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1. YLEISIÄ OHJEITA 
 

 

1.1 Jalostukseen hyväksymisen perusteet 

 

Jalostusvalinnan tarkoituksena on valita rotukohtaisten vaatimusten mukaisesti perimältään parhaimmat ponit ja 

hevoset seuraavan sukupolven vanhemmiksi. Valinta Ponioripäivillä perustuu jalostusohjesäännössä määritettyihin 

jalostustavoitteisiin, jotka pohjautuvat rotumääritelmiin. Jalostettavina ominaisuuksina ovat tyyppi, rakenne, liikkeet, 

terveys ja suorituskyky. Jalostukseen hyväksyttävän oriin tulee täyttää nämä vaatimukset populaation keskitasoa 

paremmin. 

 

Tyypistä oriilla arvostellaan rotu- ja sukupuolileima, jotka on määritelty kunkin rodun rotumääritelmässä. Rakenteesta 

arvostellaan sopusuhtaisuutta, pään, kaulan ja rungon rakenteen yhdenmukaisuutta rotumääritelmän kanssa sekä jalka-

asentojen rakennetta ja liikeratoja ja niiden ennustetta kestävyydelle. Liikkeistä arvioidaan käynti, ravi ja laukka. 

 

Terveydentilan tarkastuksessa tutkitaan oriin yleinen ja ortopedinen terveys.  Terveystarkastuksen tarkoituksena on 

sulkea pois eläinsuojelullisesti oriin käyttöä jalostuksessa estävät sairaudet ja perinnölliset viat, joista osa saattaa ilmetä 

vasta jälkeläisarvostelun yhteydessä. 

 

1.2 Rotukohtaiset vaatimukset 

 

Ponioriiden jalostuksessa on siirrytty noudattamaan rotukohtaisia alkuperämaan vaatimuksia. Ponioripäivillä voidaan 

esittää vähintään 2,5 -vuotiaat oriit (tarkista rotukohtaiset erityisvaatimukset). Uusintatarkastuskäytäntö on poistunut 

kaikilta roduilta. 

 

1.2.1 Connemara 

 

Jalostukseen käytettävät oriit, joiden jälkeläisille halutaan oikeudet nousta ylempiin kantakirjan luokkiin, esitetään 

jalostusarvostelussa. Ponioripäivillä oriit tekevät rakennearvostelun ja niiden tulee läpäistä hyväksytysti 

eläinlääkärintarkastus. Tullakseen merkityksi kantakirjan luokkaan 1 tai 2, oriin tulee saavuttaa rakennearvostelussa I 

tai II palkintoluokan vaatimukset.  Käyttökoe on oriille vapaaehtoinen. Käyttökokeen voi suorittaa 4-vuotias tai 

vanhempi ori. 

 

Käyttökokeesta tulee erillinen merkintä ponin tietoihin, mutta se ei vaikuta palkintoluokkaan.  

 

Oriille voidaan myöntää elinikäinen jalostukseenkäyttöoikeus. Jalostuskäytössä olevasta oriista maksetaan vuosittain 

orilisenssi ja sillä tulee olla vapauttava CEM -testi. Luonnollisesti astuvilta oriilta CEM-testi tulee ottaa viiden vuoden 

välein. Röntgenkuvia oriilta ei vaadita. Oriilla tulee olla tehtynä DNA-määritys. 

 

HWSD (Hoof Wall Separation Disease) on connemaraponeilla diagnosoitu kavioiden perinnöllinen 

irtoseinämäisyysoireyhtymä. HWSD on resessiivisesti periytyvä geenimutaation aiheuttama ongelma, joka ilmenee jo 

hyvin nuorella varsalla. Alkuperämaan mukaan kaikki varsat on testattava kyseisen geenin osalta tai niiden tulee 

polveutua ko. geenimutaation osalta vapaiksi todetuista vanhemmista, jotta yksilöt voidaan siirtää kantakirjan 1 

luokkaan. Mikäli jalostusoriilla ei ole aikaisempaa HWSD-testitulosta, tulee jalostukseenkäyttöoikeutta hakeva ori 

testata ennen jalostukseenkäyttöoikeuden myöntämistä. Geenitestauksen kuluista vastaa oriin omistaja. 
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1.2.2 Gotlanninruss 

 

Jalostukseen käytettävät oriit, joiden jälkeläisille halutaan oikeus tulla merkityksi kantakirjan pääosaston luokkaan 1, 

sekä ravikilpailuoikeudet, tulee esittää jalostusarvostelussa.  

 

Ponioripäivillä oriit osallistuvat rakennearvosteluun, niiden tulee läpäistä hyväksytysti eläinlääkärintarkastus ja 

tullakseen merkityksi jalostusluokkaan GI tai GII, oriin tulee olla vähintään 4-vuotias ja sen tulee suorittaa käyttökoe 

hyväksytysti. 

 

Kolmevuotiaalle oriille voidaan myöntää jalostukseenkäyttöoikeus vuodeksi, jonka jälkeen se tulee esittää uudelleen 

jalostusarvostelussa.  

 

Yleisessä jalostusarvostelutilaisuudessa hyväksytyille 4-vuotiaille ja vanhemmille oriille myönnetään 

jalostukseenkäyttöoikeus viideksi vuodeksi. Ehtona kuitenkin on, että oriista toimitetaan vapauttava 

eläinlääkärintodistus kesäihottumasta ajalta 1.6.-31.8. Mikäli todistusta ei toimiteta, katkeaa oriin 

jalostukseenkäyttöoikeus.  

 

Kaikki oriit tulee näyttää uudelleen yleisessä jalostusarvostelutilaisuudessa vuonna 2023. 

 

Mikäli ori on 24-vuotias tai vanhempi, tai ori on palkittu jälkeläisarvokirjaimella A tai Valio, sitä ei tarvitse esittää 

uudelleen. 

 

Jalostuskäytössä olevasta oriista maksetaan vuosittainen orilisenssi ja sillä tulee olla vapauttava CEM-testi. 

Luonnollisesti astuvilta oriilta CEM-testi tulee ottaa viiden vuoden välein. Röntgenkuvia oriilta ei vaadita. Oriilla tulee 

olla tehtynä DNA-määritys. 

 

 

1.2.3 Newforest 

 

Jalostukseen käytettävät oriit, joiden jälkeläisille halutaan oikeudet kantakirjan luokkiin 1 tai 2, esitetään 

jalostusarvostelussa. Oriit suorittavat eläinlääkärintarkastuksen sekä rakennearvostelun. Tullakseen merkityksi 

kantakirjan luokkaan 1, oriin tulee saavuttaa palkitsemiseen oikeuttava tulos jalostusarvostelussa. Käyttökoe on oriille 

vapaaehtoinen. Käyttökokeen voi suorittaa 4-vuotias tai vanhempi ori. Käyttökokeesta tulee erillinen merkintä ponin 

tietoihin, mutta se ei vaikuta palkintoluokkaan. 

 

Jalostukseen hyväksyttävän oriin säkäkorkeus saa olla enintään 148 cm. Mikäli oriin säkäkorkeus on jalostusarvostelussa 

147 cm tai yli, oriista tulee toimittaa uusi Hippoksen virallinen mittaustodistus vuoden kuluttua edellisestä 

mittauksesta. Yli 148 cm korkeat oriit merkitään kantakirjan X-osioon. Jalostukseen hyväksyttävät oriit mitataan 

lopullisesti 5-vuotiaana tai sen jälkeen lopullisen jalostusarvion yhteydessä.  

 

5-vuotiaalle ja vanhemmalle oriille voidaan myöntää elinikäinen jalostukseenkäyttöoikeus. Jalostuskäytössä olevasta 

oriista maksetaan vuosittainen orilisenssi ja sillä tulee olla vapauttava CEM-testi. Luonnollisesti astuvilta oriilta CEM-

testi tulee ottaa viiden vuoden välein. Röntgenkuvia oriilta ei vaadita. 

 

Kaikki jalostukseen hyväksyttävät newforestoriit tulee testata PSSM1 varalta. Kantje’s Ronaldo-sukuiset jalostukseen 

hyväksyttävät oriit tulee testata Myotonian varalta. Geenitestien kuluista vastaa oriin omistaja. Oriilla tulee olla tehtynä 

DNA-määritys. 
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1.2.4 Shetlanninponi 

Ponioripäivillä esitettävät oriit tekevät rakennearvostelun, niiden tulee läpäistä hyväksytysti eläinlääkärintarkastus ja ne 

voivat suorittaa vapaaehtoisen käyttökokeen. Käyttökokeen voivat tehdä 4-vuotiaat tai vanhemmat oriit. Vain 

käyttökokeen tehneet voidaan palkita I palkinnolla. 

 

Oriille myönnetään elinikäinen jalostukseenkäyttöoikeus. Kaikista oriista maksetaan vuosittainen orilisenssi ja CEM-

testistä tulee olla vapauttava tulos ennen ensimmäistä astutusta. Luonnollisesti astuvilta oriilta CEM-testi tulee ottaa 

viiden vuoden välein.  

 

Oriin tulee olla merkitty mikrosirulla ja siitä tulee olla tehtynä DNA-määritys. Röntgenkuvia oriilta ei vaadita. 

 

1.2.5 Welsh A, B, C ja D sektiot 

 

Ponioripäiville osallistuville oriille tehdään rakennearvostelu ja oriin tulee läpäistä hyväksytysti pakollinen 

eläinlääkärintarkastus. 4- vuotiaat ja vanhemmat oriit voivat suorittaa vapaaehtoisen käyttökokeen. Käyttökokeesta 

tulee merkitä ponin tietoihin, mutta käyttökoe ei vaikuta ponin jalostusarvostelutulokseen tai kantakirjaluokkaan. 

 

Oriille myönnetään elinikäinen jalostukseenkäyttöoikeus. Jalostuskäytössä olevasta oriista maksetaan vuosittainen 

orilisenssi ja sillä tulee olla vapauttava CEM-testi. Luonnollisesti astuvilta oriilta CEM-testi tulee ottaa viiden vuoden 

välein. Röntgenkuvia oriilta ei vaadita. Oriilla tulee olla tehtynä DNA-määritys. 

 

1.2.6 Vuonohevonen 

 

Jalostukseen käytettävät oriit, joiden jälkeläisille halutaan oikeudet kantakirjan luokkiin 1 tai 2, esitetään 

jalostusarvostelussa. Ponioripäivillä oriille tehdään rakennearvostelu, oriin tulee läpäistä hyväksytysti 

eläinlääkärintarkastus ja suorittaa hyväksytysti ajokoe (3-4-vuotiaat) tai käyttökokeet (5-vuotiaat ja vanhemmat). Katso 

tarkemmat ohjeet kohdasta 6.  

 

Kolmevuotiaalle oriille voidaan myöntää jalostukseenkäyttöoikeus enintään kahdeksi vuodeksi. Neljävuotiaalle oriille 

voidaan myöntää jalostukseenkäyttöoikeus enintään vuodeksi. Viisivuotias ja vanhempi ori voi saada 

jalostukseenkäyttöoikeuden enintään sen vuoden loppuun, kun ori täyttää seitsemän vuotta. Kahdeksanvuotiaalle ja 

vanhemmalle orille voidaan myöntää toistaiseksi voimassa oleva jalostukseenkäyttöoikeus.  

 

Jalostuskäytössä olevasta oriista maksetaan vuosittainen orilisenssi ja sillä tulee olla vapauttava CEM-testi. 

Luonnollisesti astuvilta oriilta CEM-testi tulee ottaa viiden vuoden välein. Röntgenkuvia oriilta ei vaadita. Oriilla tulee 

olla tehtynä DNA-määritys. 

 

1.3 Ponioripäiville ilmoittautuminen 
 

Ponioripäiville ilmoittaudutaan Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmän näyttelykalenterin kautta, määräpäivään 

15.3.2021 mennessä. Ilmoittautumista varten tarvitaan Oma Talli -tunnukset. Ilmoittautumisen päätyttyä Suomen 

Hippoksesta lähetetään Oma talliin ja ilmoittajan sähköpostiin lasku.  

 

Tuontioriiden rekisteröinti ja rekisteröintimaksut tulee olla hoidettu hyvissä ajoin ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. 

Huomioittehan, että oriin pitää olla rekisteröity Suomeen, jotta se voidaan ilmoittaa Ponioripäiville. 
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Rotuyhdistykset antavat Ponioripäiville ilmoitetuista oriista lausunnon Poniorilautakunnalle. 

 

1.4 Ponioripäivien jalostusarvostelun maksut vuonna 2021 

 

Jalostusarvosteltavat ponioriit  130 € 

 

Orilisenssi vuodelle 2021 kuuluu Ponioripäivien maksuun.  

Omistaja vastaa jalostusohjelmien edellyttämien geenitestien kuluista.  

Ilmoittautumisajan jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista palautetaan puolet (50 %) jalostusarvostelumaksusta 

eläinlääkärintodistusta/lääkärintodistusta vastaan. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä perutut ilmoittautumiset 

eivät aiheuta ilmoittajalle kuluja. 

Ilmoittamalla oriin Ponioripäiville, ilmoittaja sitoutuu maksamaan jalostusarvostelumaksun.  

  

1.5 Oriiden majoitus, talliohjeistus ja turvallisuus 
 

Ilmoittautuneille vuonohevosoriille varataan karsinapaikka Hevosopistolta Suomen Hippoksen toimesta. Karsina 

varataan ajalle 23.–25.4.2021. Mikäli tarvitset karsinapaikan pidemmälle ajalle, ilmoita siitä ilmoittautumisajan kuluessa 

tea.niemi@hippos.fi. Hevosopisto lähettää oriin ilmoittajalle laskun karsinapaikasta.  

Muut karsina- ja päiväkarsinapaikat varataan suoraan Hevosopistolta. 

Majoituspaikkavaraukset tehdään suoraan Hevosopistolle ks. www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat.  

Liikkuminen tallissa on sallittu ainoastaan oriin huoltojoukoille ja toimihenkilöille. Tallin toimintaa valvoo 

näyttelyohjelmassa nimetty tallivalvoja. 

 

Oriiden valokuvaaminen tapahtuu erikseen merkityllä alueella. Oriin kanssa liikuttaessa on otettava huomioon yleisön 

ja muiden tapahtumaan osallistuvien turvallisuus. Oriit ovat tapahtumapaikalla koko ajan oriin omistajan/haltijan 

vastuulla. Vaaratilanteita aiheuttava ori voidaan poistaa testistä. 

 

1.6 Lääkintämääräykset ja alkoholin käyttö 
 

Ponioripäivillä noudatetaan Suomen Hippoksen lääkintämääräyksiä ja oriita testataan pistokokein dopingtesteillä. 

Lääkintäohje ja ohjeelliset dopingvaroajat liitteessä 1. 

 

Päihtynyt ei saa käsitellä oritta näyttelyalueella tapahtuman aikana. Lautakunta voi määrätä suoritettavaksi 

puhallustestejä ja päihtynyt henkilö voidaan poistaa näyttelyalueelta. 

 

Liite 1  Lääkintäohjeet 

 

1.7 Oriin ja esittäjän varusteet 
 

Eläinlääkärintarkastuksessa ja rakennearvostelussa esittäjällä tulee olla tarkoituksenmukainen ja siisti asu. Esittäjällä 

ja avustajilla on ehdottomasti oltava kypärä päässä.  

 

mailto:tea.niemi@hippos.fi
http://www.hevosopisto.fi/majoitus-karsinat
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Oriille suositellaan pidettävän suitsia aina, kun ori liikkuu tapahtuma-alueella. Eläinlääkärintarkastusta varten varaa 

myös pitkä talutin/liina. 

 

Ratsastuskokeessa ratsastajalla tulee olla siisti ja asianmukainen asu. Kypärä on pakollinen. Oriin varusteiden tulee olla 

SRL:n kouluratsastuskilpailuja koskevien sääntöjen mukaiset. Ponit esitetään aina nivelkuolaimilla. Suojia, apuohjia, 

huppuja, tai muita sellaisia ei sallita. 

 

Ajokokeessa esittäjällä tulee olla siisti ja asianmukainen asu sekä kypärä päässä. Oriin tulee olla asianmukaisesti 

valjastettu. Apuohjat, silmälaput (ei koske valjakkovarustusta), obersekki, suojat, pintelit tai muut vastaavat eivät ole 

sallittu. Ajokokeessa 1- ja 2-akseliset vaunut ovat sallittuja, 2-akselisilla vaunuilla on avustaja pakollinen. 

Valjakkovaunuilla ajettaessa noudatetaan SRL:n valjastussääntöjä. 

 

1.8 Ponioripäivien suoritusjärjestys, tulosten julkaiseminen ja jalostukseen hyväksymisen ehdot 

 

Oriit tulevat rakennearvosteluun yksitellen numerojärjestyksessä aikataulun mukaan. Lausunnot luetaan ja julkaistaan 

palkitsemisen yhteydessä, kun ori on suorittanut kaikki osakokeet. 

 

Oriin jalostukseen hyväksymisen ehtona on vapauttava CEM-testi. Luonnollisesti astuvat oriit testataan viiden vuoden 

välein. Lisäksi Poniorilautakunta voi asettaa tarpeen vaatiessa muita ehtoja jalostukseen hyväksymiselle.  

 

Jalostukseen hyväksymisen ehtona kuuluu myös sääntöjen mukainen astutuskirjanpito. Oriinpitäjän on mahdollista 

tallentaa astutustiedot, kuitata astutusmaksut ja syntymätodistukset suoraan Heppa-järjestelmään. 

Oriinpitäjätunnuksia tulee anoa erikseen. Astutustiedot tulee ilmoittaa vuosittain 30.9. mennessä. 

 

1.9 Valitusoikeus 

 

Jalostusarvostelun tuloksesta ei voi valittaa. Mikäli arvostelutilaisuutta ei ole toteutettu rodun voimassa olevan 

jalostusohjesäännön ja muiden asiaa koskevien ohjeistusten mukaisesti, voidaan asiasta valittaa. Valituksen voi tehdä 

henkilö, jonka omistuksessa tai hallinnassa kyseiseen valitukseen liittyvä yksilö on. Valitus tulee toimittaa kirjallisesti. 

Valitukset käsittelee Suomen Hippos ry:n Ratsu- ja ponivaliokunta. 

 

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 

 

Hevospassi luovutetaan eläinlääkärintarkastuksessa, jossa oriin tunnistetiedot ja mikrosiru tarkistetaan. Passi 

palautetaan näyttelyn päättyessä näyttelykansliasta.  

 

Oriilla tulee olla oma numerolappu, joka kiinnitetään poniin. Hippos ei ole varannut oreille erikseen numerolappuja. 

 

Viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä jätetään kansliaan mahdolliset lisäselvitykset, jotka oriin omistaja/haltija 

haluaa jättää lautakunnan tiedoksi (esimerkiksi kilpailusaavutukset, eläinlääkärintodistukset, anomus alle 16-vuotiaan 

oikeudesta esittää oritta, ajo- tai ratsastuskokeen korvaavat suoritukset).  
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3. TERVEYDENTILAN TARKASTUS 

 

Ponioripäivillä oriille tehdään laaja yleinen terveydentilantarkastus, sisältäen muiden muassa jalkojen tutkimisen, 

liikkeet kovalla sekä pehmeällä alustalla. Lisäksi jokaiselta rodulta tarkastetaan rotukohtaisia terveysominaisuuksia.  

 

Terveydentilan tarkastukseen ori tuodaan suitsittuna ja lisäksi mukana on oltava pitkä liina. Eläinlääkärintarkastuksessa 

tarkistetaan oriin tunnistetiedot ja oriit mitataan.  

 

Mikäli oriilla on Hippoksen valtuuttaman mittaajan virallinen mittaustodistus, käytetään ko. säkämittaa. Alkuvuodesta 

2020 SRL:n muuttuneen mittauskäytännön vuoksi SRL:n 1.1.2020 jälkeen myönnetty virallinen mittaustodistus ei 

kelpaa. Muut mitat otetaan eläinlääkärintarkastuksen yhteydessä (lautaskorkeus, rinnanympärys ja etusäären 

ympärys). Säkä- ja lautaskorkeudesta vähennetään mahdollinen kenkien ja pohjallisten korkeus, enintään 100 mm. 

 

Eläinlääkärintarkastuksen suorituspaikka ilmoitetaan näyttelykirjeessä. 

 

4. RAKENNEARVOSTELU 

 

Rakennearvostelu suoritetaan maneesissa. Ori asetetaan seisomaan merkitylle paikalle, minkä jälkeen se esitetään 

ensin käynnissä, sitten ravissa edestakaisella linjalla. Sen jälkeen ori esitetään käynnissä ja ravissa suurella 

keskiympyrällä ja asetetaan vielä tuomareiden pyynnöstä seisomaan lautakunnan eteen.  

 

Kaikkien oriiden askellajit esitetään vapaana kahdeksikolla rakennearvostelun yhteydessä. Oriiden ohjaamisesta 

vastaavat Suomen Hippos ry:n nimeämät henkilöt. Irtojuoksuttamiseen voi osallistua myös oriin esittäjä ja/tai avustaja. 

Oriin lopullinen tulos julkistetaan kaikkien osakokeiden jälkeen. 

 

5. AJO-, OHJASAJO- JA RATSASTUSKOKEET 
 

Ajo-, ohjasajo- ja ratsastuskokeen aikana tarkastellaan oriin rakennetta, liikkeitä sekä luonnetta ja käyttöominaisuuksia. 

Ajo-, ohjasajo- tai ratsastuskokeessa oriilla on omat, sopivat varusteet, joihin se on tottunut. Koe tehdään ennalta 

annettuja ja tuomariston ohjeita noudattaen. Ajo-, ohjasajo- tai ratsastuskoe suoritetaan yksitellen. 

 

Ajo-, ohjasajo- ja ratsastuskokeesta annetaan sanallinen arvio. Seuraavat kohdat arvioidaan: 

 

- Ratsaille nousu/valjastus 

- Liikkeet ja tasapaino 

- Pysähdykset 

- Kehitysnäkymät 

- Luonne, yhteistyöhalukkuus ja kuuliaisuus 

 

Poniori (newforest, connemara, welsh sektiot A-D, gotlanninruss) voi vaihtoehtoisesti ratsastuskokeen sijasta osallistua 

suorituskyvynkokeeseen, joka suoritetaan ratsuhevosten Ratsuoripäivillä. Suorituskyvynkokeesta on saatavissa erilliset 

ohjeet (Oriiden hyväksyminen jalostukseen; Suomalaisen ratsuponijalostukseen tarjottavat oriit). 

 

Liite 2 Ohjeita ponioriiden käyttökokeisiin 2021 (W, Conn, NF, GR) 

 

Liite 3 Ohjeita shetlanninponioriiden käyttökokeisiin 2021 
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5.1 Ajokoe 

 

- Ori tuodaan arvostelijoiden eteen ilman kärryjä, avustaja tuo kärryt.  Kärryt kiinnitetään oriille arvostelijoiden 

edessä. Luonteen arviointi kärryjä kiinnitettäessä kuuluu osana ajokokeen arvosteluun. 

- Ori siirtyy ajokokeeseen orilautakunnan ohjeiden mukaisesti.  

- Ajokokeeseen sisältyvät käynti ja ravi kumpaankin suuntaan, pysähdys sekä temponlisäys ravissa.  

- Shetlanninponit suorittavat vaikean valjakkoajo-ohjelman (liite 3). Muut ponioriit suorittavat liitteen 2 

mukaisen ajokokeen. 

 

5.2 Ratsastuskoe 

 

- Ori tuodaan arvostelijoiden eteen taluttaen, avustaja voi olla mukana. Ratsastaja nousee oriin selkään 

arvostelijoiden edessä. Luonteen arviointi ratsaille noustessa kuuluu osana ratsastuskokeen arvosteluun. 

- Ori siirtyy ratsastuskokeeseen orilautakunnan ohjeiden mukaisesti. 

- Ratsastuskokeeseen sisältyvät käynti, ravi ja laukka kumpaankin suuntaan sekä temponlisäys ravissa. 

- Shetlanninponit suorittavat vaikean ratsastusohjelman (liite 3). Muut ponioriit suorittavat liitteen 2 mukaisen 

ratsastuskokeen. 

 

5.3 Ohjasajokoe 

 

- Ori tuodaan arvostelijoiden eteen ilman valjaita. Oma avustaja tuo valjaat ja avustaa valjastuksessa. Luonteen 

arviointi valjastaessa kuuluu osana ohjasajokokeen arvosteluun. 

- Ori siirtyy ravissa kehään ja suorittaa ohjasajokokeen ohjelman mukaisesti. 

- Shetlanninponit suorittavat vaikean ohjasajo-ohjelman (liite 3). Muut ponioriit suorittavat liitteen 2 mukaisen 

ohjasajokokeen. 

 

 

6. VUONOHEVOSORIIDEN KÄYTTÖKOE 

 

 

3-4-vuotiaiden oriiden kokeeseen kuuluu ajokoe, 5-vuotiaiden ja vanhempien oriiden kokeeseen kuuluvat ajokokeet 

vaunulla ja juontolaitteella sekä ratsastuskoe. Vuodesta 2014 lähtien juontolaiteajo on oriille vapaaehtoinen. 

 

6.1 Vuonohevosten ajokokeet 

 

5-vuotiaan tai vanhemman oriinomistaja saa valita, suorittaako ori sekä ajokokeen vaunulla että juontolaiteajon. Mikäli 

ori suorittaa molemmat, tehdään kokeet kuten aiemmin. Mikäli ori suorittaa vain ajokokeen vaunulla, rata on liitteessä 

4 esitetyn mukainen.  

 

Oriinomistajan/ilmoittajan tulee etukäteen ilmoittaa oriin suorittamat käyttökokeet tea.niemi@hippos.fi  

 

Avustaja on testissä pakollinen. Avustaja ei saa vaikuttaa kokeen suoritukseen millään tavoin. Avustaja odottaa 

testialueen läheisyydessä radan ulkopuolella. Avustaja on turvallisuustekijä kokeen aikana.  

 

Hevosella voidaan käyttää kanki- tai nivelkuolainta. Ajopiiska on sallittu. Kypärä on ajurille pakollinen oriin ajokokeessa.  

 

mailto:tea.niemi@hippos.fi
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Suomen Vuonohevosyhdistys ja Suomen Hippos varaavat ajokaluston testiin. Oriinomistaja hankkii ajurin ja avustajan 

ajokokeeseen. Oriinomistajalla on mahdollisuus harjoitella ajokaluston käyttöä erikseen ilmoitettuna ajankohtana 

ennen koetta.  

 

Suomen Hippoksen nimeämä ajotuomari testaa 5-vuotiaan tai vanhemman oriin ajokokeen yhteydessä. Ajotuomari ei 

ole vaunujen/kärryjen kyydissä kokeen aikana. 

 

Ajokokeet suoritetaan seuraavilla välineillä: 

 

- 3-4-vuotias ori: kevyt kärry/vaunu (1- tai 2-akselinen) 

- 5-vuotias ori tai vanhempi kärry/vaunu noin 200kg (1- tai 2-akselinen) ja juontolaite, jossa on valmiiksi 

kiinnitetty 3 tukkia (2,5-3m). Juontolaite ajo on vapaaehtoinen! 

 

 

Liite 4 Ohjeita vuonohevosoriin ajokokeisiin 

 

6.2. Vuonohevosten ratsastuskoe 

 

Ajo- tai ratsastuskokeeseen osallistuvat vähintään viisivuotiaat oriit. Ratsastuskokeen aikana tarkastellaan oriin 

luonnetta, yhteistyöhalukkuutta ja liikkeitä. Ratsastuskokeessa oriilla on omat varusteet ja koe tehdään tuomariston 

ohjeita noudattaen. Ratsastuskoe suoritetaan maneesissa.  

 

Kokeen aluksi oriin oma ratsastaja esittää oriin, jonka jälkeen testiratsastaja ratsastaa oritta. Ratsastuskokeeseen 

sisältyvät käynti, ravi ja laukka kumpaankin suuntaan sekä temponlisäys ravissa. Poniorilautakunta ohjeistaa 

ratsastuskokeen kulkua. 

 

 

7. JALOSTUKSEENKÄYTTÖOIKEUDEN JATKAMINEN 

 

Vuonna 2020 päättyneen oriin jalostukseenkäyttöoikeus muutetaan toistaiseksi voimassaolevaksi shetlanninponeille, 

welsheille (sektiot A-D), connemaroille sekä yli 5-vuotiailla new foresteille ja yli 8-vuotiaille vuonohevosille. 

 

Tarkista rotukohtaiset jalostusarvostelukäytännöt jalostusarvosteluohjeesta (www.hippos.fi/ponioripaivat). 

 

Ponioripäivät Facebookissa: 

Suomen Hippos ry – Ponioripäivät 

 

www.hippos.fi/ponioripaivat 

 

Lisätietoja:  Suomen Hippos ry 

  

 Tea Niemi 

tea.niemi@hippos.fi  

p. 020 760 5258 

 

Minna Mäenpää, jalostusjohtaja 

minna.maenpaa@hippos.fi  

p. 020 760 5250 

http://www.hippos.fi/ponioripaivat
mailto:tea.niemi@hippos.fi
mailto:minna.maenpaa@hippos.fi

