
www.finnishwarmblood.fi  www.hippos.fi  

 

 

 

 

 

 

Kilpailukutsu:  LAATUARVOSTELU 2020 

Paikka:   Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää 

Luokat:   Luokka 1 Estehevoset 24.10.2020 

Luokka 2 Askellajihevoset 25.10.2020 

Luokka 3 Kenttähevoset 24.-25.10.2020 

 

Osallistumissäännöt: 

 

1. Osallistumisoikeus 

Laatuarvosteluun voivat osallistua vuonna 2016 syntyneet lämminveriset 

ratsuhevoset ja vuonna 2015 syntyneet, varsoneet tammat, joilla ei ole varsa alla. 

Hevosen tulee olla: 

- FWB-kantakirjan pääosastoon merkitty ja polveutua jalostukseen hyväksytystä̈ 

isäoriista 

tai 

- Muuhun hyväksyttyyn kantakirjaan ensirekisteröity hevonen, mikä täyttää 

polveutumisvaatimukset 

 

Hevosen tulee olla merkitty Suomen Hippoksen rekisteriin ilmoittautumispäivään 

mennessä. Ainoastaan tietokantaan merkityllä̈ hevosella ei ole osallistumisoikeutta. 

 

2. Arvostelukohteet 

Estehevoset: Mittaus ja tunnistetiedot, esterata ja rakennearvostelu 

Askellajihevoset: Mittaus ja tunnistetiedot, askellajikoe ratsain ja rakennearvostelu 

Kenttähevoset: Mittaus ja tunnistetiedot, esterata, askellajikoe ratsain ja 

rakennearvostelu (esteradan jälkeen lauantaina).  

Tapahtuma on este- ja askellajihevosille 1-päiväinen, kenttähevosille 2-päiväinen.  
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3. Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu FWB-yhdistyksen sähköisellä lomakkeella 12.10.2020 klo 16.00 

mennessä. Lomake löytyy FWB-yhdistyksen sivuilta finnishwarmblood.fi. 

Jälki-ilmoittautuminen +50€ mahdollinen 18.10.2020 klo 16.00 asti. 

 

4. Osallistumismaksut 

Osallistumismaksu 100 €/hevonen (ilmoittautumismaksu 20 € + lähtömaksu 80 €), FWB-

yhdistyksen jäsenten hevoset 80 €/hevonen (ilmoittautumismaksu 20 € + lähtömaksu 60€). 

Osallistumismaksu maksetaan FWB-yhdistyksen tilille FI47 6601 0001 0199 42 viimeiseen 

ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuessa sitoudut maksamaanosallistumismaksun.  

Ilmoittautumisajan jälkeen perutuista ilmoittautumisista lähtömaksusta palautetaan puolet 

(50%) vain eläinlääkärin-/lääkärintodistusta vastaan. Ennen ilmoittautumisajan päättymistä 

perutut ilmoittautumiset eivät aiheuta ilmoittajalle kuluja. Peruutukset sähköpostilla 

info@finnishwarmblood.fi tai p. 050 562 6630/Jani Peltola. 

 

5. Palkinnot 

Laatuarvosteluun osallistuminen kerryttää parhaille FWB-este- ja –kouluhevosille 

kasvattajapisteitä, joiden perusteella ratsuhevosten kasvattajapalkinnot maksetaan. 

Palkinnot maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä 

osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta Maa- ja metsätalousministeriön kautta.  

Kymmenen parhaan FWB-este- ja kouluhevosen omistajalle maksetaan lisäksi rahapalkkio 

250 – 200 – 150 – 100 – 50 € 

Muihin kantakirjoihin ensirekisteröityjen hevosten palkinnot maksetaan sijoituksista 1.-5. 

(100 % omistajalle): 

170 – 150 – 130 – 80 – 50 € 

Palkintojenjakoon kutsutaan kaikki sijoittuneet ratsain. Palkintojenjaosta voi olla poissa 

ainoastaan puheenjohtajatuomarin luvalla. Kenttähevosten palkinto määräytyy parhaan 

sijoittumisen mukaan eli kenttähevonen kerää pisteet siitä lajista, jossa se sijoittuu 

paremmin. Paras este-, kenttä- ja askellajihevonen loimitetaan. Paras kenttähevonen 

määräytyy molempien päivien tuloskeskiarvon perusteella. 

 

6. Istumapaikkojen ennakkoon ostaminen 

Tapahtumaan on mahdollista ostaa ennakkoon istumapaikkoja parvelta. Paikat sijaisevat 

parvella pitkällä sivulla. Paikan hinta on 15€/istumapaikka. Paikkamyynnistä kertynyt 

summa käytetään lyhentämättömänä Laatuarvostelun parhaiden kasvattajien 

(este/askellaji) palkitsemiseen.  

Istumapaikat ovat myynnissä ainoastaan ennakkoon. Paikka varataan osoitteesta 

info@finnishwarmblood.fi ja maksetaan FWB-yhdistyksen tilille FI47 6601 0001 0199 42. 

Paikkoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään varausjärjestyksessä (paikka tulee olla 

maksettu, jotta varaus huomioidaan).  

Kyvyt Esiin –tilaisuuden istumapaikat myydään erikseen. 
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7. Muuta 

Lähtölistat julkaistaan FWB-yhdistyksen sivuilla viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. 

Muista ottaa numerolappu hevoselle mukaan. Tapahtumassa noudatetaan SRL:n 

kilpailusääntöjä. Hevosia ja esittäjiä ei vakuuteta järjestäjän toimesta. Tilaisuuteen 

osallistuminen tapahtuu hevosen omistajan ja kaikkien asianosaisten omalla vastuulla. 

 

8. Erikoisjärjestelyt 

Tapahtumassa noudatetaan viranomaisten suosituksia koronaan liittyen. Paikalle tulee 

saapua vain ehdottoman terveenä ja oireettomana.  

- muista turvaväli 1-2m myös tuttuihin ihmisiin, erityishuomio asiaan niin verryttelyalueella 

kuin katsomossakin 

- huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja tarvittaessa yski hihaan tai kertakäyttöiseen 

nenäliinaan 

- mittauspaikalla on kerrallaan yksi hevonen esittäjän ja korkeintaan yhden avustajan 

kanssa 

- kasvomaskin käyttöä suositellaan vähintään mittaustilanteessa, myös muissa 

välttämättömissä lähikontakteissa 

- mittaaja käyttää mittaustilanteessa kasvomaskia ja jokaisen hevosen jälkeen 

vaihdettavia kertakäyttöhanskoja 

Kiitos, että toimillasi arvostat muita osallistujia ja tapahtuman toimihenkilöitä 

mahdollistaen näin turvallisen tapahtuman kaikille sekä tapahtuman järjestämisen 

ylipäätään! 

 

9. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin 

Kilpailuiden johtaja: 24.-25.10.2020 Håkan Wahlman p. 040 544 2917 

Stewardit: Ilmoitetaan myöhemmin 

Tuomarit: Carl-Harry Frey (este), Mikael Forstén (este), Anne-Mari Pekonen (askellaji), 

Maria Colliander (askellaji), Annu Stenqvist (rakenne) 

 

Lisätietoja:   Askellajihevoset: Stella Hagelstam stella@stellahagelstam.fi p. 050 331 3035 

Este- ja kenttähevoset: Anja Lönnholtz anja.lonnholtz@gmail.com p. 0400 314878 

Jani Peltola info@finnishwarmblood.fi p. 050 562 6630 

Suomen Hippos ry Sanna Uotila sanna.uotila@hippos.fi p. 040 5062196 

http://www.finnishwarmblood.fi/
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1. Yleisiä ohjeita 

1.1 Osallistumisoikeus 

Laatuarvosteluun voivat osallistua 4-vuotiaat 

lämminveriset ratsuhevoset sekä 5-vuotiaat 

varsoneet tammat, joilla ei ole varsa alla. Hevosen 

tulee olla merkitty FWB-kantakirjan pääosastoon ja 

polveutua jalostukseen hyväksytyistä isäoriista. 

Myös muuhun hyväksyttyyn kantakirjaan 

ensirekisteröidyt hevoset, jotka täyttävät 

polveutumisvaatimukset, voivat osallistua. Kaikkien 

osallistuvien hevosten tulee olla rekisteröity 

jalostusohjesäännön mukaisesti Suomen 

Hippoksen rekisteriin ennen ilmoittautumisajan 

päättymistä. Tietokantaan merkityillä hevosilla ei 

ole osallistumisoikeutta.  

 

Liite 1 Hyväksytyt kantakirjat 

1.2 Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen tapahtuu FWB-yhdistyksen 

Internetsivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 12.10.2020. Jälki-

ilmoittautuminen mahdollista 18.10.2020 asti +50€ 

lisämaksulla. 

1.3 Osallistumismaksu ja peruutusehdot 

Laatuarvostelun osallistumismaksu on 100 

€/hevonen (ilmoittautumismaksu 20 € + lähtömaksu 

80 €), FWB-yhdistyksen jäsenten hevoset 80 

€/hevonen (ilmoittautumismaksu 20 € + lähtömaksu 

60 €). Osallistumismaksu maksetaan FWB-

yhdistyksen tilille FI47 6601 0001 0199 

42 viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. 

 

Ilmoittautuessa sitoudut maksamaan 

osallistumismaksun. Ilmoittautumisajan jälkeen 

perutuista ilmoittautumisista lähtömaksusta 

palautetaan puolet (50 %) vain eläinlääkärin-

/lääkärintodistusta vastaan. Ennen 

ilmoittautumisajan päättymistä perutut 

ilmoittautumiset eivät aiheuta ilmoittajalle kuluja. 

Maksukuitti tulee esittää ilmoittautuessa kansliaan! 

 

Peruutukset tulee ilmoittaa sähköpostilla 

info@finnishwarmblood.fi tai 050 562 6630/Jani 

Peltola. 

1.4 Hevosen ja ratsastajan varusteet 

Hevosella tulee olla numerolappu kaikissa 

osakokeissa. 

1.4.1 Rakennearvostelu 

Rakennearvostelussa hevonen esitetään 

suitsittuna, ilman satulaa ja suojia. Esittäjällä saa 

olla tarvittaessa liina/pitkä talutin. Esittäjällä ja 

avustajalla tulee olla kypärä päässä. 

1.4.2 Estekoe 

Ratsastajalla tulee olla SRL:n estekilpailusääntöjen 

mukainen asu.  

 

Estekokeessa hevosen tulee olla satuloitu ja 

suitsittu SRL:n esteratsastuskilpailuja koskevien 

sääntöjen mukaisesti. Etujaloissa sallitaan 

jännesuojat ja takajaloissa sallitaan SRL:n nuorten 

hevosten estesääntöjen mukaiset suojat. 

 

1.4.3 Askellajikoe 

Ratsastajalla tulee olla SRL:n 

kouluratsastuskilpailusääntöjen mukainen asu. 

Ratsastajalla saa olla kannukset ja/tai raippa.  

 

Askellajikokeessa hevonen tulee olla satuloitu ja 

suitsittu nivelkuolaimin SRL:n 

kouluratsastuskilpailuja koskevien sääntöjen 

mukaisesti. Apuohjat, suojat tai pintelit eivät ole 

sallittuja. 

 

1.5 Lääkintämääräykset ja rokotukset 

Tapahtumassa noudatetaan Suomen 

Ratsastajainliiton lääkintämääräyksiä. Järjestäjä 

suosittelee rokottamaan osallistuvat hevoset 

rokotussääntöjen mukaisesti. 

 

1.6 Steward 

Tapahtuman aikana paikalla on steward, joka 

valvoo sääntöjen noudattamista, turvallisuutta ja 

hevosten hyvinvointia. 

mailto:info@finnishwarmblood.fi
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2 Tapahtuman kulku 

2.1 Ilmoittautuminen 

Ennen suorituksen alkua ilmoittaudutaan kansliaan, 

missä esitetään hevospassi ja maksukuitti. Kanslia 

sijaitsee maneesin toisen kerroksen tuomaritilassa. 

2.2 Hevosen mittaus ja tunnistetietojen 

tarkistus  

Hevoset mitataan ja niiden tunnistetiedot 

tarkistetaan ennen arvostelun alkamista, 

viimeistään verryttelyyn mentäessä.  Mittauksessa 

esitetään hevospassi, josta tarkistetaan hevosen 

tunnistetietojen vastaavuus. Mittaus tapahtuu 

maneesissa verryttelyhallin ja tapahtuma-areenan 

välittömässä läheisyydessä. Hevonen esitetään 

suitsittuna, ilman satulaa ja suojia. 

2.3 Estehevoset 

2.3.1 Estekoe 

Estehevoset suorittavat esteradan, jossa hypätään 

kaksi kierrosta. Esteet koostuvat puomeista, lisäksi 

osassa käytetään erilaisia täytteitä. Esteessä 

numero 7 on vesimatto alla.  

 

Ensimmäisellä kierroksella hypätään esteet 1-6. 

Esteiden korkeus on 90 - 100 cm. Toisella 

kierroksella hypätään esteet 1-7. Toisella 

kierroksella tuomarit voivat nostaa esteet 3 ja 4. 

Tarvittaessa ratsukko hyppää vielä linjan 3-4 

kolmannen kerran korotettuna.  

 

Estekokeessa arvioidaan 1. tekniikka, 2. 

kapasiteetti, 3. ratsastettavuus ja 4. laukka. Kaikki 

kohdat arvioidaan lineaarisella profiloinnilla. Lisäksi 

arvostelukohdista annetaan pisteet 4-10, pisteet 

annetaan yhden desimaalin tarkkuudella. 

 

Liite 2 Esterata 

2.3.2 Rakennearvostelu, estehevoset 

Heti estekokeen päätyttyä suoritetaan 

rakennearvostelu. Avustajan on hyvä olla mukana, 

jotta varusteiden riisuminen käy sulavasti ja 

turvallisesti. 

Rakennearvostelussa hevonen esitetään ensin 

sivukuva tuomariin päin. Sen jälkeen käynti ja ravi 

esitetään suoralla uralla ohjeiden mukaan.  

 

Rakenteesta arvioidaan 1. tyyppi, 2. pää, kaula ja 

runko, 3. jalat ja liikkeiden säännöllisyys. 

Ominaisuuksista tehdään lineaarinen profilointi ja 

arvostelukohdat pisteytetään asteikolla 4-10, 

puolikkaita pisteitä voidaan käyttää. 

 

2.3.3 Pistelasku, estehevoset 

Estehevosten tulokset ja järjestys määräytyvät 

kahden estekierroksen perusteella laskettavan 

yhteispistemäärän perusteella. Rakennepisteet 

otetaan huomioon ensimmäisen kierroksen 

pisteytyksessä. 

 

RAK rakenne (1.tyyppi, 2. pää, kaula, runko, 3. 

jalat ja liikkeiden säännöllisyys) / 3  

T tekniikka 

KA kapasiteetti 

RA ratsastettavuus 

L laukka 

 

Ensimmäinen kierros:  

 T + KA + RA + L + RAK                                     

                 5 

Toinen kierros:                                     

T +KA + RA + L 

            4 

 

Kokonaispisteet:  

Ensimmäinen kierros + toinen kierros 

2 

2.4 Askellajihevoset 

2.4.1 Askellajikoe 

Askellajihevoset suorittavat askellajikokeena 

kouluratsastusohjelman. Ohjelma ratsastetaan 

yksilöohjelmana. Seuraava ratsukko pääsee 

valmistautumaan areenan puolelle edellisen 

ratsukon siirtyessä radan puolelle. 

 

Askellajikokeessa ominaisuudet arvioidaan 

lineaarisen profiloinnin avulla ja pisteytetään 1. 

käynti, 2. ravi., 3. laukka, 4. kuuliaisuus ja 5. 
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yleisvaikutelma. Lisäksi arvostelukohdista 

annetaan pisteet 4-10, pisteet annetaan yhden 

desimaalin tarkkuudella.  

 

Liite 3 Askellajiohjelma 

 

2.4.2 Rakennearvostelu 

Askellajikokeen päätyttyä suoritetaan 

rakennearvostelu. Avustajan on hyvä olla mukana, 

jotta varusteiden riisuminen käy sulavasti ja 

turvallisesti. Rakennearvostelussa hevonen 

esitetään tuomarille ensin sivukuva tuomaria kohti. 

Sen jälkeen käynti ja ravi esitetään suoralla uralla 

ohjeiden mukaan.  

 

Rakenteesta arvioidaan 1. tyyppi, 2. pää, kaula ja 

runko, 3. jalat ja liikkeiden säännöllisyys. 

Ominaisuuksista tehdään lineaarinen profilointi ja 

arvostelukohdat pisteytetään asteikolla 4-10, 

puolikkaita pisteitä voidaan käyttää. 

 

2.4.3 Pistelasku, askellajihevoset 

Askellajihevosten tulokset ja järjestys määräytyvät 

askellajikokeesta ja rakennearvostelusta 

laskettavan yhteispistemäärän perusteella.  

 

 

RAK rakenne (1.tyyppi, 2. pää, kaula, runko, 3. 

jalat ja liikkeiden säännöllisyys) / 3  

K käynti 

R ravi 

L laukka 

KU kuuliaisuus 

Y yleisvaikutelma 

 

Kokonaispisteet: 

K + R + L + KU + Y + RAK 

                    6 

 

2.5 Kenttähevoset 

Kenttähevoset suorittavat Laatuarvostelun 

kaksipäiväisenä. Ensimmäisenä päivänä ne 

mitataan, niiden tunnistetiedot tarkistetaan ja ne 

suorittavat estekokeen sekä rakennearvostelun 

(kts. kohta 2.3).  

Toisena päivänä vuorossa on askellajikoe (kts. 

kohta 2.4). Askellajikokeen keskiarvoon lasketaan 

mukaan rakennearvostelun tulos ensimmäiseltä 

päivältä. 

Kenttähevoset sijoittuvat molempina päivinä 

normaalisti muiden osallistujien joukkoon, mutta 

niiden lopputulos määräytyy osakokeiden 

keskiarvon mukaisesti.  

3 Palkitseminen ja tulokset 

 

Askellaji-, este- ja kenttähevoset palkitaan omina 

ryhminään lopputulosten perusteella. 

Kenttähevosten mahdolliset rahapalkkiot 

maksetaan kuitenkin paremman osakokeen 

sijoituksen mukaan. Jos sijoitus on molempina 

päivinä sama, otetaan huomioon estepäivän tulos.  

 

Tapahtuman tulokset ovat lopullisia ja julkisia.  

 

3.1 Palkinnot 

Laatuarvostelun FWB-hevosten parhaimmisto 

kerryttää itselleen kasvattajapisteitä, joiden 

perusteella maksetaan kasvattajapalkinnot. 

Suomen Hippos ry maksaa kasvattajapalkinnot 

Veikkaus Oy:n tuotoista hevoskasvatukseen 

kohdennettavasta osuudesta Maa- ja 

metsätalousministeriön kautta. 

 

Kymmenen parhaan FWB-hevosen omistajalle 

maksetaan lisäksi rahapalkkio 250 – 200 – 150 – 

100 – 50 €. 

 

Muihin kantakirjoihin ensirekisteröidyille hevosille 

maksetaan sijoitussäännön mukaan: 170 – 150 – 

130 – 100 – 80 – 50 €. Palkinnot maksetaan 

hevosen omistajalle. 

 

Suomen Hippos ry lahjoittaa parhaalle FWB-

estehevoselle ja parhaalle FWB-askellajihevoselle 

palkintolautaset. FWB-tammat saavat hyväksytystä 

suorituksesta FWB-yhdistyksen myöntämän 

suoritusdiplomin. 
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Palkintojenjakoon kutsutaan kaikki sijoittuneet ja 

palkintojenjakoon saavutaan ratsain. 

Palkintojenjaosta voi olla poissa ainoastaan 

puheenjohtajatuomarin luvalla. Mahdollisia 

esinepalkintoja ei postiteta jälkikäteen. 

 

4 Lineaarinen profilointi 

Laatuarvostelussa käytetään kaikkien 

ominaisuuksien arvioinnissa lineaarista profilointia. 

Lineaarisessa profiloinnissa ei pyritä arvioimaan, 

onko hevonen hyvä tai heikko jonkin tietyn 

ominaisuuden suhteen, vaan järjestelmä pohjautuu 

hevosen ominaisuuksien kuvailuun. Tavoitteena on 

tehdä hevosesta tuoteseloste. 

 

Lineaarisessa profiloinnissa ominaisuudet 

kuvaillaan yhdeksänportaisella asteikolla A-I. 

Vertailutasona käytetään populaation keskiarvoja. 

 

Lineaarisen profiloinnin tavoitteena on tuottaa 

hevosista tarkempaa informaatiota sekä hevosen 

omistajan, että kantakirjan käyttöön.  

 

5 Valitusoikeus 

Laatuarvostelun lopputuloksesta ei voi valittaa. 

Mikäli tilaisuutta ei ole toteutettu tapahtuman 

voimassa olevien sääntöjen 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 

Suomen Hippokseen. Valitukset käsittelee Suomen 

Hippos ry:n Ratsu- ja ponivaliokunta ja FWB-

yhdistyksen hallitus.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOJA 

 

FWB-yhdistys 

Jani Peltola 

info@finnishwarmblood.fi 

p. 050 562 6630 

 

Suomen Hippos ry 

Sanna Uotila 

sanna.uotila@hippos.fi 

p. 040 506 2196 
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