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Yhdistyksen tarkoitus 

Suomen Shetlanninponiyhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista shetlanninponikasvatusta, 

sekä kehittää ja jalostaa suomalaista shetlanninponikantaa rodun alkuperämaan periaatteiden ja 

rotumääritelmän mukaan, ottaen huomioon rodun eri käyttötarkoitukset. Yhdistyksen tarkoituksena 

on myös tukea jäsentensä toimintaa ja kehittää heidän taitojaan poninkasvattajina ja tarjota 

jäsenilleen virkistystoimintaa.  

Vuosi 2021 on yhdistyksen 32. toimintavuosi.  

 

Kokoukset 

Yhdistyksen yleiskokoukset pidetään kahdesti vuodessa.  

 

Kevätkokous järjestetään viimeistään kesäkuun lopussa. Kokouksessa esitetään jäsenistön 

hyväksyttäväksi tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020. Kokouksessa jaetaan seuraavat 

palkinnot vuoden 2020 tulosten perusteella: Vuoden Kilpailija, Vuoden Isäori, Vallun Vaasi, Vuoden 

Aktiivinäyttelyponi, Vuoden Aktiiviraviponi, Vuoden agilityponi, Vuoden Kasvattaja, Vuoden 

Käyttöponi sekä Vuoden Esittäjä. Lisäksi palkitaan kaikki vuoden 2020 aikana I-palkinnolla 

jalostusarvostellut shetlanninponit.  

 

Syyskokous järjestetään viimeistään joulukuun lopussa. Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi 

talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle. Kokouksessa jaetaan Anna’s Prize, Wilson’s 

Prize ja Kakkulanmäen Kulho –palkinnot parhaat pisteet vuonna 2020 Hippoksen näyttelyssä 

saaneille 1-, 2- ja 3-vuotiaille nuorena ponina arvosteluille poneille sekä Onnen Aarre -kiertopalkinto 

parhailla pisteillä jalostusarvostellulle Suomessa syntyneelle 3-8-vuotiaalle tammalle.  

 

Kokousten järjestelyissä otetaan huomioon osallistujien turvallisuus koronapandemiatilanteen 

vaatimalla tavalla. 

 

Jäsenmäärä ja maksut  

Johtokunta ehdottaa kokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan: seniori 34 €, juniori 24 €, 

perhejäsen 14 €, yhteisöjäsen 57 €, ulkomaanjäsen 40 €, ainaisjäsen 340 €, kasvattajajäsen 50 € ja 

ainaiskasvattajajäsen 500 €. Jäsenillä on edelleen mahdollisuus liittää ja maksaa uuden jäsenen 

jäsenmaksu 5 euron alennuksella. 

 

Näyttelyt  

Rotunäyttelyitä järjestetään yhdistyksen, sen alajaostojen sekä yhteistyökumppaneiden toimesta. 

Johtokunta kokoaa näyttelykalenterin vuodelle 2021 huomioiden mahdollisuuksien mukaan 

alueellisen ja ajallisen jakautumisen. Vuonna 2021 järjestetään myös Eliittinäyttely (kutsunäyttely) 

edellisen kolmen vuoden aikana parhaiten menestyneille poneille. 

 

Yhdistys osallistuu PONY:n kansallisen poninäyttelyn järjestelyihin. Näyttelyn paikka ja ajankohta 

eivät ole vielä varmistuneet. 

 

Käyttöluokat 

Ratsastus-, ohjasajo- ja ajoluokissa järjestetään cup-kilpailut, koostuen noin 10 osakilpailusta ja 

finaalista. Sekä näyttelyiden että käyttöluokkien yhteydessä järjestetään myös agility- ja 

handlerluokkia. Shettismestaruudesta kilpaillaan este- ja kouluratsastuksessa sekä valjakkoajossa.   

  

Koulutustoiminta 

Koronatilanteen salliessa kasvattajille ja jäsenille pyritään järjestämään koulutustapahtumia eri 

aiheista. Myös kevät- ja syyskokousten yhteyteen pyritään järjestämään eri alojen asiantuntijoiden 

luentoja. 

Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan muuta koulutus- ja harrastustoimintaa ponien kanssa; 
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esittämisopastusta, käyttöluokkakoulutusta ja -leirejä.  

 

Muu toiminta 

Yhdistys osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja näytöksiin, tuoden shetlanninponeja ja niiden monia 

käyttömahdollisuuksia yleisön tietoisuuteen. 

 

Yhdistys toimii yhteistyössä Britannian emoyhdistyksen ja muiden maiden shetlanninponiyhdistysten 

kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään kotimaassa muiden rotuyhdistysten sekä Suomen 

Poniraviyhdistyksen kanssa. Suomen shetlanninponiyhdistys on Hippos ry:n ja (rekisteröidyn 

kotipaikkansa Turun perusteella) Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n jäsen. 

 

Vuoden 2021 teemaksi ehdotetaan ”Nuoret näytillä”. 

 

Tiedottaminen  

Yhdistyksen jäsenjulkaisu, Shettislehti, ilmestyy 2 - 4 kertaa vuodessa. Yhdistyksen tiedottamista 

hoidetaan myös kotisivujen kautta, osoite on: www.shettis.com. Lisäksi yhdistyksellä on oma 

Facebook-sivu www.facebook.com/shettisyhdistys ja Instagram-tili @shettisyhdistys. 

 

Talous 

Yhdistyksen taloutta kartutetaan jäsenmaksujen lisäksi myyntituotteilla sekä näyttelyitä ja kilpailuja 

järjestämällä.  

 

 

    TALOUSARVIO VUODELLE 2021 

    

 

Tulot 

Jäsenmaksut   9000,00 

Myyntituotteet   1000,00 

Näyttely- ja kilpailutuotot   7500,00 

Mainokset jäsenlehdessä ja netissä   2740,00 

Yhteensä   20240,00 

 

Menot 

Pankin kulut   400,00 

Jäsenlehti: taitto, painatus ja postitus   9000,00 

Postikulut   300,00 

Kirjanpito   1100,00 

Nettisivut   320,00 

Jäsenmaksut (Hippos & V-S HJL)   120,00 

Näyttely- ja kilpailumenot   5500,00 

Ruusukkeet ja palkinnot   1500,00 

Myyntituotteet   700,00 

Sekalaiset hankinnat   400,00 

PR-toiminta   200,00 

Kokouskulut   700,00 

   Yhteensä    20240,00

  


