
Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry      

c/o Susanna Mastokangas 
Joupinkuja 2 a 9, 62200 Kauhava 
 

 TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

 Yleistä 

Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry pyrkii kehittämään alueensa hevostaloutta 

sääntöjensä edellyttämällä tavalla. Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten 

jalostuksessa pidetään tavoitteena juoksijaominaisuuksien kehittämistä ja lisäksi 

suomenhevosten osalta työhevosominaisuuksien säilyttämistä. Pyritään myös auttamaan 

pienhevosten sekä ratsujen ja ponien tunnetuksi tekemistä. Edistetään hevosalaa 

maksuttoman neuvonnan avulla ja varmistetaan että alueemme toiminta on vastuullista ja 

kavioeläimet voivat hyvin niin kotitiloilla kuin tapahtumissakin. 

Jalostustoiminta 

Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry järjestää jäsenseurojensa kanssa yhden tamma- ja 

varsanäyttelyn Kaustisella syksyllä 2022. Näyttelyissä jalostusarvostellaan juoksijasuunnan 

lämminveri- ja suomenhevostammoja sekä kaikille suunnille 1-3-vuotiaita 

suomenhevosvarsoja ja 1-2-vuotiaita lämminverivarsoja. Liitto palkitsee yhdessä Suomen 

Hippos ry: n kanssa näyttelyiden kaikki varsat ruusukkeella, Keski-Pohjanmaan 

Hevosjalostusliitto ry palkitsee yhdessä sponsoreiden kanssa näyttelyn parhaan varsan sekä 

esittäjän.  

 Näyttelyiden yhteydessä sekä kotikäynneillä tunnistetaan varsoja, tuontihevosia, ratsuja ja 

poneja sekä muita kavioeläimiä. Tunnistamisessa kirjataan hevosen väri ja merkit, 

asennetaan mikrosiru hevosen tunnistusta varten sekä otetaan jouhinäyte polveutumisen 

määrittämiseksi. Samalla neuvotaan ja opastetaan hevosen kasvattamiseen ja omistamiseen 

liittyvissä asioissa. Nämä asiat ovat tärkeitä neuvonnan, eläinsuojelun, vastuullisuuden ja 

alan tunnetuksi tekemisen vuoksi. 

Kilpailutoiminta 

Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ei harjoita varsinaista kilpailutoimintaa, mutta 

puolestaan tukee sitä voimakkaasti avustaen ja suunnitellen yhdessä jäsenseurojen kanssa 

ravikilpailuja ja harjoitusraveja. Liiton alueella ajetaan useammalla raviradalla kesä-, ja 

paikallisraveja ja ne ovat oikeutettuja Suomen Hippoksen tukeen.  Radat hakevat itse 

tukensa Suomen Hippoksesta. Hevosjalostusliitto avustaa paikallisravien sarjojen 

tallentamisessa ja ottaa vastaan ravien ilmoittautumiset yhdessä raviradan henkilökunnan 

kanssa sekä avustaa ravien toimihenkilöiden hankkimisessa maksutta. Myös kesäravien 

järjestelyissä autetaan pientä korvausta vastaan. Alueella on neljä harjoitusrataa, jotka 

saavat Hippoksen avustusta.  

K-P: n hevosjalostusliitto palkitsee vuosittain kevätkokouksen yhteydessä parhaiten 

menestyneet hevoset. Palkitsemisrajat ovat vuodesta 2013 lähtien seuraavat: 



Lämminveriset, jotka alittavat ensimmäisen kerran 1.15.0 sekä 1.13,0 sekä kolmevuotiaat, 

jotka alittavat 1.16,0. Suomenhevoset, jotka alittavat ensimmäisen kerran 1.30.0 ja 1.25.0. 

Neuvonta ja muu toiminta 

Keväällä 2022 järjestetään Kaustisella C-ajolupakurssi ja heti perään Poniajolupakurssi 

toukokuussa. Vastuuvalmentajakoulutus pidetään tarpeen vaatiessa vuoden mittaan. 

Ilman palkintorahaa jääneitä poniohjastajia muistetaan alueemme kesä-, ja paikallisraveissa 

lahjakortein sekä lisäksi palkitaan ravien edustavin poni- ja hevosvaljakko. 

Toiminnanjohtaja on Kaustisen Seudun nuorisovastaava ja organisoi toimintaa ja tapahtumia 

alueemme hevosnuorille yhteistyössä Kaustisen Seudun raviseuran ja KPEDU Kaustisen 

kanssa.  

Kurssi- ja koulutustoimintaa järjestetään yhdessä jäsenseurojen ja KPEDU Kaustisen sekä 

yhteistyössä muiden Hevosjalostusliittojen kanssa. Tärkeänä osana koulutuksissa on 

hyvinvoiva hevonen ja hyvinvoiva tallinpitäjä, tähän kiinnitetäänkin erityistä huomiota 

neuvonnan näkökulmasta.  

 Tunnistaja neuvoo tunnistuskäyntien yhteydessä eläinten hyvinvointiin ja talliolosuhteisiin 

liittyvissä asioissa, samoin kuin kaikesta hevosiin liittyvästä toiminnasta ja säädöksistä sekä 

lakipykälistä. Myös puhelimitse ja sähköpostitse toiminnanjohtaja on tavoitettavissa lähes 

kaiken aikaa. Kaikessa neuvonnassa ja ohjeistuksissa noudatetaan ja seurataan 

Ruokaviraston ohjeita ja suosituksia sekä toimitaan Hippoksen sääntöjen ja strategian 

puitteissa.  

Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry: n johtokunta vastaa ja huolehtii liiton toimintojen, 

talouden ja omaisuuden hoitamisesta. 

Toimihenkilön tehtävät 

Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliiton toimisto on Toiminnanjohtajan kotona, josta käsin 

hoidetaan liiton maksu-, puhelin- ja sähköpostiliikenne sekä muut toimistotyöt, joihin 

kuuluvat myös toimintasuunnitelman tekeminen, talousarvion ja toimintakertomuksen 

laadinta, ajolupakurssien ja näyttelyiden valmistelu ja niihin liittyvät paperityöt, astutus- ja 

varsatietojen rekisteröinti, Hippoksen Teams kokoukset ja koulutukset sekä raportoinnit.  

Liikkuvan työn osalta Susanna Mastokangas vastaa hevosten tunnistamisista, tallikohtaisista 

neuvontakäynneistä, ajolupakurssien, näyttelyiden ja ravien käytännön asioista sekä hoitaa 

talli- ja hevostarkastukset. Aputunnistajana toimii tarvittaessa Anne Saarikettu. 

Koulutus 

Keski-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry lähettää näyttelylautakunnan jäsenet 

koulutuspäiville ja osallistuu myös Suomen Hippoksen järjestämille Jalostuspäiville. Lisäksi 

osallistutaan Suomen Hippoksen ja muiden tahojen järjestämiin koulutustilaisuuksiin kuten 

mm. vuosittaiseen kaksipäiväiseen Liittoparlamenttiin. Keski-Pohjanmaan HJL järjestää 

mahdollisuuksien mukaan jäsenilleen koulutustilaisuuksia ja luentoja sekä opintomatkoja. 


