Vastuullisuus
on vuoden motto
”On selvää, että myös
hevosenomistajat haluavat olla
vastuullisuuden sanomassa
mukana. Meillä ykkösteemana
tulee luonnollisesti olemaan
hevosten hyvinvointi.”

A

ina joskus minulta kysytään omaa
mottoani. Silloin vastaan: ”Ajattele
aina ensin hevostasi, sitten vasta itseäsi”. Tuo pienenä ponityttönä englantilaisesta hevosenhoito-oppaasta poimimani
viisaus sopii mielestäni paitsi hevosenhoitoon, myös elämään laajemminkin. Se muistuttaa, että meillä on vastuu huolehtia
ensin niistä, joiden hyvinvointi on meistä
riippuvaista.
Myös Suomen Hevosenomistajien Keskusliitolla on tapana valita vuosittain itselleen motto, vuoden teema. Vuoden 2022
teemaksi meille aika luontevasti valikoitui
”Vastuullinen hevosenomistaja”. Vastuullisuuden perään kysytään nyt kaikilla yhteiskunnan aloilla. Niin yritykset kuin järjestötkin pohtivat, miten voisivat varmistaa, että
oma toiminta on kestävää ja vastuullista
niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristön kannalta. Tällä on yhä isompi vaikutus myös rahoituspäätöksiin.
On selvää, että myös hevosenomistajat
haluavat olla vastuullisuuden sanomassa
mukana. Meillä ykkösteemana tulee luonnollisesti olemaan hevosten hyvinvointi.
Yleisellä tasollahan hevoset varmasti voivat Suomessa paremmin kuin koskaan.
Hevosten siirtyminen työ- ja tuotantopuolelta laajasti seura- ja harraste-eläimiksi on
vaikuttanut niiden kohteluun melkoisesti.
Tämä näkyy myös parhaillaan lausunnolla
olevassa eläinsuojelulain uudistuksessa,
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eli uudelta nimeltään eläinten hyvinvointilaissa. Lakiteksti
korostaa eläimen itseisarvoa: Sitä että eläimellä on oma, ihmisestä riippumaton
arvonsa, jota on aina kunnioitettava.
Tänä päivänä hevosia osataan ylläpitää,
hoitaa ja tutkia yhä paremmin. Toisaalta lajin pariin on tullut paljon uusia harrastajia,
joilla ei välttämättä ole kattavia perustietoja
hevosenpidosta. Joskus eläinten vääränlainen ”inhimillistäminen” voi johtaa siihen,
ettei niillä olekaan mahdollisuutta toteuttaa
lajityypillisiä tarpeitaan, ja seurauksena on
stressiä ja uudenlaisia hyvinvointiongelmia.
Toisaalta kokeneillekin hevosenomistajille uutta tietoa tulee jatkuvasti. Tästä esimerkkinä vuoden mittaan isoihin otsikoihin
nousseet vääränlaiset kuolaimet ja hevosten suuvaurioiden yleisyys. Yhteiskunnan
odotukset hevosenpitoa ja kilpailuja kohtaan ovat tiukentuneet. Kovakouraiseen hevosenkäsittelyyn on nollatoleranssi, kuten
olympialaisten viisottelun väkivaltaisuuksista tai ravureiden loppusuoran piiskankäytöstä nousseet kohut osoittavat. Tällaista ei hevosurheilulta siedetä, eikä pidäkään.
SHKL:n vastuullisuuden teemavuosi
tulee näkymään erityisesti koulutustarjonnassa, jota suunnataan laajasti hevosen
hyvinvointiin. Mutta hevosenomistajan

vastuullisuus on
muutakin: se on
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta
kestävää toimintaa. On tärkeää,
että hevosenomistajat hoitavat omat
sopimuksensa ja velvoitteensa huolellisella
tavalla. Tässä SHKL tarjoaa niinikään sekä
koulutusta että neuvontaa.
Moni hevosenomistaja tekee ankarasti
työtä ympäri vuoden ja vuorokauden. Siksi
on vielä erikseen syytä terottaa, että vaikka
vastuullinen hevosenomistaja ajatteleekin
aina ensin hevostaan, on tärkeää huolehtia
myös itsestään ja omasta jaksamisestaan.
Vain siten jaksaa olla vastuullinen hevosenomistaja myös jatkossa!
Levollista joulunaikaa toivottaen

Henna Virkkunen, SHKL:n puheenjohtaja
Henna Virkkusen ja Sillan Valpurin kuvasi
Mikko Mäntyniemi
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