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1. YLEISIÄ OHJEITA 
 
1.1 Jalostukseen hyväksymisen perusteet 
 
Jalostusvalinnan tarkoituksena on valita perimältään 
parhaimmat hevoset seuraavan sukupolven vanhem-
miksi. Oriiden jalostukseen hyväksyminen perustuu 
jalostusohjesäännössä määritettyihin jalostustavoittei-
siin, jotka pohjautuvat rotumääritelmään. Jalostettavina 
ominaisuuksina ovat terveys, suoritusominaisuudet, 
rakenne ja luonne. On erittäin tärkeää tuoda hevonen 
tilaisuuteen hyvin valmisteltuna, jotta hevosella on 
mahdollisuus näyttää kykynsä. 
 
Terveydentilan tarkastuksessa tutkitaan oriin yleinen ja 
ortopedinen terveys. Lisäksi röntgenkuvauksessa tutki-
taan oriin luuston terveys. Terveystarkastuksen tarkoi-
tuksena on sulkea pois eläinsuojelullisesti oriin käyttöä 
jalostuksessa estävät sairaudet ja perinnölliset viat, 
joista osa saattaa ilmetä vasta jälkeläisarvostelun yh-
teydessä. 
 
Suomenhevosoriiden osalta tärkeää jalostukseen hy-
väksymisessä ovat jalostussuunnan asettamat suori-
tusvaatimukset.  
 
Oriin jalostusarvioinnissa noudatetaan voimassa ole-
vaa jalostusohjesääntöä. Jalostusohjesäännössä mää-
ritellään minimivaatimukset oriin polveutumiselle, ter-
veydelle, rakenteelle ja suorituskyvylle. Hevosen jalos-
tuksellisen arvioinnin suorittavat Suomen Hippos ry:n 
nimeämät tuomarit (eläinlääkärit, rakennearvostelijat, 
este- ja koulutuomarit sekä testiratsastaja). 
 
Tarkemmat tiedot oriiden jalostukseen hyväksymi-
sestä on esitetty jalostusohjesäännön liitteessä 1 
Suomenhevosen kantakirjaan merkitseminen, ja-
lostusarvostelu ja siitoskäyttö. 
 
http://www.hippos.fi/jalostus_ja_nayttelyt/jalostusohjesa
annot 
 
 
1.2 Orinäyttelyyn ilmoittautuminen 
 

Orinäyttelyyn ilmoittaudutaan Suomen Hippoksen Hep-
pa-järjestelmän näyttelykalenterin kautta määräpäivään 
mennessä. Ilmoittautumista varten tarvitaan Oma Talli -
tunnukset.  
  
Ilmoittautumisen yhteydessä näyttelymaksusta lähete-
tään lasku, joka tulee olla maksettuna eräpäivään 
mennessä, jotta hevonen voi osallistua näyttelyyn. 
 
Ilmoittautumisen yhteydessä on myös toimitettava oriin 
mahdolliset kilpailutulokset, sekä muut arvosteluun 
vaikuttavat asiat. 
 

Oriin ilmoittajan vastuulla on, että orilautakunnalla 

on käytössään kaikki ajankohtainen tieto oriista.  
 
 
1.3 Oriiden maksut vuonna 2021 
 
Suomenhevosoriiden jalostusarvostelu  
ratsu- ja pienhevosoriit (ratsastettavuus) 400 € 
pienhevosoriit (ajettavuus)  350 € 
 
Ilmoittautumisajan jälkeen peruutetuista ilmoittautumi-
sista palautetaan 50 % maksusta vain eläinlääkärinto-
distusta vastaan. Vaihtoehtoisesti hevonen voidaan 
samalla maksulla siirtää esitettäväksi toisessa jalostus-
arvostelutilaisuudessa (vuoden kuluessa). Ennen il-
moittautumisajan päättymistä perutut ilmoittautumiset 
eivät aiheuta kuluja. 
 
 
1.4 Hevosten majoitus, talliohjeistus ja 
turvallisuus 
 
Oriin omistaja huolehtii itse hevosensa mahdollisesta 
karsinavarauksesta ja maksusta Hevosopistolla. Majoi-
tuspaikkavaraukset tehdään suoraan Hevosopistolle 
sähköisesti: 
http://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat/ Lisätietoja 
reception@hevosopisto.fi tai puh. 02 76021 
 
Oriin kanssa liikuttaessa on otettava huomioon yleisön 
ja muiden tapahtumaan osallistuvien turvallisuus. Oriin 
on oltava suitsittuna, kun sitä liikutetaan tapahtuma-
paikalla. Oriit ovat tapahtumapaikalla koko ajan oriin 
omistajan/haltijan vastuulla.  

http://www.hippos.fi/jalostus_ja_nayttelyt/jalostusohjesaannot
http://www.hippos.fi/jalostus_ja_nayttelyt/jalostusohjesaannot
http://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat/
mailto:reception@hevosopisto.fi
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Oriiden esittäjillä ja avustajilla on kaikissa arvosteluti-
lanteissa oltava kypärä päässä. Kypärän käyttö on 
pakollista aina oriita liikuteltaessa. 
 
Oriiden valokuvaaminen tapahtuu erikseen merkityllä 
alueella aikataulussa ilmoitettuna ajankohtana. Huo-
lehdittehan, että ori tulee kuvattua Suomen Hippoksen 
tiedottajan toimesta. 
 
HUOM! Katalogiin tarvittava oriin rakennekuva (mielel-
lään sivusta, koko hevosen kuva) tulee toimittaa 
21.2.2021  mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen neena.kuukasjarvi@hippos.fi . Kuvan 
lähettäjä vastaa kuvan käyttöoikeuksista. Määräpäivän 
jälkeen lähetettyjä kuvia ei huomioida.  
 

 
 
Kuva 1. Esimerkkikuva katalogiin tulevasta oriin raken-
nekuvasta. 
 
Eläinlääkäri on paikalla oritestien ajan, muutoin palve-
lee päivystävä eläinlääkäri. Testien ajan paikalla on 
ensiapuhenkilökunta, muina aikoina päivystävä en-
siapu. 
 
Hevosopiston alueella liikuttaessa tulee noudattaa 
Hevosopiston turvallisuus- ja toimintaohjeita, jotka löy-
tyvät osoitteesta http://www.hevosopisto.fi/majoitus-
karsinat/turvallisuus-ja-toimintaohjeet/  
 
 
1.5 Lääkintämääräykset ja alkoholin käyttö 
 
Oripäivillä noudatetaan Suomen Hippoksen lääkintä-
määräyksiä ja oriita testataan pistokokein dopingtesteil-
lä. Lääkintäohje ja ohjeelliset dopingvaroajat liitteenä. 
 
Päihtynyt ei saa käsitellä hevosta tapahtuma-alueella 
testin aikana. Lautakunta voi määrätä suoritettavaksi 

puhallustestejä ja päihtynyt henkilö voidaan poistaa 
tapahtuma-alueelta. 
 
Liite 1 Lääkintäohje 
 
1.6 Hevosen ja ratsastajan varusteet 
 
Eläinlääkärintarkastus, mittaus ja rakennearvostelu 
Esittäjällä tulee olla tarkoituksenmukainen ja siisti asu 
sekä kypärä. Hevosella ei saa olla suojia. Avustajan 
käyttö on suositeltavaa mittauksessa ja eläinlääkärin-
tarkastuksessa. 
 
Askellajikoe 
Oriin omalla ratsastajalla tulee olla SRL:n kouluratsas-
tuskilpailusääntöjen mukainen asu. Kannukset ovat 
vapaaehtoiset. Askellajikokeessa hevonen tulee olla 
satuloitu ja suitsittu nivelkuolaimin SRL:n kouluratsas-
tuskilpailuja koskevien sääntöjen mukaisesti. Apuohjat, 
suojat, pintelit ja hyönteishuput eivät ole sallittuja.  
 
Estekoe 
Ratsastajalla tulee olla SRL:n estekilpailusääntöjen 
mukainen asu. Estekokeessa hevosen tulee olla satu-
loitu ja suitsittu nivelkuolaimin SRL:n kouluratsastuskil-
pailuja koskevien sääntöjen mukaisesti. Martingaalin 
(vapaajuoksuisin renkain) ja/tai rintaremmin sekä vat-
sapanssarin käyttö on sallittua. Etujaloissa on sallittua 
jännesuojien käyttö. Takajaloissa sallitaan SRL:n nuor-
ten hevosten estesääntöjen mukaiset suojat.  
 

Suomen Hippoksen nimeämä stewardi tarkistaa oriiden 
varusteet. 
 
1.7 Oriin jalostukseen hyväksymisen ehdot 
 
Oriin jalostukseenkäytön ehtona on vapauttava rönt-
genlausunto yhden kerran ennen ensimmäistä jalos-
tukseen hyväksymistä. Lisäksi orilautakunta voi asettaa 
tarpeen vaatiessa muita ehtoja jalostukseenkäytölle. 
Oriin jalostuskäytön ehtoihin kuuluu myös sääntöjen 
mukainen astutuskirjanpito. 
 
1.8 Valitusoikeus 
 
Jalostusarvostelun tuloksesta ei voi valittaa. Mikäli 
arvostelutilaisuutta ei ole toteutettu voimassa olevan 

mailto:soila.lehmusvaara@hippos.fi
http://www.hippos.fi/files/10599/Pipoli_16102014_Fager-Pintila.jpg
http://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat/turvallisuus-ja-toimintaohjeet/
http://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat/turvallisuus-ja-toimintaohjeet/
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jalostusohjesäännön ja muiden asiaa koskevien ohjeis-
tusten mukaisesti, voidaan asiasta valittaa. Valituksen 
voi tehdä henkilö, jonka omistuksessa tai hallinnassa 
kyseiseen valitukseen liittyvä yksilö on. Valitus tulee 
toimittaa kirjallisesti. Valitukset käsittelee Suomen Hip-
pos ry:n jalostusvaliokunta. 
 
Arvostelupaikkaan ja tapahtumaan liittyvät valitukset 
tulee esittää arvostelutilanteessa, viimeistään puoli 
tuntia tilaisuuden päätyttyä näyttelykansliaan. Muut 
arvostelutilaisuuteen liittyvät valitukset tulee toimittaa 
kahden viikon kuluessa arvostelutilaisuudesta Suomen 
Hippokseen.  
 

2. NÄYTTELYYN SAAPUMINEN 
JA ILMOITTAUTUMINEN 
 
Näyttelyyn osallistuva ori ilmoitetaan kansliaan viimeis-
tään tuntia ennen oman ryhmän aloitusaikaa. Hevosen 
passi luovutetaan eläinlääkärintarkastuksessa ja 
passin saa takaisin arvostelun päätyttyä näyttelymer-
kinnöin. Hevosella tulee olla oma numerolappu, joka 
kiinnitetään hevoseen tai esittäjään. Viimeistään ilmoit-
tautumisen yhteydessä jätetään kansliaan mahdolliset 
lisäselvitykset, jotka oriinpitäjä haluaa jättää lautakun-
nan tiedoksi. 
 
 

3. TERVEYDENTILAN TARKAS-
TUS 
 
3.1 Terveydentilan tarkastus ja mittaus 
 
Orinäyttelyssä kaikille oriille tehdään laaja terveydenti-
lantarkastus. Orilautakunnan eläinlääkäri antaa sanalli-
sen arvostelun oriin terveydentilasta. Jalkojen tervey-
den arvioinnissa kiinnitetään huomiota hevosen jalko-
jen kestävyyteen, sekä mahdollisiin vammoihin, virheel-
lisyyksiin tai vikoihin. Eläinlääkärintarkastuksen yhtey-
dessä hevonen juoksutetaan suoralla kovalla alustalla 
sekä ympyrällä pehmeällä alustalla. 
 
Hevoset mitataan lautakunnan jäsenten toimesta. Oriis-
ta mitataan säkäkorkeus, lautaskorkeus, rungon pituus, 
rinnan leveys, rinnan syvyys ja etusäären ympärys. 

Korkeusmitoista vähennetään kengät ja hokit. Hevosis-
ta määritellään myös kuntoluokka asteikolla 1-5. Kavi-
oiden arvostelu suoritetaan myös mittauksen yhteydes-
sä kovalla alustalla. Hevosten tunnistustiedot tarkiste-
taan Suomen Hippoksen nimeämän henkilön toimesta.   
 
Terveydentilan tarkastukseen hevonen tuodaan suitsit-
tuna ja lisäksi mukana on oltava vähintään neljän met-
rin pituinen liina. Hevonen esitetään terveydentilan 
tarkastuksessa harja ja häntä avoimina. 
 
Kaikista jalostusarvostelussa hyväksyttävistä oriis-
ta tulee toimittaa todistus kesäihottumaan viittaa-
vien oireiden varalta jalostusarvostelua seuraavan 
kesän heinä-syyskuun aikana. Mikäli ilmoittautumi-
sen yhteydessä on mainittu, että hevosella on kesäihot-
tuma tai siihen viittaavia oireita, ei todistusta tarvitse 
toimittaa. 
 
Liite 2 Terveysvaatimukset 
 
3.2 Röntgenkuvaus 
 
Kaikki jalostusoriit on röntgenkuvattava ennen orinäyt-
telyä. Röntgenkuvat tulee toimittaa Suomen Hippok-
seen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä, 
josta ne toimitetaan eteenpäin lausuntoa varten. 
 
Röntgenkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan vuosi en-
nen orinäyttelyä.  
 
Liite 3 Röntgenkuvauskohteet 
 
 

4. RAKENNEARVOSTELU 
 
Rakennearvostelu suoritetaan maneesissa. Ori asete-
taan seisomaan merkitylle paikalle, minkä jälkeen orin 
liikkeet esitetään suoralla tai kolmiolla lautakunnan 
ohjeiden mukaisesti käynnissä ja ravissa. Lopuksi ori 
asetetaan tuomareiden pyynnöstä seisomaan.  
 
Rakennearvostelussa oriista arvioidaan sanallisesti 
tyypit (laatutyyppi, rotutyyppi ja sukupuolileima), runko, 
jalka-asennot ja liikkeiden säännöllisyys, jalkojen ter-
veys sekä kaviot. Rakennepisteitä annetaan 4-10 seu-
raavista arvostelukohdista: laatutyyppi, runko, jalka-
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asennot ja liikkeiden säännöllisyys, jalkojen terveys ja 
kaviot.  

 
5. SUORITUSKOKEET 
 
Kaikki suomenhevosoriit osallistuvat suorituskokee-
seen. Ratsusuunnalle tarjottavien oriiden kokeeseen 
kuuluvat askellajikoe, estekoe sekä testiratsastus. 
Pienhevoset voidaan jalostusarvostella tässä tilaisuu-
dessa ratsastettavuuskokeella, johon kuuluvat askella-
jikoe, estekoe sekä testiratsastus. 
 
5.1. Ratsusuunnalle esitettävät oriit 
 
5-vuotiaan ja sitä vanhemman oriin tulee olla saavutta-
nut jalostusohjesäännössä asetetut kilpailutulosvaati-
mukset osallistuakseen jalostusarvosteluun. 
 
Jalostusarvostelutilaisuudessa R-suunnan oriin tulee 
suorittaa askellajikoe, irtohypytys/estekoe ja testirat-
sastus. 
 
Ori saa sanallisen arvion kunkin osakokeen jälkeen, 
lopulliset tulokset julkaistaan, kun koko testi on suoritet-
tu. 
 
Liite 4 5-vuotiaiden ja vanhempien oriiden 

kilpailutulosvaatimukset ennen jalos-
tusarvostelua 

 
 
Askellajikoe oman ratsastajan kanssa 
Askellajikokeessa oriit suorittavat jalostusarvosteluoh-
jelman ikäluokan vaatimusten mukaisesti. Askellaji-
kokeessa arvioidaan ravi ja laukka sekä kuuliaisuus ja 
yhteistyökyky.  
 
Käynnin tulee olla tahdikasta, irtonaista, rentoa, aktii-
vista ja matkaavoittavaa. Ravin tulee olla tahdikasta, 
irtonaista, säännöllistä, joustavaa ja lennokasta. Lau-
kan tulee olla matkaavoittavaa, tahdikasta, kevyttä ja 
lennokasta. Hevosen tulee kantaa itsensä kaikissa 
askellajeissa.   
 
Liite 5  Suomenhevosoriiden jalostusarvos-

teluohjelma 1 4-vuotiaille oriille 2016 

Liite 6  Suomenhevosoriiden jalostusarvos-
teluohjelma 2 5-vuotiaat ja vanhem-
mat oriit 2016 

 
Testiratsastus 
Oriin askellajit, ratsastettavuus ja luonne arvioidaan 
myös testiratsastajan kanssa. Oriin ratsastettavuuden 
arvioimiseksi testiratsastaja ratsastaa hevosella käyn-
tiä, ravia ja laukkaa. Hevosen ratsastettavuuden arvos-
telussa testiratsastaja kiinnittää erityisesti huomiota 
hevosen yhteistyöhaluun, eteenpäinpyrkimykseen, 
tasapainoon sekä kykyyn lyhentää ja pidentää askelta.   
 
Estekokeet 
Estekokeessa arvioidaan tekniikka, kapasiteetti ja lauk-
ka sekä asenne ja yhteistyöhalu. 
 
Irtohypytys 4-vuotiaat oriit (kevät)  
Neljävuotiaat, keväällä esitettävät, oriit suorittavat irto-
hypytyksen. Irtohypytys suoritetaan pysty-pysty-okseri 
–sarjalla. Arvosteluesteen minimikorkeus on 110 cm. 
 
Liite 7 Suomenhevosoriiden irtohypytys 
 
Estekoe oman ratsastajan kanssa 
 
5-vuotiaat ja vanhemmat oriit (sekä 4-vuotiaat syksyllä 
esitettävät) suorittavat estekokeen oman ratsastajan 
kanssa. Estekoe suoritetaan kuuden esteen radalla.  
Estekokeessa määritellyn korkeudet ovat vähimmäis-
vaatimuksia hyväksymistä varten. Esteitä voidaan ko-
rottaa, mikäli hevonen vaikuttaa kyvykkäältä. Kiellot ja 
pudotukset vaikuttavat hevosen arvosteluun. Esteko-
keessa arvioidaan hevosen hyppytekniikka, kapasiteetti 
ja laukka sekä asenne ja yleisvaikutelma. 
 
Verryttelyesteet 2. ja 1. hypätään tuomariston ohjeiden 
mukaisesti. Tämän jälkeen rata hypätään kokonaisuu-
dessaan ilmoitetuilla estekorkeuksilla. Toisella kierrok-
sella hypätään korotettuna esteet 3-6. Sen jälkeen 
voidaan pyytää hyppäämään vielä muita esteitä koro-
tettuina, mikäli hevonen vaikuttaa kyvykkäältä. 
 
Liite 8  R-oriiden esterata ja minimikorkeudet  
 
5.2 Pienhevossuunnalle esitettävät oriit 
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Pienhevossuunnalle esitettävän oriin tulee suorittaa 
ratsastettavuus tai ajettavuuskoe. Oripäivillä pienhevo-
nen voi suorittaa ratsastettavuuskokeen. Ratsastetta-
vuuskoe pitää sisällään askellajikokeen, estekokeen ja 
testiratsastuksen. 
 
Askellajikoe oman ratsastajan kanssa 
Askellajikokeessa oriit suorittavat jalostusarvosteluoh-
jelman ikäluokan vaatimusten mukaisesti. 4- ja 5-
vuotiaan oriin tulee esittää kaikki askellajit suoralla ja 
kaarevalla uralla molempiin suuntiin, tehdä siirtymisiä 
askellajien välillä ja sisällä. Sen tulee lisäksi esittää 
pysähdys 5 s.), peruutus, ravissa 10 m voltti ja laukas-
sa 20 m ympyrä. 6-vuotiaat ja vanhemmat oriit suoritta-
vat askellajikokeessa Suomenhevosoriiden jalostusar-
vosteluohjelman 6-vuotiaille ja vanhemmille oriille (rata 
A).   
 
Askellajikokeessa arvioidaan ravi ja laukka sekä kuu-
liaisuus ja yhteistyökyky. Käynnissä arvioidaan tahti, 
irtonaisuus, aktiivisuus ja matkaavoittavuus. Ravissa 
arvostellaan tahti, irtonaisuus, säännöllisyys ja jousta-
vuus. Laukassa arvostellaan tahti, matkaavoittavuus ja 
luonnollinen tasapaino. 
 
Liite 9 Pienhevosoriiden jalostusarvoste-

luohjelma 6-vuotiaat ja vanhemmat 
oriit  

 
Testiratsastus 
Oriin askellajit, ratsastettavuus ja luonne arvioidaan 
myös testiratsastajan kanssa. Oriin ratsastettavuuden 
arvioimiseksi testiratsastaja ratsastaa hevosella käyn-
tiä, ravia ja laukkaa. Hevosen ratsastettavuuden arvos-
telussa kiinnitetään huomiota erityisesti hevosen yh-
teistyöhaluun, eteenpäinpyrkimykseen ja tasapainoon 
sekä kykyyn lyhentää ja pidentää askelta.  
 
Estekokeet 
Estekokeessa arvioidaan tekniikka, kapasiteetti ja lauk-
ka sekä asenne ja yhteistyöhalu. 
 
Irtohypytys 4-vuotiaat oriit  
Neljävuotiaat, keväällä esitettävät, oriit suorittavat irto-
hypytyksen. Irtohypytys suoritetaan pysty-pysty-okseri 
–sarjalla. Arvosteluesteen minimikorkeus on 80 cm. 
 
Liite 7  Suomenhevosoriiden irtohypytys 

 
Estekoe oman ratsastajan kanssa 
5-vuotiaat ja vanhemmat oriit suorittavat estekokeen 
oman ratsastajan kanssa. Estekoe suoritetaan neljän 
esteen radalla.  Estekokeessa määritellyn korkeudet 
ovat vähimmäisvaatimuksia hyväksymistä varten. Es-
teitä voidaan korottaa mikäli hevonen vaikuttaa kyvyk-
käältä. Kiellot ja pudotukset vaikuttavat hevosen arvos-
teluun. Estekokeessa arvioidaan hevosen hyppytek-
niikka, kapasiteetti ja laukka sekä asenne ja yleisvaiku-
telma. 
 
Verryttelyesteet 2. ja 1. hypätään tuomariston ohjeiden 
mukaisesti. Tämän jälkeen rata hypätään kokonaisuu-
dessaan ilmoitetuilla estekorkeuksilla. Toisella kierrok-
sella rata hypätään korotettuna. Sen jälkeen voidaan 
pyytää hyppäämään vielä muita esteitä korotettuina, 
mikäli hevonen vaikuttaa kyvykkäältä. 
 
Liite 10  P-oriiden esterata ja minimikorkeudet  
 
 
5.3 Luonteen arviointi 
 
Suomenhevosten jalostuksen tavoitteena on hyväluon-
teinen ja maltillinen hevonen. Luonnetta arvostellaan 
eläinlääkärintarkastuksen, mittauksen, rakennearvoste-
lun sekä suorituskokeiden aikana. Näistä muodoste-
taan luonnepiste, joka vaikuttaa suorituskokeiden ko-
konaispisteeseen.  
 
5.4 Pisteytys ja palkitseminen 
 
Kaikki arvostelukohdat pisteytetään asteikolla 4-10, 
puolikkaita pisteitä voidaan käyttää. 
 
Suorituspisteet muodostuvat askellajien (käynti, ravi, 
laukka) keskiarvosta, estekokeen keskiarvosta (tekniik-
ka, kapasiteetti ja laukka), ratsastettavuuspisteestä 
(testiratsastaja) sekä luonnepisteestä. Suorituskokei-
den maksimipistemäärä on 40. Terveysominaisuudet 
voivat laskea palkintoa.  
 
Ori voidaan palkita myös sen kilpailusuoritusten perus-
tella. Oriin tulee kuitenkin suorittaa jalostusarvostelussa 
kaikki vaadittavat osakokeet. 
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Liite 11 Palkitsemiseen oikeuttavat kilpailutu-
lokset 

 
 

6. ORIIDEN JALOSTUKSEEN-
KÄYTTÖOIKEUS 
 
4-vuotialle ja vanhemmille suomenhevosten kantakir-
jaan merkittäville oriille myönnetään toistaiseksi voi-
massa oleva jalostukseenkäyttöoikeus.  
 
Kaikki keinosiemennykseen käytettävät oriit on testat-
tava vuosittain ennen siemennyskauden alkua tarttu-
van kohtutulehduksen (CEM) ja virusarteriitin (EVA) 
varalta. CEM-testin osalta tuloksen on oltava vapautta-
va. Luonnollisessa astutuksessa olevat oriit testataan 
ennen ensimmäistä siitoskautta ja tämä jälkeen viiden 
vuoden välein. Mikäli oriin todetaan periyttävän perin-
nöllisiä sairauksia, voidaan se poistaa jalostuksesta.  
 

7. ALUSTAVA AIKATAULU 
 
Suomenhevoset arvostellaan 20. – 21.3.2021. Lauan-
taina on eläinlääkärintarkastus, rakennearvostelu ja 
estekokeet. Sunnuntaina on vuorossa askellajikoe, 
testiratsastus sekä palkitseminen. 
 

8. MUISTILISTA  
 

 Tarkista viimeinen ilmoittautumispäivä 
Heppa-järjestelmän näyttelykalenterista. 

 Näyttelymaksu tulee maksaa ilmoittautumis-
päivään mennessä. 

 Röntgenkuvien palautus Suomen Hippok-
seen ilmoittautumispäivääm mennessä. 

 Käsiohjelmaan tuleva oriin rakennekuva lähe-
tetään         21.2.2021 mennessä 
osoitteeseen 
neena.kuukasjarvi@hippos.fi. Kuvan lähettäjä 
vastaa kuvan julkaisuoikeuksista. Kuvan tulee 
olla sivukuva oriista. 

 Majoitukset varataan suoraan Hevosopistolta 
http://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat/ 

o Lisätietoja reception@hevosopisto.fi  tai 
puh. 02 76021 

 
Lisätietoja Suomen Hippos ry 
 
Minna Mäenpää, jalostusjohtaja 
minna.maenpaa@hippos.fi 
puh. 020 760 5250, 040 511 2067 
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