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Lähtökohta 

Työskentelen Haapaveden ammattiopistossa äidinkielen opettajana ja matkailun hevosaineiden 
opettajana. Haapavedellä on ammattiopistossa luonto-ohjaajaopiskelijoilla sekä 
matkailupalveluiden tuottajaopiskelijoilla mahdollisuus valita suuntautumisopintoina 
vaellusratsastusopintoja. Ammatillisen opettajan kansainväliselle työelämäjaksolle lähdin 
matkailun opettajana eli tutustumaan siihen, miten Islannissa toteutetaan hevosmatkailua. 

Islanti ja hevonen 

Islanti on matkailumaana Euroopassa täysin omanlaisensa ja erityinen. Islanti sijaitsee yksinään 
Atlantilla lähempänä Grönlantia kuin Brittein saaria tai Norjaa. Saari on vulkaaninen ja 
muodostunut tulivuorenpurkauksista. Islanti on asutettu 700-800-luvuilta lähtien lähinnä 
norjalaisten toimesta.  

Maahan tulijat toivat mukanaan mm. hevosia ja lampaita, ja jo ennen 1000-lukua hevosten 
maahantuonti kiellettiin, joten islanninhevosta on puhdasjalostettu jo yli tuhat vuotta Islannissa. 
Kerran Islannista ulkomaille myyty hevonen ei koskaan saa palata maahan, tällä halutaan 
varmistaa kannan pysyminen puhtaana ja toisaalta herkälle saarelle ei haluta Manner-Euroopan 
hevossairauksia. 

Islanninhevonen on pieni (korkeus keskimäärin 135-145cm) ja karuissa oloissa karaistunut 
hevonen. Ne ovat pienestä koostaan huolimatta sitkeitä ja vahvoja ja Islannin karuun ilmastoon 
sopeutuneita. Islannissa on asukkaita noin 320 000 ja hevosia yli 90 000. Hevosia näkee 
maaseudulla joka puolella, ja suur-Reykjavikia lukuun ottamatta, jossa asuu kaksi kolmasosaa 
islantilaisista, koko Islanti on maaseutua. 

Lampaita kasvatetaan Islannissa paljon, ja hevosia käytetään tiloilla edelleen lampaiden 
kokoamiseen ja siirtämiseen laitumilla. Turismi on toinen iso hevosten tarvitsija. Nämä kaksi 
toimintoa myös yhdistyvät, koska esim. Horse and Tours –yritys sai maanviljelijöiden hevosia 
kesän vaelluksille lainaan. Maanviljelijät eivät lampaiden laidunaikaan tarvitse hevosiaan, niinpä ne 
pysyvät vaelluksilla hyvässä kunnossa ja tulevat kesän aikana kengitettyä muutaman kerran. 
Vaellusyrittäjän ei taas tarvitse omistaa niin montaa hevosta, kuin mitä hän vaelluksillaan 
tarvitsee. Tilanne on siis win-win, eikä kumpikaan osapuoli maksa toiselle tästä vaihtokaupasta. 

Moni hevostila myös kasvattaa hevosia joko myyntiin tai oman hevoskannan parantamiseksi.  
Islanninhevonen on myös tärkeä vientiartikkeli. Eniten islanninhevosia viedään Ruotsiin ja Saksaan. 
Saksassa onkin lähes yhtä paljon islanninhevosia kuin Islannissa, Suomessakin on noin 3500 
islanninhevosta.  

Islanninhevosia kasvatetaan myös kilpahevosiksi. Islanninhevosilla on muista hevosroduista 
poiketen kolmen askellajin (käynti, ravi, laukka) lisäksi kaksi omaa askellajia: töltti ja passi. 
Islanninhevoskilpailut ovatkin eräänlaisia askellajikilpailuja poiketen meillä perinteisesti 
harrastetuista raviurheilusta ja este- ja kouluratsastuksesta. Islanninhevoset ovat Islannissa 
pienestä koostaan huolimatta nimenomaan aikuisten ratsuja. Islanninhevoskilpailuja järjesteään 
myös Manner-Euroopassa, ja koska Islannista pois viedyt hevoset eivät saa enää palata sinne, 
pitävät jotkut islantilaiset kilpahevostalleja esim. Hollannissa ja Saksassa. 



Horses and tours 

Horses and Toursin yrittäjänä toimii Haukur Suska-Gardarsson. Tila sijaitsee läntisessä Pohjois-
Islannissa Vatnsdalurin laaksossa. Laakson pohjalla kiemurtelee joki, jonka molemmilla rannoilla 
on laidunniittyjä ja peltoja. Jyrkät mäet nousevat kummallakin laidalla varsin nopeasti lähemmäs 
1000 m korkeiksi. Haukur on ostanut Hvammur II –tilan vuonna 2001 ja tarjonnut siitä lähtien 
vaellusretkipalveluita. Lisäksi hän tarjoaa eri hevosten omistajille laiduntilaa. Tilalla on myös airbnb 
(airbbed&breakfast), eli majatalo, jonka viisi neljän hengen huonetta on internetin kautta 
varattavissa.  

 

Airbnb eli vierastalo 

Pääsesonki ja tilan suurin tulonlähde ovat kuitenkin ilman muuta kesän vaellukset, joita 
järjestetään noin 15 viikon ajan juhannukselta syyskuun puoliväliin. Vaellukset ovat 4-7 päivän 
mittaisia ja maksavat keskimäärin 1500 €. Vaelluksilla on noin 16 asiakasta, sekä noin neljä 
ratsastavaa henkilökunnan jäsentä. Lisäksi tarvitaan autonkuljettaja ja kokki.  

Osa vaelluksista tehdään päiväretkinä tilalta ympäröivään maastoon, jolloin yöksi tullaan 
vierastaloon. Hevoset jäävät kuitenkin matkan varrella oleville tiloille, jolloin ratsastettavat reitit 
ovat asiakkaille uusia joka päivä. Osalla vaelluksista yövytään tuvissa, joita on ylämaan maastoon 
rakennettu retkeilykäyttöä varten. Autonkuljettajaa tarvitaan ihmisten kuljettamiseen yöpaikkaan, 
sekä ihmisten ja hevosten ruokien ja matkatavaroiden kuljettamiseen. Ratsastettavat päivämatkat 
ovat varsin pitkiä 20-40 km.  

Tilalla oli minun siellä ollessani noin 120 hevosta. Tuosta määrästä kantavia tammoja oli 17, nuoria 
hevosia 20-30, kokeneita vaellushevosia 40 ja koulutuksessa olevia kokemattomampia hevosia 
noin 30. 



Erikoisuutena Islannissa toteutettaville hevosvaelluksille on se, että jos asiakkaita ja henkilökuntaa 
on 20 henkeä, niin hevosia on mukana 60, joista siis 40 kerrallaan kulkee vapaana laumana 
ratsukoiden mukana. Hevosia vaihdetaan päivän aikana kolmekin kertaa, jolloin kutakin hevosta 
ratsastetaan noin kaksi tuntia kerrallaan ja lopun aikaa se kulkee lauman mukana. Tämä erikoisuus 
tekee juuri Islannin hevosvaelluksista erityisiä. Toisaalta hevoset elävät koko elämänsä lähinnä 
ulkona ja laumassa, joten ne myös liikkuvat hyvin vapaanakin ollessaan laumana. Lisäksi Islannissa 
riittää rauhallisia vaellusmaastoja, joita eivät suuret tiet häiritse. Kolmanneksi islantilaiset ovat 
tottuneet vapaana kulkeviin hevosiin. 

Minun ollessa tilalla siellä asui ja työskenteli Haukurin lisäksi hänen poikansa Haukur Marian, 
jälkimmäisen tyttöystävä Hjördis, hollantilainen Louis ja suomalainen Paavo. Haukur vanhemmalla 
oli käsissään tilan asioiden kokonaisjohtaminen. Poikansa Haukur Marian oli taitava ratsastaja ja 
hevosten kouluttaja, joten hän keskittyi siihen, sekä myös kengitti hevosia. Hjördis ratsasti ja 
koulutti hevosia, Louis huolehti vierastalon siivouksesta ja lakanoiden vaihtamisesta sekä tallin 
siivouksesta ja Paavo oli yleismies, joka ratsasti, hoiti traktoritöitä (paalien kuljettamista laitumille 
ym.) ja kengitti. Työtehtäviä myös vaihdeltiin hyvin joustavasti.  

 

Työtehtäväni 

Olin Islannissa toukokuussa, ja silloin eivät vaellukset olleet vielä alkaneet. Toukokuu oli kuitenkin 
varsin kiireistä, koska uusia hevosia tuli tilalle pitkin kevättä, ja niitä piti kengittää ja ratsastaa 
päivittäin, jotta ne saivat kokemusta kesän vaelluksia ajatellen. Päiväni tilalla olivat hyvin 
vaihtelevia, mutta pääsääntöisesti päivän kulku oli seuraavanlainen: 

Kokoonnuimme kaikki aamupalalle klo 9.00, joka nautittiin varsin rauhassa, mutta jossa samalla 
Haukur kertoi päivän työtehtävät. Jos Haukur oli matkoilla, kuten minun siellä ollessani hän teki 
kahden päivän Reykjavikin-matkan, oli Haukur-Marian pomon roolissa. Yleensä aamupalan jälkeen 
Haukur-Marian, Hjördis ja minä ratsastimme kokemattomampia hevosia. Minullekin kertyi 3-5 
hevosta päivittäin ratsastettavaksi.  

Lounas nautittiin 13.-14.00 aikaan, ja sen jälkeen jatkui hevosten ratsastus, tai joinakin päivinä 
hevosia siirreltiin laitumelta toiselle, kerättiin kantavana olevat tammat muiden hevosten 
laumasta omalle laitumelleen, eläinlääkäri kävi kastroimassa nuoria oreja (6 kpl) tai siivosimme 
isommalla porukalla vierastaloa. Samaan aikaan joku aina kengitti hevosia, hoiti traktoritöitä jne. 
Karsinat piti myös puhdistaa päivittäin ja heinää jakaa hevosille useampaan paikkaan. 

Tilalla oli suurien laidunten lisäksi myös kaksi tallia, joissa oli yhteensä 25 karsinaa. Öisin sisällä 
pidettiin lähinnä ratsastuksessa olevia hevosia. Islanninhevonen elää elämänsä lähinnä ulkona 
laumassa. Tammat synnyttävät ilman valvontaa laitumelle, talvensa hevoset viettävät ulkona, 
mutta silloin niillä ei paljon ratsasteta. Toisaalta, jos jotain hevosta treenataan 
kilpailutarkoituksessa myös talvella, sitä pidetään silloin tallissa. Haukurin tilalla hevosista 
huolehdittiin hyvin, jokainen hevonen tunnettiin nimeltä (mikä minusta oli uskomatonta, saman 
värisiä mustia hevosia oli 120 hevosen joukoissa aika monta), ja laitumille vietiin näin 
toukokuussakin lisäheinää.  

 



Koska kesän vaellusten alkamiseen oli kuukausi aikaa, satulahuoneissa tehtiin inventaario. Haukur 
ja Haukur Marian tekivät satulahuoneeseen lisähyllyjä, kaikki tavarat käytiin läpi, 
korjauskelvottomat tai muuten turhat tavarat heitettiin pois. Kaikki varusteet laskettiin 
(satulalaukut, suitset, satulavyöt, kypärät, sadevaatteet jne.) ja luetteloitiin. Samalla siivottiin 
laajemmin myös varastoja ja vietiin jäteasemalle poisheitettävät tavarat. Myös minä osallituin 
näihin toimiin. 

 

Talli ja pienen pieni ratsastushalli, jossa pystyi kouluttamaan kaikista kokemattomampia hevosia tai 
ratsastamaan oikein huonolla säällä. Ympärillä laitumet, jotka alkoivat minun tullessani juuri vihertää. 

Tilalla oli kaksi päivää asiakkaana saksalainen Simone, joka oli ostanut farmiviikonlopun, eli hän 
maksoi pakettihinnan kahdesta yöstä vierastaloon ja ratsastuksesta molemmille päiville (yht. 410 
€). Minä ja Hjördis ratsastutimme Simonea, ja teimme myös toisena päivänä viiden tunnin 
minivaelluksen laakson ympäri eväiden kera.  

Minä olin iloinen Simonen vierailusta, koska hänen vuokseen minäkin pääsin ratsastamaan 
kokeneilla vaellushevosilla, joita häntä varten laitumelta haettiin. Muuten ratsastin tilalla oloni 
aikana talonväen avuksi kokemattomampia hevosia.  

Päivän työt lopetettiin yleensä kuuden maissa. Sen jälkeen oli illallinen, jonka valmistuksen minä 
otin aika pian haltuuni. Ruoan laittaminen oli ehkä tilan töistä huonoimmissa kantimissa. Sitä 
laittoi kuka milloinkin ennätti, jos ennätti.  

Minä asuin vierastalon ainoassa yhden hengen huoneessa, Paavo asui vierastalon 
ullakkokerroksessa ja muu talonväki asui noin 500 m päässä olevassa omakotitalossa. Talli ja 
laitumet sijaitsivat näiden kahden talon välissä. Minä maksoin 50 €/vrk asumisestani, joka sisälsi 
ruoat. Niinpä olin toisaalta talossa kuin perheenjäsen, saatoin mennä kaapille ja ottaa sieltä 
syötävää jne., mutta toisaalta juuri tästä syystä koitin myös auttaa kotitaloustöissä parhaani 
mukaan. Ja koska talosta puuttui ”emäntä”, lankesi tämä rooli minulle aika luontevasti.  



  

Kuvassa saksalaisen asiakkaan kanssa päiväretkellä. Simone oikealla, Hjördis kahden käsihevosen kanssa 
vasemmalla. Pidimme kaksi taukoa viiden tunnin retken aikana, jolloin hevosia vaihdettiin. Hjördis halusi 
samalla kouluttaa hevosia kulkemaan käsihevosina mukana. 

 

Kokemuksia 

Olen koko ikäni tehnyt hevoshommia sekä harrastukseksi että myös työkseni. Islannista olin 
lukenut ja kuullut hevosmaana, ja olin kovin utelias näkemään, miten siellä käytännössä hevosten 
kanssa toimitaan. Minulle vahvistui matkani aikana se, että islantilaiset ovat todellisia 
hevosihmisiä. Hevosia on siellä kaikkialla ja lähes kaikilla. Hevoset elävät toisaalta hyvin 
luonnonmukaista elämää, mutta ihmiset kunnioittavat niitä suuresti ja ymmärtävät oman erityisen 
hevosrotunsa luonteen erinomaisesti. 

Islanninhevoset ovat toisaalta ihmistä kohtaan uteliaita ja ystävällisiä. Toisaalta ne ovat hyvin 
herkkiä ja hieman arkoja, mikä johtuu varmaankin siitä, että ne elävät paljon enemmän ulkona ja 
laumassa, kuin miten esimerkiksi hevoset Suomessa elävät. Niillä ratsastuksessa ei tarvitse voimaa, 
hevoset liikkuvat omasta halustaan ja niiden ohjaamiseen tarvitaan vain pieniä apuja. Hevoset 
myös kunnioittavat ihmistä, vaikka suurikin hevoslauma kisailisi ihmisten seisoessa niiden keskellä, 
ne eivät törmäile ihmisiin. 

Islanti on turistille varsin kallis maa. Ja myös hevosiin liittyvät toiminnot maksavat paljon. Toisaalta 
samanlaisia kokemuksia ei ole tarjolla missään muualla. Islannin maisemat ovat henkeäsalpaavan 



kauniita ja vaihtelevia. Ja tuskin missään muualla pääsee vaeltamaan maastovarmoilla hevosilla 
monikymmenpäisen lauman kulkiessa vapaana mukana. 

Hevosten kanssa ei hössötetä, niitä hoidetaan ja huolletaan paljon vähemmän, kuin mihin 
Suomessa olen tottunut. Toisaalta noin vähään tyytyvää hevosrotua niin ruokinnan kuin 
talliolosuhteiden puolesta ei montaa ole olemassa. Silti tuli sellainen olo, että jokainen hevonen on 
tärkeä. Mutta jos kysyt islantilaiselta, että montako hevosta hänellä on, saa siihen epäröivän 
vastauksen, koska todennäköisesti hän ei tiedä tarkkaa lukua. Tuntuikin hölmöltä edes sanoa, että 
minulla on yksi hevonen. 

 

 

Kevään toinen varsa, joka syntyi minun ollessani Hvammurissa. Varsa on kuvassa vain parin tunnin ikäinen 
ja väriltään harvinainen sinisilmäinen splashed pinto. 

 



Vaelluksiin ja asiakkaisiin liittyvät asiat hoidetaan huolella ja ammattitaidolla. Ne joilla on varaa 
maksaa neljän päivän vaelluksesta 1500 €, osaavat myös vaatia rahoilleen vastinetta. Mutta 
seuratessani työskentelyä Hvammurissa, en epäillyt hetkeäkään heidän ammattitaitoaan. 

Kansainvälinen työelämäjakso oli monella tapaa mielenkiintoinen kokemus. Kaksi viikkoa on varsin 
sopiva aika päästä sisälle yrityksen toimintakulttuuriin. Siinä ajassa ehtii myös päästä mainiosti 
eroon englannin kielen käytön alkukankeudesta. Yksin maailmalla oleminen vaatii oma-
aloitteisuutta, rohkeutta ja toisaalta valtavasti joustavuutta.  

Minä lähdin työelämäjaksolleni asenteella, että olen valmis tekemään kaikkea, mihin kykyni 
riittävät. Uskon, että vastaanottajakohteeni henkilöt tämän myös huomasivat, senpä vuoksi 
pääsinkin mukaan kaikkiin askareisiin, mitä tilalla kuluneen kahden viikon aikana tehtiin. Tämän 
vuoksi sain myös mielestäni kattavan kuvan yrityksen elämästä, ja siitä millaista se on tähän aikaan 
vuodesta. Oman kokemukseni perusteella voin lämpimästi suositella ulkomaista työelämäjaksoa 
kaikille. 

 

 

Hevosia Hvammur II -tilalla 


