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T. MONTSAANA JÄLKELÄISINEEN. KUVA PAULIINA RAENTO



TALLIMESTARIOPPILAS HEVOSOPISTON LAITUMELLA
VARSAT: YPÄJÄ LASSI, YPÄJÄ LUOTSI & YPÄJÄ LEEVI

KUVA JUTTA ANDERSSON



Esittelen 2 hankekokeilua 

Vaihtoehtoisia toimintamalleja

Haasteita & opetuksia

Sovelluksia? Mahdollisuuksia !

T. YPÄJÄ ONERVA & ANNI KERONEN. KUVA MAARIT LAHTINEN



2015 vuokrataan 2 lv- & 2 sh-tammaa
2016 tammat tiineytetään
2017 syntyvät varsat ovat kimpan kasvatteja
2018 varsat myydään 1,5-vuotiaina

Hevoskasvatuskimppa 2015–2018

1000 osuutta, kertakulu 150 €

www.mestarikasvattajat.fi



 Kotimaisen (ravi)hevoskasvatuksen edistäminen

 Hevosalan koulutuksen kehittäminen

 Yhteistyö hevosalan oppilaitosten & järjestöjen välillä

+  Perustana osallisten hyvinvointi & toiminnan eettisyys

ORILAITUMEN  AVAJAISET YPÄJÄLLÄ. KUVA PAULIINA RAENTO
TARPEELLISET TAVOITTEET
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Osallistutaan 
& opitaan

Tehdään & 
tavataan

Kokeillaan & 
kehitetään

Mutta: 
Pieleen meni 
– vai menikö 
sittenkään?

Ks. Hevosurheilu-lehti 
Näkökulma 22.7.2016



150 € hyvä diili (mutta…)

 ”Siittolakurssi light”: tiedote 2 x kk

 12 asiantuntijaluentoa (4 x vuodessa)

 Asema & osaaminen kasvattajana

 Rooli koulutuksen & alan konseptien 
kehittämisessä

 Verkostoja, seuraa & vertaistukea

 Tuki raviurheilun nuorisotoiminnalle

 Uudet kokemukset & elämykset

 Arvontoja & alennuksia jäsenkortilla
O. YPÄJÄ LOUVRE & EMÄ ARDEA
KUVA PAULIINA RAENTO



Avoin

Ystävällinen

Perehtynyt

Harkitseva

Verkottunut

Kimppamme toimintatapa

Kimppamme toiminta

Kiinnostavaa

Luotettavaa

Uutta

Ammattitaitoista

Kivaa

Kasvatuksen ja koulutuksen 

asialla — yhdessä!

SWOT
PPPP

ASIAKKAAT
RISKIT
WWW
Q & A

Hyödylliset pohjatyöt – ja evaluaatio

€

Ks. Mestarikasvattajat-hevoskasvatuskimpan toiminta ja tulokset. Hankkeen loppuraportti (2016)



 Opittiin paljon

 Luotiin uusi kasvatustoiminnan konsepti

 Kotimainen kasvatus sai huomiota

 Tunnistettiin hevosalan koulutustarpeita

 Luotiin hevosalan koulutussisältöä

 Testattiin & täydennettiin työkaluja

 Kehitettiin yhteistyötä & rakenteita

Tavoitteita saavutettiin – ja kivaa oli!
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Työkalut palvelivat – parannettavaa löytyi

 www.mestarikasvattajat.fi & Paytrail

 Q & A ja Google

 Gmail, Facebook, Twitter & nettisivustot

 SWOT & riskianalyysi

 PPPP-markkinointisuunnitelma & kohderyhmät

 Tiedotteet & tapahtumat

 Esitteet, myynti & markkinointi
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KYSYTTYÄ & KOMMENTOITUA

 Kimpan koko?

 Osuuden hinta & osamaksu?

 Tammojen määrä?

 Kasvatustoiminnan hitaus?

 Koulutuksen arvostus?

 Tungos kimppamarkkinoilla?

T. YPÄJÄ LIISA. KUVA PAULIINA RAENTO

Isot vai pienet 
asiat?



Oppimiskokemuksia –
ja kehittämistarpeita

 Budjetointi & sopimusasiat

 Tarjouskilpailut & hinnoittelu

 Kentän mobilisointi, sitouttaminen

 Markkinointi, uusasiakashankinta

 Yhteisprojektien hallinta, tiimit

 Koulutuksen arvostus & asenteet 

 Joukkorahoitus !
KUVA: PAULIINA RAENTOO. KAUKO. KUVA: PAULIINA RAENTO



Ypäjä Sh-ratsuvarsa 2017

Kasvatus- & koulutuskimppa
2016–2019, 20 €/kk, 40 osuutta
Varsan polku Hevosopistolla

”Kimppamuotoisella hevoskasvatus-
toiminnalla ja sitä koskevalla koulutuksella 
on hyödyntämättömiä markkinoita 
kaupungeissa ja niiden välittömässä 
läheisyydessä, joissa suurin osa hevos-
harrastajista asuu ja joissa oman tamman 
pitäminen voi olla kohtuuttoman kallista. 
Koulutussisältö, ohjelmallinen yhdessäolo 
ja verkottuminen houkuttelevat erityisesti 
keski-ikäisiä koulutettuja naisia.”

Mestarikasvattajat, loppuraportti s. 22

T. YPÄJÄ ONERVA (YPÄJÄ ARSKA – YPÄJÄ URMELI – HERMELI, S. 2017). KUVA PAULIINA RAENTO



OTE KIMPPATIEDOTTEESTA 1: ALKIOSTA VARSAKSI

Hevosen alkio kasvaa vauhdikkaasti. Viikon ikäisenä se on 

puolimillinen, josta se venähtää parissa päivässä parin millimetrin 

mittaiseksi. 10 päivän ikäisenä se saadaan näkyviin ultrassa.

Kahden viikon ikäisen alkion halkaisija on 14–18 mm. Tässä 

vaiheessa se on vielä muodoltaan pyöreä, mutta muuttuu sitten 

kolmikulmaiseksi. Kolmen viikon iästä alkaen muoto on 

epäsäännöllinen.

Kuvassa Urmelin alkio on 35 päivän ikäinen. Nyt se on jo sikiö; 

nimitys vaihtuu 40 tiineyspäivän kohdalla.

Kahden kuukauden ikäinen sikiö muistuttaa pienine kavioineen jo 

hevosta. 80 päivän kohdalla pää ja kaula ovat nousseet 

normaaliin asentoonsa.

Karvankasvu alkaa 100 päivän kohdalla, jolloin turpaan nousee 

hento karvoitus. 150 päivän ikäisellä sikiöllä karvaa kasvaa 

silmäluomiin, ja harja ja häntä alkavat kehittyä 180 päivän 

kohdalla. 270 päivän kohdalla karva peittää koko kehon.

Sikiö on valmis varsa keskimäärin 335 vuorokauden ikäisenä eli 

tamma kantaa 11 kuukautta. Vaihtelu on kuitenkin suurta, ja 

vuosikin voi tulla täyteen. Suomenhevosvarsan syntymäpaino on 

50 kilon hujakoilla, mutta tässäkin vaihtelu on suurta.

Kylmäverirodut kantavat pitempään kuin lämminveriset, ja orivarsa 

odottaa syntymäänsä päivän-pari kauemmin kuin tammavarsa. 

Tiineysaikaan vaikuttavat myös sikiön ja emätamman 

perintötekijät. Ympäristötekijöillä, esimerkiksi valon määrällä, on 

niin ikään vaikutusta.

Tamman kantoajan pituutta ovat Suomessa tutkineet ainakin Tiina 

Reilas, Anna-Maija Virtala ja Terttu Katila.

KUVA YPÄJÄ ONERVASTA ALKIONA ELT TIINA REILAS

Ypäjä Sh-ratsuvarsa 2017 -kimpan osakastiedotteen 
7/2016 tietoisku, ilmestynyt 20.8.2016



OTE KIMPPATIEDOTTEESTA 2: VARSAN REKISTERÖINTI

Anu Kantalan viimeistelemästä Suomen Hippoksen tunnistamispöytäkirjasta ilmenee, että Ypäjä 

Onerva on väriltään ruunikko (rn) ja sillä on yksi merkki, tähti keskellä otsaa (ti).

Muuta huomioitavaa -kohtaan Anu merkitsi tulevan omistajanvaihdoksen (omv), joka viittaa 

Heppa-tietokantaan kirjatun virheellisen omistaja- ja kasvattajatiedon korjaamiseen. Se 

hoidetaan valmiiksi tuota pikaa.

Tunnistamisen yhteydessä Onerva sai mikrosirun ja siitä otettiin verinäyte polveutumisen DNA-

vahvistusta varten.

Varsat tunnistetaan syksyllä, kun niiden varsakarva on vaihtunut, eli yleensä noin 4 kuukauden 

iässä. Tunnistaminen tilataan oman alueen hevosjalostusliitosta. Toimenpide on toinen vaihe 

Suomessa syntyneen varsan rekisteröimisessä Suomen Hippoksen tietokantaan.

Ensimmäinen vaihe on rekisteröitäväksi ilmoittaminen, joka tehdään heti syntymän jälkeen. 

Ypäjä Onerva ilmoitettiin rekisteröitäväksi 12. kesäkuuta.

Rekisteröitäväksi ilmoittaminen tapahtuu lähettämällä astutus-/varsomistodistus oman alueen 

hevosjalostusliittoon, kun varsa on syntynyt. Todistus lähetetään, vaikka tamma olisi jäänyt 

tyhjäksi tai luonut varsansa. Varsan syntymätodistuksen saa oriinpitäjältä sitten, kun astutus- ja 

varsamaksut on maksettu. Ypäjä Arskan varsamaksu 400 euroa maksettiin 30.10.2017.

Hevosten luotettava tunnistaminen perustuu EU-komission asetukseen vuodelta 2009. 

Tunnistamistietoja tarvitaan mm. jalostuksessa, kilpailutoiminnassa, eläinlääkinnässä ja hevosia 

ostettaessa, myytäessä ja vakuutettaessa. Tunnistaminen on tarpeen myös hevostalouden 

tukiprosessissa ja teurastamoilla, jotka osaltaan huolehtivat ruokaturvallisuudesta.

Kerron hevospasseista sitten, kun Onervan passi saapuu.

Varsan rekisteröinnistä löytyy lisätietoa mm. Suomen Hippoksen ja hevosjalostusliittojen 

verkkosivuilta: http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/varsan_rekisterointi ja

http://www.hevosjalostusliitot.fi/portaali/fi/rekisterointi_ja_tunnistaminen/index.php
KUVA: MENNA RANTALA

Ypäjä Sh-ratsuvarsa 2017 -kimpan osakastiedotteen 
24/2017 tietoisku, ilmestynyt 4.11.2017

http://www.hippos.fi/rekisterointi_ja_omistaminen/varsan_rekisterointi
http://www.hevosjalostusliitot.fi/portaali/fi/rekisterointi_ja_tunnistaminen/index.php


OTE KIMPPATIEDOTTEESTA 3: LAITUMEN VESIHUOLTO

Varsinkin lämpiminä päivinä elintärkeää vettä kuluu laitumella paljon.

Hevonen tarvitsee pelkkään elintoimintojensa ylläpitoon joka päivä kuutisen litraa vettä sataa 

elopainokiloa kohden. Liikunta lisää veden tarvetta huomattavasti. Lämpimällä säällä tarve nousee 

ämpärillisellä tunnin liikuntaa kohden. Liikunta helteellä kaksinkertaistaa tämän määrän.

Jos hevosta treenataan kovaa (kuten esimerkiksi kenttäratsuja ja ravureita), se saattaa tarvita yli sata 

litraa vettä päivässä. Imettävän tamman kulutus saattaa nousta tätäkin suuremmaksi.

Puhtaan juomaveden saanti laitumella on siis tarkastettava säännöllisesti ja astiat on pidettävä 

puhtaana. Varsinkin lämpimällä säällä niihin kasvaa nopeasti levää, eli astiat on puhdistettava 

tiskiharjalla ja huuhdeltava päivittäin.

Astioihin kertyy myös hiekkaa, ruohoa ja multaa. Kuvassa Onerva havainnollistaa kertymää uittamalla 

etukaviotaan kupissa.

Onervan lauma juo automaattisesti täyttyvästä tukevasta muoviastiasta, jossa on kaksi kulhoa. 

Päivittäisessä tarkastuksessa katsotaan, että astia on ehjä, uimuri toimii ja virtaama on riittävän 

voimakas. Lisäksi varmistetaan, että hana on auki. Varsinkin varsat kääntelevät vipuja.

Käytännön opettama vinkki on panna kulhojen tyhjennysaukkojen tiivisterenkaat, siipimutterit ja muut 

mahdolliset irto-osat taskuun astioiden puhdistuksen ajaksi .

Astioiden sijoittelun toimivuutta on hyvä seurata – sen lisäksi, että asiaa on mietitty jo ennakolta 

laidunkautta avattaessa. Sopu säilyy, jos alempiarvoiset mahtuvat väistämään ja vettä on riittävästi –

tarvittaessa useammassa kuin yhdessä astiassa. Ne kannattaa sijoittaa väljästi riittävän etäälle 

toisistaan. 

Vesiastia on hyvä sijoittaa turvallisen etäisyyden päähän sähkölangasta sekä paikkaan, jossa sen voi 

tyhjentää ilman, että poistovesi kertyy aina samaan paikkaan. Näin vältetään alustan muuttumista 

mutaiseksi (tai ainakin hidastetaan sitä).

Juottajan työtä helpottaa ergonomian ja työn tehokkuuden miettiminen. Saisiko astialle vedettyä 

täyttöletkun ämpärien kantamisen sijasta? Miten astian paikka vaikuttaa työhön kuluvaan aikaan?

Ypäjä Sh-ratsuvarsa 2017 -kimpan osakastiedotteen 
12/2018 tietoisku, ilmestynyt 30.6.2018



Asiallisesti
Avoimesti
Ajallaan

Kasvatuksen esillä 
pitäminen

Osakastiedotus
Luottamus & yhteisö

Viestintäsuunnitelma?

https://www.facebook.com/YpajaOnerva/

https://www.facebook.com/RaviliigaHIFK/

Ypaja Onerva @ You Tube (Ypaja Sh-ratsuvarsa 2017)

Raviliiga HIFK @ You Tube

3 X A

https://www.facebook.com/YpajaOnerva/
https://www.facebook.com/RaviliigaHIFK/


Osaaminen: Jalostus / kasvatus / liiketoiminta / viestintä

Tuotteistaminen, joukkorahoitus & uusasiakashankinta

Yhteistyö, verkostot, saavutettavuus, osallisuus

Koulutus, näytöt, imago

Hyvinvointi, vastuullisuus, kestävyys, turvallisuus… etiikka!

Kokeilut & niistä oppiminen

Seuranta, evaluaatio & korjaukset
O. YPÄJÄ LOUVRE & EMÄ ARDEA.  KUVA PAULIINA RAENTO



O. YPÄJÄ MAESTRO & EMÄ NATSOS. KUVA PAULIINA RAENTO

Toimintamallit

Haasteet 

Mahdollisuudet



KIITOS kiinnostuksestanne!
Kiitos myös: Koneen säätiö, Hevosopisto & Hippolis

pauliina.raento@uta.fi
raviliiga.hifk@vermo.fi

ypaja.sh2017@gmail.com

T. YPÄJÄ ORIENTE RAPSUTUSAUTOMAATISSA. KUVA PÄIVI LAINE


