
Tomperi on tällä hetkellä osaomistajana 
kahdessa ravihevosessa. Pascha Tilly 
on viisivuotias readycashilainen ruu-

na, joka on tätä kirjoitettaessa numeroissa 
13,5a ja 36.676 € ja voitti viime kaudella kuu-
desti. Toinen kimppahevonen on myöskin 
mukavasti uransa aloittanut nelivuotias ori 
Quattro Tilly, joka on samasta emästä kuin 
Pascha Tilly. 

Mikäli vapaa-aikaa jää, Tomperi harras-
taa metsästystä ja chilien kasvatusta sekä 
toimii salibandyvalmentajana. Perheeseen 
kuuluu vaimo, sekä 15-, 13- ja 8-vuotiaat, 
ratsastustakin harrastavat tyttäret.  

Antikiinnostuksesta voittajakehään
Tomperi kiinnostui hevosista vasta aikui-

siällä. Hän on seurannut urheilua pikkupo-
jasta lähtien, mutta raviurheilu ei kuulunut 
suosikkilajeihin. Hän muistaa kääntäneensä 
televisiosta jopa kanavaa, kun Urheiluruu-
dussa näytettiin pätkää lauantairaveista. 

Sami Tomperin lapsuudenkoti oli siirto-
karjalainen pientila, jossa oli aikoinaan ollut 
suomenhevosia työhevosina. Hevosvoimis-
ta oli luovuttu jo ennen Samin syntymää, 
joten kosketuspintaa hevosiin ei päässyt 
lapsuudessa syntymään.

- Ensimmäiset ravikokemukseni ja -muis-
tikuvat ovat Oulun kuninkuusraveista 1994. 
Vaimon vanhemmilla oli ollut hevosia 
90-luvulla, mutta 2000-luvun alkupuolella 
kerättiin porukka ja 2004 perustettiin kah-
dentoista kaverin kesken Full Dozen Stable 
ja ostettiin kimppahevonen.  

Ensimmäinen kimppahevonen ei ollut-
kaan mikä tahansa, vaan In Smooth Action 
alias Smuuti. Se onkin ollut tähän asti Tom-
perin menestynein. Hevonen voitti kolme-
vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun ja 
juoksi yhteensä lähes 80.000 euron voitto-
summan. 

- Se oli hieno ja helppo hevonen, umpi-
ravuri. Kiersin Smuutin mukana hevosau-
tossa ”halpana ja hyväkäytöksisenä tallipoi-
kana” lähes kaikissa sen kilpailuissa. Tämän 
jälkeen olen ollut mukana noin kymmenes-
sä kimpassa. Osuuksien koot ovat puolik-
kaasta kymmenesosaan. Muista aiemmista 
hevosista voitaneen mainita Sir Sound, joka 
menetti toisen silmänsä tapaturmaisesti jo 
nuorena, mutta tästä huolimatta tuli radalle 
ja voittikin kuudesti.

Alueellisten hevosenomistajayhdistysten puheenjohtajat ovat tärkeitä taustavaikuttajia. Hämeen 
alueen pitkäaikainen puheenjohtaja Jukka Seppälä jättäytyi pois pestistään viime syksynä ja saappaisiin 
astui hämeenkyröläinen rakennusinsinööri Sami Tomperi, 41. Hän toimii rakennuttamistehtävissä 
talonrakennushankkeissa ja tällä hetkellä Ratinan kauppakeskushankkeen rakennuttamisen 
projektipäällikkönä. 
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- Olen aina ollut kiinnostunut omista-
mistani hevosista. Periaatteeksi onkin muo-
dostunut, että hevosen pitää olla valmen-
nuksessa niin lähellä, että sitä voi lähteä 
katsomaan aina halutessaan. 

Valmentajana lähes kaikilla näistä kimp-
pahevosista on ollut häijääläinen Jari Kin-
nunen.

- Jarin kanssa on muodostunut he-
voshommissa sellainen luottaamus. Mo-
lemmat osapuolet tietävät miten asiat 
hoidetaan ja miten niistä valmentajan ja 
omistajan välillä keskustellaan ja sovitaan, 
Tomperi selventää.

Voittaminen maistuu hevosenomista-
jalle aina, mutta tähtihetkistä kysyttäessä 
Tomperi nostaa kolme voittoa ylitse mui-
den ja hän onkin onnekseen päässyt näinä 
ikimuistoisina päivinä paikan päälle raveja 
seuraamaan. Ensimmäinen huippuhetkistä 
oli In Smooth Actionin kasvattajakruunu-
finaalin voitto Jyväskylässä joulukuussa 
2006. Toinen oli puolestaan V75-voitto Mik-
kelissä 2009, jolloin In Smooth Action voitti 
suursuosikin 15-kertoimisena yllättäjänä.

- Tuoreimmista lähdöistä on eniten jää-
nyt mieleen jäänyt Pascha Tillyn V86-voitto 
Solvallassa loppiaisena 2016. Tällaisena 
pienomistajana jo hevosen saaminen start-
tiin Solvallassa on iso juttu, mutta voittami-

nen siellä on vielä paljon hienompaa. Hieno 
paikka tuo Solvallan voittajakehä, Tomperi 
tunnelmoi. 

Hevosenomistajayhdistykseen toimin-
taa Tomperi päätyi mukaan HHOY:n johto-
kunnan jäsen Petri Myllymäen kautta. Myl-
lymäki kysyi, olisiko tällä intressejä lähteä 
toimintaan mukaan. Kiinnostusta löytyi, sa-
moin kuin halua vaikuttaa yhteisiin asioihin. 

- Ensin olin johtokunnan varajäsenenä, 
sitten jäsenenä ja nyt sitten puheenjoh-
tajana. Tässä välillä olen toiminut myös 
Pohjois-Hämeen Hippos ry:n johtokunnas-
sa kolmivuotiskauden ajan, josta vuoden 
puheenjohtajana. Tomperi ottaa haasteena 
saada jäsenet aktivoitumaan mukaan pai-
kallistoimintaan. 

Hän tiedostaa realiteetit ja toteaa nyky-
aikana ihmisillä olevan niin paljon erilaisia 
tehtäviä, että joka paikkaan ei tietysti ehdi.  
Hän kuitenkin toivoo, että jokainen jäsen 
osallistuisi mahdollisuuksiensa mukaan jo-
honkin vapaaehtoispohjalta. 

- Tämä aktivointi on varmasti asia, jota 
pitää miettiä laajemminkin. SHKL on valta-
kunnallisesti tunnustettu toimija hevosalal-
la ja sillä on vaikutusvaltaa. SHKL:n tulee jat-
kaakin omistajien edunvalvojana ja nostaa 
esille alan epäkohtia ja etsiä niihin ratkaisu-
ja yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. 

Miksei myös nostaa esille, kun positiivisia 
asioita saadaan aikaan, Tomperi muistuttaa. 
Hän ei usko olevansa vielä kovin tuttu kas-
vo hevospiireissä, mutta kehottaa jäseniä 
tarttumaan rohkeasti hihaan ja tulemaan 
juttusille.

Positiivinen pöhinä on tärkeää - laji 
tuotava lähemmäksi tavallisia ihmisiä
Omistajan näkökulmasta Sami Tomperi nos-
taa esiin menojen ja tulojen suhteuttamisen 
haasteet. 

- Vuosia on oltu matalapaineisessa tilas-
sa, jolloin kaikki kulut ovat nousseet, mutta 
palkinnot ovat laskeneet. Toki tilanne on 
nyt paranemassa palkintojen suhteen, mut-
ta meidän pitää saada lisää uusia omistajia 
ja muuten innokkaita toimijoita alalle. Kun 
omistajia saadaan lisää, hevosten määrä 
lähtee kasvuun ja valmentajilla, hoitajille 
sekä muilla hevosalan toimijoilla on töitä 
jatkossakin, visioi Tomperi, joka näkee he-
vosalan tulevaisuuden tällä hetkellä valoi-
sampana kuin vuosiin. 

- Paljon tekemistä on vielä edessä, mut-
ta palkintojen nousun johdosta alalla on 
kuitenkin positiivinen ”pöhinä”. Kilpailu 
pelaajista ja ihmisten vapaa-ajasta kiristyy 
koko ajan. Televisiosta tulee urheilua lähes 
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24/7, joihin kansainväliset vedonlyöntiyritykset tarjoavat pelejä. 
Meidän on hevosalalla vain sopeuduttava tilanteeseen ja vahvis-
tettava omaa brändiämme, tuotava se lähelle ihmisiä ja tehtävä 
alaa kaikin puolin tutummaksi ihmisille. Tästä hyvä esimerkki on 
tuleva Hevoset Kaivarissa- tapahtuma. 

- Raveilla on lajia tuntemattomien silmissä omanlainen mai-
neensa ja sitä meidän pala kerrallaan pystyttävä piristämään. Ra-
veja pitää jatkossakin järjestää kattavasti koko Suomessa, mutta 
profiilia pitää pystyä miettimään niin, että elantonsa tästä alasta 
hankkivat pystyvät itsensä elättämään. 

Henkilöhaastatteluissamme udellaan usein myös haastatel-
tavan mietteistä koskien suomenhevosia. Tätä ei voi sivuuttaa 
myöskään Suomen ja suomenhevosen juhlavuotena. 

- Suomenhevosella on oma paikkansa suomalaisten sydä-
missä ja sille pitää antaa arvoisensa asema.  Pidetään suomen-
hevonen elävänä rotuna ja tarjotaan sille monissa ikäluokissa 
kilpailumahdollisuuksia. En henkilökohtaisesti halua myöskään 
haudata yhteispohjoismaisen rodun ajatuksia täysin taustalle, 
mutta selvää on, että myös suomenhevonen täytyy omana ro-
tunaan pitää olemassa. 

Tomperi toivoo päättäjille selkärankaa päätösten tekoon. 
- Päätöksiä pitää pystyä tekemään. Ohi ovat ne ajat, että kat-

sellaan asioita vain ja ainoastaan omasta pesästä ja kapealla 
katseella. Olemme vuosia – ellei vuosikymmeniä – eläneet päät-
tämättömyyden tilassa ja siitä on aiheutunut omat ongelmansa. 
Tässäkin ollaan ehkä menemässä hiljalleen oikeaan suuntaan. 

Minna Svartsjö

Hevosen kauppakirja...

Yhteisomistussopimus...

   Kilpahevosen vuokraaminen..

Harrastehevosen vuokraaminen...

Kirjallinen sopiminen 
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Hevosenomistajayhdistyksen 
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ladattavat sopimuspohjat:
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