
Shetlanninponien punnitus vrt. painomitta

Poni Ikä Henneken asteikko Punnitus Mitta Erotus Kommentit

Verano 13 5 225 251 26 Verano on tällä hetkellä hyvässä lihavuuskunnossa ja se pyritään pitämään juuri 
normaalipainoisena koska sairasti kaviokuumeen kerran muutama vuosi sitten. Tässä onkin 
onnistuttu hyvin ja ori on pysynyt terveenä. Verano on rakenteeltaan vankkaa shettistyyppiä, ei 
niinkään kevyttä, säkääkorkeus on 103 cm. Orina oleminen lyö leimansa ja Veranollakin on 
muhkea kaula ja kaulan ylälinja. Paino oli yllätys ja tuntui kyllä alhaiselta, olisin olettanut että 
paino on 240 kg.  Yllättävää on että mitta näytti peräti 26 kg enemmän kuin todellinen paino, 
tässä varmasti vankka runko vaikuttaa ympärysmittaan paljon.

Sissy 12 5 206 226 20 Sissy on oikein hienossa, sopivan hoikassa kunnossa täällä hetkellä ja silmä lepää sitä katsoessa, 
elegantti hieno tamma. Paino tuntui senkin kohdalla alhaiselta vaikka se onkin muita aikuisia 
kevyempi tyypiltään. Sissyn säkäkorkeus on 97 cm ja se on siis lähes Letun korkuinen, silti niiden 
painoero on jopa 39 kg. Painomitta näyttää 20 kg enemmän painoa Sissylle, kuin vaaka.

Lettu 12 6 245 264 19 Letun paino yllätti, tai lähinnä se miten paljon painavampi se oli kuin muuten suurinpiirtein 
saman kokoinen Sissy. Se on ehkä juuri hitusen lihavahko, mutta ei todellakaan mikään läski. 
Kylkiluut tuntuvat heti ja selvästi, vain kaulassa on ylimääräistä. Lettu on todella 
vankkarakenteinen pätikkä rakenteeltaan ja korkeus on 99 cm. Letun ja Sissy ollessa vierekkäin 
suurin ero niissä on lähinnä rakenteen vankkuus, ei korkeusero (vain 2 cm), joten oli aika 
hämmentävää että painoero oli näin suuri. Painomitta näyttää myös Letulle n. 20 kg enemmän 
painoa, kuten Sissylle.

Emma 4 6 223 238 15 Myös Emman paino oli yllätys, Emmalla on vankka runko ja sen lisäksi se on Henneken asteikolla 
mielestäni selvä 6, eli lihavahko, mutta silti sen paino oli sama kuin Veranolla, jonka kanssa ovat 
suurinpiirtein kyllä saman korkuisiakin mutta tottakai olettaisi että nuori kevyempirakenteinen 
tamma olisi myös kevyempi kuin mörssäri ori. Lisäksi Emma oli selvästi painoltaan kevyempi 
kuin emänsä vaikka on tätä korkeampi ja Henneken asteikolla lihavampi. Jos Emmalta ajattelee 
pudottavansa painoa esim. 15 kg olisi Emma samanpainoinen kuin ainakin 5 cm matalampi ja 
paljon kevyempityyppinen Sissy? Emmallekin painomittaa näyttää enemmän painoa, n. 15 kg eli 
se menee vielä kutakuinkin samaan haarukkaan mitä heitto Letun ja Sissyn painoissa.

Pilkku 2 5 183 185 2 Pilkku on sutjakassa ja linjakkaassa kunnossa, normaalipainoinen. Pilkku on suurinpiirtein saman 
korkuinen kuin Sissy ja Lettu, mutta vasta kaksi vuotiaana tietysti rakenteeltaan kevyempi ja 
muutenkin enemmän kevyt, Sissyn tyyppinen poni. Pilkulla ei ole kovin vankka runko tai 
luustokaan. Pilkulle painomitta näyttää oikean painon?

Lissu 1 5 147 165 18,5 Lissusta tulee Letun kopio, se on jo yhtä pätikkä, matalajalkainen ja vankkarunkoinen, eikä siis 
läskistä vaan ruumiinrakenteeltaan. Niinpä ei ollut yllätys että se on muutaman kilon 
painavampi kuin ikätoverinsa Misty joka on kuitenkin varmasti jo ainakin 5 senttiä korkeampi 
kuin Lissu. Lissulle painomitta näyttää yhtä paljon heittoa ylöspäin kuin aikuisille tammoille.

Misty 1 5 140 151 11 Kuten yllä verrattu Lissuun, Misty on vähän kevyempänä vaikkakin aika paljon korkeampana 
kevyempi vaa'alla. Molemmat varsat ovat normaalipainoisia. Mistylle painomitta näyttää 11 kg 
enemmän painoa kuin vaaka.


