
Näyttelyt 
 

SKHH ry  

Yhdistyksen suosittelemat säännöt  

Toteutetaan kaikissa yhdistyksen virallisissa näyttelyissä ja suositellaan 

käytettäväksi myös muiden järjestämissä näyttelyissä.  

Laadittu 5.12.2019  

 

 



2 

SISÄLLYS 

 

 

Yleistä 3 

Yleiset säännöt 3 

Arvonimet ja valioituminen 5 
Sijoitusarvonimet: 6 
Valioarvot: 6 

Käytännön ohjeita 7 

Internet-näyttelyt 7 

  



3 

 

 

Yleistä 

Keppihevosille järjestetään näyttelyitä, joiden tarkoituksena on vertailla yksilöiden ominaisuuksia, 

kilpailla niiden ulkonäöstä ja saada palautetta käsityöstä sekä keräilykappaleista. Suomen 

Keppihevosharrastajat ry kouluttaa asiansa osaavia ja puolueettomia virallisia tuomareita. 

Näyttelytoiminta on yhdistyksen alaista, mutta sitä pyörittävät viralliset tuomarit. 

Epävirallisia näyttelyitä saa tuomaroida, valvoa ja järjestää kuka tahansa, mutta virallisia arvonimiä ei saa 

jakaa muut kuin yhdistyksen viralliset tuomarit. 

Tämä on ensimmäinen versio SKHH ry:n virallisista näyttelysäännöistä keppihevosille. Sääntöihin 

tehdään tarvittaessa muutoksia ja lisäyksiä. Uusimmat voimassa olevat säännöt löydät aina SKHH ry:n 

nettisivuilta.  

Yleiset säännöt  

Ellei ole toisin ohjeistettu, varusteista sekä letitetystä harjasta seuraa hylkääminen. Joissain näyttelyissä 

näyttelyriimu voi olla sallittu, mikäli se on erikseen ilmoitettu. 

Risteytys- ja tilastohevoset eivät voi osallistua virallisten näyttelyiden luokkiin, vaan risteytyksille on 

järjestettävä omat erikseen risteytyshevosille tarkoitetut luokat näyttelyiden ohessa. Risteytykset eivät 

voi myöskään vastaanottaa arvonimeä JS (=jalostukseen suositeltava).  

Ruunat eivät voi vastaanottaa sertejä, eivätkä täten myöskään valioitua. Luonnollisesti ruunalle ei voi 

antaa jalostukseen suositeltava-arvonimeä. Näyttelyn säännöissä lukee erikseen, voiko ruunalla edes 

osallistua juuri niihin näyttelyihin.  
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Alle 3-vuotiaat orit ja alle 4-vuotiaat tammat täytyy asettaa varsaluokkiin.  

Muut keppieläimet kuin keppihevoset eivät saa osallistua näyttelyihin, mikäli näyttelyiden säännöissä ei 

erikseen sitä mainita. Muiden keppieläinten kohdalla näitä sääntöjä sovelletaan tapauskohtaisesti. 

Virallinen tuomari ei voi arvostella itse tekemiään keppihevosia.  
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Arvonimet ja valioituminen 

Viralliset näyttelyt erottaa epävirallisista näyttelyistä arvonimet, joita ei saa epävirallisissa näyttelyissä 

jakaa. Vain yhdistyksen kouluttama ja hyväksymä tuomari saa jakaa virallisia arvonimiä.  

Keppihevosten arvonimiä on lainattu virtuaalikoirien maailmasta. Arvonimet saa lisätä keppihevosen 

sivuille merkkinä näyttelymenestyksestä. Näyttelyn kaikkien luokkien LKV1:set eli luokkavoittajat 

otetaan mukaan BIS-kehään, jossa valitaan koko näyttelyiden paras keppihevonen. 

Luokanvoittajien määrä riippuu luokan osallistujamäärästä: 

LKV1 1 - 3 osallistujaa 

LKV1-2 4 - 5 osallistujaa 

LKV1-3 6 - 7 osallistujaa 

LKV1-4 8 - 9 osallistujaa 

LKV1-5 10 -> osallistujaa 

MVA-sert eli muotovalio-sert annetaan näyttelyissä luokkavoittajille (eli yleensä BIS-sijoille päässeille), 

mutta vain täysi-ikäisille oreille tai tammoille. Ruunat eivät voi vastaanottaa MVA-sertiä.  

irtoSERT jaetaan kolmelle tai osallistujamäärästä riippuen kahdelle ensimmäiselle LKV-hevoselle. 

IrtoSERTin antaminen keppihevoselle osoittaa, että hevonen on myös MVA-sertin eli muotovaliouden 

arvoinen. IrtoSERTiä ei ole pakko jakaa kolmea kappaletta luokassa, jos jokin hevonen ei sitä tuomarin 

mielestä ansaitse. Ruunat eivät voi vastaanottaa myöskään irtoSERTiä. 

KUMA eli kunniamaininta jaetaan irtoSERTin vastaanottaneiden keppihevosten jälkeisille kolmelle 

hevoselle. KUMA-hevoset ovat lähes irtoSERTin arvoisia. 

JS eli jalostukseen suositeltava annetaan usein kaikille luokkaan osallistuneille, paitsi tietenkin ruunille. 

JS:ää jaetaan reilusti, sillä ei todennäköisesti ole olemassa niin huonoa keppihevosta, ettei sille voisi 

jakaa JS:ää. 
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Sijoitusarvonimet: 

BIS eli Best In Show -kehään pääsevät kilpailemaan näyttelyiden kaikkien luokkien voittajat. 

BIS-kehässä kilpaillaan koko näyttelyn parhaan keppihevosen tittelistä. BIS-sijoja on yleensä korkeintaan 

viisi. Ruunat pääsevät BIS-kehään vain KUMA-arvonimellä, sillä ne eivät voi vastaanottaa irtoSERTiä, 

saati sitten MVA-sertiä. 

LKV eli luokkavoittaja jaetaan osallistujamäärän mukaan. Vain LKV-sijalla oleva keppihevonen voi 

vastaanottaa sertejä. 

Valioarvot: 

Fn eli Finest 

Finest on keppihevosen nimen eteen liitettävä lyhenne, joka kertoo hevosen olevan valioitunut lähes 

Kep Mva FN -tasolle. Finest-arvonimeen vaaditaan joko 

1) 1 x MVA-sert ja 2 x irtoSERT 

2) 3 x irtoSERT. 

3) 2 x MVA-sert ja 1 x irtoSERT 

Kep Mva Fn eli Keppihevos Muotovalio Finest on kaikkein korkein mahdollinen arvo, jonka virallisia 

näyttelyitä kiertänyt hevonen voi saada. KMF-arvon saatuaan keppihevonen ei saa enää osallistua 

virallisiin näyttelyihin. Kep Mva Fn:n saa myös liittää keppihevosen nimen eteen, kun hevonen on 

kerännyt irto- ja MVA-sertejä jommalla kummalla seuraavista tavoista: 

1) 2 x MVA-sert ja 2 x irtoSERT 

2) 3 x MVA-sert. 
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Käytännön ohjeita 
Pääsääntöisesti keppihevosia ei esitetä eri askellajeissa näyttelyissä, vaan ne tuodaan näyttelyalueelle, 

missä tuomari arvioi hevoset yksin. Tämä on kuitenkin kilpailukohtaista ja kilpailujen järjestäjät antavat 

lisätietoa. 

 

Mikäli näyttelyissä ei vaadita keppihevosen esittämistä, tuodaan hevonen hyvissä ajoin näyttelyalueelle 

ilman varusteita, ja se noudetaan näyttelyalueelta annettuna ajankohtana. Tuomarille on annettava 

täysi työrauha, jotta arvostelu pysyisi tasapuolisena ilman häiriötekijöitä. 

Internet-näyttelyt 

Virallisissa internet-näyttelyissä vaaditaan keppihevoselta selkeät sivut, joista löytyvät hevosen nimi, ikä, 

rotu, sukupuoli ja selkeät kuvat vähintään edestä ja molemmilta sivuilta, sekä kuva, jossa harja näkyy 

hyvin. Lisäkuvat keppihevosesta eivät ole pakollisia, mutta ovat aina plussaa ja helpottavat tuomarin 

työtä. 

Näyttelykuvissa keppihevosen pääosan on näyttävä kokonaan ja selkeästi, hevosella ei saa olla 

varusteita päällään, eikä sivukuvissa harja saa peittää pientäkään osaa arvosteltavasta puolesta, lukuun 

ottamatta harjallista kuvaa, jolloin koko harjan tulisi näkyä mahdollisimman hyvin. Tarkistathan että 

kuvat ovat tarpeeksi isoja ja ettei keppihevosen edessä ole mitään, kuten risuja, heinää, yms. Liian 

tummat, valottuneet, heilahtaneet tai muokatut kuvat voivat myös johtaa hylkäykseen. Tarkistathan 

että vaaditut kuvat on otettu suoraan sivulta tai edestä, eivätkä viistosta. 

Vaaditut kuvat: 

1&2) sivukuvat suoraan sivulta, molemmilta puolilta, kokonaan ilman harjaa  

3) kuva kohtisuoraan edestä 

4) kuva, jossa koko harja näkyy mahdollisimman hyvin 
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Esimerkkikuvia: 
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