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Hevosenomistajien Keskusliitolle 
alkanut projekti on tärkeä hanke. 

– Tavoitteena on lisätä kiinnos-
tusta hevosenomistamiseen, madaltaa 
kynnystä ryhtyä hevosen omistajaksi, 
lisätä hevosenomistamisen arvostamis-
ta ja luoda yhteiset pelisäännöt kimppa-
omistamiseen, projektin puheenjohtaja 
ja SHKL:n toiminnanjohtaja Mitja Num-
menmaa kertoo.

Projekti käsittää hevosurheilun muo-
doista sekä ravi- että ratsastusharrastuk-
sen, ja huomiota kiinnitetään erityisesti 
kimppaomistamiseen. Hevoskimppojen 
vetäjille luodaan laatukriteerit ja toteu-
tetaan niihin pohjautuva lyhytkurssi. 
– Hevosen kimppaomistamisen pitää olla 
läpinäkyvää. Toive yhteisistä kriteereistä 
on tullut niin hevosalan toimijoilta, omis-
tajilta ja kimpanvetäjiltä itseltään, Num-
menmaa sanoo.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että 
polku hevosenomistajaksi helpottuisi. 

Myös sähköiset työkalut hevosen osta-
miseen ja omistamiseen olisi saatava 
helposti saataville. Hankkeessa tehdään 
hevosen ostamisesta ja omistamisesta 
kattava opas. Projektin päästyä käyn-
tiin järjestetään yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa infotilaisuuksia hevo-
senomistamisesta, ja tilaisuudet toimivat 
samalla myös hevosten markkinointika-
navana.

Kimppaomistamiseen panostetaan
 

Ravipuolella hevosten kimppaomistami-
nen on ollut otsikoissa viime aikoina. Hei-
näkuun alussa ajettujen Suur-Hollolan 
– ravien parrasvaloissa loistivat kimppa-
hevoset Target Hoss ja Pihlajan Aaroni, 
jotka kumpikin ovat tarjoilleet omistajil-
leen unohtumattomia elämyksiä jo usean 
vuoden ajan. Oulussa taas myytiin ”ei 
oo:ta”, kun 1000 osuuteen jaettu Calle-

la Longshot myytiin nopeasti halukkaille. 
Callela Longshotin omistaja Tuhannen 
tallilla on esimerkiksi facebook-sivut, 
jossa kimppalaiset voivat seurata oriin 
edesottamuksia. Myös muut raviradat ja 
yhteisöt ovat kesän aikana seuranneet 
esimerkkiä.

Kimppaomistaminen on yksin omista-
miseen verrattuna riskittömämpi vaihto-
ehto hevosen omistamiseen, ja toisaalta 
jaetut onnistumisen, sekä ajoittain myös 
epäonnistumisen hetket, ovat mieleen-
painuvia elämyksiä. Projektin aikana 
kimppaomistamista tehdään tutuksi 
myös ratsastuspuolelle.

Projektin toimenpiteitä ovat
 

– Kiinnostuksen lisääminen hevo-
senomistamiseen:

• järjestetään Hevosenomistaja – in-
fotilaisuuksia (yhteensä n. 10 kpl sekä 

Hevosenomistamisen kehittämiseen on saatu lisävoimia, kun hevosalan lajirajat ylittävä projekti käynnistyi 
kesäkuussa. Projektin taustalla on hevosalan yhteinen tahtotila saada lisäpanoksia omistamisen kehittämi-
seen. Mukana ovat niin Hippolis, Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Hippos kuin Suomen 
Ratsastajainliittokin. MMM:n maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä on myöntänyt rahoituksen kolmivuotisena 
haetun hankkeen ensimmäiselle vuodelle.

Uutta potkua
hevosenomistamiseen
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ravi- että ratsupuolelle)
 • järjestetään markkinointitilaisuuk-

sia (kohderyhmänä uusasiakkaat)
 • mallinnetaan kimppaomistaminen 

myös ratsupuolelle
 • esite

– Yhtenäisten toimintamallien luo-
minen

• tehdään kattava opas hevosen osta-
misesta ja omistamisesta

 • luodaan kimpanvetäjien laatukritee-
rit

 • suunnitellaan ja toteutetaan koulu-
tus kimpanvetäjille

 • kootaan hyvät toimintamallit he-
vosenomistajien huomioimisesta sekä 
ravi- ja ratsastuskilpailuissa Suomesta ja 
ulkomailta

– Kehitetään sähköisiä palvelui-
ta mm. kotisivut, sähköinen palve-
lualusta omistamisen hallinnoin-
tiin ja hevosten markkinapaikka

– Tehdään tiivistä yhteistyötä hevos-
alan toimijoiden kanssa asian eteen-
päin viemiseksi

Hanke on valmisteltu yhteistyössä 
hevosalan keskeisten organisaatioiden 
kanssa. Maa- ja metsätalousministeri-

ön maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
(YTR) on myöntänyt rahoituksen hank-
keen ensimmäiselle vuodelle ajalle 
1.6.2011 – 31.5.2012. Ohjausryhmässä 
ovat mukana Suomen Hippos ry (Pekka 
Soini), Suomen Ratsastajainliitto ry (Kie-
lo Kestinmäki), Hevosopisto Oy (Petri 
Meller), Hippolis – Hevosalan osaamis-
keskus ry (Anne Laitinen), Suomen He-
vosenomistajien Keskusliitto ry (Mitja 
Nummenmaa), MMM/YTR rahoittajan 
edustaja (Reijo Martikainen) sekä he-
vosenomistajien edustajina Jouni Monto 
ja Jari-Pekka Rättyä. Valtakunnallisen 

hankkeen toteuttajana on Hippolis – He-
vosalan osaamiskeskus ry.

Hevosenomistamisen kehittämishank-
keen tavoitteena on vahvistaa pääosin 
maaseudulla tapahtuvaa hevosalan yrit-
täjyyttä kehittämällä hevosenomistajuu-
teen liittyviä toimintamalleja niin ravi- 
kuin ratsupuolella. Tavoitteena on myös 
vahvistaa hevostalouden merkitystä 
maaseudun ja kaupungin välisen vuoro-
vaikutuksen edistämisessä kehittämällä 
hevosalan yhteisomistajuutta.
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