
Yleistä 
 

Mittaus ja eläinlääkärin tarkastus 

- hevonen tuodaan mittaukseen ja eläinlääkärin tarkastukseen (oriit) suitsittuna 

kuolaimin ja kaviot puhdistettuina 

-  kengän ja kavion välissä saa olla tierakumit, mutta ei välipohjia, jotka estävät kavion 

pohjan näkemisen 

 

Esittäminen 

- hevosen pitää olla puhdas ja näyttelykunnossa 

- lautakunta voi kieltäytyä alikuntoisen tai sairaan hevosen arvostelusta 

- hevonen suitsittuna kuolaimin 

- päistsistä ei saa hevosta esittää 

- esittäjällä kypärä (orinäyttelyissä pakollinen) 

- muista iloinen ja reipas mieli 

 

Valokuvaus 

- pukeudu itse siististi ja käytä kypärää 

- huolehdi, että hevonen on puhdistettu ja jouhet suorittu 

- hevosella pitää olla kuolaimet suussa ja siistit suitset 

- aseta hevosen harjaton puoli valokuvaajaan päin, valokuvaajan puoleinen etujalka 

hieman edempänä ja takajalka hieman taempana 

- pyyhkäise otsatukka sivuun, niin että hevosen valokuvaajan puoleinen silmä näkyy 

- olkaa molemmat ryhdikkäästi 

- älä peitä kädelläsi hevosen kuonoa 

 

A. Suomenhevosten J-suunta ja lämminveriravurit 

 

1. Hevosen varusteet 

- ohjaskoetta varten ota mukaan hiitti- tai valmennuskärryihin sopivat valjaat sekä 

mielellään hiitti- tai valmennuskärryt (sellaiset, joista näkee hevosen liikkeet) 

- jos näyttely pidetään hevosalan oppilaitoksessa, kärryjä voi saada lainaksi 

- obersek ja kieliside ovat sallittuja, samoin ravikilpailusääntöjen mukaiset kuolaimet 

- kiellettyjä ovat mm. kankikuolaimet sekä saksi- tai vaijerikuolaimet 

- suojia saa käyttää (merkitään muistiin ohjaskoeraporttiin) 

 

2. Esittäjä  

- pukeudu siististi 

- orinäyttelyissä kypärä on pakollinen, tammanäyttelyissä suotava 

- esitä hevonen kauniissa kunnossa karva kiiltävänä ja jouhet suorittuna  

- hevosella pitää olla kuolaimet suussa ja siistit päävehkeet 



- päitsistä ei saa hevosta esittää eikä ottaa siitä valokuvia 

- seiso itse hevosen edessä ryhdikkäästi 

 

B. Suomenhevosten R-suunta 

1. Hevosen varusteet 

- kaikissa kokeissa hevosella pitää olla kaksi- tai kolmiosaiset nivelkuolaimet 

- kiellettyjä ovat mm. kankikuolaimet, olympiakuolaimet, pelham, hackamore 

- apuohjia ei myöskään sallita 

- koulukokeessa ovat kiellettyjä suojat, jotka sallitaan estekokeessa 

 

2. Ratsastajan varusteet 

- SRL:n mukainen asu ja kypärä 

- kannukset ovat vapaaehtoiset 

- koulukokeessa ei saa olla raippaa, mutta estekokeessa saa 

 

C. Suomenhevosten P-suunta 

a)  Ratsastettavuuskoe 

- hevosella kaksi- tai kolmiosaiset nivelkuolaimet (muut kiellettyjä) 

- suojia tai apuohjia ei sallita 

- ratsastajalla kypärä, kannukset vapaaehtoiset, raippa kielletty 

 

b)  Ajettavuuskoe 

- ravikilpailusääntöjen mukaiset kuolaimet sallitut 

- pääntako, obersek ja silmälaput ovat kielletyt 

 

D. Suomenhevosten T-suunta 

Oriiden 1 km juoksukoe  

- varaa mukaan kahden istuttaviin kärryihin sopivat valjaat 



- oppilaitoksista voi lainata kärryjä, mutta omatkin saa olla 

- obersek, kieliside ja putsit ovat sallittuja 

- silmälaput ja pääntanko kiellettyjä 

- kuolainten pitää olla ravikilpailusääntöjen mukaiset 

 

a) Ajettavuuskoe ja käyntikoe 

- ota mukaan silavaljaat 

- saavuttuasi paikalle tarkista niiden sopivuus järjestäjän varaamiin kärryihin 

- kuolaimet ravikilpailusääntöjen mukaiset 

 

b) Vetokoe 

- ota mukaan reen vetämiseen sopivat valjaat, tavallisesti luokkivaljaat 

- selustimen ja aisaremmin käyttö on suotavaa, mutta ei pakollista 

- vetokokeeseen tulevalle hevoselle on siis varattava kahdet valjaat: silavaljaat 
käyntikoetta varten ja luokkivaljaat vetokoetta varten 

 

Esittäjä 

- orinäyttelyssä esittäjän on käytettävä kypärää, tammanäyttelyssä se on suotavaa 

 

 

 


