Lisää valtaa rotuyhdistyksille
Hippoksen ja rotuyhdistysten yhteistyöhön on luvassa parannuksia. Tulevaisuudessa rotuyhdistyksillä on mahdollisuus saada äänensä paremmin kuuluville muun muassa rotuyhdistysten yhteistyökokousten kautta. Viimeisimmässä kokouksessa (13.11.) rotuyhdistykset
pääsivät vaikuttamaan ratsu- ja ponivaliokuntaan valittavien henkilöiden valintaan joko ehdottamalla omaa ehdokasta tai kannattamalla
muiden yhdistysten esille tuomia ehdokkaita. Uuden käytännön mukaan rotuyhdistykset saavat esittää ratsu-ja ponivaliokuntaan vähintään kolmea ehdokasta, mikä on suuri muutos entiseen käytäntöön verrattuna.
Tämän lisäksi perustetaan jalostustoimikuntia, jotka tulevat toimimaan Hippoksen toimiston ja ratsu- ja ponivaliokunnan välissä. Jalostustoimikuntien tehtävänä on kehittää jalostustoimintaa ja seurata alaa laajemminkin, valmistella asioita RPVK:n käsittelyyn sekä valmistella ja päivittää jalostussuunnitelmat. Yllä mainittu rotuyhdistysten yhteistyökokous saa esittää vähintään kahta jäsentä ratsuhevosten ja
ratsuponien sekä ponien ja vuonohevosten jalostusvaliokuntaan.
Hippos ottaa myös suuremman roolin eri rotujen kansainvälisessä toiminnassa mm. lähettämällä edustajan tärkeisiin ulkomaisiin (arabihevosilla WAHO:n) kokouksiin. Tällä pyritään varmistamaan aktiivinen kansainvälinen yhteistyö ja tiedonkulku. Mäenpään mukaan tähän
on jo varattu rahaa jalostusosaston budjetissa. Hippoksen aktiivisempi rooli rotuasioissa ei poissulje sitä, etteivätkö yhdistykset saisi edelleenkin lähettämään omia edustajiaan ulkomaisiin kokouksiin, vaan tarkoituksena on varmistaa, että niihin osallistuu edes yksi henkilö
Suomesta.
Hippoksen toimisto panostaa jatkossa jalostukseen ja kasvatukseen liittyvän tiedon sekä puolueettoman oritiedon tuottamiseen, mikä
sopiikin hyvin tulevan uuden jalostusohjesäännön henkeen. Käytännön tasolla ensimmäinen muutos on se, että kukin rotu saa oman yhteyshenkilönsä. Tämän toivotaan nopeuttavan ja parantavan asiakaspalvelua. Arabihevosten rekisteröinnissä yhteyshenkilönä toimii jatkossakin Mirka Kivelä.
Uuteen malliin siirrytään vuoden 2013 alusta.
Ria Kuokkanen

Hippoksen tiedote: http://www.hippos.fi/jalostus_ja_
nayttelyt/yleista_jalostuksesta/ajankohtaista_-_jalostus/
muutoksia_ratsu-_ja_ponisektorin_organisaatioon_ja_
paatoksentekomalliin.4405.news
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Hippoksen tapahtumakalenteri 2013
26.-27.1. Ratsujen ja ponien jalostuspäivä
13.-14.2. Jalostuspäivät, Kuopio
19.-23.3. Ratsuoripäivät, Ypäjä
12.-14.4. Ponioripäivät, Ypäjä
25.-26.5. Kasvattajapäivät, Ypäjä
3.-4.8.
Kansallinen Poninäyttely
11.-13.10. Laatuarvostelu + Kyvyt Esiin -finaali
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Mitä kuuluu jalostusohjesäännölle?
Uusi jalostusohjesääntö on tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriössä hyväksyttävänä. Sen runko-osa on hyvin yksinkertainen
sisältäen maininnan siitä, että kaikki WAHO:n hyväksymät puhdasrotuiset arabihevoset kuuluvat automaattisesti samaan kantakirjaan.
Rotukohtaiset ohjeet kirjataan erikseen jalostusohjesäännön liitteeseen, jotta niiden muokkaaminen tulevaisuudessa olisi helpompaa (liitettä ei tarvitse hyväksyttää ministeriössä). Liite tulee sisältämään yksityiskohtaisemmat ohjeet kuten rotukohtaisen palkitsemisjärjestelmän ja mahdolliset terveysvaatimukset. Liite tullaan
työstämään valmiiksi vuoden 2013 aikana.
– Ria Kuokkanen
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