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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on tehty osana Hämeen ammattikorkeakoulun hevostalouden agrologin 

opintoja. Aihe on valikoitunut tekijän omasta kiinnostuksesta rotua kohtaan ja halusta tietää 

enemmän sen tilanteesta.  

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää gotlanninrussponien populaation kehitystä 

Suomessa. Käsittelyssä on rodun historia, tilanne nykypäivänä sekä se, mihin tulevaisuudessa 

mahdollisesti voitaisiin edetä. Käydään myös hieman läpi rodun tilannetta Ruotsissa, jotta 

voimme vertailla sitä Suomen populaatioon. 

Gotlanninrussponien käyttömahdollisuudet ovat hyvin laajat, mikä tekeekin siitä suositun 

harrastusponin. Samalla kun gotlanninruss on nopea raviponi, se taipuu myös hyvin koulu- ja 

esteratsastukseen. Ponin kanssa harrastaessa vain oma mielikuvitus on rajana, sillä poni 

soveltuu lajiin kuin lajiin. 

Aiempaa selvitystä gotlanninrussponien populaation kehityksestä ei ole tehty, joten 

tilanteen selvittäminen on tästäkin syystä ajankohtaista. Populaatio ei ole Suomessa suuri, 

joten myös suunnitelmia sen tulevaisuuden kannalta tulisi tehdä. Geneettinen kanta 

suppenee helposti pienessä populaatiossa ja tilanteeseen tulisi reagoida samalla ajatuksella 

kuin esimerkiksi suomenhevosten sukulaistumiseen. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestö 

Suomen Hippos ry. Suomen Hippos ry on toimittanut materiaaleja gotlanninruss ponien 

sukusiitosasteista, näyttely- ja ravituloksista sekä niiden perustietoja. Näitä materiaaleja 

käydään läpi tässä opinnäytetyössä, jotta saadaan selville ponien populaation tilannetta tällä 

hetkellä. 
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2 Gotlanninrussponi 

Kuvassa 1 on kuvattu rotumääritelmän mukainen gotlanninrussponi. Poni on siis 

rakenteeltaan nimenomaan sellainen, kuin ihanteellisen gotlanninrussponin halutaankin 

olevan.  

Kuva 1 Rotumääritelmän mukainen gotlanninrussponi (Sallis Lindqvist, 2020). 

 

Gotlanninrussponi, jäljempänä kutsuttu myös nimellä russponi, on alkuperältään Ruotsin 

Gotlannin saarelta oleva ponirotu. Se on ensimmäinen ponirotu, joka on tuotu Suomeen ja 

Suomessa rodulle onkin avattu kantakirja jo vuonna 1956. Suomessa on tällä hetkellä noin 

400 rekisterissä olevaa russponia. Rotuun syntyy vuosittain lisää noin 30 varsaa. (Suomen 

Hippos ry, n.d. a)  

Russponin ihanteellinen säkäkorkeus on 123–126 cm ja yleisimmin se on väritykseltään 

ruunikko. Se on luonteeltaan reipas, eloisa ja oppivainen. Sen vahvuuksiin kuuluvat kestävyys 

ja vastustuskykyisyys. Tämä taloudellinen rehunkäyttäjä tarvitsee määrätietoisen 

koulutuksen ja asiallisen kohtelun. (Suomen Russponiyhdistys, n.d. d) 

Gotlanninrussponi on monipuolinen käyttöponi. Niiden kanssa on käyttömahdollisuuksia niin 

ajo- ja ravikäytössä kuin este- ja kouluratsastuksessakin. Raviponina russponi onkin 

maailman nopein ponirotu ja siksi erittäin suosittu ravikäytössä. Russponien kanssa 
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toimiessa vain mielikuvitus on rajana, ja niiden kanssa harrastavat niin aikuiset kuin 

lapsetkin. (Suomen Russponiyhistys, n.d. d) 

Gotlanninrussponeille on perustettu Suomeen vuonna 1975 rotuyhdistys, joka onkin 

maamme vanhin ponirotuyhdistys. Sen tarkoituksena on aina perustamisesta lähtien ollut 

edistää rodun jalostusta, käyttöä sekä tunnettavuutta. Yhdistyksen toimesta järjestetään 

vuosittain näyttelyitä ja kilpailuita sekä julkaistaan jäsenlehteä. Rotuyhdistys toimii nimellä 

Suomen Russponiyhdistys ry. (Suomen Russponiyhdistys ry, n.d. c) 

2.1 Historia 

Gotlanninrussponien katsotaan polveutuvan puolivilleistä tarpaaneista, joita laidunsi 

Gotlannin saarella jo n. 2000 eKr. Alun perin poneja ruvettiin pyydystämään työjuhdiksi ja 

niitä myytiinkin 1800-luvulla aina Englantiin ja Belgiaan asti hiilikaivoksiin.  (Suomen 

Russponiyhdistys ry, n.d. a) 

Ensimmäiset maininnat historiassa gotlanninrussponeista ovat peräisin 1200-luvulta Skånen 

maakuntalaista, jossa oli maininta Gotlannin villihevosista. 1741 taas ruotsalainen 

luonnontutkija Carl von Linné on kertonut Gotlannin matkastaan, jolla ei voinut olla 

huomaamatta gotlanninrusseja. Hän on maininnut myös poneille asetetuista ansoista, joilla 

niitä yritettiin pyydystää. Vielä 1800-luvun alussa gotlanninrussit olivat yleisiä koko 

Gotlannin alueella, vaikka parhaiten ne viihtyivät kuitenkin suurilla metsäalueilla. 

Esimerkkinä tällaisesta on Lojsta hed, missä poneja liikkuu vapaana edelleen vielä tänäkin 

päivänä. (Lojstahedrussen, n.d.) 

1800-luvun puoleen väliin tultaessa, gotlanninrussponien määrä väheni merkittävästi 

Gotlannissa. Tähän aikaan merkittävin syy lienee muutos ponien elintiloissa, jotka pienenivät 

mm. viljelyksien ja alueiden rajaamisen vuoksi. Ponien ei ollut enää mahdollista kulkea niin 

vapaasti ja laiduntaminen myös aiheutti vahinkoa ihmisille, jota ei katsottu ihmisten 

keskuudessa hyvällä. Ponien määrän vähenemiseen vaikutti myös niiden myyminen muualle. 

Esimerkiksi 1870-luvulla Gotlannista myytiinkin noin 2000 ponia pois. (Lojstahedrussen, n.d.) 
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Tultaessa 1900-luvulle, gotlanninrussponeja oli jäljellä enää noin 150 kappaletta. 

Tilanteeseen alettiin puuttua, mutta silti määrä jatkoi laskuaan. Ensimmäisen 

maailmansodan aikaan, kun ruuasta oli puutetta, alkoivat salametsästäjät kaatamaan 

russponeja, mikä ei ollut avuksi pienelle populaatiolle. (Breeds of Livestock, n.d.) 

Gotlanninrussponien määrän vähetessä gotlantilaiset alkoivat pelätä rodun katoamista, 

kuten oli käynyt Öölannin hevoselle, ja aloittivat toimia niiden pelastamiseksi. Gotlantilaiset 

kasvattajat perustivat vuonna 1910 Gotlands Russavelsförening eli 

gotlanninrussponiyhdistyksen, jonka tarkoituksena on turvata ponien tulevaisuus. 

Yhdistyksen jäsenet alkoivatkin laiduntaa ponejaan Lojsta Hedissä. Laidunmaita alettiin 

laajentaa sekä aidata. 1900-luvun alussa laidunnettavaa pinta-alaa oli noin 100 hehtaaria. 

1932 määrä kasvoi 450 hehtaariin. Vuonna 1984 Gotlannin läänin Talousseura osti 225 

hehtaaria laidunmaata lisää ja nykyisin tilaa poneilla onkin jo yli 650 hehtaarin verran. Alue 

on jaettu talvi-, syksy- ja kesälaitumiksi, joiden välillä vuorotellaan vuodenajan mukaan. 

Laitumilla laiduntaa noin 50 ponia ja varsojen ollessa mukana niitä on yhteensä 80 

kappaletta. (Lojstahedrussen, n.d.) 

1900-luvun alussa Gotlantiin perustettiin kaksi siittolaa, joiden toiminta perustui 

gotlanninrussponien kasvattamiseen. Molempien toiminta päättyi kuitenkin muutamien 

vuosien päästä aloittamisesta ja ponit päätyivät kolmannelle taholle. Loppujen lopuksi näistä 

poneista seitsemän tammaa, kuusi nuorta ja yksi kaksivuotias ori lahjoitettiin Gotlannin 

läänin Talousseuralle. Edellytyksenä lahjoitukselle oli, että Talousseura pitää rodun 

menestymisestä huolta tulevaisuudessakin. (Erixon, n.d.) 

Liiallisesta sisäsiittoisuudesta on ollut ongelmia aiemmin gotlanninrussponien historiassa. 

Vuonna 1940 jalostuksessa oli vain yhdeksän aktiivisesti käytössä olevaa gotlanninrussponi 

oria, joten sisäsiittoisuudesta tulikin ongelma. Tämän jälkeen rotuun hankittiin uutta verta 

parista welsh-rotuisesta ponioriista, jotta geenikantaa saatiin laajenemaan. Oriit saivat 

yhteensä 54 tammavarsaa ja 10 jalostukseen hyväksyttyä orijälkeläistä. Tänä päivänä noin 50 

prosentista aktiivisesti jalostuksessa käytettävistä gotlanninrussponi oreista löytyykin 

sukutaulustaan welshiä. (Erixon, n.d.) 
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Jalostusyhdistys russponeille perustettiin Ruotsissa vuonna 1910, ja myöhemmin vuonna 

1943 niille perustettiin kantakirja. Kantakirjaan hyväksyttiin russponien lisäksi kaksi yllä 

mainittua welsh-rotuista oria, joiden haluttiin parantavan rotua. Vuodesta 1971 kantakirja 

on kuitenkin ollut suljettu ja siihen on hyväksytty vain rekisteröityjä russponeja (Suomen 

Russponiyhdistys, n.d. a). 

1960-luvulla gotlanninrussponit alkoivat saada suosiota myös Ruotsin mantereella. 

Astutusmäärät nousivatkin nopeasti ja vuonna 1975 astutettiin 1819 tammaa 114 russiorilla. 

Tämä tarkoittaa siis noin 16 tammaa oria kohden. (Erixon, n.d.) 

Gotlanninrussponi on valittu vuonna 1984 yhdeksi niistä ruotsalaisista kotieläinroduista, 

joiden säilymistä seurataan tarkkaan sukupuuton estämisen vuoksi. Ruotsin valtion 

geenipankki on säilönyt gotlanninrussponien geenejä niistä yksilöistä, joista löytyy alle 2 

prosenttia vierasta verta. (Erixon, n.d.) 

Ensimmäiset gotlanninrussponit saapuivat Suomeen vuonna 1956 vapaaherratar Eva 

Wreden toimesta, kun hän toi maahan kolme gotlanninrussponia. Tästä onkin siis alkanut 

ponien määrän kasvu Suomessa. Vuosi on myös sama, jolloin Suomeen perustettiin rodulle 

oma kantakirja. (Wikipedia, n.d.) 

2.2 Nykytila 

Nykyisin gotlanninrussponi tunnetaan monipuolisena käyttö- ja harrastusponina. Ne ovat 

erinomaisia ajo- ja ratsastusponeja ja niitä voikin kohdata aina raviradalta ratsastuskouluihin 

asti sekä aikuisten että lasten käytössä. (Suomen Hippos ry, n.d. a) 

Ruotsissa on tällä hetkellä noin 5000 gotlanninrussponia. Näistä poneista noin 130 on 

jalostusoreja ja noin 1000 jalostuksessa käytössä olevia tammoja. Loput populaatiosta ovat 

ruunia, nuoria poneja sekä poneja, joita ei jostain syystä käytetä jalostukseen. (Svenska 

Russavelsföreningen, 2019, s. 11) 

Verrattaessa Suomen ja Ruotsin ponimääriä, ero on suuri. Suomessa gotlanninrussponeja on 

noin 400 ja Ruotsissa noin 5000 kappaletta. Ruotsissa poneja on siis peräti 12,5-kertaisesti 

enemmän kuin Suomessa. Jos etsitään syitä ponien määrän suurelle erolle, yksi on ainakin 
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varmasti se, että Ruotsi on rodun alkuperämaa. Alkuperämaassa rotua pidetään 

suuremmassa arvossa ja sitä suositaan enemmän. Tulee myös huomioida, että 

kokonaisuudessaan Ruotsi on maana suurempi kuin Suomi ja mahdollisuuksia on enemmän. 

Hevosmäärä, samoin kun väkiluku, on paljon suurempi mitä Suomessa, jolloin mahdollisuus 

ja tarve isommille luvuille myös gotlanninrussponien populaatiossa on olemassa. Silti 

voidaan ajatella, että Suomenkin gotlanninrussponien määrät saisivat vielä nousta 

nykyisestä. Suomessa ponirotujen suosiota ajatellessa, yksi vahva kilpailija sille on 

shetlanninponi. Se on monen tuntema rotu ja on esimerkiksi suosittu myös poniraveissa, 

kuten gotlanninrussponikin. 

Gotlanninrussit ovat löytäneet tiensä myös alkuperämaansa ulkopuolelle. Niitä kasvatetaan 

Ruotsin lisäksi ainakin Suomessa, Norjassa, Tanskassa sekä Pohjois-Amerikassa. (Horse 

Breeds Pictures, n.d.) 

2.3 Järjestöt 

Suomessa gotlanninrussponien kanssa toimimiseen pääosin vaikuttavat organisaatiot ovat 

Suomen Hippos ry sekä Suomen Russponiyhdistys ry.  

Suomen Hippos ry:n tehtävänä on rekisterin ja kantakirjan pitäminen kaikille Suomessa 

oleville ja kasvatettaville hevos- ja poniroduille. Lisäksi se myös valvoo ravikilpailutoimintaa 

Suomessa. (Suomen Hippos ry, n.d. f) 

Käytännössä tämä tarkoittaa gotlanninrussponien kannalta sitä, että rekisterin ylläpitämisen 

lisäksi Suomen Hippos ry pitää huolta niiden kantakirjasta ja se vastaa esimerkiksi siitä, mitä 

poneja jalostukseen hyväksytään. Suomen Hippos ry järjestää näyttelytilaisuuksia, joissa 

poneja voidaan hyväksyä jalostukseen ja näin lisätä kantakirjaan. Näitä tilaisuuksia ovat 

oripäivät oreille sekä tamma- ja varsanäyttelyt tammoille ja varsoille. Myös varsoja siis 

voidaan näyttää Hippoksen näyttelyssä, vaikka niitä ei tietenkään tällöin vielä pyritä 

jalostukseen hyväksymään. Myös Suomen Hippos ry:n ravikilpailutoiminnan ylläpitäminen 

vaikuttaa gotlanninrussponeihin, sillä poneilla kilpaillaan raveissa ja myös niitä annetut 

säännöt ja toiminta koskettavat.  
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Suomen Russponiyhdistys ry on gotlanninrussponien oma rotuyhdistys. Sen tarkoitus on 

edistää gotlanninrussponien jalostusta, tunnettavuutta sekä käyttöä. Yhdistyksen toimintaan 

kuuluu muun muassa rotunäyttelyiden ja erilaisten kilpailujen, kuten ratsastuskilpailujen, 

järjestämistä. Yhdistys myös julkaisee jäsenlehteä neljä kertaa vuodessa koskien ponirotua. 

Suomen Russponiyhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki russponeista kiinnostuneet, eikä 

jäsenyys vaadi omaa ponia. (Suomen Russponiyhdistys ry, n.d. c) 

 

Suomen Russponiyhdistyksen järjestämissä rotunäyttelyissä tuomarina on useimmiten 

henkilö, joka on kotoisin rodun alkuperämaa Ruotsista. Vaikka rotunäyttelyiden tietoja ei 

kirjata Suomen Hippoksen ylläpitämään Heppa-järjestelmään, voidaan niiden tuloksia 

käyttää lisänä muun muassa jälkeläisarvosteluissa, jotka taas kuuluvat Suomen Hippoksen 

toiminnan piiriin. (Mäenpää, 2021) 

3 Jalostus 

Jalostuksessa tavoitteena on saada hevosten perinnöllistä tasoa korkeammaksi. Jotta tämä 

onnistuu, tulee seuraavalle sukupolvelle valita perimältään parhaimpia yksilöitä. Jokaisella 

rodulla suositaan vanhemmissa niitä ominaisuuksia, joita halutaan tulevassa yksilössä entistä 

paremmaksi. Näitä ominaisuuksia ovat yleisesti mm. hevosen suorituskyky ja rakenne, mutta 

terveys on kuitenkin lähtökohtainen kriteeri. Terveen hevosen jälkeläinen on 

todennäköisimmin myös terve ja terveellä hevosella on parhaat lähtökohdat elämään ja 

harrastamiseen. Eri roduille asetetaan jalostustavoitteita ja esimerkiksi rotuponeissa, kuten 

gotlanninrussponeissa, tulee noudattaa alkuperämaan antamia jalostusohjesääntöjä. 

(Suomen Hippos ry, n.d. b) 

Gotlanninrussponien jalostusohjesääntö on uudistunut alkuperämaa Ruotsissa vuonna 2021 

ja tämän seurauksena myös Suomessa sitä tullaan muokkaamaan alkuperämaan mukaiseksi 

(Mäenpää, 2021). Tässä opinnäytetyössä kerätyt kirjalliset tiedot ovatkin tehty ennen tätä 

uudistusta, vuoden 2020 mukaisesti. 

Gotlanninrussponien jalostuksessa tavoitteena on helppohoitoinen, rakenteellisesti vahva 

lapsi- ja perheponi. Luonteeltaan ponin tulee olla hyvä ja käyttömahdollisuuksien laajat. 
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Siitoskäytössä olevan ponin tulee myös olla hyvin hedelmällinen. (Suomen Russponiyhdstys 

ry, n.d. f) 

3.1 Jalostukseen hyväksyminen 

Kantakirja on rekisteri jalostukseen hyväksytyille hevosille ja poneille. Kantakirjaan valitun 

yksilön tulee polveutua rodun vaatimalla tavalla ja sen vanhempien tulee olla rekisteröityjä 

ja myös kantakirjaan sopivia. Jalostukseen hyväksyminen tapahtuu näyttelyissä ja tammoille 

sekä oreille järjestetään omat näyttelynsä. (Hevosjalostusliitot, n.d.) 

Suomessa gotlanninrussponien kantakirjaa ylläpitää Suomen Hippos ry ja siinä noudatetaan 

alkuperäiskantakirjan eli Svenska Russavelsföreningenin vaatimuksia. Kantakirjan pääosasto 

jaetaan kahteen luokkaan, sekä lisäksi on ylimääräinen osasto ponien polveutumisen ja 

täyttyneiden vaatimusten mukaan. Ylimääräiseen osastoon merkitään siis ponit, jotka 

täyttävät kaikki muut vaatimukset, mutta niiden isäoria ei ole hyväksytty jalostukseen. 

(Suomen Hippos ry, 2012, s. 1-2) 

Ponioriiden jalostukseen hyväksyminen tapahtuu kerran vuodessa keväällä järjestettävillä 

ponioripäivillä. Tammoja taas on mahdollista hyväksyä jalostukseen tamma- ja 

varsanäyttelyissä, joita järjestetään useampia vuodessa eri puolella Suomea ja ne ajoitetaan 

toukokuusta lokakuuhun. (Suomen Hippos ry, n.d. d) 

Gotlanninrussoreille järjestetään yleinen jalostusarvostelutilaisuus General Mönstring viiden 

vuoden välein. Orit saavatkin jalostukseen käyttöoikeuden maksimissaan viideksi vuodeksi 

kerrallaan tai siihen asti, kun seuraava General Mönstring-tilaisuus taas järjestetään. Niiden 

orien, joita ei näytetä tilaisuudessa, jalostukseen käyttöoikeus päättyy. Tilaisuus järjestetään 

ruotsalaisen alkuperäiskantakirjan luomien sääntöjen mukaisesti. Kuitenkin oriit, jotka ovat 

24-vuotiaita tai vanhempia ja ne, jotka on palkittu jälkeläisarvosteluissa A- tai Valio-

palkinnolla, ovat vapautettuja General Mönstringiin osallistumisesta ja niillä on elinikäinen 

jalostukseen käyttöoikeus. 3-vuotiaat russorit taas voivat saada jalostukseen käyttöoikeuden 

vain vuodeksi, 4-vuotiaana ne tulee taas esittää uudelleen ja tästä eteenpäin yleisessä 

jalostusarvostelutilaisuudessa. (Suomen Hippos ry, 2019)  
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Hyväksyttäessä eläintä jalostukseen noudatetaan sen rotukohtaista rotumääritelmää ja 

valitaan jalostukseen sopivat yksilöt sen perusteella. Rotumääritelmän tarkoitus on kertoa 

mahdollisimman tarkasti, millainen rodun edustajan tulisi olla. Rotumääritelmässä annetaan 

yksityiskohtainen kuvaus eläimen tavoiteltavasta ulkonäöstä ja lisäksi vaikuttavia 

ominaisuuksia ovat sen luonne ja liikkeet. 

Gotlanninrussponien rotumääritelmässä on määritelty ihanneyksilön säkäkorkeus, väri, 

tyyppi, pää, kaula, runko, jalat ja liikkeet. Säkäkorkeudeltaan jalostukseen hyväksytty 

russponi on 115–130 cm korkea. Ihannekorkeus on kuitenkin 123–126 cm. Väreissä on 

hyväksyttyjä kaikki muut värit, paitsi sinisilmäinen voikko, villihallakko, kimo ja 

selänpuoleinen kirjavuus. Tyypiltään russponi on rakenteellisesti sopusuhtainen ja sen 

rotuleima on selvä. Rotuleima kertoo sen, vastaako yksilö yleisesti rotunsa edustajaa. Pään 

tulee olla sopusuhtainen, kuiva, otsalta leveä, profiililtaan suora ja katseen tulee olla eloisa. 

Kaula asettuu hyvin ja se on elegantti. Kuitenkin vanhoilla oreilla voidaan hyväksyä 

voimakaskin kaula. Russponin rungossa tulee olla pitkä ja hyvin asettunut lapa, 

selväpiirteinen säkä ja hyvä syvyys. Selkä saa olla kokonaisuutta katsottaessa sopivan pitkä ja 

lisäksi vahva. Takaosan tulee olla kulmautunut. Etu- ja takajalkojen tulee olla hyväasentoiset 

ja kuivat, reisien lihaksikkaat ja kavioiden hyvälaatuiset ja hyvin muodostuneet. Russponin 

liikkeiden tulee olla energiset, irtonaiset, tahdikkaat, elastiset sekä matkaavoittavat. 

(Suomen Hippos ry, n.d. a) 

Useimmissa roduissa orin tulee olla hyväksytty jalostukseen, kun taas tammalla 

jalostusarvostelu on useimmiten vapaaehtoista. Tämä tarkoittaa sitä, että orin tulee olla 

hyväksytysti jalostusarvosteltu, jotta sen jälkeläiset saavat kaikki mahdolliset oikeudet 

esimerkiksi ravikilpailuihin ja taas edelleen jalostukseen. Tammoille jalostusarvostelu on 

vapaaehtoista, joten vaikka emää ei ole jalostusarvosteltu, sen jälkeläinen saa kaikki 

vaadittavat oikeudet ja tammaa voidaan siis käyttää jalostukseen ilman jalostusarvostelua. 

Gotlanninrussponien kohdalla toimitaan tämän periaatteen mukaan, orit tulee olla 

jalostusarvosteltuja jalostukseen käytettäessä ja tammoilla tämä ei ole pakollista. (Suomen 

Hippos ry, n.d. c) 

Kantakirjaan merkityille oreille ja tammoille voidaan myöntää jalostusarvokirjaimia niiden 

jälkeläisten laadun perusteella. Arvokirjaimia tulee anoa Suomen Hippos ry:ssä toimivalta 
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ratsu- ja ponivaliokunnalta. Arvokirjaimia, joilla poneja voidaan palkita ovat 

paremmuusjärjestyksessä B, AB, A ja Valio. (Suomen Hippos ry, 2015 s.7) 

Oreilla vaatimuksena B-arvokirjaimeen on se, että viisi sen vähintään yksivuotiasta jälkeläistä 

on palkittu Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa ja viisi on saavuttanut ensimmäisen tai toisen 

palkinnon. (Suomen Hippos ry, 2015 s.7) 

AB-arvokirjaimen vaatimuksena on, että ori on aiemmin B-palkittu. Tämän lisäksi on 

saavutettava yksi seuraavista vaatimuksista: kymmenen jälkeläistä tulee olla näytetty 

Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa ja saavuttanut sieltä ensimmäisen tai toisen palkinnon, 

kymmenellä jälkeläisellä tulee olla kolme sijoitusta kansallisista ratsastuskilpailuista tai 

kymmenestä esitetystä jälkeläisestä kolme orijälkeläistä on jalostusarvosteltu ensimmäisellä 

tai toisella palkinnolla ja kolme tammajälkeläistä on jalostusarvosteltu ensimmäisellä 

palkinnolla. (Suomen Hippos ry, 2015 s.7)  

A-arvokirjaimen saavuttaakseen orin tulee olla ennen AB-palkittu. Kaksikymmentä jälkeläistä 

tulee esittää Suomen Hippos ry:n tilaisuuksissa ja saavuttaa niistä ensimmäinen tai toinen 

palkinto tai vaihtoehtoisesti jokaisen on saavutettava kolme sijoitusta kansallisista 

ratsastuskilpailuista. Lisäksi kolme orijälkeläistä tulee olla jalostusarvosteltu ensimmäisellä 

tai toisella palkinnolla ja kolme tammajälkeläistä jalostusarvosteltu ensimmäisellä 

palkinnolla. (Suomen Hippos ry, 2015 s.7) 

A-arvokirjaimella palkittu ori voidaan siirtää Valioluokkaan, jos sen jälkeläisten todetaan 

olevan erittäin korkeatasoisia. (Suomen Hippos ry, 2015 s.7) 

Tamman on mahdollista saada B-arvokirjain, jos yksi sen jälkeläisistä on palkittu vähintään 

toisella palkinnolla Suomen Hippos ry:n tilaisuudessa. (Suomen Hippos ry, 2015 s.8) 

AB-arvokirjaimen saadakseen tamman tulee olla ennestään B-palkittu. Sen jälkeläisten tulee 

myös täyttää yksi seuraavista vaatimuksista: kolme jälkeläistä on esitettävä 

palkitsemistilaisuudessa ja kolmen tulee saavuttaa vähintään toinen palkinto, yksi 

orijälkeläinen on jalostusarvosteltu ensimmäisellä tai toisella palkinnolla, yksi 

tammajälkeläinen on jalostusarvosteltu ensimmäisellä palkinnolla tai kahdella jälkeläisistä on 

kolme sijoitusta kansallisista ratsastuskilpailuista. (Suomen Hippos ry, 2015 s.8) 
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A-arvokirjaimen vaatimuksena on, että tammalle on aiemmin myönnetty AB-arvokirjain. 

Viiden sen jälkeläisistä tulee olla esitetty palkitsemistilaisuudessa ja saman määrän tulee 

myös olla saavuttanut vähintään toinen palkinto. Yhden seuraavista vaatimuksista tulee 

myös toteutua: kolmella jälkeläisistä tulee olla kolme sijoitusta kansallisista 

ratsastuskilpailuista, yksi orijälkeläinen on jalostusarvosteltu ensimmäisellä tai toisella 

palkinnolla, yksi tammajälkeläinen on jalostusarvosteltu ensimmäisellä palkinnolla tai yhdellä 

jälkeläisellä on suoritusluokkamerkintä. (Suomen Hippos ry, 2015 s.8)  

Valioluokkaan tamma voidaan siirtää, jos yksi seuraavista vaatimuksista toteutuu: kolme 

jälkeläisistä on sijoittunut kolmesti vaativalla tasolla kansallisissa ratsastuskilpailuissa, kolme 

orijälkeläistä on jalostusarvosteltu ensimmäisellä tai toisella palkinnolla tai kolme 

tammajälkeläistä on jalostusarvosteltu ensimmäisellä palkinnolla. (Suomen Hippos ry, 2015 

s.8)  

Orien ja tammojen jälkeläisarvokirjainten vaatimuksissa on havaittavissa eroja. Tammat 

saavat arvokirjaimia pienemmillä vaatimuksilla kuin orit. Syyksi tälle voidaan päätellä se, että 

orien on mahdollista saada jälkeläisiä paljon enemmän kuin tammojen. Tamma saa enintään 

yhden jälkeläisen vuodessa, kun taas oriit mahdollisesti useampia. Kun jälkeläisiä on 

mahdollista saada nopeammin useampia, tulee vaatimustenkin olla tiukempia, kun otanta 

on suurempi. 

3.2 Sukulaistuminen 

Sukusiitosaste/sukusiitosprosentti kertoo todennäköisyyden sille, että yksilölle satunnaisesti 

valituksi tulleen geenin eri muodot, joita kutsutaan alleeleiksi, ovat alkujaan peräisin samalta 

esivanhemmalta. Laskennallisesti selvitettynä yksilön sukusiitosprosentti on puolet sen 

vanhempien sukulaisuussuhteesta. Esimerkiksi, jos yksilön vanhemmat ovat täyssisaria, 

niiden sukulaisuussuhde on 50 % ja näin ollen sukusiitosprosentiksi tulee 25 %. Puolisisarien 

sukulaisuussuhde on 25 % ja sukusiitosprosentti 12,5 % jne. Haitallisena sukusiitosasteena 

pidetään kymmentä prosenttia, mutta niiden rotujen kohdalla, joihin ei tule rodun 

ulkopuolelta uusia geenejä, rajana pidetään serkusparitusta, jossa sukusiitosprosentti on 

6,25 %. (Back, 2020) 



12 

 

Sukusiitosasteen noustessa geneettinen monimuotoisuus vähenee ja samalla samat geenit 

yksilöissä yleistyvät. Tämä aiheuttaa uhkakuvia rodun tuleville terveille yksilöille. Sukusiitos 

huonontaa mm. lisääntymis- ja elinvoimaominaisuuksia ja näihin ominaisuuksiin voidaan 

olettaa vaikuttavan jo 6,25–10 prosentin sukusiitos. Sukulaistuminen tuo myös esiin 

esimerkiksi perinnöllisiä sairauksia. (Back, 2020) 

Yhden yksilön korkea sukusiitosaste ei ole vielä uhka koko rodulle, mutta jos näitä yksilöitä 

paritetaan jatkuvasti, se aiheuttaa ongelmia. Populaatio sukulaistuu hitaasti, mutta 

tapahtuessaan sitä on vaikea pysäyttää. Tärkeää onkin, että jalostukseen käytettäisiin 

yksilöitä, jotka ovat mahdollisimman vähän sukua keskenään. Siitoksessa tulisikin käyttää 

mahdollisimman montaa jalostusohjesääntöjen kriteereihin sopivaa oria. Sukusiitos ei ole 

perinnöllistä ja näin ollen, vaikka yksilön vanhemmat olisivat sukusiitettyjä omalta osaltaan, 

jälkeläinen ei ole, jos sen vanhemmat eivät ole sukua toisilleen. Sukulaistumista torjuttaessa, 

etenkin pienissä suljetuissa roduissa, tulisi muistaa ajatella useampi sukupolvi eteenpäin. 

(Back, 2020) 

Kun ajatellaan gotlanninrussponien populaation kokoa, niin maailmanlaajuisestikin 

mitattuna se on pieni. Rodun yksilöiden määrän vähyyden lisäksi jalostuspohja on kapea 

sekä geneettinen pohja pieni. Tämä tarkoittaa sitä, että jalostuksessa käytetään vain 

pienehköä määrää yksilöitä ja sukupolvelta toiselle geneettinen monimuotoisuus pienenee 

entisestään. Gotlanninrussponien jalostuksen ollessa puhdassiittoista, siihen ei hyväksytä 

kuin rodun alkuperäiskantakirjan hyväksymiä yksilöitä. Tällä hetkellä kaikki russponit 

polveutuvatkin vain muutamasta orilinjasta. Näin ollen kaikki gotlanninrussponit, jotka ovat 

tällä hetkellä elossa, ovat enemmän tai vähemmän sukua toisilleen. Tämä on erittäin tärkeää 

ottaa jalostuksessa huomioon, jotta geenipohja ei kapene entisestään ja sukulaistuminen ei 

vain jatka kasvua. Valitessa tammalle oria, tulisi valita yksilöt, jotka ovat mahdollisimman 

vähän sukua keskenään. Yhtenä sääntönä voidaan pitää, että tulevan varsan vanhemmilla ei 

samoja yksilöitä esiintyisi ainakaan kolmessa lähimmässä sukupolvessa. (Suomen 

Russponiyhdistys, n.d.) 

Rodun geenipohjaa arvioitaessa, tulee huomioida koko populaation lisäksi niin sanottu 

tehollinen populaatio. Se kuvaa rodun geneettistä monimuotoisuutta sekä jalostuspohjan 

laajuutta. Teholliseen populaatioon kuuluvat ne yksilöt, joita voidaan käyttää jalostukseen. 
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Tästä ovat ulkona esimerkiksi ruunat. Koska suurin osa orivarsoista halutaan ruunata, niiden 

määrä on melko suuri. Tehollinen populaatio on siis se, jonka mukaan seuraavat sukupolvet 

rakentuvat ja mitä pienempi se on, sitä enemmän rotu menettää geneettistä 

monimuotoisuuttaan sukupolvien edetessä. (Suomen Russponiyhdistys, n.d.) 

Jotta geneettinen monimuotoisuus ei pienenisi, olisi kannattavaa käyttää jalostuksessa myös 

sellaisia yksilöitä, jotka eivät välttämättä ole rakenteeltaan tai suorituskyvyltään 

huippuluokkaa, mutta niiden sukulinjat ovat harvinaisempia. Valinnassa tulee myös 

kiinnittää huomiota siihen, että valitaan siitoskumppanit, jotka täydentävät hyvillä 

ominaisuuksillaan toisen huonoja ominaisuuksia. (Suomen Russponiyhdistys, n.d.) 

Suomessa on tällä hetkellä vuonna 2021 Hippoksen Heila-jalostusjärjestelmän mukaan vain 

11 jalostukseen hyväksyttyä gotlanninrussoria, joilla on orilisenssi voimassa. Määrä on varsin 

pieni, jos ajatellaan, että pitäisi saada populaation monimuotoisuutta lisättyä. Näillä 

orimäärillä sukusiitosasteet kasvavat auttamatta, koska ei ole edes varaa valita tammalleen 

mahdollisesti sopivampaa oria Suomen rajojen sisäpuolelta. Lisäksi moni käyttää 

tammoilleen samoja oreja, jolloin uudelle sukupolvelle tulee paljon uusia yksilöitä vain 

muutamasta eri sukulinjasta, jotka ovat mahdollisesti jo muutenkin sukua keskenään. 

Gotlanninrussvarsoja Suomeen syntyy vuosittain keskimäärin 30 kappaletta (Suomen Hippos 

ry, n.d. a). Tämä tarkoittaa sitä, että jos kaikkia tällä hetkellä orilisenssin omaavia oreja 

käytettäisiin tasapuolisesti, noin joka kolmannella yksilöllä olisi sama isä. Jo se, että joka 

kolmas yksilö tulisi samasta isästä, kuulostaa varsin suppealta. Kuitenkin todellisuus on vielä 

suppeampi, koska oriiden jälkeläismäärät eivät tietenkään jakaudu tasaisesti, vaan toiset 

saavat paljon enemmän jälkeläisiä kuin toiset. 

Jalostaessa uutta sukupolvea on mahdollista selvittää tulevan jälkeläisen sukusiitosaste 

esimerkiksi Hippoksen Heila-jalostusjärjestelmän tai Sukupostin Dream Pedigreen avulla. 

Tämä helpottaa kasvattajaa seuraamaan sukusiitosasteen kehittymistä ja sitä, onko 

suunniteltu astutuspari sittenkään sopiva, vai tulisiko tammalle valita ori, jonka kanssa 

sukusiitosaste ei nouse verrattuna vanhempiin tai jopa laskee entisestään. 
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3.3 Kasvatustoiminta 

Suomen Russponiyhdistykseen on mahdollista ilmoittautua gotlanninrussponien 

kasvattajaksi ja liittyä kasvattajajäseneksi. Kasvattajajäseneksi on mahdollista liittyä 

henkilön, joka kasvattaa puhdasrotuisia ja jalostusohjesäännön mukaisia 

gotlanninrussponeja. Kasvatustoiminnassa tulee olla jatkuvuutta, mutta joka vuosi varsoja ei 

vaadita syntyväksi. (Suomen russponiyhdistys ry, n.d. b) 

Suomen Russponiyhdistys on kehittänyt russponien kasvattajajäsenille 

kasvattajasitoumuksen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kasvattajat pyrkivät ponien 

vastuulliseen kasvatukseen ja pitävät niiden hyvinvoinnista huolta. (Suomen 

Russponiyhdistys ry, n.d. e) 

Suomesta löytyy kasvattajia, jotka keskittyvät pääosin vain gotlanninrussponien 

kasvatukseen ja ovat samalla eturintamassa rodun tulevaisuuden turvaamiseen. Tällaisia 

kasvattajia löytyy esimerkiksi ”Wee” ja ”Ai.Ka.” kasvattajanimien taustalta. 

Jotta kasvatustoimintaa voidaan pyörittää, tarvitaan tarpeeksi hyvä geenipohja, jolta 

seuraavaa lähdetään rakentamaan. Käytännössä siis tarvitaan hyvä siitostamma ja tälle 

sopiva ori. Sopivien parituskumppanien valintaan tarvitaan tietoa, kuinka oikeat yksilöt 

valitaan toisilleen ja tietenkin päämäärä millaiseksi tulevaa varsaa halutaan jalostaa. 

Sen lisäksi, että on osattava tehdä oikeita jalostusvalintoja, vaatii kasvatustoiminta myös 

käytännön taitoja. Yksi käytännönläheinen ja heti alusta asti hyvinvointiin vaikuttava asia on 

tamman ja varsan ruokinta. Sen tulee olla riittävää ja hyvälaatuista. Lisäksi tamman ja varsan 

tulee päästä ulkoilemaan ja esimerkiksi laitumelle. Myös varsan rekisteröinti kuuluu 

tärkeisiin tehtäviin, jotta se saa tarvittavat oikeudet, kuten ravikilpailuluvan. 

4 Aineisto ja menetelmät 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on saada selville, millainen on gotlanninrussponien 

populaation tilanne tällä hetkellä Suomessa. Populaation tilannetta tutkitaan Suomen 

Hippos ry:ltä saatujen aineistojen avulla, joiden tiedot ovat peräisin Hippoksen omasta 
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tietokannasta. Aineistoista selviää tietokannassa olevien gotlanninrussponien määriä, 

sukusiitosprosentteja ja ravikilpailu- sekä näyttelytuloksia. 

Suomen Hippos ry:ltä saadut aineistot ovat kirjattu Excel-taulukoihin, joista tietoa on 

lähdetty keräämään tähän opinnäytetyöhön. Taulukossa 1 on esitetty havaintojen 

lukumäärää aineistoissa kuvastamaan sitä, minkä kokoinen aineisto on ollut kyseessä 

lähdettäessä toteuttamaan tätä tutkimusta. Kaikkia aineistosta saatuja tietoja ei ole käytetty, 

vaan joukosta on valittu käyttöön tietoja, jotka parhaiten sopivat tutkimuksen analysointiin. 

Populaatiota tutkittaessa otettiin huomioon vain niiden ponien tiedot, jotka ovat syntyneet 

Suomessa tai tuotu tänne. Huomioon ei otettu kaikkia sukutaulusta löytyviä poneja, joiden 

tiedot kuitenkin Suomen Hippos ry:ltä löytyy, sillä ne ovat muun maan rekisterissä eivätkä 

yhteydessä Suomen populaatioon.  

Taulukko 1 Saadun aineiston koko kokonaisuudessaan 

Aihe Excel rivimäärä Vuodet, joilta tieto on 

Populaatio 2617 Syntymävuosi 1924–2019 

Sukusiitos 615 Syntymävuosi 1970–2019 

Ravikilpailut 9496 Startti pvm. 2002–2020 

Näyttelyt 1703 Näyttelyn pvm. 1969–2019 

Yht. 14 431  

 

Taulukossa yksi on kuvattu aineiston määrää ja sitä, miltä vuosilta tieto on peräisin. 

Aineistoiden koot vaihtelevat aiheen mukaan, ravikilpailutuloksia on Excelissä selkeästi 

eniten, kun taas sukusiitoksesta kertovia tuloksia vähiten. Populaatiosta, sukusiitoksesta ja 

näyttelytuloksista tietoja on saatu jo ennen 2000-lukua, mutta ravikilpailuista tulokset 

alkavat hieman vuoden 2000 jälkeen. Edelleen tulee kuitenkin huomioida, että vaikka 

populaatiosta on tietoja jo 1924 syntyneestä ponista, ei se ole tämän tutkimuksen kannalta 

merkittävää Suomen populaatiota ajatellen. 

 

Työ on tutkimusmenetelmältään kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tutkimuksessa kerätään tietoa laskennallisesti saadusta aineistosta. Tällä tavalla on 

mahdollista tutkia helposti myös isompiakin aineistoja, koska tietojen keruu on helppoa 

laskemalla tuloksia yhteen. 
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5 Tulokset 

Käsitellään seuraavaksi aineistosta kerättyjä tuloksia kaavioiden avulla. Tuloksissa tehdään 

tarkastelua populaatiosta, sukusiitoksesta, ravikilpailuista sekä näyttelyistä. Tulkinnan 

helpottamiseksi tietoja on käsitelty ja kirjoitettu auki taulukoiden yhteyteen. 

5.1 Populaatio 

Seuraavaksi käsitellään gotlanninrussponien populaatiota Suomessa. Tarkastelussa ovat 

Suomessa syntyneet ponit sekä ponit, jotka on tuotu Ruotsista Suomeen. Ensin käsitellään 

Suomessa syntyneitä poneja sukupuolittain, sitten Ruotsissa syntyneitä sukupuolen mukaan 

ja lopuksi vielä vertaillaan Suomessa ja Ruotsissa syntyneiden ponien määriä vierekkäin, jotta 

on helpompi hahmottaa määrien vaihtelua syntymämaan perusteella. 

Kuva 2 Suomessa syntyneet gotlanninrussponit 

 

 

Kuvassa 2 esitetään Suomessa syntyneiden gotlanninrussponien määrää jaettuna 

sukupuolen mukaan tammoihin sekä oreihin/ruuniin. Yhteensä poneja on tarkastelussa 

mukana 792 kappaletta. Näistä 408 on tammoja ja 384 oreja sekä ruunia. Tammoja on siis 

syntynyt 24 enemmän kuin oreja/ruunia, mutta syntyvyys on ollut melko tasaista molempien 

sukupuolien osalta. 
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1960-luvulla sekä oreja että tammoja on syntynyt yksi kappale. 1970- ja 1980-luvuilla määrä 

on ollut kasvussa edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. 1990- ja 2000-luvulla on 

tapahtunut pieni notkahdus edelliseen, mutta tämän jälkeen 2010-luvulla poneja onkin 

syntynyt ennätysmäärä. 2010-luvulla tammoja on syntynyt 115 ja orien määrä ohitti tammat 

ollen 130 kappaletta. 

Kuva 3 Ruotsista Suomeen tuodut gotlanninrussponit syntymävuoden mukaan. 

 

 

Ruotsissa syntyneet ponit, jotka on tuotu Suomeen esitetään kuvassa 3. Ensimmäiset tiedot 

ovat peräisin 1940-luvulta syntyneestä ponista. 

 

Yhteensä poneja on tuotu Suomeen 645 kappaletta. Sukupuoleltaan 411 on ollut tammoja ja 

loput 234 ovat olleet oreja sekä ruunia. Tammojen osuus tuoduista poneista on suurempi, 

noin 64 prosenttia koko määrästä. Ensimmäinen Suomeen tuotu tamma on syntynyt 1940-

luvulla. Ensimmäiset Suomeen tuodut oriit ja ruunat ovat syntyneet 1950-luvulla, joita on 

yhteensä viisi kappaletta. Sekä tammojen että orien/ruunien kohdalla huippuvuodet ovat 

olleet 2000–2009 syntyneissä poneissa ja niitä on tuotu eniten Suomeen, tammoja 169 

kappaletta ja oreja/ruunia 116 eli yhteensä 285 kappaletta. 
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Kuva 4 Suomessa syntyneet ja Ruotsista Suomeen tuodut ponit. 

 

 

Yllä olevassa kuvassa numero 4 kuvataan vielä vierekkäin määriä Suomessa syntyneistä ja 

Ruotsista Suomeen tuoduista poneista. Suomessa syntyneitä poneja on yhteensä 792 

kappaletta ja Ruotsissa syntyneitä ja tänne tuotuja 645. Yhteensä poneja on 1437 

kappaletta. 

 

Ensimmäisien Suomessa syntyneiden tiedot löytyvät 1960-luvulta, jolloin kaksi ponia on 

syntynyt Suomessa. Tätä ennen 1940- ja 1950-luvuilla seitsemän syntynyttä ponia on tuotu 

Suomeen. Eniten Suomessa syntyneitä on 2010-luvulla 245 kappaletta ja Ruotsista tuotujen 

huippu on vuosikymmen aiemmin, eli 2000-luvulla syntyneitä poneja on tuotu 285. 2010-

luvulla syntyneiden Ruotsista tuotujen ponien määrä on laskenut selvästi edelliseen 

vuosikymmeneen verrattuna ja Suomessa syntyneiden määrä onkin korkeimmillaan. 

5.2 Sukusiitos 

Käsitellään seuraavaksi gotlanninrussponien sukusiitosprosentteja saadusta aineistosta 

kerättyjen tietojen perusteella. Tietoja on kuviin valittu 1970 vuodesta lähtien aina 2010-

luvulle asti. Käsittelyssä on gotlanninrussponien sukusiitosprosentit koko niiden tiedossa 
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olevien sukupolvien mukaan, sekä sukusiitosprosentit viiden ensimmäisen sukupolven 

mukaan. 

Kuva 5 Gotlanninrussponien sukusiitosprosentteja sisältäen minimi- ja maksimiarvon. 

 

 

Kuvassa numero 5 esitetään gotlanninrussponien sukusiitosprosentteja syntymävuoden 

mukaan kymmenen vuoden sykleissä 1970-luvulta 2010-luvulle. Kuvassa 5 on esitetty 

keskiarvo sukusiitosprosenteille kunkin ajanjakson aikana ja lisäksi maksimi sekä minimi 

sukusiitosprosentit, jotka ovat olleet poneilta löydettävissä. Sukusiitosprosentti on laskettu 

koko tiedossa olevan sukutaulun mukaan ja selvitetty koko sukulaistuminen. Maksimi- ja 

minimiarvot on etsitty poneilta jokaiselta vuosikymmeneltä. 

 

Sukusiitosprosentti on pysynyt koko kuvan 5 ajan suhteellisen samana, 1970-luvulla se oli 

keskiarvollisesti 10,1 ja 2010-luvulla vastaava luku on ollut 10,6. Nousua on siis tapahtunut 

0,5 prosenttiyksikön verran. Pienimmillään sukusiitosprosentti on ollut 1990-luvulla 

syntyneillä poneilla. 

 

Maksimiarvo on ollut suurimmillaan 1970-luvulla, jolloin se oli 32,6 prosenttia. Tämän 

jälkeen maksimiarvo on laskenut ja pysynyt alle 20 prosentissa. Pienimmillään se on ollut 

1990-luvulla, jolloin maksimiluku oli tasan 17 prosenttia. 
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Sukusiitosprosentin minimiarvossa taas on nähtävissä nousua melkein koko kuvan ajalta. 

Pienimmillään se on ollut 1980-luvulla 2,41 prosentissa. Tämän jälkeen minimi 

sukusiitosprosentti on noussut yli kuuteen prosenttiin ja 2010-luvulla se on ollut lukemissa 

7,34 prosenttia. 

Kuva 6 Gotlanninrussponien sukusiitosprosentti viiden sukupolven mukaan, sekä niiden 

maksimi- ja minimiarvot. 

 

 

Kuvassa 6 on kuvattu gotlanninrussponien sukusiitosprosentteja viiden ensimmäisen 

sukupolven perusteella syntymävuoden mukaan jaettuna. Mukana ovat myös 

sukusiitosprosenttien maksimi- ja minimiarvot kyseisellä aikavälillä. Tietoihin on kerätty 

kaikkien kyseisellä aikavälillä syntyneiden ponien keskiarvoinen sukusiitosprosentti ja lisäksi 

etsitty joukosta suurimmat ja pienimmät arvot sukusiitosprosentin osalta. 

 

Sukusiitosprosentti on viiden sukupolven mukaan suurimmillaan aikavälillä 1970–1979 

syntyneillä poneilla, jolloin se on ollut 4,56. Tästä eteenpäin luku on ollut koko ajan 

pienenemään päin ja vuosina 2010–2019 syntyneillä poneilla se onkin keskiarvollisesti enää 

1,59 prosenttia. 
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Maksimiarvot sukusiitosprosenteissa viiden sukupolven mukaan ovat myös lähteneet 

laskuun. Vuonna 1970–1979 suurin luku oli peräti 28,13 kun taas vuosina 2010–2019 

maksimiarvo on laskenut 7,62 prosenttiin. 

 

Koko kuvan 6 ajan sukusiitosprosentille asetettu minimiarvo on jokaisena vuosikymmenenä 

pysynyt arvoltaan nollassa prosentissa. Eli jokaiselta vuosikymmeneltä löytyy poni, jolla ei 

ole yhtään sukulaisuussuhdetta sen viidessä viimeisessä sukupolvessa. 

5.3 Ravikilpailut 

Tarkastellaan seuraavaksi gotlanninrussponien ravikilpailutuloksia. Käsiteltäviä tuloksia on 

saatavilla vuosilta 2002–2019. Tarkastelussa ovat raveissa kilpailleet ponit ja niiden 

starttimäärät, se mitä kilometriaikoja ponit ovat juosseet, montélähtöjen määrät sekä 

raveissa saadut laukkamerkinnät ja hylkyyn johtaneet suoritukset. 

Kuva 7 Suomessa startanneiden ponien määrät. 

 

 

Kuvassa numero 7 on kuvattu raveissa startanneiden ponien määrää. Kasvua on ollut 

melkein joka vuosi edelliseen verrattuna, vain vuosina 2015 ja 2019 starttimäärä on ollut 

pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

9
14

20

33
42

58 59

72
78

87

102
107 108 106

112

125

146
139

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Raveissa kilpailleet ponit

Startanneiden ponien määrä



22 

 

Yhteensä startanneita poneja on vuosina 2002–2019 ollut 1417 kappaletta, joka tarkoittaa 

keskimäärin 79 startannutta ponia vuotta kohden. Tämä on todellisuudessa tavoitettu ja 

ylitetty vuonna 2011, jolloin startanneita poneja oli 87 kappaletta. Ennen tätä määrä on ollut 

keskiarvoa pienempi ja tämän jälkeen koko ajan keskiarvoa suurempi. 

Kuva 8 Suomessa kilpailleiden gotlanninrussponien kilpailutuloksien määrä. 

 

 

Yllä olevassa kuvassa numero 8 on kuvattu Suomessa kilpailleiden gotlanninrussponien 

ravikilpailutuloksien määriä vuosina 2002-2019. Yhteensä ravikilpailutuloksia on kertynyt 

tänä aikana 9394 kappaletta. 

 

Kilpailutuloksia on ollut kuvan ensimmäisenä vuonna 2002 vähiten eli kymmenen kappaletta. 

Tästä määrä on kuitenkin kasvanut melkein koko ajan tai pysynyt suunnilleen samoissa 

lukemissa eikä mitään suuria romahduksia kilpailutulosten määrässä ole tapahtunut. 

Parhaimmillaan kilpailutuloksia on vuonna 2019 jo 1072 kappaletta. 
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Kuva 9 Gotlanninrussponien ravikilpailuissa juostut ajat. 

 

 

Kuvassa numero 9 esitetään gotlanninrussponien ravikilpailuissa saavuttamia kilometriaikoja 

vuosilta 2002-2019. Ajat ovat jaettu neljään eri luokkaan: alle kaksi minuuttia, 2.00–2.29, 

2.30-2.59 sekä kolme minuuttia ja yli. Alle kahden minuutin kilpailusuorituksia on yhteensä 

2075, 2.00-2.30 välillä yhteensä 4909 tulosta, 2.30-3.00 välillä tuloksia on yhteensä 995 ja yli 

kolmen minuutin suorituksia on yhteensä 94. 

 

Kuvan numero 9 parina ensimmäisenä vuotena eniten raveissa on kilpaillut 2.30 ja siitä 

hitaampia poneja, kun taas sitä nopeampien ponien kilpailumäärät ovat olleet niitä 

pienemmät. Määrät ovat kuitenkin alkaneet nopeasti kääntymään päälaelleen 2.00-2.29 

aikaisien ponien hyväksi, sillä jo vuodesta 2004 niitä on ollut määrällisesti eniten koko kuvan 

ajan vuoteen 2019 saakka. Vuodesta 2005 alle 2 minuutin ponien määrä on myös lähtenyt 

kasvuun ja ne sekä 2.00.2.29 muodostavat suhteessa valtaosan kilpailleiden ponien 

tuloksista.  
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Kuva 10 Gotlanninrussponien monté-kilpailutulokset. 

 

 

Kuvassa numero 10 kerrotaan vuosien saatossa tulleista ravikilpailutuloksista, jotka on 

kilpailtu monténa. Monté tarkoittaa raviratsastusta, eli sitä, että kilpaillaan ravikilpailuissa 

samalla tavalla, mutta suoritus tehdään selästä käsin ratsastaen. Monté tuloksia on yhteensä 

570 kappaletta. 

 

Vähiten montéa on menty vuosina 2002 ja 2006, kun yhtäkään montélähdön tulosta ei ole 

kirjattu ylös. Eniten monté-kilpailutuloksia on vuodelta 2019, yhteensä 69 kilpailutuloksen 

verran. Vuodesta 2008 eteenpäin montélähtöjen määrä on ollut kasvusuunnassa muutamaa 

notkahdusta lukuunottamatta.  
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Kuva 11 Gotlanninrussponien ravikilpailuissa saadut laukkamerkinnät ja hylkäykset. 

 

 

Kuvassa numero 11 käy ilmi se, kuinka moni gotlanninrussponi on laukannut ravikilpailuissa 

ja kuinka monen kohdalla kilpailusuoritus on hylätty. Laukkamerkintöjä ponit ovat saaneet 

yhteensä 5595 kilpailutuloksessa. Hylkyjä taas on tullut yhteensä 1389 kappaletta. 

 

Hylkyyn johtavia syitä ovat olleet hll, hpl, hrp, hkä, hml ja k. Selitykset lyhenteille ovat 

seuraavat: hll=hylätty liiat laukat, hpl=hylätty pitkä laukka, hrp=hylätty radalta poistuminen, 

hkä=hylätty kävely, hml=hylätty maalilaukka ja k=keskeytys.  

 

Laukkamerkintöjä sekä hylkyjä on tullut vähiten vuonna 2002, jolloin laukkamerkintöjä on 

tullut yhteensä viisi kappaletta ja hylkäyksiä yksi. Eniten laukkamerkintöjä on tullut vuonna 

2013, jolloin niitä on ollut yhteensä 547 kappaletta. Hylkyjä taas on tullut eniten vuonna 

2018, jolloin hylkyjen määräksi on saatu 209 kappaletta. 

5.4 Näyttelyt 

Aineisto näyttelytuloksista kattaa tiedot Suomen Hippos ry:n järjestämistä näyttelyistä, joita 

ovat muun muassa tamma- ja varsanäyttelyt sekä ponioripäivät. Seuravaksi käydään läpi 

näyttelytuloksia vuosilta 1980–2019, eli yhteensä 40 vuoden ajalta. Näyttelytuloksia voi olla 
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samalta päivältä useampi ja samalta ponilta on voitu saada useampikin näyttelytulos, joka 

kasvattaa saatujen tulosten määrää. 

Kuva 12 Gotlanninrussponien näyttelytuloksien määrät 1980–2019. 

 

 

Yllä olevasta kuvasta numero 12 on havaittavissa gotlanninrussponien näyttelytulosten 

määriä vuosittain. Näyttelytuloksia kertyi vuosina 1980–2019 yhteensä 1687 kappaletta. 

Tuloksista tulee huomioida se, että määrät eivät vastaa sitä, kuinka monta ponia on esitetty, 

vaan yksi poni on saattanut vuosien aikana käydä useammassakin näyttelyssä ja näin ollen 

lisätä näyttelytulosten määrää.  

 

Vähiten tuloksia on kertynyt ensimmäisinä vuosina 1980 ja 1981, jolloin määrä on ollut neljä 

näyttelytulosta vuotta kohden. Tästä lähtien tulosten määrä on ollut vaihtelevassa kasvussa, 

mutta pysynyt koko ajan suurempana kuin lähtötilanteessa. Huippu näyttelytuloksissa vuotta 

kohden on saavutettu vuonna 2012, jolloin tuloksia kertyi yhteensä 93 kappaletta. 
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Kuva 13 Sukupuolijakauma näyttelyissä vuosina 1980–2019. 

 

 

Vuosina 1980–2019 näyttelyissä näytettiin tammoja yhteensä 1100 kertaa, oreja 281 ja 

ruunia 293 kertaa. Tammoja on esitetty selkeästi eniten, sillä yhteenlaskettunakin oreja ja 

ruunia (574) on paljon vähemmän. Tammoja on prosentuaalisesti 66 % koko määrästä. 

 

Kuvaa 13 katsoessa tulee huomioida, että siitä ei ole havaittavissa se, onko poni ollut 

näyttelyhetkellä ruuna vai vielä ori. Tästä johtuen vertailua kannattaakin tehdä tammoja 

kohtaan orien ja ruunien määrät yhteenlaskettuna. Tieto ruunauksesta kuitenkin kertoo sen, 

että oreja halutaan mieluummin ruunata kuin pitää oreina. 

 

Vuonna 1981 tammoja on esitetty vähiten, jolloin kolme tammaa on saanut 

näyttelytuloksen. Eniten tuloksia tammoille on tullut vuonna 2013, jolloin tulosten määrä on 

ollut 60 kappaletta. Vuonna 1980 yhtäkään oria ei ole esitetty näyttelyissä, mutta tämän 

jälkeen jokaisena vuotena vähintään yksi on näyttelyissä käynyt. Oreja on parhaimmillaan 

esitetty 19 kertaa näyttelyissä vuonna 2017. Ruunien kohdalla tuloksettomia vuosia on 
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useampia, jolloin niitä ei ole näyttelyissä esitetty. Eniten ruunille on näyttelytuloksia 

vuodelta 2012 ja 2014, jolloin kumpanakin vuonna tuloksia on yhteensä 23 kappaletta.  

 

 

Vuosien 1980–2019 aikana alle kymmenenvuotiaiden näyttelytuloksia on kirjattu yhteensä 

1327 kappaletta. Yli kymmenenvuotiaiden näyttelytuloksia taas on 359 kappaletta. 

 

Kuvassa numero 14 on selkeästi huomattavissa, että nuorempia poneja, alle 10-vuotiaita, on 

esitetty näyttelyissä valtaosa. Alle 10-vuotiaita onkin noin 79 prosenttia koko määrästä. 

Molempien ikäryhmien käyrät nousevat ja laskevat samantapaisella tyylillä, mutta eivät 

missään kohtaa saavuta toisiaan ja ero on koko ajan selkeä ja ajoittain kasvava. 

 

Alle 10-vuotiaiden kohdalla näyttelytuloksia on vähiten vuodelta 1981, jolloin tuloksia on 

yhteensä kolme kappaletta. Huiput on saavutettu vuonna 2012 ja 2013, kun näyttelytuloksia 

on tullut kumpanakin vuonna yhteensä 79 kappaletta. Yli 10-vuotiailla vähiten tuloksia on 

vuosina 1980 ja 1982, jolloin tulos on ollut nolla. Eniten yli 10-vuotiaita on esitetty vuonna 

2010, jolloin tuloksia on kertynyt yhteensä 24 kappaletta. 
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Kuva 14 Ponien ikäjakauma näyttelyissä. 
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Kuva 15 Jakauma näyttelyissä käyneistä poneista syntymämaan perusteella. 

 

 

1980–2019 välisenä aikana näyttelytuloksia kirjattiin Suomessa ja Ruotsissa syntyneille 

poneille. Suomessa syntyneitä on ollut yhteensä 1105 ja Ruotsissa syntyneitä taas 581 

kappaletta. Suomessa syntyneitä on siis ollut reilusti enemmän, noin 66 prosenttia koko 

määrästä. 

 

Kuvassa numero 15 on huomattavissa, että 1990-luvun alkuun asti näyttelyissä on esitetty 

enemmän Ruotsissa syntyneitä poneja ja tämä jälkeen määrät ovat kääntyneet toisin päin 

Suomessa syntyneiden hyväksi. Suomessa syntyneiden ponien määrä on kasvanut ja samalla 

niitä on esitetty näyttelyissä enemmän. 

 

Vähiten Suomessa syntyneitä on esitetty vuosina 1980 sekä 1981, jolloin kumpanakin 

vuonna yksi tulos on kirjattu ylös. Samoina vuosina sekä vielä vuonna 1982 Ruotsissa 

syntyneillä on vähiten näyttelytuloksia, kun määrä on ollut jokaisena kolme kappaletta. 

Eniten Suomessa syntyneitä on käynyt näyttelyissä 65 tuloksen verran vuonna 2012. 

Ruotsissa syntyneiden kohdalla eniten tuloksia on vuodelta 2014, jolloin tuloksia on 

yhteensä 40 kappaletta. 
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Kuva 16 Ponien näyttelyistä saadut tulokset. 

 

 

Kuvassa numero 16 käsitellään tuloksia, joita ponit ovat saaneet Hippoksen näyttelyistä. 

Tulokset on kerätty viiden vuoden aikaväleissä vuodesta 1980 lähtien vuoteen 2019 asti. 

Tuloksina vaihtoehtoina ovat: palkittu, hyväksytty, keskeytys, hylätty, poissa tai tyhjä. 

Palkittu tulos tarkoittaa sitä, että poni on palkittu joko ensimmäisellä, toisella tai 

kolmannella palkinnolla (I-,II-,III-palk.). Hyväksytty tulos tarkoittaa, että ponin tulos on 

hyväksytty, mutta sille ei ole annettu palkintoluokkaa. Esimerkiksi kolmevuotias 

gotlanninrussori voidaan hyväksyä oripäivillä jalostukseen, mutta sitä ei vielä palkita nuoren 

iän vuoksi, vaan aikaisintaan neljävuotiaana se voi saada palkinnon. Keskeytetyssä tuloksessa 

poni on jäänyt arvostelusta pois kesken esiintymisen, syitä voivat olla esimerkiksi ponin 

toimimattomuus tai fyysinen vika kuten ontuminen. Hylätyssä tuloksessa poni ei ole 

täyttänyt vaadittuja kriteerejä ja sen tulos on hylätty. Poissa olevassa tuloksessa poni on 

jäänyt pois eikä tullut ollenkaan arvosteltavaksi. Tyhjä tulos kohta merkitään poneille, jotka 

ovat osallistuneet Kansallisen poninäyttelyn rotukehään. 

 

Palkittuja on koko kuvassa yhteensä 1217, hyväksyttyjä 31, keskeytyksiä 7, hylättyjä 19, 

poissa olevia 30 ja tyhjiä 383. Selitys suurelle määrälle ”tyhjä” kenttiä on se, että Heppa-

järjestelmää käytetään Kansallisessa poninäyttelyssä tietojen hallintaan sekä käsittelyyn, 

mutta siellä järjestettävistä rotukehistä saatuja tuloksia ei tallenneta järjestelmään ja 

tulokseksi tulee ”tyhjä”.  
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Kuva 17 Ponien näyttelyissä ansaitsemat palkinnot. 

 

 

Osalle aiemmin esitetyistä näyttelytuloksista on myös merkattu, minkä palkinnon näistä on 

saanut. Kuvassa numero 17 esitellään näitä vuosina 2000–2019. Tätä ennen ei palkintoja ole 

erikseen merkattu, vasta 2000-luvun alusta tätä on aloitettu tekemään. Jaetut palkinnot ovat 

seuraavia: jalostusarvokirjain, kantakirjauspalkinto, kilpailupalkinto, muu palkinto, 

suoritusluokka tai varsanäyttelypalkinto. Jalostusarvokirjaimia aineistossa on yhteensä 66, 

kantakirjauspalkintoja 79, kilpailupalkintoja 2, muita palkintoja 1, suoritusluokkapalkintoja 3 

ja varsanäyttelypalkintoja 235 kappaletta. Yhteensä palkintoja on 386 kappaletta. 

 

Jalostusarvokirjaimessa oriille tai tammalle on myönnetty arvokirjain sen jälkeläisten laadun 

perusteella. Kantakirjauspalkinto on annettu, kun poni on hyväksytty jalostukseen. 

Kilpailupalkinto on myönnetty saavutettujen valiomerkkipisteiden perusteella, joita saa 

kansallisista sekä kansainvälisistä kilpailuista koulu-, este-, kenttä- ja matkaratsastuksesta 

sekä valjakkoajosta (Suomen Ratsastajainliitto, 2010). Muu palkinto löytyy Hippoksen 

tiedoista ponilta, jolle on merkattu jalostukseen hyväksyminen jostain syystä palkintona 

”muu”, eikä palkittu. Suoritusluokkamerkkiä pystyy anomaan kilpailutulosten perusteella ja 

tasoja on yhteensä kolme eri vaativuusasteiden mukaan (Suomen Hippos ry, n.d. h). 

Varsanäyttelypalkinto annetaan näyttelyissä maitovarsoille ja nuorille poneille. 
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Kuva 18 Näyttelyissä käyneet ponit ja eroteltuna raveissa kilpailleet. 

 

 

Kuvassa numero 18 käy ilmi määrät näyttelyissä esitellyistä poneista ja siitä, kuinka monella 

näistä on ennätys ravikilpailusta. Ponit, joilla on ennätys, ovat siis raveissa kilpailleita ja 

loput, joilta tulosta ei löydy, eivät ole raveissa kilpailleet. Ei-kilpailleita on yhteensä 1213 ja 

kilpailleita taas on yhteensä 474. Tämä tarkoittaa sitä, että n. 28 prosentilla näyttelyissä 

käyneistä poneista on myös kilpailtu raveissa. 

 

Ravikilpailutuloksen omaava poni on esitetty ensimmäisen kerran näyttelyissä välillä 1990–

1994. Eniten kilpailutuloksen omaavia poneja on esitetty vuosien 2010–2014 välillä, 

yhteensä 172 tuloksen verran. 

6 Tulosten analysointi 

Analysoidaan seuraavaksi aiemmin esitettyjen aineistojen tuloksia vielä tarkemmin ja 

pohditaan, mikä johtuu mahdollisesti mistäkin ja onko asioilla syy- ja seuraussuhteita. 

Käsittelyssä ovat siis gotlanninrussponien populaatio, sukusiitosprosentit, ravikilpailu- sekä 

näyttelytulokset.  
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6.1 Populaatio 

Kuten jo aiemmin on kerrottu, gotlanninrussponien populaatio on Suomessa pieni, noin 400 

yksilöä ja varsoja syntyy noin 30 kappaletta vuosittain. Populaation kasvu ei siis voi 

mitenkään olla kovin suurta, kun samaan aikaan uusien varsojen syntyessä myös joitakin 

yksilöitä menehtyy vanhuuteen tai johonkin muuhun vaivaan. Populaation kokoon vaikuttaa 

tietenkin myös Ruotsista Suomeen tuodut gotlanninrussponit. 

 

Populaatiota tutkailtaessa positiivista on huomata, että Suomessa syntyneiden määrä on 

ollut kasvussa 2010-luvulla. Se onkin ollut suurempi kuin koskaan aikaisemmin, kun poneja 

on syntynyt 245 kappaletta. Samaan aikaan Ruotsista Suomeen tuotujen ponien määrä on 

vähentymässä, kun 2010-luvulla syntyneitä on tuotu enää 63 kappaletta. Tätä aiempi 

vuosikymmen 2000-luvulla on ollut kuitenkin menestysvuosi ponien tuonnin kannalta, kun 

285 tällöin syntynyttä ponia on tuotu Suomeen. Ruotsista tuotujen määrän kasvuun 2000-

luvulla vaikuttaa varmasti poniravien käynnistyminen aktiivisemmin Suomessa ja tarve 

kilpaileville raviponeille. 

 

Ponien määrän muuttuessa enemmän Suomessa syntyneiden hyväksi, voidaan päätellä, että 

maassamme aletaan arvostaa koko ajan enemmän oman maan kasvatteja. Ruotsissa 

syntyneet ovat antaneet hyvän pohjan populaatiolle, mutta nyt on aika pyrkiä suosimaan 

tässäkin asiassa kotimaista kasvatusta. Vaikka ponien määrät ovat pieniä, on hienoa tietää, 

että varsoista saatavat tulot jäävät Suomen kasvattajille, joka varmasti motivoi jatkamaan 

kasvatustyötä. Suomalaisen kasvatustyön kysyntä on myös kasvattajille tärkeä tukipilari, 

jonka vuoksi uskaltaa astuttaa tammansa ja tietää, että varsalle löytyy ostaja, jos sitä ei itse 

halua pitää. 

 

Populaation koko on kasvanut ensimmäisen kerran selkeästi 1990-luvulle tultaessa, kun 

Suomessa syntyneiden ja Suomeen tuotujen määrä hyppäsi yli 250. Tästä voidaan päätellä, 

että gotlanninrussponien suosio on alkanut kasvaa 90-luvulla. Seuraava huippulukema on 

saavutettu 2000-luvulla, kun syntyneitä ja tuotuja on yhteenlaskettuna ollut 445 kappaletta. 

2010-luvulla määrä kuitenkin on laskenut 308 kappaleeseen. Kasvua ponien määrissä on siis 

ollut 90-luvulta lähtien, mutta viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa syntyneiden ja 

tänne tuotujen yhteenlaskettu määrä on laskenut. Tämä herättää kysymyksiä, onko 
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gotlanninrussponien suosio laskemaan päin vai onko kyseessä vain satunnainen notkahdus. 

Kokonaismäärän pienentyminen johtuu kuitenkin pääosin siitä, että Ruotsista ei ole tuotu 

niin paljon poneja, vaikka samaan aikaan Suomessa syntyneiden määrät ovat huipussaan.  

Rodun kannalta olisi tärkeää, että populaatioon tulevien ponien määrät eivät lähde laskuun, 

koska kyseessä on pieni populaatio ja jotta se saadaan pysymään elinvoimaisena. Jotta rotu 

pystyy pysymään voimissaan, tarvitaan edelleen uusia harrastajia, jotka haluavat 

nimenomaan gotlanninrussponin ja jatkavat osaltaan rodun populaation ylläpitämistä. 

Jatkossa tulee siis entistä enemmän panostaa suomalaiseen kasvatustyöhön, vaikka uusia 

sukulinjoja myös Ruotsista tarvitaan edelleen.  

 

Sukupuolijakauma Suomessa syntyneissä on selvä, noin puolet tammoja ja noin puolet oreja. 

Kokonaisuudessaan tammoja oli koko aineiston mukaan syntynyt hieman enemmän, mutta 

2010-luvulla orien syntyvyys oli suurempaa. Tähän ei tietenkään pysty itse vaikuttamaan ja 

varmasti myös tulevaisuudessa syntyvyys tulee pysymään samanlaisena, noin puolet 

tammoja ja puolet oreja. Orien kohtaloksi tulee usein ruunaus, koska ruunan käsiteltävyys on 

huomattavasti helpompaa kuin orin, eikä kaikki halua tai edes pysty pitämään oria omassa 

tallissaan. Kuitenkin populaation tulevaisuuden kannalta tulisi ottaa myös huomioon tämä 

seikka, jos kaikki oriit ruunataan, ei pian ole uusia sukulinjoja jalostusoreina. Osaavia 

henkilöitä tulisi siis kannustaa oriinpitoon, jotta jatkossakin uusia jalostusoreja 

hyväksyttäisiin oripäivillä. 

 

Ruotsista Suomeen on tuotu selkeästi enemmän tammoja ja on ollut vähemmistö 

oreja/ruunia. Tammojen suurempaa osuutta pystytään selittämään varmasti sillä, että on 

hankittu poni joko suoraan jalostukseen tai sitten ajatuksella, että sillä pystyy joskus 

tekemään varsan. Tamman kohdalla myös käsiteltävyys on etusijalla samoin kuin ruunan 

kanssa. Monikaan ei varmasti tuo oria pelkästään harrastekäyttöön, vaan sen kanssa 

taustalla on ajatus, että sitä pystyisi käyttämään myös jalostuksessa. 

6.2 Sukusiitos 

Ponien sukulaistumista tarkasteltiin aineiston perusteella kahdesta näkökulmasta, kaikki 

tiedossa olevat sukulaiset mukaan lukien laskettu sukusiitosprosentti sekä vain viiden 

sukupolven mukaan laskettu sukulaisuus. Tietoja on 1970-luvulta lähtien syntyneistä 
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poneista aina 2010-luvulle, yhteensä viiden vuosikymmenen ajalta ja 615 ponin tietojen 

verran.  

 

Aineiston mukaan keskiarvollisesti ponien sukusiitosprosentit ovat pysyneet 

vuosikymmenten ajan melkein samana. 1970-luvulla syntyneiden ponien keskiarvollisen 

sukusiitosprosentin ollessa 10,1 on se 2010-luvulle tultaessa noussut vain 0,5 

prosenttiyksikköä. Tästä on hyvä huomata, että vaikka populaatio on pieni, ei sen sisällä 

sukulaistuminen ole vuosien saatossa lähtenyt räjähdysmäisesti kasvuun. Kuitenkin tulee 

huomioida, että sukusiitosprosentin ollessa jo yli kymmenen, se luokitellaan suljetulle 

rodulle haitalliseksi, kun luku on ylittänyt serkusparituksen 6,25 %. Tulevaisuudessa 

sukulaistumiseen pitää siis edelleen keskittyä, jotta sukulaisuussuhteet eivät tästä 

nykytilanteesta kasvaisi entisestään. 

 

Maksimi- ja minimiarvoissa taas on tapahtunut selkeää muutosta vuosikymmenten aikana. 

Positiivista on, että poneilta löydetyt maksimiarvot ovat tulleet alaspäin 1970-luvulta ja 

pysyneet tämän jälkeen melko tasaisina. Minimiarvot taas ovat lähteneet nousuun, 

alimmillaan 1980-luvulla syntyneillä luvun ollessa 2,41 on se 2010-luvulla syntyneillä 7,34. 

Käytännössä siis koko syntyneestä populaatiosta pienin löydetty sukusiitosprosentti on 

jollain ponilla kuitenkin myös haitallisen serkusparituksen (6,25) yläpuolella. Vaikka siis 

keskiarvollisesti koko populaation sukulaisuus ei ole ollut kasvussa, on populaation yksilöt 

lähestyneet keskiarvoa koko sukutaulua tarkastellessa.  

 

Siinä missä koko sukutaulun mukaan laskettu sukusiitosprosentti on rodun kannalta 

positiivinen ilman suurempaa kasvua, näyttää myös viiden sukupolven mukaan laskettu 

sukusiitosprosentti hyvältä. Keskiarvollisesti 5.sp. mukaan laskettu sukusiitosprosentti on 

laskenut jokaisella vuosikymmenellä edellisestä ja 2010-luvulla syntyneillä se on enää 1,59. 

Tästä voidaan päätellä, että vaikka kokonaisuudessaan sukusiitosprosenttiin ei ole saatu 

muutoksia, on siihen alettu kiinnittämään huomiota. Sukusiitosprosentin laskiessa viidessä 

sukupolvessa, sen tulisi väkisinkin vaikuttaa tulevaisuudessa myös koko 

sukulaisuussuhteeseen pienentämällä sitä. Muutokset eivät kuitenkaan tapahdu hetkessä, 

sillä populaation uusiutuminen kestää kauan ja tehdyt muutokset näkyvät vasta pitkien 

ajanjaksojen jälkeen. Esimerkkinä, jos ponilla tehdään varsa kymmenvuotiaana ja sen 
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jälkeläinen lisääntyy myös kymmenen vuoden iässä, on kahden sukupolven tuloon kulunut 

aikaa 20 vuotta. 

 

Jotta sukusiitosprosentit saadaan pysymään kurissa, eikä mitään radikaalia kasvua ala 

tapahtumaan, on populaation monimuotoisuuteen kiinnitettävä tulevaisuudessakin 

huomiota. Tamma tulee astuttaa siitä erisukuisella orilla ja toisinpäin. Populaation 

geenikantaa on pyrittävä laajentamaan astuttamalla erisukuisia poneja ja tuomalla edelleen 

poneja Ruotsista ja saatava näitä siitokseen. Tammaa on helppo käyttää siitokseen, vaikka 

sitä ei olisi hyväksytty jalostukseen sillä voidaan varsa tehdä ja varsa saa esimerkiksi 

tarvittavat kilpailuoikeudet raveihin ja näyttelyihin. Orin kohdalla tämä taas on 

haastavampaa, oriin tulee olla kaikin puolin erittäin hyvä yksilö, jotta se hyväksytään 

jalostukseen ja ennen hyväksyntää sitä ei saa käyttää. Suomessa on tällä hetkellä vain reilu 

kymmenen jalostukseen hyväksyttyä gotlanninrussoria, joka ei ole paljon ajatellen geenien 

laajentamista, kun käytössä on vain pieni määrä vaihtoehtoja. Pitää miettiä, olisiko 

tulevaisuudessa tärkeää keskittyä siihen, että uusia oreja tuodaan edelleen näytille 

oripäiville ja että niitä myös pääsisi läpi rodun tulevaisuuden turvaamiseksi.  

6.3 Ravikilpailutulokset 

Poniraveja on alettu kunnolla ajamaan 2000-luvun alusta lähtien ja siitä asti ne ovat 

kasvattaneet suosiotaan vuosi vuodelta enemmän. Poniraviurheilu on monelle rakas 

harrastus ja erittäin hyvä alusta harjoitella mahdollista tulevaisuutta varten hevosilla. 

Nopeimmat gotlanninrussponit juoksevat samaa vauhtia kuin hitaat suomenhevoset, joten 

myös vauhtiin pystyy poneillakin tottumaan. Gotlanninrussponit ovat näyttäytyneet 

poniravikilpailuissa edukseen nopeudellaan ja tästä johtuen se on valikoitunut B-

kategoriassa eniten käytetyksi poniksi. Suosion kasvu on todettavissa myös aineiston 

perusteella tehdyistä kaavioista. Kuvissa 7 ja 8 on kuvattu raveissa startanneiden 

gotlanninrussponien määrää sekä näille kertyneitä starttituloksia. Molemmissa kuvissa kasvu 

tapahtuu samanlaisen mallin mukaisesti, josta on helppo päätellä niiden kulkevan käsi 

kädessä. Kun ponien määrät raveissa kasvavat, myös starttien määrät kasvavat saman 

aikaisesti ja toisinpäin. Tästä on myös huomattavissa rodun suosion kasvua, joka heijastuu 

myös poniraviurheiluun. Poneja hankitaan enemmän ja niiden kanssa myös harrastetaan 

entistä enemmän. 
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Ponien raveissa juostut ajat ovat 2000-luvun alusta lähtien vakiintuneet tietylle tasolle. 

Eniten on keskinopeita poneja ja tämän jälkeen tulevat nopeat alle kahden minuutin ponit. 

Hitaampien ponien määrä on suhteessa laskenut niitä nopeampiin poneihin verrattuna. 

Tästä voidaan päätellä, että samalla kun osaaminen valmentaa raviponia on lisääntynyt, 

myös ponien laatu on parantunut. Ponit juoksevat kovempaa kuin aiemmin ja raveihin 

tuodaan hyvässä kisakunnossa olevia poneja. Tähän on vaikuttanut juuri mainitun 

valmennuksen lisäksi myös jalostus. Poneja on opittu jalostamaan juoksemaan kovemmin, 

yhdistämällä hyvin juosseiden ponien sukuja keskenään. Tässäkin kohtaa tulee kuitenkin 

muistaa, että gotlanninrussponin tulee olla monipuolinen käyttöponi ja vaikka voidaan 

sanoa, että sitä Suomessa eniten käytetään poniraviurheilua harrastaessa, ei se saa olla ainut 

mittari, johon kiinnitetään varsan teossa huomiota. 

 

Monté eli raviratsastus on kasvattanut suosiotaan myös ponien keskuudessa ja tähän 

gotlanninrussponi onkin oikein mainio poni, sillä se ei jää ratsastajalleen niin nopeasti 

pieneksi kuin esimerkiksi shetlanninponi ja harrastamaan pystyy pitempään. Ajettujen 

montélähtöjen määrä onkin ollut huipussaan vuonna 2019, vaikka sitä ennen lähtöjen 

määrät ovat olleet ailahtelevaisia. Myös montén meneminen poneilla on hyvä tie 

vanhempana hevosilla kilpailemiseen ja ratsastamiseen. 

 

Vaikka gotlanninrussponi on nopea ja hyvin soveltuva ponirotu ravikilpailuihin, osaavat nekin 

ei-toivotusti laukata ja tästä syystä voivat joutua myös hylätyiksi kilpailusta. Samalla tavalla 

kuin aiemmissakin kohdissa, laukkamerkintöjen määrä ja hylyt ovat yhteydessä ajettujen 

lähtöjen määrään. Kun kilpaillaan enemmän, todennäköisyys laukkaan ja tästä mahdollisesti 

johtavaan hylkyyn on suurempi. Merkittävin muutos ponien hylkäyksien määrässä on 

tapahtunut vuonna 2015, jolloin otettiin käyttöön uusi laukkasääntö. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kun ennen ponin suoritus on hylätty kuudennesta laukasta, on hylky jatkossa tullut 

kolmannesta laukasta. Tämä on huomattavissa laukkamerkinnöistä ja hylyistä kertovasta 

kuvasta numero 11. Vuonna 2015 hylkyjä on tullut yli 50 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Kun ennen laukkasäännön uudistusta hylkyjä on tullut vuosittain alle 100, on määrä 

kyseisestä vuodesta eteenpäin ollut aina yli 100 ja mennyt jopa lähemmäs kahta sataa. 
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6.4 Näyttelytulokset 

Näyttelytuloksia on aineistossa kerättynä vuodesta 1980 lähtien vuoteen 2019 saakka. 

Vaikka kasvua on tapahtunut verrattuna alkuun, on tässä aineistossa lukujen välillä selvää 

ailahtelua eikä kasvu ole koko ajan tasaista ja selkeää. Esimerkiksi vuonna 2018 on 

tapahtunut selkeä romahdus näyttelytulosten määrässä, eikä seuraavanakaan vuonna olla 

päästy 2010-luvun alun lukemiin. Näyttelytulosten ailahtelevaisuuteen saattavat vaikuttaa 

ponien omistajien halukkuus viedä ponejaan näyttelyihin ja maksaa näyttelymaksuja sekä 

näyttelyiden sijainnit. Jos omistaja epäilee ponin menestymistä, ei intoa näyttelyihin 

lähtemiseen välttämättä ole, jos se järjestetään kaukana kotitallilta ja näyttelymaksut ovat 

kalliita. 

 

Sukupuolijakauma on selkeästi tammojen hyväksi, kun noin 66 % näyttelyissä näytetyistä 

poneista on ollut tammoja. Orien ja ruunien selkeästi pienempään määrään näyttelyissä on 

varmasti molemmille oma syynsä. Oreja voidaan käyttää näyttelyissä varsana, mutta tämän 

jälkeen vain potentiaalisia jalostusoriehdokkaita tuodaan oripäiville näytille kerran vuodessa. 

Muita orinäyttelyitä ei järjestetä. Ruunia taas voi käyttää Suomen Hippoksen järjestämissä 

näyttelyissä varsana sekä kerran yli 4-vuotiaana sen vanhempien jälkeläisarvostelua 

ajatellen. Tammoja näytetään varsanäyttelyissä ja aikuisena pyritään hyväksymään 

jalostukseen tamma- ja varsanäyttelyissä. Tammoja tuodaan herkemmin näytille, koska niitä 

hyväksytään jalostukseen pienemmillä kriteereillä kuin oreja. Orien on saatava vähintään 

toinen palkinto, kun tammoilla on vaihtoehtona vielä kolmannella palkinnolla jalostukseen 

hyväksyminen. 

 

Ikäjakauma jakautui myös selkeästi kahtia alle ja yli kymmenenvuotiaiden kohdalla. 

Näyttelyhetkellä alle kymmenenvuotiaita esitettiin selvästi valtaosa, kun taas vanhempien 

osuus jäi pienemmälle. Syyksi tälle voidaan todeta se, että nuoria poneja halutaan näyttää 

varsana ja nuorina poneina Hippoksen näyttelyissä, vaikka niitä ei tulevaisuudessa 

pyrittäisikään hyväksymään jalostukseen. Vanhemmalla iällä esitetyt ponit ovat poneja, joita 

halutaan hyväksyttää jalostukseen ja niiden kohdalla määrä on pienempi. Kaikki eivät täytä 

kriteerejä ja poneja tuodaan näyttelyihin sillä ajatuksella että ne hyväksytään. Varsana ja 

nuorena näyttelyissä käymisen kynnys on matalampi. 
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Syntymämaan perusteella näyttelyissä on käynyt enemmän Suomessa syntyneitä poneja 

kuin Ruotsissa syntyneitä, joka on hienoa huomata Suomen omaa populaatiota ajatellen. 

Tästäkin on huomattavissa, että suomalaisia poneja halutaan tuoda enemmän esille ja 

pidetään sitä tärkeässä arvossa. Muutos tapahtui 1990-luvun alussa, josta lähtien aineiston 

loppuun asti vuoteen 2019 Suomessa syntyneitä on näyttelyissä käynyt enemmän. Varmasti 

myös koetaan, että on tärkeämpää viedä arvosteltavaksi Suomessa syntynyt poni ja saada 

kuulla miten se vastaa rotumääritelmää, kuin että suosittaisiin naapurimaan poneja. 

 

Suurimmassa osassa näyttelytuloksista ponin tulos on ollut palkittu tai hyväksytty, yhteensä 

1248 tuloksessa. Tämä tarkoittaa yhteensä 74 prosenttia koko tulosmäärästä ja päätelmänä 

on, että näyttelyihin on tuotu hyvälaatuisia poneja, jotka ovat täyttäneet rotumääritelmän 

annetut kriteerit ja tämän myötä ne on voitu palkita näyttelyssä. Jälleen kerran, populaation 

ollessa pieni, on hyvä huomata, että sen aines on kuitenkin hyvää ja jalostuksenkin kannalta 

on hienoa, että on olemassa paljon hyviä ja potentiaalisia yksilöitä. 

 

Gotlanninrussponien monipuolisuudesta kertoo myös se, että kasvavassa määrin 

näyttelyissä on käynyt poneja, joilla on myös juostuna ravikilpailutulos. Samat ponit siis 

soveltuvat kilpailemaan niin raveissa kuin näyttelyissäkin, eikä ole tiettyjä niin sanottuja 

näyttelyponeja ja raviponeja erikseen. Tämä on hyvä tietää, sillä ponin on tarkoitus pysyä 

rotumääritelmän mukaisena, eikä siitä kuulu erottaa erillistä linjaa raviponeiksi. Raveissa 

kilpailevan ponin tulee olla rakenteeltaan yhtä lailla gotlanninrussponin näköinen kuin 

esimerkiksi ratsastus- ja näyttelykäytössä olevan ponin. 

7 Yhteenveto 

Gotlanninrussponi on selvästi vakiinnuttanut paikkansa suomalaisessa hevos- ja 

poniyhteisössä ja toivotaan, että suosio jatkaa ainakin samalla tasolla ja toivottavasti vielä 

nousisi tulevaisuudessa entisestään. Tätä edesauttavat nuorten suosio raviurheiluun ja ponin 

erittäin hyvä soveltuvuus tähän kyseiseen lajiin sekä samalla moneen muuhunkin. Poniravien 

määrät ovat olleet selkeässä nousussa vuodesta 2017 eteenpäin ja toivotaan, että 

maailmanlaajuisen pandemian laittaessa poniraveja tauolle, suosio ei laskisi vaan jatkaisi 

samalla tasolla kuin ennenkin. 
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Työssä saavutettiin asetetut tavoitteet. Tarkoituksena oli selvittää populaation tilannetta 

Suomessa ja tässä mielestäni onnistuttiin. Rotu on saanut taakseen oman 

kannattajajoukkonsa, jotka tulevaisuudessakin pitävät huolta rodun jatkosta. Nämä samat 

henkilöt ovat niitä, jotka ponien kanssa käyvät raveissa, näyttelyissä ja harrastavat muuten 

vain. He myös miettivät millä orilla tammansa seuraavaksi astuttavat ja näin ollen edistävät 

jalostustyötä.  

 

Populaation tilanteesta käy ilmi, että se on pieni, mutta esimerkiksi sukusiitoksen osalta 

tilanne on pysynyt vuosikymmenten aikana melko vakaana. Sukulaistuminen on ollut esillä 

puheenaiheissa ja yllätystä tuotti se, että loppujen lopuksi sukusiitosprosentit eivät ole 

juurikaan kasvaneet siitä mitä ne ovat miltei koko ajan olleet. Populaation sukulaistuminen 

on selkeästi otettu aina huomioon ja koko ajan siihen kiinnitetään vielä enemmän huomiota. 

Tämän kertoo pienentyneet sukusiitosprosentit viidessä ensimmäisessä sukupolvessa. 

Voidaan siis toivoa, että tulevaisuudessa saadaan laajennettua ponien geenikantaa ja näin 

ollen pidettyä rotua elinvoimaisena Suomessakin.  
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