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SHETLANNINPONIEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ  14.1.2013 

Suomen Hippos ry    MMM vahvistanut xx.xx.xxxx  

 

 1. Johdanto 

 

Suomen Hippos ry on Euroopan Yhteisön hevosjalostusta koskevien säännösten mukaisesti hyväksytty 

jalostusjärjestö, joka pitää Suomessa shetlanninponien kantakirjaa. Shetlanninponien osalta noudatetaan 

rodun alkuperäkantakirjan, The Shetland Pony Stud-Book Society:n (SPSBS) vaatimuksia.  

Kantakirjaan merkitään ponien polveutumista ja jalostusarvoa koskevia tietoja. Yhdessä jäsenjärjestöjensä, 

hevosjalostusliittojen, kanssa Suomen Hippos vastaa ponien kantakirjaan merkitsemisestä. Vakavat 

perinnölliset sairaudet ja muut viat, jotka heikentävät poniin ja sen jälkeläisten hyvinvointia, voivat estää 

ponin käytön jalostukseen.  

 

 

2. Jalostustavoite 

 

Shetlanninponijalostuksen tavoitteena on rodun alkuperämaan rotumääritelmän mukainen terve ja 

puhdasrotuinen poni. Jalostuksessa otetaan huomioon rodun eri käyttötarkoitukset. Ponien tulee olla 

helposti käsiteltäviä, hyväluonteisia, hyvärakenteisia ja sekä lasten että aikuisten käyttöön sopivia.   

 

2.1 Rotumääritelmä  

 

Säkäkorkeus  

Säkäkorkeus enintään 107 cm. Säkäkorkeus mitataan mittakepillä sään kohdalta siten, että poni seisoo 

tasaisella alustalla, joka on mieluiten betonia.     

Väri  

Kaikki muut värit ovat sallittuja paitsi tiikerinkirjavat (pilkulliset). 

 

Karvapeite  

Karvapeitteen laatu vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Talvella pohjavilla on paksua ja sen päällä on 

suoraa, pitkää peitinkarvaa, joka suojaa sateelta ja pitää ponin ihon kuivana huonollakin säällä. 

Kesäpeitinkarva on erittäin lyhyttä ja siinä on kauniin silkkimäinen hohto. Jouhien tulee aina olla pitkät, 

suorat ja runsaat. Vuohiskarvojen tulee olla suorat ja silkkiset. 

 

Yleistä  

Shetlanninponin silmiinpistävin ja tärkein ominaisuus on sen elinvoimainen, eloisa olemus. Se on 

rakenteeltaan kestävä ja vankka. 

 

Pää  

Pään tulee olla pieni ja sopusuhtainen runkoon nähden sekä pään asennon ryhdikäs. Korvien tulee olla 

pienet ja pystyt, kaukana toisistaan ja hyvin eteenpäin suuntautuneet. Otsa on leveä ja silmät suuret, 

kirkkaat, tummat ja älykkäät. Turpa on leveä ja sieraimet laajat ja avonaiset. Hampaiden ja leuan tulee 

olla normaaliasentoiset. 
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Runko  

Kaulan tulee liittyä hyvin lapaan, jonka vuorostaan tulee olla viisto, ei pysty, ja se päättyy 

selväpiirteiseen säkään. Rungon tulee olla vahva ja leveä edestä. Kylkiluut ovat 

kaarevat, lanne vahva ja lihaksikas. Lautaset ovat leveät ja pitkät ja hännän kiinnityskohta ylhäällä. 

 

Etujalat  

Etujalat ovat runkoon nähden hyvin asettuneet ja niissä on riittävä, litteä luusto. Kyynärvarsi on 

voimakas. Sääriluu on lyhyt ja sopusuhtainen. Vuohiset ovat joustavat. 

 

Takajalat  

Reidet ovat vahvat ja lihaksikkaat, kintereet vahvat ja hyvin muodostuneet. Kintereet eivät saa olla 

kiverät eivätkä liian suorat. Takaa katsottaessa jalat eivät saa olla liian kaukana toisistaan eivätkä 

kintereet pihtiset. 

 

Kaviot  

Kovat, pyöreät ja hyvin muodostuneet – eivät liian lyhyet, kapeat, ahtaat tai ohutseinämäiset kaviot. 

 

Liikkeet  

Suorat, irtonaiset, matkaavoittavat liikkeet, joissa on rodulle ominainen pyörivä liike ja poni käyttää 

kaikkia niveliään. Käynnissä takajalan tulee astua etujalan jättämään jälkeen. 

 

 

3. KANTAKIRJA 

 

Ponien jalostuskäyttö edellyttää luotettavaa tietokantaa, jossa hevosten polveutumisen oikeellisuus on 

varmistettu sekä tunnistetiedot että omistus- ja hallintaoikeudet on todennettu. 

Kantakirjaan merkitään tietoja ponien polveutumisista ja tuntomerkeistä.  

 

Kantakirjaan merkitsemisestä annetaan ponin omistajalle Euroopan Yhteisön säännösten mukainen 

hevospassi. Komission asetuksella 504/2008 määrätään tunnistamisasiakirjasta (hevospassi). Maahan 

tuodun ponin alkuperäiseen passiin tehdään merkintä kantakirjaan merkitsemisestä.  

  

Shetlanninponien kantakirja 

 

Kantakirjaan merkitään Suomessa syntyneet varsat, jotka polveutuvat puhdasrotuisista shetlanninponeista. 

Kaikista EU:n jäsenvaltioista ja ETA -maista tuodut puhdasrotuiset shetlanninponit merkitään kantakirjaan 

alkuperätietojen perusteella. Oriit, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti vapaaehtoisen eläinlääkärin 

tarkastuksen ja ovat säkäkorkeudeltaan enintään 107 cm saavat kantakirjaan merkinnän orinumerosta. 

Mikäli oritta ei ole merkitty mikrosirulla, se tulee merkitä eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä ja samalla 

otetaan DNA näyte.  


