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GOTLANNINRUSSIEN JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ  20.1.2013 
Suomen Hippos ry    MMM vahvistanut xx/xx 

   
1. Johdanto 

 

Suomen Hippos ry on Euroopan Yhteisön hevosjalostusta koskevien säännösten mukaisesti 

hyväksytty jalostusjärjestö, joka pitää Suomessa gotlanninrussien kantakirjaa. Gotlanninrussien 

osalta noudatetaan rodun alkuperäkantakirjan, Svenska Russavelsföreningenin (SvRAF), 

vaatimuksia. 

Kantakirjaan merkitään ponien polveutumista ja jalostusarvoa koskevia tietoja. Yhdessä 

jäsenjärjestöjensä, hevosjalostusliittojen, kanssa Suomen Hippos vastaa ponien kantakirjaan 

merkitsemisestä. Suomen Hippos järjestää yhdessä jäsenjärjestönään olevien rotuyhdistysten 

kanssa näyttelyitä ponien jalostusarvostelua varten. 

Kantakirjaan merkitty poni voidaan siirtää ylempään kantakirjaluokkaan jalostusarvostelun 

perusteella. Jalostusarvioinnissa arvostellaan rakenne, liikkeet, suoritukset ja terveydentila. 

Vakavat perinnölliset sairaudet ja muut viat, jotka heikentävät hevosen ja sen jälkeläisten 

hyvinvointia, voivat estää ponin käytön jalostukseen. Jalostusarvioinnin perusteella määräytyvä 

palkintoluokka osoittaa ponin odotettavissa olevaa tai todettua tasoa jalostuksessa. 

 

2. Jalostustavoite 

 

Gotlanninrussien jalostuksen tavoitteena on tuottaa sitkeä, rakenteeltaan vahva lasten- ja 

perheponi, jolla on hyvä rehunkäyttökyky, hyvä luonne ja monipuoliset käyttöominaisuudet este- 

ja kouluratsastuksessa sekä ravi- ja ajoponina, ja joka sopii käytettäväksi myös työajossa kevyissä 

metsä- ja maatöissä. Jalostukseen käytettävillä yksilöillä tulee lisäksi olla hyvä hedelmällisyys.  

 
2.1 Rotumääritelmä  

 
Tyyppi 

Gotlanninruss näyttää rakenteeltaan sopusuhtaiselta ja sillä on selvä rotuleima.  

Pää 

Sopusuhtainen, kuiva pää, leveä otsa, suora profiili ja eloisa katse.  

Kaula 

Hyvin asettunut ja ponin kokoon nähden sopivan pitkä. Kaulan alalinjan tulee olla sivulta 

katsottuna suora. Oriilla voidaan sallia voimakkaampi kaula. 

Runko 

Pitkä, hyvin asettunut lapa, hyvä syvyys, selväpiirteinen säkä ja hyvä satulansija. 

Kokonaisuuteen nähden sopivan pitkä, vahva selkä. Tiivis runko ja vahva lanne. Hyvin 

kulmautunut takaosa.  
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Jalat 

Hyväasentoiset kuivat etujalat, selväpiirteiset polvet, vahvat nivelet, lyhyet ja vahvat 

jänteet. Hyväasentoiset, kuivat takajalat. Lihaksikkaat reidet. Sopivasti kulmautuneet ja 

voimakkaat kintereet. Hyvin muodostuneet, hyvälaatuiset kaviot.  

Liikkeet 

Energiset, tahdikkaat, irtonaiset, elastiset ja matkaavoittavat.  

Säkäkorkeus 

Jalostusarvosteltavat yksilöt 115–130 cm. 3-vuotiaat eivät saa olla yli 128 cm. 

Ihannekorkeus 123–126 cm.  

Väri 

Kaikki värit sallittuja, paitsi valkovoikko (sinisilmäinen voikko), kimo, päistärikkö, hallakko ja 

tobianokuviot.  

 

3. Kantakirja 

 

Ponien jalostuskäyttö edellyttää luotettavaa tietokantaa, jossa yksilöiden 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.  

 

Maahantuodut ponit merkitään rodun kantakirjan sisällä siihen kantakirjan luokkaan, jonka 

vaatimukset ne täyttävät ja joka vastaa samaa luokkaa, johon ne on syntymä- ja/tai 

tuontimaassaan merkitty. Poni voi rotukohtaisten vaatimusten mukaisesti nousta ylempään 

kantakirjaluokkaan, mikäli se esitetään jalostustarkastuksessa.    

 

Gotlanninrussien kantakirja 

 

Kantakirja koostuu pääosastosta, joka jakautuu kahteen luokkaan sekä ylimääräisestä osastosta. 

Kantakirjaan merkitään Suomessa syntyneet varsat, jotka polveutuvat puhdasrotuisista, 

alkuperämaan hyväksymään kantakirjaan merkityistä poneista. Svenska Russavelsföreningenin 

(SvRAF) hyväksymistä kantakirjoista polveutuvat tuontiponit merkitään kantakirjaan siihen 

luokkaan, jonka vaatimukset ne täyttävät ja joka vastaa samaa luokkaa, johon ne on syntymä- 

ja/tai tuontimaassaan merkitty. Kantakirjan pääosaston 2 luokkaan merkityt ponit voivat nousta 

vapaaehtoisen jalostusarvostelun perusteella ylempään kantakirjan luokkaan sen mukaan, miten 

yksilö itse ja sen polveutuminen täyttää asetetut vaatimukset. 

Kantakirjaluokasta tulee merkintä ponin alkuperäiseen passiin. 
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Svenska Russavelsföreningenin hyväksymät kantakirjat: 

Svenska Rikstambok för Russ 

Dansk Russtambok 

 Norsk Riksstambok för ponny avd Russ 

 Finsk Russtambok 

 Nordamerikanska Registret 

 

 

Luokka 1  

Vähintään 3-vuotiaat oriit, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: 

 

- isäori ja emä on hyväksytty jalostusarvostelussa ja merkitty kantakirjan luokkaan 1 

- säkäkorkeus 115 - 130 cm 

- yksilö on esitetty jalostusarvostelussa ja se on saavuttanut luokkaan 1 asetetut 

vähimmäisvaatimukset  

- yksilö on hyväksytty eläinlääkärintarkastuksessa 

 

Vähintään 3-vuotiaat tammat, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: 

 

- isäori on hyväksytty jalostusarvostelussa ja merkitty kantakirjan luokkaan 1 

- säkäkorkeus 115 - 130 cm  

- yksilö on esitetty jalostusarvostelussa ja se on saavuttanut luokkaan 1 asetetut 

vähimmäisvaatimukset  

 

 

Luokka 2  

Kaikki Suomessa syntyneet, puhdasrotuiset varsat, joiden polveutuminen on varmistettu DNA-

testillä ja maahantuodut ponit, joita ei ole esitetty jalostusarvostelussa. Yksilö voidaan siirtää 

ylempään kantakirjaluokkaan sen mukaan, miten yksilö itse ja sen polveutuminen täyttää asetetut 

vaatimukset.  

 

Luokkaan 2 jäävät: 

- oriit, joiden emää ei ole hyväksytty jalostusarvostelussa 

- ponit, joita ei ole esitetty jalostusarvostelussa 

- ponit, jotka on esitetty, mutta jotka eivät ole saavuttaneet ylempien kantakirjaluokkien 

vaatimuksia 

- yli 130 cm tai alle 115 cm korkeat ponit 

- ponit, joiden väritys ei vastaa rotumääritelmässä sallittuja värejä. 
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Ylimääräinen osasto: 

Ylimääräiseen osastoon merkitään Suomessa syntyneet ja maahantuodut, puhdasrotuiset ponit, 

joiden polveutuminen on varmistettu DNA-testillä, mutta joiden isäoritta ei ole hyväksytty 

jalostusarvostelussa. 

 


