
Osallistu Spry – ig-pistemetsästykseen 2021  

Kerää pisteitä kuvaamalla tai videoimalla mitä olette tehneet , kirjoittakaa kuvatekstiin mikä 
haaste ( numero ), tägää  #sprypistemetsästys2021  

Haasteet pisteytetään faktaan joka perustuu Hippoksen kilpailusääntökirjaan , 
varusteoppaaseen, hevoseni.fi ja Srl hevostaitokansioon. 

2 pisteen arvoiset tehtävät  

1. Tee vetosolmu 

2.Kerro yksi tallisääntö 

3. Mitkä ovat hevosen  5 aistia ? 

5 pisteen arvoiset tehtävät : 

4. Videoikaa miten talutat ponin turvallisesti 

5. Näytä miten harjaat ponin   

6. Nimeä kolme kuolainta  

7. Näytä miten valjastat ponin  

8. Miten letität ponin otsaharjan  

9. Kerro ja näytä harjalaatikon tai harjapussin sisällön  

10. Kerro miksi rutiinit ovat tärkeät  

11. Näytä miten mittaat lämmön ponista   

12. Kerro 10 yleistä tallisääntöä 

13. Nimeä kolme jalkasuojaa 

14. Näytä käsillä omaa päätäsi käyttäen , miten hevonen näyttää millä tuulella se on ( 4 eri ) 

15. Putsaa valjaat 

10 pisteen arvoiset tehtävät 

16. Näytä ponilla 8 ruumiinosaa 

17. Tarjoaa tallikavereille pulla-mehukestit 

18. Näytä/selitä mitä tallin ensiapulaatikossa on 

 19. Kerro miten otat pois loimen hevoselta  

20. Siivoaa karsina 

21. Hyppää maasta käsin esteen /puomin ponin kanssa 

22. Kerro ponin väri ja merkit  



23. Kerro/selitä  / näytä viisi hevosen väriä 

24. Kerro ero erilaisissa karkea rehuissa 

25. Pura ja kokoa suitset 

26. Näytä miten esimerkiksi teet talliympäristön turvalliseksi 

27. Selitä ja näytä ero A – ja B-kategorian ponin välillä. 

28. Nimeä ja näytä kolme kavion osaa  

29. Irrota kilpakärrynpyörät ja kiinnitä uudelleen 

30. Haastattele/videoi  poniohjastaja , kysy  mitä on parasta poniraviurheilussa 

31. Selitä miten/miksi seuraavat varusteet käytetään : obershekki, painobuutsit , 
himmentäjä, puolilaput , potkuremmi 

20 p pisteen arvoiset tehtävät 

32. Kerro ja näytä miten esität oikeaoppisesti ponin  

33. Kerro , nimeä  piirrä 8 hevosen päänmerkkiä  

34. Nimeä 15 hevosen osaa ja kiinnitä poniin  post-it lapuilla 

35. Piirrä hevosen luusto poniin liidulla 

36. Esittele 5 eri hevosen väkirehua , ja kerro niiden tarkoitus 

37. Haastattele joku henkilö tallillasi , tallin turvallisuudesta 

38. Näytä vähintään kolme eri käärimistapaa hevosen  jalkoihin  

39. Irrota kenkä  

40. Kerro ja näytä mitkä varusteet sinulla on ohjastajana , kun olet turvallisesti pukeutunut. 

41. Tee video : missä näytät neljän ihmisen jaloilla miten hevonen liikkuu käynnissä, ravissa 
ja laukassa 

42. Näytä ja kerro kun mittaat hevosen pulssin ja hengitystiheyden 

43. Näytä ja kerro kavion osat 

44. Kerro mitä teet jos tallissa on hevonen jolla on tarttuvan taudin epäily  

45. Nimeä ja näytä 4 eri hevosenkenkää  

50 pisteen arvoiset tehtävät 

46. Pidä tietovisa hevossairauksista  joukkueellesi. Yksi joukkuejäsen kysyy mikä sairaus ( 
antaa oireita ) ja muut arvaavat. Vähintään 5 sairautta. 

47. Hiitillä joku kuvaa kun ajat hiittiä ponillasi .Otat aikaa ( näytät kellonajan videon lopussa )  
A-Poni 500 m 3.20 / viim 500m  tai 3.10 tai 3.00 tai 2.50 . B-Ponilla 2.30 tai 2.15 tai 2.05 



48. Piirrä ja kerro miten hevosen ruuansulatussysteemi toimii 

49. Saa 10 henkilöä seuraamaan @suomen_poniraviyhdistys 

50. Kerro hevosen jalka-asennoista . Etujalka sivusta -yksi rakennevirhe, Etujalka edestä -yksi 
rakennevirhe. Takajalat sivusta -yksi rakennevirhe , takajalat takaa - yksi rakennevirhe. 

 


