
TKR:n tapahtumapäivä 2.2. 

ELL Kira Kanerva 



Ohjelmarunko 

 

• Sääntöasiaa 
rokotuksista ja 
dopingista 

• Kilpahevosen 
hyvinvointiasiaa 



Ennen kilpailukauden alkua 

tarkista ainakin seuraavat asiat 

• Rokotukset 

• Muutokset doping-määräyksissä 

• Hevosen rekisteröinti, ponimittaus, lupa-
asiat... 

• Kuljetus 

– Kaluston kunto, hevosen opetus 

• Eläinlääkinnälliset tarpeet 

– Hevonen terveenä ja ”huollettuna” valmiina 
kisakauteen 



Influenssarokotukset 

 

Alue- ja kansalliset kilpailut 

 Ensimmäisen perusrokotteen jälkeen annetaan 

toinen perusrokote 21-92 vrk kuluessa. 

Tehosterokote annetaan 6kk (+21 vrk) kuluessa 

toisesta perusrokotteesta, kuitenkin aikaisintaan 

3kk:n kuluttua. Tämän jälkeen 

tehosterokotteiden väli ei saa ylittää 1 vuotta. 



Influenssarokotukset 

Kansainväliset kilpailut 

 Ensimmäisen perusrokotteen jälkeen 
annetaan toinen perusrokote 21-92 vrk:n 
kuluessa. Tehosterokote annetaan 6kk (+21 
vrk) kuluessa toisesta perusrokotteesta. 
Tämän jälkeen tehosterokotteiden väli ei saa 
ylittää 1 vuotta. Kansainväliseen kilpailuun 
osallistuttaessa ei viimeisimmästä 
tehosterokotteesta (tai toisesta 
perusrokotteesta) saa olla kulunut enempää 
kuin 6kk (+21vrk). 

 
 



Influenssarokotukset 

• Hevonen saa osallistua kilpailuun (alue, 

kans, kv), kun molemmat perusrokotteet 

on annettu 

• Viimeisimmästä rokotteesta tulee olla 

kulunut vähintään 7 vrk kilpailupaikalle 

saavuttaessa 



Doping 

• Ratsastajat 

– Suomen 

Ratsastajainliitto 

noudattaa Suomen 

Antidopingtoimikun-

nan sekä 

kansainvälisen 

antidopingjärjestön 

(WADAn) sääntöjä 

ja ohjeita 

  www.antidoping.fi 

  www.wada-ama.org 

  

http://www.antidoping.fi/
http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/
http://www.wada-ama.org/


Doping 

• Hevoset 

– Suomen Ratsastajainliitto noudattaa kaikissa 

Suomessa järjestettävissä kilpailuissa 

Suomen Ratsastajainliiton, eläinsuojelulain ja 

Suomen eläinantidopingtoimikunnan 

asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä 

kansainvälisissä kilpailuissa lisäksi 

kansainvälisen ratsastajainliiton (FEI:n) 

sääntöjä 

 



Doping 

• KS I (Yleinen osa) kohta XVI 
Lääkintämääräykset  
– 51.2.4. Hevosesta otetuista veri-, virtsa- tai 

muista näytteistä ei saa kilpailuhetkellä tai siihen 
verrattavan suorituksen aikana löytyä elimistöön 
kuulumattomia lääkeainejäämiä (nollaraja).  

– 51.2.5. Lääkeainejäämiä ei saa esiintyä 
riippumatta siitä, onko näillä mahdollisesti ollut 
vaikutusta hevosen suorituskykyyn. 

–  51.2.7. Kaikki lääkitys on kielletty neljä 
vuorokautta (96 tuntia) ennen kilpailua tai siihen 
verrattavaa suoritusta.  



51.3.1. Kokonaan kiellettyjä lääkeaineita ja toimenpiteitä 

ovat:  

- anaboliset steroidit  

- kasvuhormonit  

- muut lääkkeet, joiden käyttö hevoselle lainsäädännön 

mukaan on kielletty  

- verensiirto tai muunlainen keinotekoinen pyrkimys 

vaikuttaa terveen hevosen suorituskykyyn pu-nasoluja 

lisäävästi, esimerkiksi erytropoietiini-hormonin käyttö  

- radioaktiiviset implantit; ulkomaalainen tai maahan tuotu 

hevonen saa kilpailla, jos siihen asetettujen implanttien 

säteily ei ylitä taustasäteilyn tasoa  

- raajan hermokatkaisu tai muu vastaava pysyvästi tuntoa 

poistava kemiallinen tai kirurginen toimenpide.  

 



• 51.4.2. (Doping)Näytteitä voidaan ottaa 
ennen ja jälkeen kilpailun tai siihen 
verrattavan suorituksen.  

• 51.4.3. Kilpailijan tai hänen valtuuttamansa 
henkilön tulee avustaa kilpailueläinlääkäriä 
näytteenotossa ja hänen tulee olla paikalla 
koko näytteenottotapahtuman ajan. 
Näytteenotosta kieltäytyminen katsotaan 
kielletyn aineen tai menetelmän käytön 
myöntämiseksi.  

• Kilpailija on velvollinen toimittamaan hevosen 
uusintatutkimuksiin niin vaadittaessa.  



Lääkityskirjanpito 

– Hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa 

kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös 

reseptivapaista itsehoitovalmisteista ellei hevosta 

ole poistettu tuotantohevosrekisteristä.  

– Eläinlääkäriltä saadut lääkitysselvitykset ja 

reseptit on tallennettava 

– Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään viisi vuotta   

– Paperille, vihkoon, sähköisesti… 



Lääkityskirjanpito 

 
•  Kirjanpidosta on ilmettävä  

• - lääkityn hevosen nimi  

• -lääkkeen antopäivämäärä  

• -lääkkeen nimi  

• -lääkkeen määrä  

• - lääkkeen teurasvaroaika, mikäli sellainen on 
määrätty  

  huom! teurasvaroajat poikkeavat doping-varoajoista  

• - lääkkeen myyjän nimi (esim. eläinlääkäri tai apteekki)  



Sallittua 

• Homeopaattisten valmisteiden käyttö  

• Fysikaalinen hoito, akupunktio, hieronta, 
venyttely ja raajojen kylmääminen on sallittu. 
Neuloilla tehtävä akupunktio on kielletty 
kilpailupaikalle. Magneettiloimet ja –suojat 
ovat sallittuja  

• mahahaavan lääkitys omepratsolilla 
(Gastroguard) sekä tamman kiiman ehkäisy 
altrenogestillä (Regumate)  

• Loislääkkeet (matolääke ja hyönteiskarkote) 



• FEI:n ohje hevosen lääkinnästä 

http://www.fei.org/Rules/Veterinary/Pages/

Default.aspx  

• Suomen Hippoksen lääkintäohje 

http://www.hippos.fi/hippos/raviurheilu/kilp

ailuosaston_tiedotteet/pdf_dokumentit/laak

intaohje_081014.pdf  



Kilpahevosen hyvinvointi 

• Ruokinta 

– Ruokinta-ajat, rehujen laatu ja määrä 

• Liikunta 

– Liikunnan monipuolisuus ja riittävyys, pohjat, 

valmennuksen suunnitelmallisuus, ratsastajan 

ja valmentajan ammattitaito, palautuminen 

• Psyykkinen hyvinvointi 

– Motivaatio, ulkoilun/virikkeiden mahdollisuus 



Kilpahevosen hyvinvointi 

• Kengitys 

• Varusteiden sopivuus 

• Lihashuolto 

• Terveydenhuolto 

• Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 

• Mahdollisten ongelmien esiintyessä 

havaitaan ja puututaan niihin välittömästi 

 



Mahdollisia ongelmia? 

• Muutos suorituskyvyssä / käytöksessä 

– Väsymys, hidastunut palautuminen 

• Paikallinen turvotus 

• Aristus 

• Muutos vinoudessa / puolierossa 

• Ontuma / poikkeava liikkuminen / 

muuttunut liikelaajuus 

• Ongelmia vaatimustason kasvaessa 

 



Kilpailukauden suunnittelu 

• Sopiva levon, treenin ja kilpailujen suhde 

– Mikä on sopiva määrä kilpailuja? 

• Huomioi pitkien matkojen vaatima 
palautumisaika 

• Kengitys, pohjien laatu? 

• Tarvittaessa tee muutokset suunnitelmaan 
hevosen voinnin ja kunnon mukaan 

• Tee yhteistyötä valmentajan, kengittäjän ja 
eläinlääkärin kanssa 



Kilpailupäivänä 

• Ruokinta 

– Ruokinta-ajat, rehujen tasalaatuisuus, huomioi 
mahdollinen elektrolyyttien ja vitamiinien lisätarve 

• Juominen 

• Varaa aikaa 

– Suorituksen ja kuljetuksen väliin 

– Riittävät alku- ja loppuverryttelyt 

• ”Huolto” 

– Venyttely, hieronta, kylmä, kuuma, linimentit, 
savet jne. 

 

 



KIITOS! 


