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Aikataulu: 

 

8:15 Sisäänkirjoitus aukeaa 

9:00 Näyttelyn avaus 

9:10 1-vuotiaiden varsojen arvostelu (2+2) 

10:15 1-vuotiaiden palkintojenjako 

10:30 2- vuotiaiden kärryistä esitettävien ajokoe radalla (3) 

10:45 RUOKATAUKO 

11:30 2-vuotiaiden arvostelu alkaa (4+4) 

13:00 2-vuotiaiden palkintojenjako 

13:10 3-vuotiaiden arvostelu (1) ja palkintojen jako 

13:15 Näyttelyn paras varsa ja esittäjä palkitaan 

13:30 Jalostusarvosteltavat tammat (2) 

15:00 Näyttely päättyy 

 

Aikataulu on viitteellinen ja siihen saattaa tulla muutoksia mm. poisjääntien myötä, joten olethan 

ajoissa paikalla. Kaikkien hevosten ei tarvitse olla aamusta alkaen ilmoittautumassa, riittää että on 

hyvissä ajoin ennen oman luokan alkua, huomioi kuitenkin, jos varsasi esitetään ajaen, että olet 

ajoissa radalla. Kaikki varsat valokuvataan, huomiothan sen. Hevosten passit oltava mukana, 1-

vuotiaalla ei pakollista. Mikäli hevonen jätetään pois näyttelystä ilmoittautumisajan päätyttyä, 

peritään siitä näyttelymaksu kokonaisuudessaan. Mikäli poisjäännistä esitetään eläinlääkärin- tai 

lääkärin todistus, peritään näyttelymaksusta puolet. Ilmoittautumisajan puitteissa tehdystä 

poisjäännistä ei peritä maksua.  

 Numerolappu on palautettava kansliaan heti luokan päättymisen jälkeen. 

Lautakunta: Markku Nisula (PJ), Kimmo Oikarinen, Feija Lindgren, Johanna Puustinen 

Lautakuntaharjoittelijat: Tiina Kuittinen 

Kaikkien esittäjien tulee käyttää kypärää. 

 

Poisjäännit ja lisätietoja: P. 044 361 7193/Kainuun HJL 

 

 
 



 

1-vuotiaat lämminveriset: 
 

1. NOTHING STARFLIGHT  
246001L00201376, synt. 27.05.2020 tamma, Tummanpunaruunikko 
Knows Nothing US-0GN564 / Star Price 08-1402 / Super Fling 91-3232 
Kasv.Sormunen Sari & Heikkinen Jenna, SOTKAMO Om. Sormunen Sari & Heikkinen Jenna, 
SOTKAMO 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 

2. LADY BANK ARTIST  
246001L00201715 synt. 25.05.2020 tamma Punaruunikko 
The Bank US-2K8080 / Breezy Artist S-11-3982 / Was It A Dream US-5AR81 
Kasv.Int. Hacienda Oy & Saarijärvi Juha, Hyvinkää Om. Ravitalli Ollikainen, KULUNTALAHTI 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 
1-vuotiaat suomenhevoset: 
 

3. PINKKILIINA  
246001S00201834 synt. 25.06.2020 tamma, Rautias 
Caijus 246001S00121459 / Kuu-Minna 246001S00111473 / Kihutteen Lento 2445-93 
Kasv.Sanna Lehto, SOTKAMO Om. Sanna Lehto, SOTKAMO 
 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 

4. TOIVEENA  
246001S00201571 synt. 04.06.2020 tamma Vaaleanrautias, 
Costello 246001S00091817 / Yön Aaviste 246001S00122056 / Liising 1777-94 
Kasv.Eeva Väyrynen, PUOLANKA Om. Eeva Väyrynen, PUOLANKA 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 
2-vuotiaat suomenhevoset: 
 

5. SAVIMÄEN TÄTTÄRÄ  
246001S00191337 synt. 12.05.2019 tamma,Punaruunikko 
Savimäen Saje 246001S00121576 / Savimäen Välähys 1135-08 / Pölyke 1072-87 
Kasv.Ratsutila Savimäki Tmi, Haapajärvi Om. Tolonen Eija & Tolonen Erja, Kajaani-Paltamo 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 
 
 
 



 

6. TOPPILAN LYYTI  
246001S00191476 synt. 22.05.2019 tamma, Tummanrautias 
Costello 246001S00091817 / Alisa Hoo 1773-06 / Saran Salama 1914-96 
Kasv.Kärnä Heli & Jani, Kuhmo Om. Kärnä Heli & Jani, Kuhmo 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 

7. PAPPATUNA 
246001S00191568 synt. 25.05.2019 ori, Rautias 
Villipappa 1626-03 / Merseedes 1609-04 / Apassi 2082-95 
Kasv.Päivi Vepsäläinen, KITEENLAHTI Om. Salla-Maria Virkkunen, KYLMÄLÄNKYLÄ 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 

8. TERVON RINSSI  
246001S00192027 synt. 22.08.2019 ori, Vaaleanpunarautias 
valkokavio, Pää: läsi, Polttomerkki: , Runko: siima, Vej: , Vtj: matala vuohissukka, valkokavio 
Juholan Jojo 2254-02 / Vikilinda 246001S00131300 / M.A. Viki 1487-95 
Kasv.Anu Haataja, VENEHEITTO Om. Annastiina Saarijärvi, MUHOS 
 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 
 
2-vuotiaat lämminveriset: 
 

9. JE T'AIME BOOST  
246001L00191773 synt. 06.05.2019 tamma, Punaruunikko 
Keaton Zet S-02-2751 / Ariane Quamelie B-AR00249 / Coktail Jet F-8016 
Kasv.Diamond Farm, Joensuu Om. Ronja Röpelinen, SUKEVA 
 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 

10. FLY LIKE SWAN  
246001L00191338 synt. 06.05.2019 tamma, Tummanpunaruunikko 
Express Duo 246001L00102602 / Bird's Piquant 246001L00111219 / Classic Hogan US-X-1491 
Kasv.Lindgren Marko & Riku, Pukkila Om. Tiimi Syvemmälle Kutsiin, Pukkila 
 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 
 
 
 
 



 

11. NOBODYDANCELIKEME  
246001L00191561 synt. 31.05.2019 ori, Tummanruunikko 
Mr Pine Chip US-3A207 / Disco Diandra 246001L00121207 / Blue York Yankee US-6C162 
Kasv.Eino Haara, SÄRÄISNIEMI Om. Talli Halinallet, Kajaani 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 

12. HUGO ARTIST  
246001L00191795 synt. 06.05.2019 ori, Mustanruunikko 
Smilin Eli US-3H2119 / Elena Boko 246001L00111400 / Juliano Star F-97048087Y 
Kasv.Int. Hacienda Oy, Hyvinkää Om. Emmi-Noora Lukkari, KAJAANI 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 
 
3-vuotiaat suomenhevoset: 
 
 

13. LAAJAKUMMUN NELLI  
246001S00181822 synt. 19.07.2018 tamma, Vaaleanpunarautias 
Lötens Piruett 2206-04 / Vanhantuvan Stella 246001S00121474 / Vinkun Tohelo 2134-95 
Kasv.Airaksinen Helena & Joni, Pielavesi Om. Parviainen Ilari & Kaisa, SOTKAMO 
 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 
 
 
 
  



 

KANTAKIRJATTAVAT TAMMAT: 
 

14. FOLLOW MY LEAD  
246001L00171247 synt. 25.04.2017 tamma, Tummanruunikko, 
Broadway Hall US-W-03365 / Ferraras Girl US-1BX985 / Victory's Force US-N37571 
Kasv.Anja Pikkarainen, MIESLAHTI Om. Anja Pikkarainen, MIESLAHTI 
Statistiikat: 15 3 2 1 23008 e, 13,9ke 13,8ake 1534 e/st, laukka-%: 6.7 
Emän statistiikat: 57 18 6 4 119039 e 11,7aly 2088 e/st 
Jälkeläislistaus: 
Ei jälkeläisiä 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 136 
 
 
 
 

15. SUPER FILLY  
246001L00112104 synt. 08.07.2011 tamma, Mustanruunikko 
Super Fling 91-3232 / Keepsake S S-98-5634 / Gift Box US-G-3884 
Kasv.Mirja Kinnunen, HAUKIPUDAS Om. Aatu Manninen, SOTKAMO 
Statistiikat: 86 4 5 5 12424 e, 17,0ke 14,6aly 144 e/st, laukka-%: 20.9 
Emän statistiikat: 58 0 1 2 2017 e 19,4ke 19,4aly 35 e/st 
Jälkeläislistaus: 
Ei jälkeläisiä 
sk_________ lk_________ ltp_________ runko________ jalat________ 
kaviot _________ käyntiliikkeet_________ juoksuliikkeet_________ 
palkinto_______________ blup 112  



 

Valmistautuminen 

Näyttelyssä arvostellaan hevosen liikkeet käynnissä ja ravissa sekä tutkitaan sen rakenne. Jotta arvostelu 

sujuisi joustavasti, hevonen kannattaa valmentaa näitä asioita varten etukäteen. Tämä pätee etenkin 

varsoihin, jotka saattavat vierastaa outoja paikkoja ja ihmisiä. 

Näyttelyhevosen on oltava terve ja hyvässä ravitsemustilassa. Lautakunta voi jättää arvostelematta 

alikuntoisen hevosen. Jouhien tulee olla selvitettyinä ja karvapeitteen suittuna. 

Kaksivuotiaat ja vanhemmat varsat on esitettävä suitsittuna kuolaimin, jotta niiden hallinta olisi 

varmempaa. Myös yksivuotiailla voi käyttää kuolaimia, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Oriin esittäjän on 

oltava vähintään 16-vuotias. Esittäjän on turvallisuussyistä hyvä käyttää kypärää. 

Varsa tulee olla opetettu jalkojen nostamiseen, sillä näyttelyssä siltä tutkitaan kaviot. Kavioiden tulee olla 

puhdistettuina ja vuoltuina tai asiallisesti kengitettyinä. Talvella kengän ja kavion välissä voivat olla 

tierakumit, mutta ei välipohjia, jotka estävät kavion pohjan tutkimisen. Viimeisestä kavioiden laitosta ei 

mielellään saisi olla yli kahta viikkoa. 

Kavioiden lisäksi hevosilta tutkitaan purenta, joten näitä toimenpiteitä on hyvä harjoitella jo kotona. 

Näyttelypaikalla mitataan hevosten säkä- ja lautaskorkeudet. Oriilta ja tammoilta mitataan lisäksi rungon 

pituus, rinnanympärys ja -leveys, lautasten leveys sekä etusäären ympärys. Mittausta varten hevosen tulisi 

osata seistä paikoillaan. 

Jalostussuunnasta riippuen tammojen tulee suorittaa erilaisia käyttökokeita, joihin valmistautuminen ja 

valmentautuminen on hyvä aloittaa ajoissa ennen näyttelyä. 

Näyttelyssä 

Suosittelemme, että näyttelyyn osallistuvat hevoset on rokotettu voimassa olevien kilpailusääntöjen 

mukaisesti. 

Näyttelypaikalle saavuttaessa ilmoittaudutaan näyttelykansliaan. Kansliaan annetaan hevosen passi. 

Kansliasta saa hevosen suitsiin kiinnitettävän numerolapun, jonka avulla hevoset voidaan tunnistaa 

näyttelypaikalla. Hevosta aletaan verrytellä, jotta se notkistuisi ja tottuisi näyttelyn ilmapiiriin. 

Mittaus 

Ennen rakennearvostelua varsat mitataan mittauspaikalla arvostelujärjestyksessä. Hevosen tulee seistä 

tasajaloin, kun siltä mitataan säkä- ja lautaskorkeus. Lisäksi mittauksen yhteydessä tutkitaan purenta ja 

kaviot sekä orivarsoilta kivekset. 

Arvostelu 

Varsat viedään lautakunnan arvosteltaviksi ohjelman mukaisessa numerojärjestyksessä. Viimeistään 

esittelyn yhteydessä mainitaan, halutaanko suomenhevosvarsa arvosteltavan muulla kuin 

juoksijasuunnalla, sillä myös työ-, ratsu- ja pienhevossuunnat ovat mahdollisia. 

Ensin esitetään liikkeet käynnissä, jolloin hevosta talutetaan lautakunnasta poispäin kolmion vasenta sivua 

pitkin. Kun saavutaan ensimmäisen sivun päähän, käännytään oikealle ja jatketaan pitkää sivua pitkin, jonka 

loputtua käännytään oikealle ja sitten kolmatta sivua pitkin takaisin lähtöpisteeseen. Näin tulevat liikkeet 

nähdyksi takaa, sivulta ja edestä. 

Käynnin jälkeen esitetään juoksuliikkeet samalla kolmiouralla tehden kuitenkin käännökset käynnissä. 

Mikäli käytössä ei ole kolmiouraa, esitetään liikkeet edestakaisin taluttamalla. Hevosen tulee liikkua 

suoraan mutkittelematta. 

Hevonen asetetaan harjaton puoli arvostelijoihin päin. Arvostelijoiden puoleiset jalat asettuvat normaalisti 

kohtisuoraan maata vasten, mutta ulkopuoleinen etujalka näkyy hieman toisen takana ja ulkopuoleinen 



 

takajalka on taas selvästi toista takajalkaa edempänä. Näin kaikki jalat ovat näkyvissä yhtaikaa. Hevonen 

tulee pitää hereillä, niin että se seisoo ryhdikkäästi eikä lepuuta mitään jalkaansa. 

Esittäjä seisoo aluksi hevosen edessä. Kun tuomari tulee katsomaan hevosta edestä päin, siirtyy esittäjä 

hevosen vasemmalle puolelle talutusasentoon, jotta hevosen jalka-asentojen tutkiminen on esteetöntä. 

Varsojen liikkeiden esittäminen ajaen 

Liikkeiden esittäminen kärryistä on vapaaehtoista 2- ja 3-vuotialle varsoille kaikilla suunnilla niissä 

näyttelyissä, joissa mahdollisuudesta on ilmoitettu kutsussa. Vaihtoehtoisesti liikkeet voi esittää myös 

taluttaen. 

Ajaen esitettävälle varsalle on otettava kilpailuvakuutus. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa 

esitetäänkö varsa ajaen. 

Varusteiden ja valjastuksen pitää olla ravikilpailusääntöjen mukaiset. Ohjastajan on käytettävä kypärää, 

turvaliivin käyttöä suositellaan. Ohjastajalta ei vaadita ajolupakorttia. Ohjastaja on vastuussa siitä, että 

hänellä on asianmukaiset varusteet. 

Obersekin (mielellään liukusekki), potkuremmin ja suojien käyttö on sallittu. Kärryiksi suositellaan kilpa- tai 

hiittikärryjä, mutta valmennuskärrytkin käyvät. 

Varsoilla tulee olla numerot. Varsat menevät etusuoraa verryttelysuuntaan käynnissä, jolloin arvostellaan 

käyntiliikkeet niiltä varsoilta, joilla ei ole obersekkiä tai joilla liukusekki on auki. Varsat kulkevat kaarteeseen 

asti ja juoksevat etusuoran mitan yksitellen kilpailusuuntaan. Varsoille järjestetään kaarteeseen 

lähdönjärjestäjä, joka lähettää varsat n. minuutin välein juoksemaan. 

Loppuarvostelu 

Varsat kutsutaan loppuarvosteluun ikäluokka kerrallaan. Ne seisovat rinnakkain rivissä odottaen vuoroaan. 

Jokainen palkittava varsa saa ruusukkeen. Lopuksi otetaan parhaasta varsasta valokuva. 

Ennen kotiinlähtöä palautetaan numerolappu kansliaan, josta noudetaan myös hevosen passi sekä 

näyttelyarvostelulomake ja palkintotodistus. 

Varsojen pisteet ja palkitseminen 

Hevosjalostusliittojen järjestämissä näyttelyissä annetaan varsoille pisteet tyypistä, rungosta, jaloista, 

kavioista sekä käynti- ja juoksuliikkeistä. Pisteiden kokonaissumma määrää palkintoluokan. 

Kokonaisuus on kaikkein tärkein eikä siitä anneta erikseen pisteitä, mutta lautakunta havainnoi varsaa koko 

näyttelyn ajan. Palkitsemisessa otetaan huomioon varsan käytös näyttelypaikalla, joka voi nostaa tai laskea 

palkintoa sekä juuri ja juuri hyväksyttävissä olevat purenta- tai kivesviat, jotka laskevat palkintoa. 

Kesäihottumasta kärsivä jouhiaan hankaava varsa ei voi saada ensimmäistä palkintoa. Näin ollen aivan 

kaikkea ei voi nähdä pisteistä, vaan olisi luettava sanallinen lausunto ja nähtävä varsa koko näyttelyn ajan.  



 

PALKINTOJA KAJAANIN NÄYTTELYYN OVAT LAHJOITTANEET: 

 

 

HANKKIJA KAJAANI 

 

 

 

KAINUUN RAVIRATA OY 

 

 

 

LENTIIRAN TERWA 

 

 

 


