
SRL:n tallitoiminnan kehittäjä Minna Pel-
tonen toivotti tilaisuuden aluksi kuulijat 
tervetulleeksi seminaariin ja totesi, että 

tällä alalla ihmisten hyvinvoinnista on totut-
tu keskustelemaan lähinnä romahdus- ja sel-
viytymiskertomusten kautta, mutta siihen 
pisteeseen ei ole pakko joutua.

Seminaaria saapui alustamaan liikun-
taterapeuttiyrittäjä Lauri Pyykkönen, jolle 
hevosala on tuttu asiakkaiden kautta. Hän 
muistutti kuulijoita hyvän arjen tärkeydes-
tä. Puheenvuoronsa aluksi hän heijasti kan-
kaalle lainauksen “Vuodet rypistävät ihon, 
mutta innostuksen puute rypistää sielun”. 
Kaiken ydin on se, että arki on sujuvaa ja että 
arjessa on voimavaroja ja aikaa myös muul-
lekin kuin työlle Intohimoa ja paloa työhön 
tulee olla, mutta ykkösasia on, että arki on 
sujuvaa.  

Arki koostuu monesta osasta.
- On unelmia ja tavoitteita, mutta arjesta 

pitää saada sujuvaa, miellyttävää ja terveel-
listä. Siellä arjessa me elämme. Kuten pienis-
tä puroista muodostuu valtameri, niin myös 
pienillä teoilla arjessa voimme saada aikaan 
isoja muutoksia, Pyykkönen kannusti.

Pitkittynyt stressi 
johtaa uupumiseen
Ihminen on kokonaisuus. Ei ole erikseen 
työ- ja muuta elämää, vaan tilannetta ja 
kokemaansa kuormitusta pitää käsitellä ko-
konaisuutena. 

Hevosalalla päivät ovat pitkiä ja sekä 
fyysisesti että henkisesti raskaita. Riittävän 
palautumisen merkitys korostuu, mutta va-
litettavan usein yrittäjä päätyy karsimaan 
omasta unestaan, ravinnostaan ja palautu-
misestaan. Miten on henkisen ergonomian 
laita? 

- Jos kuormaa ja stressiä ei laske välillä 
alas ja ota siihen etäisyyttä, lopulta luhis-
tuu. Stressinhallinta on kuorman hallintaa, 
Pyykkönen korosti.

Urheilutermein voidaan todeta, että 
“lihas kehittyy levossa”. Samaan tapaan 
yrityksessä kehitystä ei tapahdu, ellei pa-
lautumiselle varata aikaa. Toki oma yritys 
on kuin taideteos ja keino itsensä toteutta-
miseen, mutta itseään ei kannata kokonaan 
uhrata sen eteen. 

- Jokaisella on vastuu itsestään. Jaksami-

Suomen Ratsastajainliiton, Suomen Hippos ry:n ja Suomen Ravivalmentajat ry:n yhteistyössä Hevoset-
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Jaksa menestyä!

sen seuranta, omien rajojen myöntäminen 
ja kunnioittaminen on tärkeää. Itselle suun-
natun puheen pitää olla armollista. Mieti 
miten määrittelet ja arvotat itseäsi. Työn 
kautta onnistuminen tai epäonnistuminen 
ei tee sinusta parempaa tai huonompaa 
ihmistä. Nosta itsesi ykköseksi, silloin voit 
palvella asiakkaitasikin paremmin, Pyykkö-
nen listasi.

Mistä tulee hyvä olo?

Jos hevostallilla työtään tekevälle ehdot-
taa liikuntaa palautumiskeinoksi, saa usein 
osakseen epäuskoisen katseen ja huvit-
tuneen vastauksen: “Vieläkö tässä pitäisi 
tallilla rehkityn päivän päälle jaksaa lähteä 
repimään jonnekin lenkille tai kuntosalille?” 

Kyse ei kuitenkaan ole vastenmielisestä 
rehkimisestä, vaan nimenomaan sellaisen 
mielekkään tekemisen valitsemisesta, mikä 
auttaa laskemaan työkuorman pois harteil-
taan. Jos päivä on jo raskas fyysisesti, palau-
tumista voi palvella parhaiten esimerkiksi 
vartin mittainen kävely metsässä. 

- Kuuntele itseäsi ja tee sitä, mistä tulee 
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hyvä olo. On monia erilaisia keinoja pa-
lautua töistä. Liikunnasta ei tarvitse tehdä 
peikkoa. Liikunnan tulee olla nautinto, ei 
suoritus Pyykkönen tsemppasi.

Yrityksen menestystekijät

Yritystoiminnassa taloutta joutuu totta kai 
ajattelemaan. Raha on monelle yrittäjälle 
yksi iso stressin aihe. Yrittämisen pitää olla 
bisnestä ja kannattavaa - tuloa pitää olla 
enemmän kuin menoja, eikä numeroita voi 
sivuuttaa. Tässä auttaa huolellinen budje-
tointi ja suunnittelu.

Intohimo toki kantaa pitkälle, mutta il-
man numeroiden hallintaa yrittäjä on no-
peasti vaikeuksissa.

Juho Norilo: tavoite ja 
suunnitelma kirkkaana mielessä
Nuori 27-vuotias hevosyrittäjä Juho Norilo 
kertoi oman puheenvuoronsa aikana, miten 
hän nuorena yrittäjänä pitää huolta omasta 
jaksamisestaan ennakoivasti.

- Ajattelen olevani ensimmäiseksi kilpa-
ratsastaja, toissijaisesti valmentaja ja kol-
manneksi tallinpitäjä. Tallissani asuu pää-
asiassa valmennettavieni hevosia. Olen itse 
saanut työskennellä ammattilaisten kanssa, 
ja haluan tarjota sitä puolestani eteenpäin 
muille. Omassa tallissa pystyn olemaan lä-
hellä, hän kertoi konseptistaan.

Juholle intohimo hevosurheiluun on se 
kantava voima: hevoset ja kilpaileminen, 

oman osaamisen vieminen eteenpäin. 
Yrittämisen haasteiksi Norilo mainitsi työ-
määrän, laadun ylläpidon, asiakastyyty-
väisyyden, talliyrityksen ja kilpailemisen 
yhdistämisen, vastuun, riskit ja talouden - 
koko sen talliarjen pyörittämisen.

- Kynä, kalenteri ja puhdas paperi ovat 
parhaita kavereita. Pitää suunnitella pitkällä 
tähtäimellä, hän kertoi.

Talliyrittäjän arjessa paljon apua on 
hyvästä tukiverkosta, yhteistyöstä, arjen 
apureista ja oman roolin selkiyttämisestä. 
Mielikuva omista tavoitteista pysyy selkeä-
nä mielessä, kun kysyy aika ajoin itseltään, 
millainen tallinpitäjä haluaa olla ja millainen 
valmentaja olisi itselle paras, ja pyrkiä sitä 
kohti.

Juho Ihamuotila: ei saa mennä 
sumussa suorittamiseksi
Ravialan nuorta yrittäjäpolvea tilaisuudes-
sa edusti 29-vuotias Juho Ihamuotila. Hän 
kertoi ravivalmennusyritykseen liittyvästä 
isosta työmäärästä. Toisessa vaakakupissa 
painaa intohimo lajiin ja innostus hevo-
siin, toisessa taas stressi investointiveloista, 
asiakastyytyväisyydestä ja kilpailumenes-
tyksestä. Päivät venyvät jopa 16-tuntisiksi, 
univelkaa kertyy ja ajatus alkaa sumeta.

- Silloin tekemisestä voi tulla sellaista 
“junttaamista”. Ihan sumussa menemistä, 
kroppa ei anna enää myöten, hän kuvaili 
tuntemuksia, mitkä ovat varmasti valitet-
tavan monelle hevosalan yrittäjälle tuttuja. 

Mihin asti intohimo kantaa?

Totta kai hevosyrittämisessä on kyse elä-
mäntavasta, mutta täytyy muistaa että sel-
laista ihmistä ei olekaan, jonka keho ja mieli 
kestäisivät tauotonta paahtamista päivästä, 
viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen. 
Intohimo kantaa lopulta vain tiettyyn pis-
teeseen asti. Kaikilla tulee elämässä eteen 
tilanteita, kun tuntuu että ei jaksa.

Jos omat voimat ovat aivan lopussa, on 
kovin vaikeaa nähdä tilannetta kokonaisuu-
tena. Luotto itseen ja omaan tekemiseen 
kärsii. Stressiin ja paniikkiin on helppo jää-
dä jumiin. 

Lähipiiri on tärkeä, ja yhtä lailla on tärke-
ää kuunnella, kun toinen haluaa jakaa mur-
heensa, oli kyseessä sitten kollega, ystävä, 
sukulainen tai muu tuttava. 

Joskus tarvitaan ammattiapua, mutta 
jo ymmärtäväinen vertaiskeskustelu voi 
auttaa vaihtamaan näkökulmaa - kun vain 
pystyy ottamaan hieman etäisyyttä ongel-
maan, ratkaisujakin on helpompaa löytää. 
Asiasta ei ole aina helppo puhua, mutta lii-
an moni jää ajatuksineen yksin tuomitsemi-
sen pelossa. Seminaarin kantava teema läpi 
esitysten olikin #yhdessä.

Viivi Honkimaa

SHKL:n toiminnan teema vuonna 2018 on 
Hevosen ja hevosenomistajan hyvinvointi.
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