
Mielenkiintoiseen panelistiviisikkoon 
kuuluivat Teivon ratavalmentajana 
toimiva Antti Veteläinen, hevosen-

omistaja Martti Simonen, Markku Niemisen 
tallilla työskentelevä hevosenhoitaja Piia 
Riihuhta, raviurheilun elävä legenda Antti 
Savolainen ja kimpanvetäjä Kirsi Mattila.

Nelly-Janiika Korpikoski haastatteli pa-
nelisteja ja jututti yleisöä sujuvasti. Ensim-
mäisenä ääneen päässyt Antti Veteläinen 
kertoi, että heidän tallillaan huomioidaan 
omistajia muun muassa järjestämällä omis-
tajatapaaminen kaikkien hevosten omista-
jille kerran vuodessa. 

- Tapaamisissa syödään, juodaan ja nau-
titaan raviurheilusta.

Hevosenomistajuudessa tapahtunut 
muutos kohti kimppaomistamista näkyy 
Veteläisen tallilla selvästi. Valmentajan 
mukaan yhden ihmisen omistuksessa on 
hänen tallinsa hevosista viitisen kappalet-

Kansainvälinen tähti puuttuu
Teivossa ajettiin heinäkuun 27. päivä Tammakriteriumin ja Suurmestaruuden karsinnat. Samassa yhteydessä 
SHKL ja Teivo tarjosivat yhteisvoimin illallista karsintalähtöjen hevosten omistajille, sekä alkuvuoden ravien 
menestyjille, jotka olivat saaneet Teivon Tähti -tittelin. Hevosenomistajuutta nostettiin esiin myös ennen 
raveja järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. 

ta, kun taas kimppahevosia on jo noin vii-
sitoista. 

- Se on periaate, että oli sitten neljän 
hevosen omistaja tai yhden sadasosan 
omistaja, niin kaikkia kohdellaan samalla 
lailla ja samanarvoisina, Veteläinen mainit-
si. Kimpat eivät kuitenkaan tuo treenarin 
arkeen ylimääräistä kuormaa. Kimpanve-
täjät hoitavat työnsä hyvin ja lähes kaikki 
yhteydenpito omistajiin tapahtuu heidän 
kauttaan. Veteläinen ja hänen puolisonsa 
Kaisa Mikkola osallistuvat myös itse kimp-
pojen kokoamiseen ja vetämiseen.

Myös hevosenhoitaja Piia Riihuhta sa-
noo, ettei kimppaomistaminen tunnu tallin 
työntekijöiden arjessa niin paljon, kun voi-
si kuvitella. Hänellä itsellään on seitsemän 
passihevosta, joten raportoitavaa omista-
jille kertyy toki paljon. Hän käyttää yhtey-
denpitoon WhatsApp-ryhmiä ja päivittää 
sosiaaliseen mediaan melko ahkerasti.

Hyvä hoitajan ja omistajan välinen suh-
de on hänen mukaansa sellainen, jossa 
kommunikaatio toimii molempiin suuntiin. 
- Ja se on tärkeää, että hevosenhoitajaa 
osataan arvostaa silloinkin, kun ei tule me-
nestystä.

Kimpanvetäjä Kirsi Mattilalla on täl-
lä hetkellä vedettävänään yksi kimppa ja 
syksyllä käynnistyy toinen. Hän kiitteli he-
vosenhoitajia juurikin arkisten tilanteiden 
kuvaamisesta ja jakamisesta. 

- Hoitaja lähettää minulle paljon kuvia ja 
videoita ihan arkisista jutuista. Kauempana 
asuvat omistajat eivät ehkä koskaan pääse 
sen lähemmäs hevosta, joten tämä on heille 
tosi arvokasta.

Hoitajien lähettämän materiaalin lisäk-
si Kirsin omistajakimppa saa laajemman 
kimppapostauksen kerran kuussa. Siinä 
selvitetään hevosen kuluja ja kuulumisia.

Mattilan mielestä toimiva ja hallittava 
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kimppa on sellainen, jossa on alle kaksi-
kymmentä omistajaa. 

- Ja että siinä ei ole pakkomyytyjä 
osuuksia, Mattila naurahti tarkentaen, että 
sukulaiset ja tuttavat lakkaavat helposti 
vastaamasta puhelimeen liian innokkaasti 
hevosten osuuksia kauppaaville kimpanve-
täjille.

Kimpanvetäjälle haasteellisimpia tilan-
teita ovat hevosen kanssa ilmenevät ongel-
mat ja niistä tiedottaminen. Lisäksi myyn-
titilanteet voivat olla vaikeita, samoin kuin 
omistajien elämäntilanteiden äkilliset muu-
tokset, kuten erot, joiden takia joudutaan 
tekemään ratkaisuja myös hevosenomista-
misen suhteen.

Antti Savolaisen kerratessa oman hevo-
senomistajuutensa tähtihetkiä tuli mieleen, 
että nämä ovat niitä unelmia, joita jokainen 
hevosenomistaja varmasti tavoittelee, oli 
omistuksessa sitten kokonainen hevonen 
tai vain pieni palanen.

Savolainen on valmentanut ja kilpaillut 
lähinnä kokonaan itse omistamillaan he-
vosilla, mikä on nykypäivänä jo melko har-
vinaista. Hänen ensimmäinen kasvattinsa 
Viking Way juoksi aikanaan lähes miljoona 
markkaa rahaa ja voitti Charme Asserdalin-
kin monta kertaa. 

- Myös Keystone Patriot on minulle tärkeä 
hevonen ja sen veli Keystone Patton, joka 
voitti Finlandia-ajon, Savolainen luetteli.

Savolaisen pitkälle uralle mahtuu paljon 
unohtumattomia hetkiä. 

- Keystone Patriot voitti Italiassa kol-
metoista lähtöä putkeen. Firenzen radan 
toimitusjohtaja sanoi minulle silloin, että 

tämä hevonen saisi Italian kansalaisuuden, 
mutta sinä et saa.

Mistä uusia omistajia?
Ikuisuuskysymys, mistä uusia omistajia saa-
taisiin lajin pariin, veti valmentaja Antti Ve-
teläisen vakavaksi. 

- Hippos on tehnyt paljon hienoja stra-
tegioita, mutta ne pitäisi tuoda paremmin 
käytännön tasolle.

Veteläinen näkee yhtenä ongelmana 
myös sen, että suomalaiset omistajat siirtä-
vät hevosiaan Ruotsiin kilpailemaan. 

- Ruotsin hevoset saa enemmän ruutu-
aikaa. Kun Suomen raveissa on voittajaesit-
tely, niin Veikkauksen kuva siirtyy Ruotsin 
raveihin. Se tuntuu surulliselta.

Useita huippuhevosia vuosien saatossa 
omistanut Martti Simonen sanoi ravihevo-
sen omistamisessa olevan paljon muutakin 
arvoa kuin rahan ja voittamisen. 

- Sosiaalinen elämä, joka raviurheiluun 
liittyy, pitää kiinni lajissa. Raha ei ole tär-
keintä, vaan intohimo itse lajiin.

Simonen lähtisi houkuttelemaan uusia 
omistajia raviurheilun pariin muiden lajien 
seuraajien kautta. 

- Meillä on olympiaurheilijoita, pesä-
palloilijoita ja jääkiekkoilijoita hevosen-
omistajina. Heitä voisi someseuraajineen 
hyödyntää enemmän, suuri yleisö voitaisiin 
tavoittaa sitä kautta. Simonen heittipallon 
tässä asiassa erityisesti raviratojen suun-
taan.

Myös yleisön joukosta nousi näkemys, 
että sosiaalinen media pitäisi ottaa vah-

vemmin mukaan omistajuuden ja elämys-
ten markkinointiin.

Kansainväliseen raviurheiluun pitäisi 
suhtautua positiivisesti. Vaikka ulkomaa-
laiset käyvätkin täällä ”hakemassa meidän 
rahat”, niin tilastollisesti suomalaiset hevo-
set voittavat enemmän rahaa ulkomailta 
kotiin päin. Kansainvälisen menestyksen 
puute saattaa olla yksi syy siihen, ettei he-
vosenomistaminen innosta niin sanottua 
suurta yleisöä. Konkarihevosenomistaja 
Tauno Hyriäinen yleisöstä huomautti, että 
kimpanvetäjien ja valmentajien kannattaisi 
nyt valita kimpoille sellaisia varsoja, joilla on 
todellista kapasiteettia nousta kansainväli-
selle tasolle. 

- Mekin käydään siellä ulkomailla vielä 
joskus ja putsataan palkintopöytä, joten 
toivotetaan vaan kaikki tervetulleiksi tänne.

Nopeasti lisääntyneessä kimppaomis-
tamisessa on vielä omat alkutahmeutensa. 
Yleisön puheenvuoroissa toivottiin ravira-
tojen edelleen miettivän esimerkiksi sisään-
pääsypolitiikkaansa, monilla radoilla kun 
ilmainen sisäänpääsy tarjotaan kahdelle 
kilpailuun osallistuvan hevosen omistajalle.

Myös kimpanvetäjien koulutuksen su-
juvuuteen ja toimivuuteen toivottiin pa-
rannusta, koska esimerkiksi todistuksen 
saamisen kanssa oli ollut ongelmia. Yksi 
kiistaton tosiasia tämän keskustelutilaisuu-
den perusteella onkin se, että hyviä, koulu-
tettuja kimpanvetäjiä tarvitaan siihen, että 
nykyaikainen hevosenomistajuus saadaan 
toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.   

Veera Ahlgren

 q Hevosen omistaminen tuottaa unohtumattomia elämyksiä. Kuvassa Pohjantähti Lämminveristen Suurmestaruuden voittaja vuosimallia 
2021 – Team AA:n kasvattama ja omistama American Hero. Viisivuotiaan ruunan ohjastaja ja valmentaja on Pekka Korpi, Karin Vahesalu 
hoitaa.  Kilpailun finaali ajettiin Teivossa 7. elokuuta. Kuva: Suomen Hippos/Maisa Hyttinen
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