
 

 

 

Osallistujatiedote 

42. KANSALLINEN PONINÄYTTELY 
Ypäjän Derbykenttä 10.-11.8.2019 

 

 

 

Lue tämä tiedote huolellisesti ja ota se mukaan näyttelyyn! 

Aikataulut, osallistujalistat, ajo-ohjeet ja aluekartta löytyvät 

PONY:n kotisivuilta www.poninayttely.com sekä näyttelyn käsiohjelmasta. 

Poisjäännit 

Ilmoita poisjäännistä viimeistään perjantaina 9.8. sähköpostilla osoitteeseen 
ilmoittautumiset@poninayttely.com. Muista perua myös mahdolliset majoitus- ja  
karsinavarauksesi.  

Ilmoittautumismaksu palautetaan sääntöjen mukaisesti vain eläinlääkärin todistusta vastaan. 
Todistuksen voi toimittaa yhdessä tilinumeron kanssa osoitteeseen annebackman@luukku.com.  
Maksuja ei palauteta näyttelyn aikana kansliasta. 

Karsinat ja majoitus 

Hevosopistolta saa nettivaraamon kautta varattuna karsinat ja majoitukset Poninäyttelyyn 
kampanjakoodilla KISA2019 seuraavilla hinnoilla: 
- karsina 25€/yö 
- 2 hh Kurssikeskus/Lumme 60€/yö 
- 2 hh Puolukka/Kanerva -solu 80€/yö 
- 1-4 henkeä Porkkana-huoneisto 125€/yö 

https://cloud.hotellinx.com/NetReservationsHevosopisto 

Sähköpaikkaa hevos- tai matkailuautolle voi tiedustella Hevosopiston majoitusvastaanotosta. Jos 
tarvitset karsinapaikkaa ponille la-su väliseksi yöksi, ota myös yhteyttä majoitusvastaanottoon: 
reception@hevosopisto.fi tai 02 7602 201. Varauksen tehneet saavat Hevosopistolta oman 
ohjeistuksen sähköpostilla. 

Hotelleja Forssassa: Scandic Forssa, Hotelli Maakunta, Hotelli Koskenniska. 

Muita majoitusvaihtoehtoja Ypäjällä mm. 
https://www.paija.fi/fi/etusivu/ 
https://www.myllykylantila.fi/ 
http://www.villaemilia.fi/majoitus/majatalo-ja-ravintola-villa-emilia-majoitus/ 
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Hevosten kulkeminen tallialueelta näyttelyalueelle tapahtuu Hevosjalostuslaitoksen 
alikulkukäytävän kautta. Alikulku on Ypäjän Hevossairaalan vieressä itäpuolella.  

Hevostrailereiden ja –autojen pysäköinti 

Hevoskuljetusten pysäköintialue on Derbykentän Kartanonkyläntien päässä. Hevosautot 
pysäköidään sorakentälle ja hevostrailerit aidatulle laidunalueelle. Tutustu aluekarttaan kotisivuilla 
ja seuraa opasteita.  

Turvallisuus 

Noudata huomioliiveihin pukeutuneiden järjestyksenvalvojien ja näyttelyn toimihenkilöiden 
ohjeita. Ensiapupakkaus ja ensiaputaitoista henkilökuntaa löytyy kansliasta.  

Poneja saa kuljettaa vain niille varatuilla alueilla. Älä vie poniasi yleisöalueelle! Derbykentällä 
oleville kehien odotusalueille on pääsy ainoastaan ponin esittäjällä ja hoitajalla/omistajalla. 
Odotusalueet ovat Derbykentällä, metsän puoleisella pitkällä sivulla. Ystävät ja muut tukijoukot 
voivat olla kuitenkin lähellä, mutta kiinteän aidan ulkopuolella. Odotusalueelle ei kannata mennä 
liian aikaisin, ponia voi verrytellä ja viimeistellä myös Derbykentän ulkopuolella olevalla 
nurmikentällä. Tutustu kotisivuilta ja näyttelyluettelosta löytyvään näyttelyalueen karttaan. 

Vaaratilanteiden välttämiseksi varmista, että ponisi on esittäjän hallinnassa.  

Alueella liikkuu steward, joka huolehtii näyttelyssä siitä, että kaikki noudattavat sääntöjä, 
turvallisuudesta huolehditaan ja ennen kaikkea siitä, että poneja kohdellaan hyvin. Tarvittaessa 
steward opastaa osallistujia. Hän voi myös raportoida tapauksista eteenpäin näyttelyn johtajalle. 

Kanslia  

Kanslia sijaitsee Derbykentän katsomon päädyssä, samassa rakennuksessa ravintola Ajomestarin 
kanssa. Kanslia aukeaa sekä lauantaina että sunnuntaina tuntia ennen näyttelyn alkua.  

Ilmoittautuminen läsnä olevaksi 

Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään tuntia ennen luokan arvioitua alkamisaikaa kansliassa. 
Huomaathan, että Hippoksen kehään ilmoitetuille nuorille on myös oma erillinen 
ilmoittautuminen Hippoksen mittauspaikan yhteydessä pysäköintialueen lähellä olevissa 
valjastuskatoksissa. 

Numerolaput ja arvostelupöytäkirjat 

Saat ilmoittautumisen yhteydessä kansliasta poniesi numerolaput. Käytä näyttelyssä ainoastaan 
PONYn numerolappuja, jotka kiinnitetään esittäjän selkään. Esittäjällä on oltava oikea numero 
näkyvissä kehässä. Numerot on ehdottomasti palautettava kansliaan. Palauttaessasi numerolaput 
kansliaan saat poniesi arvostelupöytäkirjat.  

Näyttelyalue 

Derbykentälle näyttelykehiin kuljetaan sen itäpäädystä, hevoskuljetusten pysäköintialueelta.  



 

 

Ponien lanta tulee kerätä alueelta välittömästi. Jokainen vastaa käsittelemänsä ponin jälkien 
siivoamisesta. Alueelle on sijoitettu talikoita ja kottikärryjä. 

Vesipiste sijaitsee Derbykentän itäpäässä, mökin seinässä. 

Hevosautojen parkkipaikalla on käytössä bajamaja. Varsinaiset WC-tilat ovat näyttelyalueella 
samassa rakennuksessa ravintola Ajomestarin kanssa.  

Pukeutuminen ja ponin varusteet sekä muuta huomioitavaa 

Vaatteissa tai varusteissa ei saa olla ponin, tallin tai kasvattajan nimeä eikä mainoksia.  

Esittäjän tulee olla siististi pukeutunut. Hyvä vaihtoehto on esimerkiksi suorat housut, paitapusero 
ja liivi. Kiinnitä huomiota myös väreihin. Jalkineiksi sopivat esimerkiksi siistit kengät joissa on hyvä 
juosta. 

Poni tulee esittää sille sopivissa varusteissa, jotka ovat ehjiä ja kestäviä. Yli 1‐vuotiaat oriit tulee 
esittää suitsittuna ja riittävän pitkällä taluttimella.  

Alkuperäisrotujen poneja ei saa letittää näyttelyyn. Ainoastaan welsh part bredit ja ratsuponit saa 
letittää. 

Ponin omistaja/näytteilleasettaja/esittäjä ei saa lähestyä tuomaria näyttelyn aikana kehän 
ulkopuolella ennen kuin omien ponien arvostelu on kokonaan ohi. Ponin 
omistajan/näytteilleasettajan/esittäjän tulee kaikissa tilanteissa käyttäytyä asiallisesti tuomaria, 
toimihenkilöitä ja muita osallistujia kohtaan. Epäasiallinen käytös tai kielenkäyttö kehässä tai 
kehän ulkopuolella ei ole hyväksyttävää missään olosuhteissa.  

Esittäminen 

Kehien sijainti selviää näyttelyluettelon aluekartasta. Kehän numero on merkitty myös 
yleisöalueen puolelle sekä ponien sisäänkäynnin yhteyteen. 

Pidä mielessä käsittelemäsi ponin numero. Kuulutukset ovat vain ponin numerolla, koko nimellä 
vasta arvostelun päätyttyä. Esittäjällä tulee olla oikea numero näkyvillä ollessaan kehässä ponin 
kanssa. 

Esittäjä on vastuussa siitä, että poni on kehässä oikeaan aikaan. Aikatauluun voi tulla pieniä 
muutoksia, joten seuraa kehän tapahtumia ja ole paikalla arvostelun alkaessa. Varaa riittävästi 
aikaa siirtymiseen talli- tai pysäköintialueelta näyttelykehään.  

Kaikki luokan ponit esitetään ensin yhtenä ryhmänä, jonka jälkeen seuraa yksilöarvostelu. Poni 
asetetaan seisomaan harjaton puoli tuomariin päin noin 5 m päähän. Ponin tulee seistä 
ryhdikkäästi ja rauhallisesti. Merkin saatuasi kävelytä ponia reippaasti suoraan poispäin 
tuomarista, käännä kääntöpisteessä oikealle ja jatka ravissa suoraan kohti tuomaria. Jatka ravia 
tuomarin ohi ympäri kehää omalle paikallesi kaartoon. Kun koko luokka on arvosteltu, tuomari voi 
katsoa poneja vielä ryhmänä ennen lopullisten sijoitusten julkaisemista.  

Seuraa tuomarin ja kehäavustajan ohjeita. Tuomari saattaa pyytää ponit esitettäväksi myös esim. 
kolmiolla.  



 

 

Suomen Hippoksen kehät 

Poninsa myös Hippoksen kehään ilmoittaneet saavat ohjeet Hippokselta sähköpostitse. Ennen 
näyttelyä tiedusteluihin vastaa Tea Niemi, puh.  020 760 5258. Näyttelyn aikana kanslian 
puhelinnumero on 040 7381815.   

Hippoksen kehään ilmoitetut ponit käyvät ennen arvostelua mittauksessa alueen sisäänajon 
vasemmalla puolella lähellä hevoskuljetuspysäköintiä olevassa katoksessa, jossa on Hippoksen 
kanslia. 

Minishetlanninponien ja suomenpienhevosten mittaus 

Mittauspiste sijaitsee katoksessa hevoskuljetuspysäköinnin vieressä (Hevosraitti 10). 

Jos minishetlanninponilla ei ole mittaustodistusta, se tulee mitata ennen oman luokan alkua. 
Kaikki suomenpienhevoset mitataan ennen rodun arvostelun alkua. 

Lauantaina minishetlanninponit mittaa Suomen Hippoksen mittaaja. Mittauspiste on avoinna 
Hippoksen kehän aukioloajan. 

Myös muilla poneilla on mahdollisuus saada sunnuntaina virallinen mittaustodistus. Mittaukseen 
ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, mittaukseen voi mennä 11.30-13.15 välisenä aikana. Mittaajana 
toimii ell. Soile Pakkanen. Mittaus maksaa 30 euroa ja se maksetaan käteisellä paikan päällä. 

Ratsastusluokat 

Ratsastusluokat arvostellaan nurmikentällä, kehässä 4. Verryttely tapahtuu Derbykentän 
viereisellä ruohokentällä. Otathan tämän huomioon, jos ponisi tarvitsee nurmihokkeja. 

Ratsastusluokkiin löytyy vinkkejä ja päivitettyjä ohjeita PONY:n kotisivuilta osoitteesta 
https://poninayttely.com/ohjelmat/ratsastusluokat/  

Osallistujia pyydetään huomioimaan, että yksilösuorituksen pituus saa olla MAX. 4-5 min, 
mieluiten n. 2 min. erityisesti vaikeassa ratsastusluokassa, jossa on paljon osallistujia. Ohje 
ohjelmaksi löytyy Poninäyttelyn nettisivuilta https://poninayttely.com/ohjelmat/ratsastusluokat/ 

Vaikeassa ratsastusluokassa ponit esitetään tänä vuonna myös maasta käsin. Osallistujat 
tarvitsevat tätä osiota varten avustajan, groomin, riisumaan ponin varusteita ja auttamaan 
uudelleen satuloinnissa. Maasta esitetty osuus n. 1 min./poni. 

Voittajat ja toiseksi sijoittuneet ratsukot luokista 20 ja 21 osallistuvat Mini Ridden Championin 
valintaan. Ridden Championin ja Reserve Ridden Championin valintaan osallistuvat voittajat ja 
toiseksi sijoittuneet ratsukot luokista 22-24. 

Ohjasajo, Ajoluokka ja Poniagility  

Ohjasajo‐ ja ajoluokat sekä agility järjestetään hiekkapohjaisilla kentillä raviradan keskellä. 

Junior Handler, MiniJunior Handler ja SuperMiniJunior Handler ‐kilpailut 

Handler-kilpailut järjestetään kehässä 5.  

Handler‐kilpailun järjestelyistä vastaa Suomen Shetlanninponiyhdistys ry. 

https://poninayttely.com/ohjelmat/ratsastusluokat/
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Kaikkien käyttöluokkien ohjeistus löytyy PONY:n sivuilta: 
https://poninayttely.com/ohjelmat/kayttoluokat/ 

Parhaiden valinnat 

Esittäjä on vastuussa, että poni on ajoissa paikalla, jos se on oikeutettu jatkoon. Jatkoon menevät 
luokkavoittajat ja I palkinnolla palkitut 2. sijoittuneet luokistaan. Voit tutustua etukäteen ”Jatkoon 
määräytyminen”-kaavioon PONY:n nettisivuilla. Jos ponisi voittaa tai sijoittuu luokassaan toiseksi I 
palkinnolla, niin jää odottamaan seuraavaa vaihetta. Jos et ole varma, niin kysy apua 
kehäavustajalta tai sisäänheittäjältä.  

Lauantaina valitaan rotujen parhaista nuorista näyttelyn paras nuori poni (Overall Champion 
Young Pony), joka jatkaa sunnuntain Supreme Champion -kilpailuun. Näyttelyn parhaan nuoren 
valintaan osallistuminen edellyttää, että poni palkittiin I-palkinnolla. Jokaisessa rodussa palkitaan 
lisäksi erikseen paras Suomessa syntynyt nuori poni. 

Jos rodun parhaaksi varsaksi tai veteraaniksi valikoitunut poni palkitaan II palkinnolla, se saa 
palkintonsa heti luokkansa palkitsemisen yhteydessä. Tällainen tilanne saattaa tulla, jos esim. 
muita kilpailijoita ei ole. Jos varsa tai veteraani palkitaan I palkinnolla, se jatkaa kilpailua rotunsa 
Champion-kehässä ja palkitaan rodun Champion-valintojen yhteydessä. Poikkeuksena tähän 
shetlanninponien Champion-varsa, joka valitaan ja palkitaan heti varsaluokkien arvostelun jälkeen. 

Rodun Champion-tittelistä kilpailevat rodun paras nuori poni (Champion Young Pony, halutessa 
myös toiseksi sijoittunut), sekä kaikki luokkavoittajat ja luokissa toiseksi sijoittuneet, jos ne on 
palkittu I-palkinnolla. Champion-kehässä jaetaan myös ne kierto- ja kunniapalkinnot, joita ei 
jaeta jo jonkun tietyn luokan yhteydessä. 

Sunnuntaina rotunsa paras varsa (Champin Foal) ja veteraani (Champion Veteran Pony) jatkavat 
näyttelyn parhaan varsan (Overall Champion Foal) ja veteraanin (Overall Champion Veteran Pony) 
valintaan edellyttäen että ne on palkittu I palkinnolla.  

Supreme Champion –valinta järjestetään sunnuntaina näyttelyn lopuksi, kun kaikkien rotujen 
arvostelu on valmis. Valintaan osallistuvat kunkin rodun Championit, näyttelyn Overall Champion 
Young Pony, Overall Champion Foal ja Overall Champion Veteran Pony.  

Tuomareiden päätökset ovat kaikissa tapauksissa lopullisia, eikä niistä̈ voi valittaa. 

Rotuyhdistykset, kasvattajat, juhlajulkaisutoimikunta sekä Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto 
ja näyttelyä tukeneet yritykset ovat lahjoittaneet luokkiin erikoispalkintoja ja kiertopalkintoja.  

Suomen Hippos maksaa parhaille poneille rahapalkinnot. 

Lisätietoja palkinnoista ja palkitsemisesta löytyy PONY:n kotisivuilta ja käsiohjelmasta. 

Valokuvaus 

Rotuyhdistyksen kehäänsä nimeämä kuvaaja kuvaa ponit kehässä.  

Kuvia voi tiedustella ostettavaksi näyttelyn jälkeen suoraan kuvaajilta. Julkaisemme linkit 
kuvaajien kuvagallerioihin PONY:n sivuilla näyttelyn jälkeen. 

Kuvaamme myös käyttö- ja handlerluokissa. Jos et halua, että lapsestasi/ponista julkaistaan kuvia 
PONY:n kotisivuilla tai viestintäkanavissa, ilmoita tästä kirjallisesti kansliaan ilmoittautumisen 
yhteydessä.  

https://poninayttely.com/ohjelmat/kayttoluokat/


 

 

Tärkeitä puhelinnumeroita 

Kanslia (PONY) 041 544 6471 (Katja Mauno) 
 

Kanslia (Suomen Hippos) ennen näyttelyä 020 760 5258, näyttelyn 
aikana 040 7381815 (Tea Niemi) 

Näyttelyn johtaja    0400 658181 (Tuula Pyöriä) 

Hevosopiston majoitusvastaanotto  02 7602 201 

Päivystävä eläinlääkäri, Forssan seudun ky 03 4191 2300 pe klo 16.00 – ma klo 8.00  

 

 

Tervetuloa näyttelyyn! 

 

 

 


