuperämaastaan 
Islannista poisviety hevonen ei sinne enää 
voi palata, ei edes se, joka lähtee kilpara-
doille edustamaan maataan. 

Islanninhevosia on Suomessa tällä 
hetkellä rekisteröitynä noin 3500 ja vuo-
dessa syntyy 80-90 varsaa. Islanninhevo-
nen nimetään alkuperämaan ohjeistuksia 
noudattaen, niin että ensimmäinen osa 
on hevosen nimi (esim. Kafka), toinen osa 
prepositio (esim. frá) ja kolmas osa kuvaa 
paikkaa jossa hevonen on syntynyt (Hést-
husi Metz). Jalostustoiminta on ollut joh-
donmukaista jo -80 luvulta lähtien. Silloin 
jalostusnäyttelyssä skaala oli varsin moni-

nainen pienestä ponimaisesta ja töltittö-
mästä jalostusoriista alkaen, aina viidessä 
askellajissa liikkuneisiin huipputammoihin 
asti. Nykyään Suomessa noudatetaan kan-
sainvälisiä islanninhevosten jalostussää-
döksiä ja rodun huippu on vuosien saatossa 
kehittynyt isoliikkeiseksi, näyttäväksi ur-
heiluhevoseksi. Harrastehevosten kysyntä 
on kasvanut paljon ja sellaisen löytäminen 
saattaakin olla työläämpää, kuin kilparat-
sun. 

Vahva rakenne ja 
monipuoliset askellajit
Rodun erikoisuutena on sen vahva rakenne 
ja monipuoliset askellajit. Käynnin, ravin ja 
laukan lisäksi islanninhevosella tulee olla 
vähintään töltti. Siinä askeljärjestys on sama 
kuin käynnissä, mutta tempo voi vaihdella 
käynnin vauhdista aina laukan nopeuteen 
asti. Lisäksi rotumääritelmään kuuluu myös 

passi, jossa hevosen samanpuoleiset jalat 
liikkuvat liki samanaikaisesti ja hevonen 
liikkuu kovassa vauhdissa suoraan eteen-
päin. Jos hevoselta löytyy kaikki viisi askel-
lajia, sitä kutsutaan viisikäyntiseksi ja jos 
sen ominaisuuksista puuttuu passi, se on 
nelikäyntinen. 

Eri askellajeissa liikkuminen oikeassa 
tahdissa vaatii sekä hevoselta että ratsasta-
jalta tasapainoa ja koordinaatiota. Huippu-
hevosella on luontaisesti hyvät edellytykset 
liikkua hienoissa askellajeissa, mutta huip-
puratsuksi se tulee vasta vuosien saatossa 
ja koulutuksen myötä. 

Vaikka islanninhevosilla kilpaillaan nii-
den omissa askellajiluokissa ja passinopeus-
jaleissa, voi rodun edustaja olla harraste-
tasolla hyvinkin monipuolinen. Ne myytit, 
että islanninhevosella ei voisi hypätä es-
teitä tai ajaa kärryillä, voi huoletta murtaa. 
Islanninhevonen on monesti vahva, luon-
teeltaan nöyrä ja yritteliäs. Lisäksi ne ovat 

älykkäitä ja usein pitävät monipuolisesta te-
kemisestä. Esteradoilla osa hevosista ylittää 
vaivatta 80 cm esteradan ja kouluradoilla 
helppo B-A tasoiset luokat. Islanninhevo-
nen voi olla harrasteajossa vallan mainio ja 
pieniin puhdetöihin erittäin soveltuva. 

Islanninhevosia moneen 
menoon
Islanninhevosen pieni koko (yleensä noin 
140 cm säkäkorkeus) ja pörröiset jouhet 
antavat vaikutelman helposta lasten he-
vosesta. Ystävällinen katse ja helppo kä-
siteltävyys houkuttaa. Lisäksi se myytti, 
että islanninhevosella voi ratsastaa kuka 
vaan, on niin ikää myyttien murtolistalla. 
Islanninhevonenkin on aina yksilö. Se voi 
olla helppo lastenratsu, se voi olla kenen 
tahansa ratsastettavissa ja vaikka hyvä kil-
pahevonenkin samaan aikaan. Kuitenkin 
rodun edustajista löytyy erittäin herkkiä 
yksilöitä, kuumuvia huippuunsa viritettyjä 
kilpaurheilijoita. Niiden ratsastajan tulee 
olla kokenut. Rotutoveri voi puolestaan olla 
rauhallinen, hitaampi liikkeissään, verkkai-

sempi luonteeltaan ja rauhallisempi muu-
toinkin, ja sellaisella voi ratsastaa lapsikin. 
Rodun edustajista on varaa valita mieleinen 
ja omaan tekemiseen sopiva hevonen. Totta 
on se, että islanninhevonen on houkutellut 
satoja aikuisiällä harrastuksen pariin palaa-
via  takaisin satulaan.

Islanninhevoset työllistäjänä

Suomessa on useita rotuun erikoistunei-
ta talleja. Tarjolla on eri mittaisia retkiä ja 
vaelluksia sekä perusratsastukseen keskit-
tyviä kenttätunteja. Yksi myytti, joka lajin 
ja rodun harteilla roikkuu, on se että niillä 
vain kaahataan kovaa pitkin pientareita. 
Totta toinen puoli, islanninhevosen kuuluu 
ajatella ja liikkua eteen, mutta jotta askel-
lajit pysyvät puhtaina, koordinaatio säilyy 
ja ratsastukseen sisältyy myös harmoniaa, 
täytyy niitä harjoittaa. Lajin huippuratsukot 
treenaavat johdonmukaisesti vuosia erilai-
sin kouluratsastuksesta tuttujen harjoitus-
ten avulla, hevosia ratsastetaan kentillä ja 
maneeseissa, ja valmennukseen satsataan 
reilusti rahaa. Lisäksi hevosten fysikaaliseen 

hoitoon eläinlääkinnän lisäksi kiinnitetään 
reilusti huomiota, kuten urheiluhevosten 
kanssa yleensäkin. Eli ei pelkkää puskissa 
ratsastelua, vaikka saa sitäkin hyvillä mielin 
harrastaa!

Laji on yksi nopeimmin kasvanut rat-
sastusurheilun laji tällä hetkellä Suomessa 
ja sen parissa työskentelee satoja ihmisiä. 
Kansantaloudellisestikin islanninhevosilla 
on jo reilusti merkitystä niin maatalouden 
ja matkailun, kuin koko hevostalouden 
nimissä. Lisäksi totta on se, että askellaji-
ratsastus on menestynein Suomen Ratsas-
tajainliiton kilpailulaji, kun mittarina käyte-
tään kansainvälisiä arvokisamitaleja!

Myyttejä murtamaan

Myyttien listalla lienee myös ruokinnallisia 
ja eläinlääkinnällisiä asioita. Islanninhevo-
sen perimä sallii sen, että hevonen käyttää 
useimmiten ravintonsa hyvin hyödyksi. 
Tästä syystä vahva heinä ja liikaruokinta 
aiheuttaa niillekin herkästi elintasosairauk-
sia. Islanninhevonen ei kuitenkaan pärjää 
homeisella huonolla heinällä tai rehulla sen 

t  Gerda-Eerika Viinanen ja Svala frá Minni-Borg passissa. 
q  Jenni Kurki ja Solfari frá Réttarholti töltissä. 
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enempää kuin muunkaan rotuisen hevoset. 
Sen suorituskyky laskee ja terveys heikke-
nee jos se saa liian ravintoköyhää tai heik-
kolaatuista rehua. Annoskoot tulee pitää 
pieninä esimerkiksi väkirehujen suhteen, 
koska totta on sen pienikokoinen maha-
laukku. Kuitenkin siinä missä kasvava varsa 
tarvitsee valkuaista, niin jalostuskäytössä 
oleva islanninhevosori tarvitsee varmasti 
astutuskaudella runsasenergistä ruokaa. 
Harrastekäytössä oleva, kevyttä työtä te-
kevä vanhempi islanninhevonen tarvitsee 
hyvän korsirehun lisäksi useimmiten vain 
kivennäislisää, mutta vanhus ehkä heinä-
pellettipuuroa ja öljylisää. Yksilöllisiä eroja 
tässäkin myytissä on siis valtavasti ja yksi-
löerot vaihtelevat käytön ja iän mukaan. 
Eläinlääkintää islanninhevonen tarvitsee 
siinä missä mikä tahansa hevoseläin.

Lisää uskomuksia olisi helppo listata 
enemmänkin, mm. siitä voiko aikuinen rat-
sastaa islanninhevosella tai tarvitseeko ro-
dun edustajaa loimittaa. Uskomukset ovat 
usein myös harrastajien näkemyksiin ja ko-
kemuksiin perustuvaa dataa, jota on vaikea 
mitata tai määrittää. Nuoruuteni tallikaa-
pissa oli tarra, jossa luki “tavoitteita kaikilla 

Suomen Islanninhevosyhdistys ry 
- pian nelikymppinen 

Rakkaudesta lajiin -taitaa olla yksi viimeisimmistä teeseistä. Se pätee vahvasti 
myös islanninhevosten ympärille vuonna 1982 perustettuun yhdistykseen. 
SIHY ry on nykyään kansainvälisen islanninhevosjärjestön FEIF:n, Hippos ry:n ja 
Suomen Ratsastajainliiton jäsen. Sillä on reilu 1000 jäsentä. Yhdistyksen tärkeä 
tehtävä on edistää rodun asioita monella eri tavalla, perinteitä kunnioittaen 
ja kehittää lajin toimintaa. Yhdistyksessä on paikalliskerhoja ympäri Suomea, 
jotka järjestävät kilpailuja ja monipuolista toimintaa. Vuoden 2022 suurin ta-
pahtuma tulee olemaan PM-kilpailut, jotka järjestetään Suomessa. 

Yhdistys toimii liki täysin vapaaehtoisvoimin ja siksi rakkaudesta lajiin pätee 
vahvasti. Se julkaisee neljästi vuodessa nelivärisen Islanninhevonen -lehden, 
joka kuuluu jäsenmaksuun. Johtokunnassa on 14 jäsentä ja johtokunnan alla 
on erilaisia valiokuntia, joissa on jäseninä aiheeseen paneutuneita henkilöitä. 
Valiokunnista suurimmat keskittyvät urheilu- ja jalostustoimintaan. Lisäksi lajin 
parissa koulutusta ja nuorisotoimintaa edistetään aktiivisesti. 

Mistään pienestä “ponikerhoilusta” ei ole kyse: kun yhdistyksen liikevaihdos-
ta puhutaan, päästään joinakin vuosina lähemmäs kuusinumeroista summaa, 
mutta koska yhdistys on voittoa tavoittelematon, niin kaikki tulot käytetään 
toimintaan ja jäseniin. Vaikka vapaaehtoisuus vaikuttaa monesti siihen, että 
henkilöt vastuutehtävissä vaihtuvat, niin ammattitaitoista ja vuosikymmeniä 
rodun parissa olleita tekijöitä on aina löytynyt jakamaan sekä tietotaitoa että 
käytännön osaamistaan. Neljässäkymmenessä vuodessa on syntynyt vahva 
yhdessä tekeminen ja kaikkia yhdistää rakkaus rotuun.

tasolla”. Tämä pätee monella tapaa myös 
islanninhevoseen, sen kanssa harrastami-
seen, työskentelemiseen ja urheilemiseen. 

Teksti: Saara Suutarla

Kuvat: Anna Liljefors

Käy kurkkaamassa lisätietoja:  
www.islanninhevonen.net 

 Islanninhevosten mestaruuksista 
kilpaillaan Ypäjällä 29.-30.8.2020. 
Kilpailuja voi seurata myös 
livestreamin kautta. Lisätietoja 
tapahtuman Facebook-sivuilta.

t Islanninhevosen alkukantaisuus näkyy 
myös niiden väreissä.

x Suomessa islanninhevosia syntyy 
vuodessa keskimäärin 80-90. Kuvassa parin 
viikon ikäinen Brýja-varsa.

q  Islanninhevosten värikirjo on 
monipuolinen. Kuvassa Kafka frá Hésthusi 
Metz. 
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