
Suomalaiset Henna Sirén ja Fred-
rica Fagerlund ovat raivanneet 
tiensä ammattilaisiksi maassa, 
jossa on kilpailu on kovaa ja me-
nestyksen eteen on tehtävä lujas-

ti töitä. Oman verkoston luominen, islan-
nin kielen opettelu ja kouluttautuminen 
on vaatinut nuorilta naisilta rutkasti sisua.

Työkokemusta  
ja opiskelua

Henna Sirénin tie vei Vääksystä Islantiin 
vuonna 2006.

–  Suomessa asuvat Anu Mehtonen 
ja Magnús ”Maggi” Jónsson kannusti-
vat minua lähtemään ja etsivät minulle 

ensimmäisen työpaikkani Sigurður Si-
gurðarsonin tallissa. Anu antoi ohjeeksi 
olla ahkera ja taisin ottaa neuvon vähän 
turhankin kirjaimellisesti, kertoo energi-
nen Henna.

– Minulla on ollut mahtavia työnan-
tajia ja olen saanut ratsastaa hienoilla 
hevosilla. Erityisesti Strandarhjáleigan 

Ratsastus

Teksti ja kuvat: Anu Leppänen

Suomalaiset hevosammattilaiset 
IslannIssa

Islannissa on noin 80.000 rekisteröityä 
hevosta. Hevosten kouluttaminen ja 
valmentaminen, jalostus-, kilpailu- ja 
näyttelytoiminta, hevosmatkailu, 
ratsastuksen opettaminen ja hevosten 
myynti työllistävät valtavan määrän 
ammattilaisia. Ala on ollut perinteisesti 
miesten hallitsema, mutta naisten 
osuus kasvaa jatkuvasti.

Suomalaisten Paula 
Sarsaman ja Sanna 
Elfvingin omistama mah-
tavajouhinen Tindur frá 
Efri-Þverá tulee jossain 
vaiheessa siirtymään 
Suomeen.

Henna aloittaa koulutuksen 
maasta käsin työskennellen. 
Pyöröaitaus, naruriimu ja 
selkeä kehonkieli apunaan 
Henna saa nuoren Skáld 
frá Hemlun omaksumaan 
perusasiat.
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tilan Elvar Þhormarsonin perheestä 
tuli minulle tärkeä ”Islannin perhe”, 
jonka tuki on ollut tärkeä kautta 
vuosien.

– Lisäoppia kertyi vuosien aikana 
huippuammattilaisten kuten Ævar 
Örn Guðjónssonin ja Olill Amblen 
sekä Bergur Jónssonin työntekijä-
nä.

Vuonna 2008 Henna aloitti opis-
kelun Hólarin korkeakoulussa, joka 
on Islannin tärkein hevosalan op-
pilaitos. Pyrkijöitä hevoslinjalle on 
vuosittain 40 – 50 ja pääsykokeen 
läpäisee parikymmentä opiskelijaa. 
Nykymuodossa opinnot kestävät kol-
me vuotta. Opiskelu tapahtuu islan-
niksi ja opiskelijalla pitää olla muka-
naan joko omia tai lainattuja hevosia. 
Henna valmistui nuorten hevosten 
kouluttajaksi 2010 ja ratsastuksen 
opettajaksi 2013 kurssinsa parhaana.

– Hólar oli olennainen ja silmiä 

avaava alku sille, että osaa hakea lisää op-
pia. Opiskelu loi tärkeän pohjan henkises-
ti ja taidollisesti, Henna summaa.

Tällä hetkellä Henna käy säännöllisesti 
Islannissa vierailevan portugalilaisen Julio 
Borban valmennuksissa.

– Julio Borba yhdistää taidokkaasti klas-
sisen ratsastuksen askellajiratsastukseen ja 
hänellä on uskomattoman hyvä tuntuma 
ja herkkyys islanninhevosen askellajei-
hin. Julion valmennuksessa olen löytänyt 
punaisen langan, jonka avulla pystyy sys-
temaattisesti rakentamaan hevosen perus-
asioista alkaen hyväksi urheilijaksi käyttä-
mällä eri harjoituksia.

Ruuhkavuosien  
haasteet

Hennan perheeseen kuuluu avopuoliso 
Matthias ”Matti” Barðason ja 10 kuukaut-
ta vanha Oliver. Matti on runsaasti kilpai-
lukokemusta omaava innokas harrastaja, 
joka työskentelee päätyökseen rakennus-
alalla. Pariskunta teki töitä hetken Suo-
messakin, mutta syksyllä 2014 hankittiin 
Reykjavíkin Viðadalurin tallialueelta oma 
talli. Siisti ja viihtyisä talli mahdollistaa 
perheelle hyvät harrastus- ja työskentely-
mahdollisuudet.

Perhe-elämän yhdistäminen hevosalan 
työhön on vaatinut uudenlaista suunnitte-
lua ja ajattelua.

– Aiemmin en osannut asettaa tarpeek-
si rajoja itselleni töiden suhteen. Nyt olen 
oppinut, että on ajateltava myös omaa jak-
samista ja terveyttä, nuori äiti pohdiskelee. 

Itsenäinen valmennustoiminta on vielä 
alkutaipaleella. Tällä hetkellä pääpaino on 
nuorten hevosten peruskouluttamisessa 
sekä hevosten treenaamisessa. Nuoret he-
voset tulevat jaksoittain koulutukseen ja 
valmennukseen, välillä ne sulattelevat op-
peja laitumella tai kotitallilla. Kilpailuvalt-
tinaan Henna pitää omaa työpanostaan.

– Ihmiset luottavat siihen, että tuodes-
saan hevoset treeniin minä olen varmasti 
se, joka työskentelee hevosen kanssa.

Sukurakas Henna käy Suomessa useita 
kertoja vuodessa. Samalla kun Oliver luo 
siteitä suomalaisin sukulaisiinsa, Henna 
saa mahdollisuuden opettaa. Islannissa 
mieluiseen työhön ei ole nykyisessä elä-
mäntilanteessa aikaa.

Kilpaileminen tuo lisämaustetta arkeen. 
Henna toivoo saavansa tulevalle kau-
delle Kolbeinn frá Hárlaugsstöðumista 
mukavan kisakumppanin menestyksek-
kään Gormur frá Fljótshólumin rinnal-
le. Suurin juhlahetki Gormurin kanssa 
oli Landsmótissa vuonna 2008 nuorten 
aikuisten luokan toinen sija. Menneellä 

kaudella kotiin tuomisina oli sijoituksia 
mestareiden luokasta.

Fredrica kotiutui  
Mosfellsbæriin

Helsinkiläislähtöinen Fredrica Fager-
lund tuli Islantiin töihin kuusi vuotta sit-
ten vuonna 2009.

– Ensimmäinen työpaikkani oli Jóhann 
G. Johannessonin ja Elka Guðmundsdót-
tirin tilalla Hellan lähellä. Tarkoituksena 
oli olla pari kuukautta, mutta toisin kävi. 
Olin yhden syksyn myös Sveitsissä Bjarni 
Jónassonin tallilla.

Lähellä Reykjavíkia sijaitseva Mosfell-
sbær tuli tutuksi jo kun Fredrica työskenteli 
Eysteinn Leifssonin tallilla. Nyt Fredricalla 

Suomalaiset hevosammattilaiset Islannissa...

Reykjavikin alueella on useita suuria tallialueita, 
joissa kaupunkilaiset harrastajat ja ammattilaiset 
treenaavat hevosiaan. Vuoden vaihteen tienoilla 
alkaa vipinä, kun hevoset otetaan sisään ja val-
mentautuminen kisa- ja näyttelykauteen alkaa.

Tallit ovat kodikkaita ja 
yleensä karsinoiden lattia 
on käytävää alempana. 
Hennan tallilla tapoihin 
kuuluu juoda kuppi kahvia 
yläkerran tallituvassa.

Reykjavíkin 
alueella on useita 
isoja tallialueita. 
Mosfellsbærin alueen 
radat, ratsastustiet ja 
maneesi mahdollis-
tavat monipuolisen 
valmentamisen.
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ja hänen rakennusinsinööriksi opiskelevalla 
avopuolisollaan Sigurður Örnólfssonilla on 
vuokralla talli entisen työnantajan naapu-
rissa.

Haave eläinlääkärin urasta vaihtui opin-
toihin Hólarissa 2010. Valmistuessaan 
ratsastuksenopettajaksi ja nuorten he-
vosten kouluttajaksi kandidaattitutkin-
nolla kolme vuotta myöhemmin hän sai 
tunnustuksen parhaasta suorituksesta 
ratsastusaineissa sekä parhaista pisteistä 

loppukokeessa viisikäyntihevosella. Fredricalle tarjottiin heti 
valmistumisensa jälkeen mahdollisuutta työskennellä opettaja-
na Hólarissa.

– Olin shokissa! Se oli mieletön mahdollisuus ja suuri kun-
nia. Vuoden aikana opin valtavasti. Oli iso haaste opettaa todel-
la taitavia ratsastajia, joista suuri osa oli hyviä ystäviäni. Jouduin 
olemaan koko ajan skarppina ja pystyin kehittymään opettaja-
na.

Opettaminen on tärkeä osa nykyistä työnkuvaa.
– Joulun jälkeen opetusrumba lähtee käyntiin ja tiedossa on 

mm. kisavalmistelukurssi nuorille, maastakäsittelyä sekä yksit-
täisiä oppilaita, Suomessakin mielellään opettava Fredrica ker-
too.

Mieleenpainuvimmat kilpailumenestystykset Islannissa Fred-
rica on saavuttanut Snær frá Keldudalin kanssa. Vuonna 2012 
ratsukko ylsi Fjórðungsmótin A-flokkurissa B-finaaliin ja 2015 
Pohjois-Islannin mestareiden liigassa viisikäynnissä heltisi myös 
B-finaalisija.

Hevosnörtistä  
jalostustuomariksi

Nuorempana kisaaminen oli ykkösjuttu, mutta vuosien 
varrella jalostus on alkanut kiinnostaa Fredricaa yhä enem-
män. Islannissa jalostus on todella iso asia. Vuoden mittaan 
on lukuisia jalostusnäyttelyitä. Suurin ja tärkein jalostus- ja 
kilpailutapahtuma on reilun viikon kestävä, joka toinen vuosi 
järjestettävä Landsmót Hestamanna, joka on hevosihmisten eh-
doton tähtihetki. Siellä kohtaa koko Islannin hevosväki ja tun-
nelma on korkealla! Kevään mittaan tallit kuhisevat yömyöhään 
elämää, kun hevosia valmistellaan tulevaan kauteen. Pisterajoja 
kolkutellaan paikallisissa kilpailuissa ja näyttelyissä. Parhaat 
pääsevät loistamaan asiantuntevan yleisön tarkan silmän alla.

Landsmótissa menestyminen on kasvattajille kunnia-asia ja 
ratsastajille se suo mahdollisuuden tulla esiin ja näyttää osaa-
mistaan. Osa valmentajista näyttää hevosen näyttelyssä itse, 
mutta suurin osa luottaa arvostettuihin ammattiesittäjiin, joilla 
on kyky saada hevosesta sen parhaat puolet esiin.

– Kun näen hyvän hevosen, menen heti katsomaan hevosen 
tiedot netistä islanninhevosten alkuperäkantakirjasta World 
Fengurista, joka on jalostajan paras työkalu. Olen varsinainen 
hevosnörtti, naurahtaa Fredrica. World Fengurissa voi leikkiä 
hevosten suvuilla ja esimerkiksi nähdä, jos sukusiitosprosentti 
kohoaa liian korkeaksi. Suositut oriit saavat luonnollisesti suu-

rimman osan tammoista ja geenipohja kapenee, vaikka onkin vielä 
lavea.

Fredrica valmistui keväällä 2015 ensimmäisenä suomalaisena kan-
sainväliseksi jalostustuomariksi.

– Vastaava koulutus pidettiin viimeksi kahdeksan vuotta sitten, 
joten koe jännitti. Seuraava mahdollisuus läpäistä loppukoe olisi 
ollut vasta vuosien päästä! Harjoittelin arvostelemista paljon sekä 
livenä että netistä videoita katsomalla. Vaikeinta on arvostella epäta-
saista suoritusta, miettii Fredrica.&

Suomalaiset hevosammattilaiset Islannissa...

Bioglucomin ja Bioglucomin HA ovat 

ensisijaisesti urheiluhevosten nivelten ja

nivelrustojen hyvinvointiin tarkoitettuja

täydennysrehuja.

Bioglucomin sisältää mm. glukosamiinia, 

L-metioniini, kalsiumaskorbaattia sekä 

mangaania. 

Bioglucomin HA:ssa vaikuttaa 

glukosamiinin lisäksi hyaluronihappo.

Fysio Healing

Rääkänkatu 9, Hyvinkää    
puh. 020 712 1515  
webmaster@fysiohealing.fi     
www.fysiohealing.fi    

Bioglucomin ja Bioglucomin HA 
varmistavat nivelten toimintakyvyn!

be
aware
of the
power

Lisätietoja: 
finland@backontrack.fi
www.backontrack.fi
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Fredrica nauttii 
opettamisesta. 
Selkeät ohjeet ja 
kannustava palaute 
auttavat oppilasta 
oivaltamaan asioita.

Nuoret hevoset tuodaan Hennalle 
noin kuukauden mittaisille kou-
lutusjaksoille. Tässä opetetaan 
väistöapuja maasta käsin.
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