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Kimpalla hyvä idea ja tarkoitus – ja arvovaltaiset toteuttajat

Mestarikasvattajat-hevoskasvatuskimpan tarkoituksena oli tarjota ravihevosten kasvatuksesta kiinnostuneille 
henkilöille helppo ja edullinen tapa perehtyä tähän toimintaan. Ajatuksena oli, että kimpan osakkaat pääsisivät 
seuraamaan hevoskasvatustyötä siitoshevosten valinnasta syntyvien varsojen opetukseen ja myyntiin saakka. 
Kokemus, tiedot ja taidot karttuisivat tiedotteiden, asiantuntijaluentojen ja teematapaamisten myötä.

Kimppa oli jaettu 1000 osuuteen, á 150 € (joukkorahoitus yhteensä 150 000 €).

Kimpan toteuttivat Hevosopisto (Ypäjä), Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (Kiuruvesi), Suomen Hippos ja 
Hämeen ja Pohjois-Savon hevosjalostusliitot. Sen valmistelu oli osa tallimestarin erikoisammattitutkintoon 
valmistavan koulutuksen kehittämishanketta vuosina 2014–2015. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Mestarikasvattajien yhteistyökumppaneita olivat Hevosurheilu-lehti, Savon eläinsairaala ja Ypäjän 
Hevossairaala. Hevosalan osaamiskeskus Hippolis avusti hankkeen valmistelussa ja teknisessä toteutuksessa. 
Käytettävissä oli tarvittaessa myös SHKL:n asiantuntemus.

Suunnitelma ja aikataulu vuosille 2015–2018 olivat seuraavat:

Vuonna 2015 kimpalle vuokrataan 2 lv- ja 2 sh-tammaa, jotka tiineytetään siitoskaudella 2016. Vuonna 2017 
syntyvät varsat omistaa Mestarikasvattajat-kimppa.

Kun varsat on vieroitettu vuoden 2017 loppuun mennessä, vuokratut tammat palaavat omistajilleen ja varsat 
siirtyvät perusopetukseen sijoituspaikoissaan Kiuruvedellä ja Ypäjällä.

Kimppa raukeaa, kun varsat on myyty 1,5-vuotiaina vuoden 2018 loppuun mennessä.

Suunnitelmasta poiketen kimppa jouduttiin purkamaan tammikuussa 2016.

Kolme kärkeä ja tärkeä perusta

Mestarikasvattajat-kimpalla haluttiin

(1) edistää kotimaista hevoskasvatusta
(2) osallistua hevosalan koulutuksen kehittämiseen ja
(3) lisätä yhteistyötä alan järjestöjen ja oppilaitosten välillä.

Toiminnan läpäisevänä perustana olivat hevosten hyvinvointi ja 
eettisyys.

Kimpan toiminta täytti Hevosalan osaamiskeskus Hippoliksen 
Laatukimppa-kriteeristön. Ks. http://www.hevosenomistaja.fi/6
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Edustajistossa monipuolista osaamista ja laajat verkostot

Mestarikasvattajat-kimpan osakkaita edusti 6-jäseninen edustajisto. Siihen kuului yksi jäsen kustakin kimpan 
taustaorganisaatiosta sekä kimpanvetäjä.

Edustajiston jäsenet olivat

 Hannu Alakorpi (Pohjois-Savon hevosjalostusliitto, toiminnanjohtaja)
 Tuovi Huttunen (Ylä-Savon ammattiopisto, aikuiskoulutuksen koulutusvastaava)
 Anu Kantala (Hämeen hevosjalostusliitto, toiminnanjohtaja)
 Päivi Laine (Hevosopisto, kehittämispäällikkö)
 Suvi Louhelainen (Suomen Hippos, jalostuspalveluiden kehityspäällikkö)
 Pauliina Raento (kimpanvetäjä, tallimestari eat, PhD)

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Päivi Laine.

Edustajisto valmisteli kimpan toimintaa ja valitsi kimpalle hevoset. Edustajiston jäsenet vastasivat yhteyksistä 
taustaorganisaatioihinsa ja alueidensa mediaan sekä joistakin erikseen määritellyistä tehtävistä (mm. nimenkirjoitus, 
Facebook). Edustajiston tehtävänä oli seurata budjetin toteutumista ja kimpanvetäjän rahankäyttöä.

Kimpanvetäjän tehtäviksi määriteltiin osallistuminen kimpan suunnitteluun, pankkiasioiden ja jäsenrekisterin 
hoitaminen, osakastiedotteiden ja lehtijuttujen laatiminen ja kimpan edustaminen julkisuudessa. Hän tuotti kimpan 
viestintä- ja markkinointisuunnitelmaluonnoksen edustajiston taustaorganisaatioiden toimenpiteiden pohjaksi ja 
verkkosivun sisällön. Hän viimeisteli verkkosivun ulkoasun yhdessä Erja Mattilan (Hippolis) kanssa. Kimpanvetäjälle 
annettiin tehtäväksi myös hankkeen dokumentointi ja arviointi.

KUVAT: ANNE ALA-KORPI, REETTA LIIMATAINEN, PAULIINA RAENTO, KIRSTI PIMINÄINEN, ILKKA NISULA & ERJA MATTILA

Mestarikasvattajien hevosten päivittäisestä hyvinvoinnista olisivat 
huolehtineet Hevosopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston Kiuruveden 
yksikön tallimestarit Liisa Taskisen ja Lea Sinkkosen johdolla. Tallimestarien 
tehtävänä oli päättää kimpan hevosten hoitoon ja opetukseen liittyvistä 
asioista kimpan edustajiston kanssa.
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Mitä osakkaan oli tarkoitus saada 150 eurolla?

Mestarikasvattajien osuuden hinta 150 € oli kertamaksu kimpan toiminnan ajalta 2015–2018.

150 euron vastineeksi luvattiin seuraavaa:

 Asiapitoinen tiedote kimpanvetäjältä 2 x kuukaudessa
 12 asiantuntijaluentoa (4 x vuodessa 2016–2018)
 Asema ja osaaminen kasvattajana
 Rooli hevosalan koulutuksen ja konseptien kehittämisessä
 Tilaisuuksia verkottumiseen ja ohjelmalliseen yhdessäoloon
 Mahdollisuus tukea raviurheilun nuorisotoimintaa
 Uusia kokemuksia ja elämyksiä
 Arvontoja ja alennuksia jäsenkortilla

Kimpan sääntöihin rajattiin, että yksi osakas voi omistaa enintään 50 osuutta. Osuuden voi ostaa lahjaksi tai yhdessä muiden 
kanssa. Yhdellä osuudella oli osakasrekisterissä kuitenkin kerrallaan vain yksi haltija, joka oli osuuden maksaja kunnes 
kimpanvetäjälle toisin ilmoitettaisiin. Ratkaisu selkeytti osakasrekisterin ylläpitoa ja tiedottamista. Koulutuspaikkoja, arvontoja 
ja alennuksia oli tarjolla yhdelle osakkaalle per osuus.

Myymättömät osuudet olivat Hevosopisto Oy:n ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän omaisuutta.

Mahdollisuus osallistua hyväntekeväisyyteen

Mestarikasvattajien mahdollisesti saamat kasvattajapalkinnot oli tarkoitus ohjata vuosittain raviurheilun nuorisotoiminnan 
tukemiseen Suomen Hippoksen välityksellä. Ratkaisun perusteena oli käytännön rationaalisuus: kasvattajapalkintojen 
hallinnointi 1000 osakkaan kimpassa vuosia kimpan purkamisen jälkeen on vaikeaa ja kallista, eikä saatu taloudellinen hyöty 
vastaa kustannuksia.

Kimpan päättyessä sen tilillä olevat varat oli tarkoitus tulouttaa osakkaille osuuksien suhteessa. Kimpan säännöissä osakkaille 
tarjottiin mahdollisuus lahjoittaa tuloutusosuutensa kotimaisen hevoskasvatuksen edistämiseen Suomen Hippoksen välityksellä.

KUVA: PAULIINA RAENTO
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Toimintaa tuettiin laajoilla pohjatöillä

Kimpan toimintaa valmisteltiin tallimestarin erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen kehittämishankkeen (2014–2015) yhteydessä ja 
toteuttajaorganisaatioita edustavan edustajiston kokouksissa vuonna 2015. Työkaluja olivat

Budjetti, tili, verkkosivu ja verkkokauppa

Osuuksien myynnistä koostuvan kokonaisbudjetin (150 000 €) lisäksi kimppa sopi alennuksista Hevosurheilu-lehden, Savon eläinsairaalan ja Ypäjän 
Hevossairaalan kanssa. Tulot ja menot jäsenneltiin budjettiin erittäin ja vuosittain.

Paytrail-verkkokauppa osoitteessa http://www.mestarikasvattajat.fi ohjasi maksut kimpan tilille Ypäjän Osuuspankkiin. Oppilaitosten edustajat nimettiin 
valvomaan kimpanvetäjän tilinkäyttöä. Heillä oli varmuuden vuoksi tilinkäyttöoikeus.

Säännöt ja sopimukset

Mestarikasvattajien säännöissä hyödynnettiin Raviliigan yhteisomistussopimusta. Raviliigan kokemusten perusteella edustajiston asemaa täsmennettiin 
säännöissä. Lakimies tarkasti säännöt, jotka toimivat yhteisomistussopimuksena. Säännöt sijoitettiin kimpan nettisivustolle PDF-tiedostona.

Tammanomistajien ja yhteistyökumppanien kanssa tehtiin kirjalliset yhteistyösopimukset. Taustaorganisaatioiden keskinäinen sopimus ja kimpanvetäjän 
tehtävänmäärittely ehdittiin tehdä vain suullisesti.

Viestintä- ja markkinointisuunnitelma ja analyysityökalut

Kimpanvetäjän laatima luonnos määritteli kimpan tavoitemielikuvat, toimintafilosofian ja 4P-markkinointimixin. Kohderyhmät segmentoitiin ja 
priorisointiin alustavasti. Luonnos edisti visuaalisen ilmeen, verkkosivun, kimppatiedotteiden ja sidosryhmäyhteistyön suunnittelua, työnjaosta sopimista ja 
edustajiston linjan yhtenäistämistä. Suomen Hippos teetti graafikolla logon ja graafisen ohjeen, kun kimpan nimestä oli sovittu.

Suunnitelman pohjalta kimpanvetäjä tuotti verkkosivulle sisällön. Hippolis vastasi teknisestä toteutuksesta. Suomen Hippoksen edustaja perusti ja otti 
hoitaakseen kimpan Facebook-sivun ja Twitter-seurannan.

Suunnitelmaluonnokseen sisältyivät SWOT-analyysi ja riskianalyysi.

Koulutussuunnitelma

Kimpan asiantuntijaluento-ohjelma vuosille 2016–2018 laadittiin vuosikellon muotoon. Teemat vastasivat kimpan hevosten kulloistakin elämäntilannetta. 
Suunnitelma palveli hankkeen yhteyttä koulutukseen.

Huolellista taloushallintaa, 
selviä sääntöjä ja säännöllistä 
viestintää edellyttävä 
Hippoliksen Laatukimppa-
tunnus vahvisti kimpan 
tavoiteltua imagoa 
ammattimaisena ja laadukkaana 
hevosalan toimijana.

6
Pauliina Raento 2016: Mestarikasvattajat-hevoskasvatuskimpan toiminta ja tulokset

http://www.mestarikasvattajat.fi/


Toiminnalla tiivis yhteys hevosalan koulutukseen

Kimpan toiminnalla ja koulutuksella oli 6 yhteyttä:

(1) Kimpanvetäjän tiedotteet

Tiedotteet ilmestyivät 2 viikon välein 5.11.2015–4.1.2016 (5 kpl). Tiedotteiden tarkoitus oli seurata ja selittää kimpan hevosten 
elämän kulloistakin vaihetta, tapahtumia ja toimenpiteitä sekä niitä koskevaa päätöksentekoa. Tiedotteiden asiasisällössä oli tarkoitus 
nojata asiantuntemukseen, jota käytetään tallimestarin erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa.

(2) Kuva- ja videomateriaali

Kimpanvetäjän tiedotteita täydensi kuvamateriaali. Suunnitelmaa havainnollisen kuva- ja videomateriaalin tuottamisesta yhdessä 
Ypäjän ja Kiuruveden opiskelijoiden kanssa ei ehditty toteuttaa.

(3) Kimpan omat asiantuntijaluennot

Kimpalle oli tarkoitus järjestää asiatuntijaluentoja 4 kertaa vuodessa 2016–2018. Niihin olisi kutsuttu Suomen johtavia asiantuntijoita 
kertomaan muun muassa siitoshevosten ruokinnasta, varsomisesta, varsallisen tamman hoidosta, varsan vierottamisesta ja varsan
perusopetuksesta. Suunnitelman ensimmäinen osa toteutui seminaarina Ypäjällä 12.3.2016.

(4) Kimpalle järjestettävät tapaamiset

Ajatuksena kimppatapaamisissa oli perehdyttää osallistujia kasvatustyön arkeen ja hevosten elinympäristöihin. Osa tapaamisista oli 
tarkoitus järjestää hevosalan tapahtumissa, joissa kimpan osakkuus oikeuttaisi alennuksiin. Osakkaat oli tarkoitus tutustuttaa 
Hevosopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston toimintaan. Kimpan vuosikokouksessa maalis-huhtikuussa olisi luotu katsaus kimpan 
toimintaan, talouteen ja ajankohtaisiin asioihin.

(5) Kokemusten hyödyntäminen

Mestarikasvattajien kokemuksia hyödynnetään hevosalan koulutuksen ja konseptien kehittämisessä.

(6) Tallimestarikoulutuksen kehittämishanke 2014–2015

Mestarikasvattajat-kimpan valmistelu oli osa tallimestarin erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen kehittämishanketta 
vuosina 2014–2015.

Mestarikasvattajien koulutussisältöä markkinoitiin 
hevosalan toimijoille muun muassa alan oppilaitosten, 
Raviliigan, SRL:n ja Ravivalmentajat ry:n avustuksella.

Tamma- ja varsa-asian lisäksi kimpassa oli tarjolla 
vinkkejä kimppahankkeiden suunnitteluun ja 
johtamiseen, asiakkaille tiedottamiseen, sidosryhmä-
yhteistyöhön ja tapahtumien järjestämiseen.
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Ammattitaitoista

Kivaa

Kasvatuksen ja koulutuksen 

asialla — yhdessä!









8
Pauliina Raento 2016: Mestarikasvattajat-hevoskasvatuskimpan toiminta ja tulokset

Mestarikasvattajien tavoitemielikuvat ja toimintafilosofia

Kimpan viestintä- ja markkinointisuunnitelmaluonnoksessa tärkein tavoitemielikuva summasi kimpan kolme 
kärkeä muotoon ”Kasvatuksen ja koulutuksen asialla – yhdessä!” Jälkikäteen tarkasteltuna tavoitemielikuva 
palveli hyvin kimpan kaikkia taustaorganisaatioita ja viestintää. Heikon myyntituloksen perusteella kimpasta 
ei kuitenkaan syntynyt selvää mielikuvaa tai ostopäätökseen johtavaa ahaa-elämystä.

Kimppa nousi hevosalan puheenaiheeksi heti perustamisensa jälkeen, ja toiminta herätti laajaa kiinnostusta. 
Saatu palaute oli myönteistä. Siinä konseptia pidettiin rohkeana, tarpeellisena ja aidosti uraauurtavana. 
Toimintaan suhtauduttiin innostuneesti. Tämä ei kuitenkaan muuttunut rahaksi toivotulla tavalla.

Epäilijät olivat äänekkäitä, mutta kritiikki näytti kumpuavan tarpeesta moittia hevosalan 
johtavia organisaatioita yleisesti, ei kimpan toiminnasta tai toimintatavasta. 
Mestarikasvattajille valittujen tammojen omistajille annettua kielteistä palautetta 
motivoivat lähinnä kateus ja pahansuopuus.

Mielikuvaa kimpan toiminnan luotettavuudesta tukivat nimekkäät taustaorganisaatiot ja 
toimintatavan läpäisevä avoimuus. Mestarikasvattajien varojen käyttöä selitettiin 
kimpan verkkosivulla ja varainkäytölle järjestettiin valvonta Laatukimppa-tunnuksen 
edellyttämällä tavalla. Luottamusta ja positiivista toimintaympäristöä edistettiin myös 
ystävällisellä asiakaspalvelulla ja ripeällä ulkoisella viestinnällä.

Edustajiston jäseniä vaivaava kiire vaikeutti asioihin perehtymistä. 
Tärkeiden päätösten lykkääminen auttoi niiden harkinnassa mutta 
samalla häiritsi asioiden määrätietoista edistämistä. Kimpan 
käytettävissä olevia laajoja verkostoja ei kyetty sitouttamaan 
myynninedistämistyöhön tai hyödyntämään siinä toivotusti. Näiltä 
osin suunnitelmat jäivät toteutumatta.

Toiminta oli kunnianhimoista ja edustajiston jäsenten osaamisalueet 
täydensivät toisiaan. Toiminta auttoi tunnistamaan ammattitaidon 
kehittämisen tärkeitä kohteita sekä hevosalan johtavissa 
oganisaatioissa että hevosalan koulutuksessa yleensä.



Tuote (Product)

Innovatiivinen tuote erottuu myönteisesti, koska se on

• alan kaikkien toimijoiden yhteinen etu
• konkreettisesti hyvällä asialla
• uutta hevoskimppamarkkinoilla
• uutta koulutuksessa (hevosalan lisäksi myös 

koulutus- ja opetusala hyötyy)
• edullinen suhteessa tarjottavaan sisältöön
• riskitön: rahalla saa, vaikkei tulisi yhtään varsaa
• innostunut ja yhteistyöhenkinen

Taalerit (Price)

Tuotteen hinta voi tuntua kertaostoksena kalliilta, joten se on 
perusteltava ja suhteutettava.  Mitä rahalla saa?

150 euroa on

• vaatimaton hinta vuosikausia ilahduttavasta roolista kasvattajana
• vaatimaton hinta 3 vuoden kasvatus- ja viestintäkurssista
• riskitön kertamaksu: rahalle saa vastinetta vaikka ei tulisi 

yhtäkään varsaa
• kaupallisen lehtitilauksen hinta vuodessa
• yksi yö kesätapahtumakaupungin keskustahotellissa

Tyrkytys (Promotion)

Toiminta käynnistetään, kun verkkosivulla on valmista: tarvittava 
tieto ja verkkokauppa avattuna ja toiminnassa.

Suora- ja täsmämarkkinointi painottuvat, ja mainontaa 
porrastetaan (esim. etuosto-oikeus tärkeille kohderyhmille, 
kutsut). Verkkosivuille ja -kauppaan ohjataan 
”lumipallomenetelmällä”

• taustaorganisaatioiden omista kanavista
• avaintoimijoiden verkostoista (X ja Y jäsenistöilleen)
• puskapostista ja somesta (kuhinan luominen)
• henkilökohtaisesti: mielipidejohtajat, päättäjät eri 

organisaatioissa
• mainoksilla ja puffijutuilla hevosalan medioissa ja 

tapahtumissa
• näkyvyydellä muussa mediassa 

Tuutti (Place)

Kimpan verkkosivulta saa tarvittavan tiedon selkeästi ja 
helposti. Sivulla on verkkokauppa, jossa voi maksaa.  
Tieto on valmiina ja maksulinkki toimii, kun markkinointi 
ja mainonta alkavat.

Syöttölinjoina

• postituslistat (esim. oppilaitoksissa, Raviliigan 
osakkaat, SRL:n talli- & seurapostit, Ravivalmentajien 
jäsenposti, hevosjalostusliitot seuroille)

• hevosalan media: HU, Hippos, sähköiset
• muu avainmedia: Maaseudun Tulevaisuus
• osallisten organisaatioiden viestintäkanavat
• oppilaitosten viestintä ja markkinointi
• tapahtumat, kokoontumiset
• avainhenkilöiden somevaikuttaminen
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Mestarikasvattajien 4P-mix 
markkinoinnin suunnitteluun

Markkinoinnissa korostettiin suora- ja 
täsmämarkkinointia. Erityisesti puskaradio ja alan 
mielipidejohtajien tavoittaminen ja vakuuttaminen 
nostettiin edustajistossa avainasemaan.

Ensisijainen jakelukanava oli kimpan verkkosivu, 
josta osuuden voi ostaa.

Tuote arvioitiin innovatiiviseksi, hevosväen silmissä 
yleisesti merkitykselliseksi ja valtakunnallisilla 
markkinoilla hyvin erottuvaksi.

Tärkeimpinä haasteina pidettiin osuuden hinnan ja 
koulutuksen arvon perustelemista.



Tulevat osakkaat
Markkinoinnin kohderyhmät
Sidosryhmät

MESTARIKASVATTAJIKSI HOUKUTELLAAN

Hevosalan koulutukseen osalliset
• Oppilaitosten opiskelijat
• Oppilaitosten opettajat
• Oppilaitosten muu henkilökunta
• Oppilaitosten yhteistyökumppanit

Täydennyskoulutuksesta kiinnostuneet
• Kasvatustoiminnan harjoittajat
• Talliyrittäjät työntekijöineen
• Oppilaitosten entiset opiskelijat
• Hevosalan neuvontatyön tekijät
• Eläinlääkärit
• Kimpanvetäjät

Harrastajat
• Raviliigalaiset
• (Täti)ratsastajat
• Kasvatuksesta haaveilevat

Tuen ilmaisijat ja periaatteesta kannattavat
• Järjestöt, seurat ja yhdistykset
• Kunnat
• Hevosalan yritykset ja yrittäjät
• Siittolat ja tunnetut kasvattajat
• Sponsorit

Lisäpalveluiden tarjoamisesta kiinnostuneet
• Talliyrittäjät
• Työnantaja-kasvattajat
• Neuvontaorganisaatiot     

1° 2° 3°
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Kenelle kimppa tarkoitettiin?

Mestarikasvattajien kohderyhmäksi ajateltiin yhtäältä hevosalan koulutuksesta ja lisäkoulutuksesta kiinnostuneet hevosalan toimijat 
ja toisaalta kasvatuksesta kiinnostuneet harrastajat ja uudet kimppaomistajat. Hankkeelle arvioitiin löytyvän myös periaatteellista 
tukea tahoilta, jotka toimivat kasvatuksen piirissä tai joille kasvatuksen ja kimppatoiminnan näkyvyys on muuten edullista. 
Edustajistossa arvioitiin, että kimpan jäsenyydestä voivat hyötyä myös harrastepalveluiden tuottajat, joilla on kiinnostusta tarjota 
neuvonta- ja muita lisäpalveluja omille asiakkailleen.

Kimpan valmisteluvaiheessa tulevat osakkaat ja markkinoinnin kohderyhmät segmentoitiin. Ne jaoteltiin löyhästi kimpan 
taustaorganisaatioiden toimialojen ja edustajiston jäsenten verkostojen näkökulmista. Organisaatiokohtainen erittely korostui, 
koska edustajistossa oli vaikeuksia päästä yksimielisyyteen kimpan ensisijaisesta kohderyhmästä.

Hevosalan koulutukseen osalliset ja täydennyskoulutuksesta kiinnostuneet olivat Hevosopiston ja Ylä-Savon ammattiopiston 
ensisijainen kohderyhmä ja tehokkaimmin tavoitettavissa niiden kautta. Suomen Hippos halusi suunnata kimpan ensisijaisesti uusille 
harrastajille.

Hevosjalostusliittojen päähuomio oli omien alueidensa hevosväen osallistamisessa mukaan kimppaan ja myymään osuuksia omissa 
verkostoissaan sekä hevosalan sisällä että sen ulkopuolelle.

Kimpanvetäjällä ja kimpan teknisessä toteutuksessa avustavalla Hippoliksella oli suora yhteys Raviliigan kimpanvetäjiin ja heidän 
kauttaan tuhansiin kimppaomistustoiminnan harrastajiin ja uusiin hevosenomistajiin. 



Vahvuudet

• Yhteinen asia
• Vastine rahalle
• Huolellinen valmistelu
• Edustajiston ammattitaito, asema ja verkostot
• Riittävä rahoituspohja
• Oppilaitosten tuki
• Suomen Hippoksen arvovalta
• Osallistumisen helppous
• Aiemmat kokemukset kimppaomistamisesta

Heikkoudet

• Taloudellinen yleistilanne
• Tungos kimppamarkkinoilla
• Epävarmuus
• Ennakkotapausten puuttuminen
• Työn määrä oto
• Riippuvuus vapaaehtoisuudesta
• Kimpan organisaation monikerroksisuus
• Pula media- ja markkinointiosaamisesta
• Hevosalan toimintatavat ja asenteet

Uhat

• Sairastuminen / loukkaantuminen / luominen
• Tammojen tyhjäksi jääminen
• Kimpan organisaation monikerroksisuus
• Ilmaisen työn teettämisen perinne
• Mehän tiedetään jo kaikki muutenkin -asenne
• Koulutuksen arvostuksen puute hevosalalla
• Konseptin uutuus
• Ennakkoluulot ja vähättely
• Tungos kimppamarkkinoilla
• Hevosalan eripuraisuus
• Taloudellinen taantuma

Mahdollisuudet

• Yhteisen asian ja elinkeinon edistäminen
• Oppiminen
• Laadun parantaminen
• Näkyvyys
• Arvostus
• Rakenteiden vahvistaminen
• Verkostojen laajentaminen
• Ammattitaidon osoittaminen ja kehittäminen
• Hevosalan konseptikehitys
• Ulkopuolisen rahan tuominen hevosalalle
• Hevosen hyvinvoinnin edistäminen
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SWOT-analyysi

Kimpan toiminnan toteuttamisen ja 
analyysin tueksi laadittiin myös SWOT-
nelikenttä.

Jälkikäteen tarkasteltuna SWOT osui 
naulan kantaan.



Huomioon otettavia riskejä & niihin varautumista I

Henkilöriski Henkilö- ja tuotantoriski ovat yhtenevät. Niin ihmiset kuin hevosetkin ovat henkilöitä – ja yhdessä tämän tuotannon keskeisiä tekijöitä.
Tuotantoriski Ihannetilanteessa ne, jotka ovat mukana hankkeen käynnistyessä, jatkavat rooleissaan koko hankkeen keston ajan ja

työskentelevät hyvässä hengessä.

Esimerkkejä riskeistä Riski A: Kimpanvetäjä ei pysty tuottamaan tiedotteita luvatussa aikataulussa esim. sairauden tai onnettomuuden vuoksi
Riski B: Viestintäsooloilu yleensä ja kriisitilanteissa erityisesti
Riski C: Asiantuntijaluennoitsija peruu viime tingassa
Riski D: Tamma kuolee tai varsa loukkaantuu
Riski E: Kimppatamma vammauttaa koulun oppilaan

Riskien hallinta Henkilövaihdoksia, terveyskriisejä ja erimielisyyksiä voi hallita selvällä sisäisellä työnjaolla ja sitouttamisella, harkitulla tiedottamisella ja
kirjallisin sopimuksin. Kimpalle hankitaan kattavat vakuutukset ja laaditaan kriisiviestintäohjeistus Raviliigan tapaan.

Hevosten ja ihmisten hyvinvointi, turvallisuus, ammattimainen yhteistyö ja ongelmanratkaisu asetetaan etusijalle kaikissa tilanteissa. Ongelmia 
ehkäistään sujuvalla sisäisellä tiedonkululla, ennakoimalla, käsittelemällä hevosia ammattimaisesti ja valvotusti sekä käyttämällä laitteita 
ohjeiden mukaisesti. Tallimestarit huolehtivat oppilaiden ohjeistuksesta ja valvonnasta.

Yhteistyöhön valitaan ammattimaisia, hyvämaineisia kumppaneita ja rekrytointi on harkittua. 

Ripeä tarttuminen ongelmiin, ammattimainen tiedottaminen niistä ja ystävällinen asiakaspalvelu lieventävät imagovahinkoja ongelma-
tilanteissa. Eläintautiepidemioita on vaikea ennakoida ja hallita, mutta niitä voi ehkäistä.

Osakasviestinnässä avainasemassa on luottamuksen rakentaminen kimpanvetäjän ja osakkaiden välille pitkällä tähtäimellä. Kimpanvetäjän 
onnistuneet viestintäratkaisut SRL Raviliiga 2014:ssa soveltuvat tähänkin kimppaan.

Rahoitusriski Rahoitusriski ja hinta- ja markkinariski ovat yhtenevät: kimppa toteutuu vain, jos se on tarpeeksi kiinnostava ja hinta mielletään sopivaksi. 
Hinta- ja markkinariski Hevosalan kohderyhmät (hevoskasvatus, koulutus) voivat olla nuukailevia tai vähävaraisia.

Hinta on perusteltava selvästi. Kimpan peruuntuessa tappiot jaetaan taustaorganisaatioiden kesken. Kaikki sopimukset tehdään kirjallisesti. 
Sponsorisopimukset ja suhdetoiminta auttavat hallitsemaan kustannuksia ja keventävät vapaaehtoistyön / lisätyön taakkaa. Onnistunut 
asiakaspalvelu ja sidosryhmä- ja muu suhdetoiminta vähentävät tyytymättömyyttä ja pahaa puhetta.

PÄÄOMA
LUOTTAMUS
TAITO
TIETO

TAVOITE
PÄÄOMAN KASVU
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Huomioon otettavia riskejä & niihin varautumista II

Institutionaaliset riskit Huomiota vaativat jatkuvuuden turvaaminen, linjakkuus ja koordinaatio sekä maltti.

Ihanteellisesti kimppahevosten parissa ja sisällöntuotannon koordinaatiossa työskentelevät koko hankkeen keston ajan 
samat henkilöt, jotka sitoutuvat tehtäviinsä, resursoivat niille aikaa ja harkitsevat ennen kuin toimivat ja delegoivat.
Delegointi edellyttää perehdyttämistä, sitouttamista ja laadun seurantaa.

Tiedonkulun johdonmukaisuus ja koordinointi on ensiarvoisen tärkeää. Sooloilu aiheuttaa sekaannusta ja teettää 
turhaa työtä. Riskejä hallitaan ennakoimalla, mm. selvällä työnjaolla, hyvällä sisäisellä tiedonkululla ja ohjeistuksella 
sekä kimpan viestintäkaareen sitoutumalla.

Sopimus- ja vastuuriskit Sopimus- ja vastuuriskit vaativat erityistä huomiota alalla, jossa kirjallisten sopimusten tarpeellisuus aliarvioidaan, kokemus 
ammattimaisista sopimus- ja neuvottelukäytännöistä vaihtelee suuresti ja riitelyn ja panettelun perinteet ovat pitkät.

Raviliigan virheistä voidaan oppia ja havaittuja puutteita korjata.

Riskejä hallitaan myös huolellisella ja ammattimaisella valmistelulla, jossa myös pahimpiin skenaarioihin varaudutaan 
ja työnjako ja vastuut mietitään selviksi. Hanke käynnistetään vasta sitten, kun kaikki tarvittavat sopimukset on 
laadittu ja niihin on sitouduttu.

Ammattimaisesti toimivien ja hyvämaineisten yhteistyökumppanien valinta on ensiarvoisen tärkeää.

Osakkaat sitoutuvat yhteisomistussääntöihin ostaessaan osuuden. Tästä(kin) syystä osuuksia myydään vain 
verkkokaupassa (ei käteisellä eikä suorilla tilisiirroilla). Netti voi kuitenkin olla haastava kanava hevosalalla, ja 
joustamiseen on varauduttava.

Vahinkoriski Toteutuessaan vahinkoriski voi haitata kimpan toimintaa merkittävästi, vaikka onkin epätodennäköinen.

Vahinkoja ja niiden vaikutusta hallitaan arkijärkisellä huolellisuudella turvallisuuskysymyksissä sekä vakuutuksilla. 
Osallisten huomio tulee kiinnittää turvallisuusasioihin ”ääneen sanotusti” ja tarvittaessa kirjallisesti ohjeistaen ja 
sopien.

Kimpan säännöt mainitsevat, että osakkaat osallistuvat kimpan hevosten elämään vain tiedotuksen ja kimpalle 
järjestettyjen tapahtumien välityksellä. Riskejä hallitaan noudattamalla tätä linjausta.
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• Tiedotteiden ilmestymisväli enintään 2 viikkoa
• Ilmestymisväli mainitaan kimpan säännöissä
• Tiedotteiden sisällöstä ja ilmestymisestä vastaa kimpanvetäjä

• Jakelu PDF:nä sähköpostilla osakkaille
• Postituslistalla yksi osoite per osuus
• Facebook itsenäinen ja toissijainen lisäkanava

• Johdonmukainen graafinen ilme kimpan tunnuksin
• Tiedotteissa juokseva numerointi ja päivämäärä
• ”Takapäivystys” varmistaa tiedotteiden ilmestymisen

• Hevosten kuulumiset
• Ratkaisujen perustelut
• Tapahtumapuffit ja uutisointi
• Pedagogisia tietoiskuja
• Linkkejä ja lisätietoa
• Runsas havainnollinen kuvitus

• Ensisijaisesti omia kuvia
• Käyttöoikeuksien varmistaminen
• Kuvien yhteydessä mainitaan aina kuvaajan nimi
• Videoiden jakaminen YouTubessa, Facebookissa ja Google Drivella
• Kimpan toiminnan edetessä kehitetään tiedotuksen yhteyttä opetukseen

• Kimpanvetäjä kokoaa osakasluettelon ja päivittää sitä
• Kimpanvetäjä postittaa numeroidut jäsenkortit
• Yksi jäsenkortti etuineen per osuus
• Jäsenkortit tilataan, kun kimpan toteutuminen on varmistunut

Yhteistyössä kimpanvetäjän kanssa…

• Kuka tuottaa nettisivun sisällön?
• Kuka vastaa nettisivun päivityksestä?
• Kuka hoitaa ilmoittautumislinkit ja kyselyt?

• Kuka vastaa somesta?
• Kuka tuottaa someen sisällön?
• Mikä on tiedotteen ja somen suhde?
• Kuinka somea hallitaan ongelmatilanteissa?

• Selkeä järjestys
• Johdonmukaisuus
• Sitoutuminen

Osakastiedotus ja sen apuvälineet valmisteltiin Raviliigan mallilla

Esimerkkejä siitä, kuinka viestintä- ja 
markkinointisuunnitelmaluonnoksessa hyödynnettiin kysymys-
ja vastausmenetelmää työnjaon ja vastuiden jäsentämisessä. 

• Mikä on tiedotteiden, avoimen verkkosivun ja somen suhde?
• Mikä on kimpan viestinnän ja oppilaitosten materiaalin suhde?
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Avoin tarjouskilpailu tuotti tarjouksen 74 tammasta

Mestarikasvattajille haluttiin vuokrata 2 ravisukuista sh- ja 2 lv-tammaa 23 kuukauden 
ajaksi 1.2.2016 alkaen.

Mestarikasvattajat julkaisi 21.10.2015 Hevosurheilu-lehdessä oheisen Halutaan vuokrata -
ilmoituksen. Ilmoitus liitettiin myös kimpan verkkosivuille kahteen eri kohtaan. 
Tarjousaikaa oli kuukausi, jonka kuluessa tiedusteluja saapui runsaasti.

Kimpan verkkosivuille oli koottu vastauksia tavallisimpiin tammanomistajien kysymyksiin.

Tarjousten vastaanotossa noudatettiin tavanomaista ”hyvää hallintotapaa”, jolla 
vamistettiin tarjousten tasapuolinen kohtelu. Kimpanvetäjä toimi kirjaamona, joka kuittasi 
tarjoukset vastaanotetuiksi ja pyysi tarvittaessa täsmentämään tai täydentämään niitä.

Ennen tarjouksiin tutustumista edustajistossa laadittiin valinnassa painavat kriteerit, 
keskusteltiin niiden tärkeysjärjestyksestä ja sovittiin menettelystä mahdollisissa 
jääviystapauksissa. Kimpanvetäjä summasi kriteerit pääperiaatteiksi, jotka esitellään 
seuraavalla sivulla.

Määräaikaan mennessä Mestarikasvattajille tarjottiin 74 tammaa, joista 48 oli 
lämminverisiä ja 26 suomenhevosia. Vain määräajassa saapuneet tarjoukset ja tarjoukset 
tarjoajien omistamista hevosista otettiin huomioon.

Kimpanvetäjä kokosi tammojen perustiedot Excel-tiedostoon vertailun helpottamiseksi. 
Hän yhdisti alkuperäiset tarjoukset rotukohtaisiksi PDF-tiedostoiksi edustajiston 5 muulle 
jäsenelle arviointia ja päätöksentekoa varten. Tammat esiteltiin näissä materiaaleissa 
tarjoajan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Valintakokous pidettiin maanantaina 30.11.2016 klo 13–16 Ypäjällä. Valinnan tekivät 
taustaorganisaatioiden edustajat. Kimpanvetäjä toimi kokouksen sihteerinä.

Mestarikasvattajille etsittiin tammoja Hevosurheilu-lehden ilmoituksella, joka 
ilmestyi 21.10.2015. Ilmoitus oli esillä myös kimpan verkkosivuilla kahdessa 
paikassa. Ilmoitus tavoitti kohdeyleisönsä ja huomattiin laajalti.

Tarjouskilpailuun osallistuneita kiitettiin ja valituiksi tulleet nimettiin 
Mestarikasvattajat kiittää -ilmoituksessa Hevosurheilussa 9.12.2015.

Kaikille tarjouksen tehneille ilmoitettiin päätöksestä henkilökohtaisella viestillä, 
kun valinnat oli tehty.
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Verkkosivu tarjouskilpailun apuvälineenä

Tammanomistajien tavallisimpia kysymyksiä ennakoitiin Q & A 
-osuudella kimpan verkkosivulla. 
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Tammojen valinnan kolme perustaa

I Tamman laatu ja odotukset sen jälkeläisistä

Edustajisto arvioi tulevan varsan kaupallista kiinnostavuutta ja otti huomioon kimpan toiminnan uskottavuuden ja ammattimaisuutta koskevat vaikutelmat.

Raadin näkemykset olivat varsin yksimieliset. Niissä korostuivat tamman

(1) omat jälkeläisnäytöt (huomiota myös emälinjaan)
(2) suku (nuorella tammalla korvaa jälkeläisnäyttöjä; emälinja ja ansioituneet isäoriit)
(3) saavutukset (ennätykset, voittosumma, ktk-lausunto, palkinnot)
(4) lisääntymisansiot (tiinehtyvyys, varsomisten ongelmattomuus, terveys, mukaan lukien rakenne)
(5) ikä suhteessa em. tekijöihin.

Lisäksi todettiin, että eettisyyden lupauksen pitämistä ja siten myös tiedotusta helpottaa, jos korkeaa sukusiitosastetta vältetään. Lv-tamman koko vaikuttaa varsan kaupalliseen 
kiinnostavuuteen. Todettiin, että varhaisen varsan tavoitteluun ei löydy tutkittuja perusteita, joten tiineinä tarjottujen tammojen varsomisajankohta  voidaan näiltä osin sivuuttaa.

II Tamman muu soveltuvuus tehtävään

Toimivaa luonnetta ja käsiteltävyyttä pidettiin tärkeinä tamman PR-kelpoisuudelle, kimppatapaamisten onnistumiselle ja riskien hallinnalle. Eduksi katsottiin kyky sopeutua isoon talliin 
ja tapahtumarikkaaseen ympäristöön. Kimpanvetäjä toivoi monipuolista kokonaisuutta pedagogian, tiedotuksen ja kimpan toiminnan vaihtelevuuden perusteella. Tämän perusteella 
arvioitiin

(1) nuoria tammoja (sukupolvien nopean kierron merkityksen esiin nostaminen)
(2) tammojen kantakirjausta (prosessin esittely ja tarkoitus)
(3) tammojen tiineyttä (kimppa saa esimakua tulevasta, mikäli mukana on valintahetkellä tiine tamma)
(4) omistajan kiinnostusta astuttaa tamma uudelleen vuonna 2017 (välivuodet vs. varsakoneet: puolesta ja vastaan -etiikkakeskustelun esiin nostaminen)

III Omistajan soveltuvuus tehtävään

Edustajisto piti tärkeänä myös tamman omistajan luotettavuutta, asiallisuutta, yhteistyökykyä ja ammattimaisuutta. Huomio kiinnittyi konseptin ja esitettyjen ehtojen ymmärtämiseen, 
esitettyihin lisävaatimuksiin ja hevosen realistiseen hinnoitteluun.

Eduksi katsottiin omistajan tunnettu PR- ja mediakelpoisuus, tavoitettavuus ja ammattimainen, tunnettu kasvatushistoria ja / tai menestyneet kilpahevoset. Näiden tekijöiden todettiin 
vaikuttavan myönteisesti varsan arvoon. Todettiin myös, että epäonnistunut valinta voi kuormittaa kimpanvetäjää ja tallimestareita kohtuuttomasti ja vaikuttaa suunnitelmien 
toteuttamiseen.

KUVA.: PAULIINA RAENTO
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Siirius
2002, KTK I
Santeri Dahlia – Siirukka – K. K. Kössi
77 starttia: 13-6-8
Ennätys 22,6aly
Voittosumma 55 290 €
3 varsaa, vanhin 2013
Kantavana Vieskeristä
Om. Marjatta Jokela & Tanja Soukka

Tatsia
2006, KTK I
Ture – Viirin Tiina – Vokker
41 starttia: 9-6-4
Ennätys 24,8aly
Voittosumma 26 660 €
Ei varsoja
Om. Pia Pennanen

Red Pepper Hood
2008
Love You – Free Ride – Express Ride
33 starttia: 7-5-4
Ennätys 12,6 aly
Voittosumma 29 575 €
1 varsa, 2015
Om. Tiina Alanen & Jarkko Hohtari

Riding Lady
2004
Express Ride – La Reine De La Nuit – Fakir
Du Vivier
17 starttia: 1-3-1
Ennätys 15,5aly
Voittosumma 5500 €
5 varsaa, 3 startannut: 35519 € / 13,6aly
Kantavana Brad de Veluwesta
Om. Lars Ingman Oy Ab

Vaikea valinta – tulokset puhuttivat

Mestarikasvattajien edustajisto valitsi kimpalle 4 tammaa, joiden nimet julkistettiin Ypäjällä pidetyn seminaarin päätteeksi 4.12.2015.

Hevosurheilu-lehti uutisoi valinnat nettisivuillaan. Hevoset esiteltiin myös kimpan verkkosivustolla ja Suomen Hippoksen jalostuspalveluiden verkkotiedotteessa. Tieto levisi myös 
Facebookin kautta ja odotetusti herätti keskustelua hevosväen keskustelupalstoilla. Muun median kiinnostus jäi vähäiseksi. Tähän saattoi vaikuttaa epäedullinen 
julkistamisajankohta. Lisäksi seminaarin yleisö jäi merkittävästi odotettua pienemmäksi. Valituiksi tulleet tammat mainittiin myös Hevosurheilu-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa, 
jossa kiitettiin tammanomistajia tarjouksista ja kiinnostuksesta Mestarikasvattajien toimintaa kohtaan (9.12.2015).

KUVAT: SUOMEN HIPPOS



19

Mitä omistajille luvattiin vastineeksi?

I Raha

Tammasta maksettavan kertakorvauksen oli tarkoitus korvata 
mahdollisten kasvattajapalkintojen menetystä.  Kahdessa erässä 
maksettavan summan suuruuteen vaikuttivat tamman suku, ikä, 
terveys, ravikilpailuhistoria, jälkeläisnäytöt ja omistajan 
hintapyyntö.

Tamman ylläpito oli tarkoitus korvata 8–23 kuukauden ajalta. 
Tiinehtymätön tamma palautettaisiin omistajalleen 30.9.2016, 
varsonut tamma varsan vieroituksen jälkeen 31.12.2017.

Vuokrahinnoiksi sovittiin 1500–4000 €.

II Osuus kimpasta

Kaikkien tammojen omistajat ottivat vastaan tarjotun osuuden. 
He olisivat olleet tammojensa varsojen kimppakasvattajia ja 
saaneet osuuteen kuuluvat tiedotteet, koulutuksen ja 
alennukset.

III Myönteinen näkyvyys

Tammanomistajia oli tarkoitus profiloida hevosalan 
koulutuksen, konseptien kehittämisen ja yhteistyön edistäjinä ja 
raviurheilun nuorisotyön tukijoina.

Omistajia ja heidän kasvatustoimintaansa olisi esitelty 
Mestarikasvattajien verkkosivustolla ja tiedotteissa. Aikomus oli, 
että he osallistuisivat kimpan tapahtumiin erikseen sovittavissa 
rooleissa ja ajankohtina.

Vuokrauksen yksityiskohdista sovittiin kirjallisesti.
Sopimukset allekirjoitettiin ehdollisina 31.1.2016 saakka, koska vuokrauksen alkaminen edellytti vahvistusta kimpan toteutumisesta.

Tiineet Riding Lady ja Siirius päätettiin sijoittaa Ypäjälle, Red Pepper Hood ja Tatsia Kiuruvedelle.
Ratkaisu otti huomioon omistajien toivomukset.

KUVA: PAULIINA RAENTO
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Osuuksien myynti tasaista, hidasta ja vaisua

Mestarikasvattajien osuuksien myynti avattiin verkkokaupassa 20.10.2015 (Paytrail). Myynti 
lopetettiin 12.1.2016, koska se ei riittänyt turvaamaan hankkeen edistämistä.

Kimpan purkamisesta kerrottiin tammanomistajille ja osakkaille välittömästi, ja myöhemmin 
Facebookissa. Suomen Hippoksen verkkosivuilla ilmestyi tiedote aamulla 13.1.2016: 
http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/mestarikasvattajat-
kimppa_peruuntuu.12238.news

85 päivässä myytiin 106 osuutta eli vain runsaat 10 prosenttia osuuksista. Lisäksi 
osakasrekisteriin oli merkitty 4 osuutta kimpan tammojen omistajien nimiin. Osakkaita oli siis 
110 kappaletta 12.1.2016.

Myyntitavoite oli porrastettu suhteessa kimpan toimintamenojen aikatauluun. Tavoitteena oli 
myydä 300 osuutta 31.1.2016 mennessä. 175 osuuden myynti 15.1.2016 mennessä olisi 
kuitenkin riittänyt tammojen hankintaan, vakuuttamiseen ja näistä koituviin eläinlääkäri- ja 
muihin kuluihin eli varmistanut kimpan toteutumisen. Kimpan odotettiin täyttyvän syksyllä 
2017.

300 osuuden tavoite olisi edellyttänyt keskimäärin 3 osuuden päiväkohtaista myyntiä. Tästä 
jäätiin selvästi (1,25 myytyä osuutta/päivä).

Myynti oli heikkoa kaikissa kimpan kohderyhmissä. Hevosurheilu-lehden kanssa suunniteltu 
kaksivaiheinen arpajaiskampanja ei vauhdittanut myyntiä toivotusti, vaikka palkinnot (2 x 1 
Suomen Hippoksen kausikortti 2016 ja 2 x 5 Hevosurheilun tilausta á 3 kk) saivat myönteistä 
huomiota. Kampanjan näkyvyyttä heikensi siitä vastanneen HU:n markkinointipäällikön 
irtisanominen loppuvuodesta 2015.

Myynnin tueksi käynnistetty Hämeen ja Pohjois-Savon hevosjalostusliittojen myyntikilpailu 
alueidensa seuroille epäonnistui täysin hyvistä palkinnoistaan huolimatta. Osallistumisesta 
kiinnostui vain Ypäjän Hevosystäväinseura, ja kampanjointia jopa vastustettiin.

Isänpäivä ei erottunut myynnissä ja joulumyynti jäi vaatimattomaksi. Suoramarkkinointi 
Raviliigalle, hevosalan oppilaitoksille sekä hevosalan yrittäjille ja aktiiviharrastajille 
Ravivalmentajat ry:n ja SRL:n välityksellä ei myöskään erotu myynnin kehityksessä. Tammikuu 
oli hiljainen.
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N = 106 kpl

kpl

Mestarikasvattajien 110 osakkaasta

 69 oli naisia (63 %)
 31 oli miehiä (28 %)
 6 oli organisaatioita (5 %)
 4 omisti kimpalle vuokrattavan tamman (4 %)

12 osuutta ostettiin lahjaksi, 4 lahjoitettiin osana 
tamman vuokrasopimusta (yhteensä 15 %). 85 % 
osuuksista ostettiin siis itselle.
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http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/mestarikasvattajat-kimppa_peruuntuu.12238.news


Kimppa kiinnosti keski-ikäisiä

Mestarikasvattajien osakasrekisterissä oli 100 maksanutta henkilöosakasta myynnin 
päättyessä 12.1.2016.

Heiltä kysyttiin syntymäaikaa osuuden ostovaiheessa, koska haluttiin

(1) tietoa kasvatustyöstä kiinnostuneiden demografiasta,
(2) varmistaa toiminnan lainmukaisuus (erityisesti totopelien markkinoinnin osalta) ja
(3) kehittää Raviliigan käytäntöjä.

Oheisesta kaaviosta selviää, että 52 prosenttia Mestarikasvattajien henkilöosakkaista oli 
syntynyt 1960- ja 1970-luvuilla. Kimppa kiinnosti erityisesti 35–65-vuotiaita.

Miehet olivat iäkkäämpiä kuin naiset. Miehistä 80 prosenttia oli syntynyt ennen vuotta 
1970, tyypillisimmin 1960-luvulla (39 %). Naisista ennen 1970-lukua syntyneitä oli 52 
prosenttia. Naisten suurimman ryhmän muodostivat 1970-luvulla syntyneet (30 %).

Kimpan vanhin henkilöosakas oli vuonna 1942 syntynyt mies. Nuorin oli vuonna 1997 
syntynyt mies.

Päätelmiä

Mestarikasvattajien ikäjakauma vahvistaa sen, mikä hevosalalla tiedetään: 
Hevoskasvatuksesta kiinnostuneet harrastajat ikääntyvät, mutta toisaalta toiminta 
yhdistää eri-ikäisiä ihmisiä.

Koulutuksen arvostus suomalaisessa yhteiskunnassa on vahvaa Mestarikasvattajien 
suurimmissa ikäryhmissä. Lahjaostokset antavat viitteitä siitä, että vanhemmat 
sukupolvet haluavat edistää ja tukea nuorten kiinnostusta ja katsovat, että 
koulutussisältö antaa lahjalle lisäarvoa.

150 euron kertaostos edellyttää vakaata ”keski-ikäistä” ostovoimaa. Kasvatustoiminta 
vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, jotka usein kehittyvät iän myötä.

Profiili antaa suuntaa markkinoinnin kohdentamiseen tulevissa kimppahankkeissa mutta 
voi kertoa myös siitä, ettei tieto kimpasta välittynyt hevosalan opiskelijoille ja 
raviurheilun nuorisotoiminnan piiriin.
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Yli puolet Mestarikasvattajien osuuden ostaneista oli syntynyt 1960- ja 1970-luvuilla.



Kaupunkilaisia Etelä- ja Keski-Suomesta

Suurin osa Mestarikasvattajien osakkaista asui kaupungeissa tai niiden työssäkäyntialueilla eteläisessä 
ja keskisessä Suomessa. Postinumeroalueisiin perustuvassa jakaumassa erottuvat myös kimpan 
taustaorganisaatioiden sijainti ja kimpan toiminnan keskittyminen Ypäjälle ja Kiuruvedelle.

Vahvimmin erottui pääkaupunkiseutu lähikuntineen (Uusimaa). Sen edustus oli lähellä väestön yleistä 
jakaumaa Suomessa. Uudellamaalla asui neljännes (26 %) Mestarikasvattajien osakkaista (29 % 
väestöstä). Kolmeen suurimpaan kuntaan, Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle, sijoittui 17 prosenttia 
kaikista osakkaista (20 % väestöstä). Heistä 83 prosenttia oli naisia. Tämä ryhmä jakautui tasaisesti eri 
ikäryhmien kesken, mutta kaikki paitsi yksi olivat syntyneet ennen vuotta 1980.

Puolet (51 %) sijoittui pääkaupunkiseudulle ja Kuopion ja Tampereen seuduille. Turun, Forssan ja 
Jyväskylän seutukuntien lisääminen kattoi jo kolme neljännestä (74 %) kimpan osakkaista. Huomion 
arvoista on, että myyntiä Jyväskylän seudulla näyttää edistäneen Keski-Suomen hevosjalostusliiton ja 
Killerjärven raviradan oma-aloitteinen aktiivisuus Mestarikasvattajien myynnin edistämisessä.

Kimppa ei tavoittanut Itä-Suomen ja länsirannikon maakuntaratakaupunkien asukkaita.

Päätelmiä

Alueellisuudella, paikallisuudella ja kiinnostuksella on selvä yhteys. Siksi valtakunnallinen, seudullisesti 
kohdennettu yhteistyö hevosjalostusliittojen ja raviratojen kanssa olisi eduksi tulevissa 
valtakunnallisissa kimpoissa. Ypäjän ja sen lähialueen korostuminen viittaa aktiivisen seuratoiminnan 
merkitykseen markkinointiponnistusten jalkauttamiselle. Keskisuomalaisten aktiivisuuden perusteella 
kiinnostusta osallistumiseen olisi ollut myös Hämeen ja Pohjois-Savon ulkopuolella.

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

Koulutetut keski-ikäiset kaupunkilaiset naiset ovat ratsastusharrastuksen ydinryhmää. Jatkossa 
kannattanee pohtia ratsuvarsakimppojen perustamista, SRL Raviliiga 2014:n kokemusten 
hyödyntämistä tässä työssä sekä SRL:n ja sen verkostojen perehdyttämistä kimppatoimintaan nykyistä 
vahvemmin.
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Tärkeitä tavoitteita saavutettiin kimpan purkautumisesta huolimatta

Mestarikasvattajat saavutti merkittäviä ja käyttökelpoisia tuloksia kimpan epäonnistumisesta huolimatta.

Hankkeessa

 opittiin uusia asioita
 luotiin uusi kunnianhimoinen kasvatustoiminnan konsepti
 saatiin huomiota kotimaiselle hevoskasvatukselle
 pohdittiin joukkorahoituksen mahdollisuuksia ja haasteita hevosalalla
 saatiin tietoa kasvatuksesta kiinnostuneiden demografiasta
 tunnistettiin hevosalan koulutustarpeita
 luotiin hevosalan koulutussisältöjä
 kehitettiin ja vahvistettiin hyviä käytäntöjä
 testattiin ja täydennettiin hevosalan hankkeiden työkalupakkia
 kehitettiin hevosalan toimijoiden yhteistyötä ja rakenteita

+
++
+

+

KUVA: PAULIINA RAENTO
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Välineet toimivat – mutta parannettavaa löytyi

Mestarikasvattajien verkkosivusto (http://www.mestarikasvattajat.fi) palveli kimpan tiedotusta toivotulla tavalla. Se antoi julkisen 
kokonaiskuvan kimpan toiminnasta ja säästi resursseja vastaamalla tavallisimpiin kysymyksiin. Sivut löytyivät helposti ja niiden sisältö 
ja selkeys tuottivat myönteistä palautetta, mutta visuaalinen ilme ja taitto jakoivat mielipiteitä edustajiston sisällä. Kotisivukoneen 
(Fonectan) alusta palveli kimpan tarpeita hyvin ja oli kohtuuhintainen ratkaisu. Näiltä osin Mestarikasvattajat vahvisti Raviliigan 
myönteiset kokemukset.

Paytrailin verkkokaupan avaaminen ja maksaminen sen kautta oli vaivatonta, mutta verkkomaksaminen jakoi mielipiteitä ja tuotti 
hallinnollista päänvaivaa mm. tarvittavan y-tunnuksen osalta. Mestarikasvattajien kokemukset toistivat Raviliigan havainnot siitä, että 
osa hevosalan toimijoista ja asiakaskunnasta vierastaa nettiä yleensä ja rahan sähköistä käsittelyä erityisesti. Iäkäs demografia saattaa 
korostaa näitä tekijöitä. Tulevissa suurhankkeissa verkkomaksamiselle kannattanee kehittää ja resursoida vaihtoehtoja, jotka ovat 
tarjolla kimpan käynnistyessä.

Sivusto pidettiin aktiivisena 17.9.2016 saakka, mihin mennessä se ehti palvella tallimestarin erikoisammattitutkintoon valmistavan 
koulutuksen viestintää käsitteleviä osuuksia Hevosopistossa. Sivuston sisältö on tallennettu jatkokäyttöä varten. Verkkokauppa 
suljettiin 12.1.2016, kun kimpan purkamisesta päätettiin.

Kimpan sähköposti mestarikasvattajat@gmail.com ja Facebook-sivu osoitteessa https://www.facebook.com/mestarikasvattajat/
nousivat hyvin esiin Google-haussa. Erityisesti kimpan kysymyksiä ja vastauksia -osastoa luettiin ja ladattiin ahkerasti. Jatkossa 
kannattanee harkita sivuston käytön tarkempaa seurantaa alustan tarjoamien maksullisten seurantatyökalujen avulla.

Kimpan logoa pidettiin selkeydessään onnistuneena ja moneen tarkoitukseen taipuvana, joskin myös ”vaisuna”. Graafiset ohjeet olivat 
selkeät, mutta graafikon visuaaliseen ilmeeseen valitsemia fontteja ei löytynyt kaikkien taustaorganisaatioiden tietokoneilta ja 
käytettävissä olevat tulostimet vääristivät valittuja värejä.  Keltavihreä väriyhdistelmä sopi logoon mutta oli tiedotteissa räikeä. 
Yllätyksiä voinee jatkossa välttää ainakin rauhallisemmalla aikataululla ja sisäisen viestinnän parantamisella monen toimijan
muodostamassa kokonaisuudessa.

Esitteiden ammattimainen suunnittelu, painattaminen ja jakelu on mahdollista kohtuullisella hinnalla, mutta tämä edellyttää varhaista 
ja koordinoitua etenemistä. Yhteistyösopimukset kannattaa laatia ajoissa valmiiksi, jotta kaikkien logot saadaan mukaan. Esitteiden 
sisällön ja ulkoasun suunnittelu edellyttää harkittua ja valmista näkemystä niiden kohderyhmästä ja jakelukanavista. Raviliigan 
kokemukset voivat auttaa kustannusten hallinnassa, jakelukanavien suunnittelussa ja näkyvyyden ylläpitämisessä. Tehokas jakelu vaatii 
resursointia ja avainhenkilöiden sitouttamista.

Käynnistämisvaiheen, toiminnan seurannan ja arvioinnin tueksi laaditut SWOT- ja riskianalyysit, tavoitemielikuvat, 4P-
markkinointimix ja kohderyhmien erittely palvelivat tarkoitustaan, mutta ne päästiin laatimaan myöhään ja sitoutuminen niiden 
toteuttamiseen jäi puutteelliseksi.

Mestarikasvattajien verkkosivun 
kävijätilastossa oli miltei 12 000 yksittäistä 
käyntiä ja 27 500 sivulatausta 
seurantajaksolla 09/2015–06/2016.

Kiireisin päivä oli kimpan julkistamispäivä 
21.10.2015, jolloin sivuilla oli 653 käyttäjää. 
Sivulatauksia tehtiin tuolloin 2448.

Sivua voi käyttää 17.9.2016 saakka.

http://www.mestarikasvattajat.fi
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Hyvä näkyvyys hevosalan mediassa

Mestarikasvattajat lähestyi printti- ja sähköistä mediaa useilla eri tavoilla. Tulokset olivat 
vaihtelevia.

Kimpanvetäjän ja Hevosurheilu-lehden uutispäällikön aktiivinen, sujuva yhteistyö tuotti 
Hevosurheiluun ja sen nettisivuille 6 kimpan ideasta ja toiminnasta kertovaa kirjoitusta 
lokakuusta 2015 tammikuuhun 2016. Niiden laajuus vaihteli kakkossivun pääuutisesta ja 
takasivun nostosta (21.10.2015) uutispäivityksiin. Niitä nostettiin ja jaettiin Mestarikasvattajien 
tiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa.

Suomen Hippos uutisoi Mestarikasvattajien tärkeimmistä vaiheista nettitiedotteissaan, joita 
ilmestyi kerran kuukaudessa. Lisäksi kimppaa promottiin kuukausitiedotteessa. Laajimmalle 
levisi ensimmäinen mediatiedote ”Mestarikasvattajat avaa ikkunan hevoskasvatuksen 
kiehtovaan maailmaan” (21.10.2015). Sitä jaettiin edelleen kimpan taustaorganisaatioiden ja 
joidenkin muiden hevosalan oppilaitosten, hevosjalostusliittojen ja yksityisten kimppojen 
sivuilla.

Suomen Hippoksen viestintäosasto oli toimelias tiedotteiden laadinnassa. Organisaation 
yhteyksiä iltapäivämediaan ei saatu hyödynnettyä vastaavasti.

Kimpanvetäjä ja edustajiston puheenjohtaja sopivat tuttujen toimittajien kanssa uutispuffeista 
tai haastattelujutuista. Mestarikasvattajia käsiteltiin ainakin Maaseudun Tulevaisuudessa 
(11.11.2015), Hippos-lehdessä (10.12.2015), Hevosenomistajassa (6/15), Suomenhevosessa 
(2/15) ja Ypäjäläisessä (1/16).

Savossa hankkeesta kertoivat Savon Sanomat (20.11.2015) ja Radio Sandels (8.12.2015), jonka 
kuuluvuusalue ulottuu Iisalmesta Kuopioon.

Edustajiston jäsenten henkilökohtaiset yhteydenotot hevosaiheista kirjoittaneeseen alue- ja 
seutumediaan Hämeessä, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa jäivät tuloksettomiksi. TotoTV 
jätti toteuttamatta sopimansa haastattelun.

Useista yrityksistä huolimatta MTV3 Sport aktivoitui vasta kimpan purkautuessa (15.1.2016). 
Osa kaupallisesta ratsastusmediasta havahtui vasta useita viikkoja kimpan purkautumisen 
jälkeen.

Mestarikasvattajat sai myönteistä näkyvyyttä hevosalan mediassa, mutta muun 
median kiinnostus hankkeeseen jäi vaatimattomaksi.

Kimpan Facebook-sivu https://www.facebook.com/mestarikasvattajat/ sai 569 
tykkääjää. Twiittejä kertyi parikymmentä.

Kimpan somesta vastannut Suomen Hippoksen edustaja arvioi, että some lisäsi 
tietoisuutta projektista ja auttoi haastamaan käyttäjiensä omia verkostoja 
mukaan. 

Edustajisto oli mukana aktiivisesti, mutta kimpan sidosryhmien tarttuminen 
aiheeseen ja sen levittämiseen jäi vaatimattomaksi. Yhteisöllisyyden luominen jäi 
kesken. Odotuksena oli, että hyödyt konkretisoituisivat projektin edetessä ja 
erityisesti kuvien, videoiden ja tiedon edelleen jakamisessa.

https://www.facebook.com/mestarikasvattajat/
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Sponsoriyhteistyöstä lyhyitä mutta opettavaisia kokemuksia

Mestarikasvattajat edisti tunnettuuttaan, näkyvyyttään ja imagoaan sekä rajoitti kustannuksiaan solmimalla 
yhteistyösopimuksia ulkopuolisten sponsorien kanssa. Yhteistyöhön kutsutut tahot olivat nimekkäitä ja potentiaalisesti monin 
tavoin hyödyllisiä kimpan myynnille ja koulutuksellisten tavoitteiden toteuttamiselle. Vastaanotto oli myönteinen mutta 
yhteistyö jäi alkuvaiheeseensa kimpan purkautuessa. Yhteistyö käynnistyi vaihtelevasti, mistä saatiin hyödyllisiä kokemuksia 
tulevien hankkeiden käyttöön.

Markkinointi- ja viestintäyhteistyö Hevosurheilu-lehden kanssa onnistui hyvin. Kimpanvetäjä sopi lehden 
markkinointipäällikön kanssa kaksivaiheisesta kampanjasta molempien osapuolten näkyvyyden ja myynnin edistämiseksi. 
Kimpan osuuksien myyntiin liitettiin arpajaiset, joiden palkintoina oli 2 x 5 kpl Hevosurheilu-lehden tilauksia (á 3 kk). Suomen
Hippos lahjoitti pääpalkinnoiksi kaksi kausikorttiaan vuodelle 2016. Voittajat arvottiin osuutensa 15.11.2015 ja 31.12.2015 
mennessä ostaneiden keskuudesta.

Hevosurheilu tavoitti kampanjalla uusia potentiaalisia tilaajia. Arviointi jäi kuitenkin puutteelliseksi, koska 
markkinointipäällikkö irtisanottiin tehtävästään kesken hankkeen. Mestarikasvattajille kampanja tuotti myönteistä palautetta 
ja näkyvyyttä, mutta sen vaikutus osuuksien myyntiin jäi epäselväksi. 

Mestarikasvattajat sai Hevosurheilussa julkaisemistaan ilmoituksista 50 prosentin ja tilauksista 25 prosentin alennuksen 
ovh:sta. Hevosurheilun logo oli esillä Mestarikasvattajien verkkosivulla ja esitteissä.

Savon eläinsairaalan ja Ypäjän Hevossairaalan kanssa sovittiin klinikoiden näkyvyydestä Mestarikasvattajien verkkosivuilla, 
tiedotteissa ja tapahtumissa. Vastineeksi Mestarikasvattajien oli määrä saada hevostensa hoidosta 15 prosentin alennus  
(enintään 333,33 € vuodessa, yhteensä enintään 1000 € vuosina 2016–2018). Sopimukset allekirjoitettiin ja klinikoiden logot 
sijoitettiin kimpan nettisivuille ja esitteisiin, mutta klinikoiden toimintaa ei ehditty esitellä kimpan tiedotteissa.

Oppilaitosten ja klinikoiden keskinäisessä viestinnässä havaittiin puutteita, jotka hidastivat sopimusten allekirjoittamista.
Yhteistyö myös tulkittiin hieman kapea-alaisesti ja jäi passiiviseksi. Klinikoita ei saatu kiinnostumaan esitteidensä 
toimittamisesta kimpan seminaariin tai kimpan markkinoinnista omille verkostoilleen. Kokemus korosti tiedon ripeän ja selvän 
kulun ja yhteistyötä pyytävän tahon proaktiivisuuden merkitystä yhteistyön onnistumiselle.

Suomen Hippoksessa suunniteltua yhteistyötä LähiTapiolan (kimpan hevosten vakuutukset), FinnTackin (varusteet) ja 
AgriMarketin (rehut) kanssa ei ehditty toteuttaa.

Raviliigan ristiriitaisten kokemusten perusteella yksittäisten julkisuuden henkilöiden kutsumista yhteistyöhön kimpan kanssa 
päätettiin selvittää tuonnempana. Ajatukseen yhteistyöstä oriasemien kanssa päätettiin palata sitten, kun tammat ja niille 
sopivat oriit olisi valittu. Tämä takaisi edustajiston päätösten riippumattomuuden sekä käytännössä että mielikuvissa.
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Luento-ohjelma käynnistyi jalostus- ja kasvatusseminaarilla

Mestarikasvattajien osuusmaksuun sisältyi 4 asiantuntijaluentoa vuodessa vuosina 2016–2018.

Luento-ohjelman yleisenä ajatuksena oli perehdyttää osakkaat varsan ”tuotanto- ja kehityskaaren” 
kulloiseenkin vaiheeseen. Suunnitelmissa oli liittää luennot Kiuruvedellä ja Ypäjällä tapahtuvaan 
kasvatusaiheiseen aikuiskoulutukseen ja järjestää niiden yhteyteen käytännön demonstraatioita 
mahdollisuuksien mukaan.

Suunnitellusta 16-osaisesta luentosarjasta päästiin toteuttamaan vain sen ensimmäinen osa, joka järjestettiin 
12.3.2016 Ypäjällä kimpan peruuntumisesta huolimatta. Yksittäisen asiantuntijaluennon sijasta järjestettiin 
lauantaiseminaari, johon Mestarikasvattajien osakkailla oli vapaa pääsy.

Seminaarin aiheena oli ”Ravihevosten jalostus- ja kasvatustoiminta Suomessa”.

Kasvatuksen tilannekatsauksen tarjosi Suomen Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää. Muita puhujia olivat 
jalostusjohtaja emerita Terttu Peltonen ja lämminverikasvattaja Ilkka Klemola. Mestarikasvattajien 
kimpanvetäjä esitti alustavan katsauksen kimpan toiminnan tuloksiin ja purkautumisen syihin.

Keskustelu oli vilkasta. Tilaisuuteen osallistuneelta Mestarikasvattajille valitun tamman omistajalta saatiin 
arvokasta palautetta tarjouskilpailusta, yleisön reaktioista valintauutisiin ja  tammanomistajan motiiveista 
osallistua kimpan toimintaan.

Luentojen sisällön tallentamisen ja jakamisen vaihtoehtoiset ratkaisut jätettiin selvittämättä, koska kimppa 
purkautui. Seminaarin diaesitykset sijoitettiin kimpan verkkosivulle vapaasti ladattaviksi 17.9.2016 saakka.

Seuraava asiantuntijaluento olisi järjestetty toukokuussa Kiuruvedellä aiheesta ”Tamman tiineyttäminen”.

Kiuruveden ja Ypäjän lisäksi luentopaikoiksi kaavailtiin Tampereen, Kuopion ja mahdollisesti myös Turun 
raviratoja. Tämä olisi laajentanut Mestarikasvattajien yhteistyöverkostoa ja tasapuolistanut tapahtumien 
saavutettavuutta.



Tuloksena työkaluja, oppimiskokemuksia – ja kehittämistarpeita

Kimpan tuottamat asiakirjat, toimintamallit sekä havainnot osaamista, menettelytapoja ja toimintaympäristöä 
koskevista kehittämistarpeista tarjoavat monipuolista tukea hevosalan koulutukselle, tuleville hankkeille ja 
taustaorganisaatioiden oman toiminnan arvioinnille.

Kehittämistä koskevat evaluaatiohavainnot keskittyvät neljään teemaan: (1) sopimukset ja budjetti, (2) 
tarjouskilpailut ja hinnoittelu, (3) markkinointi ja kentän mobilisointi sekä (4) olosuhteet, asenteet ja koulutus:

Evaluaatio I: Sopimukset ja budjetti

Mestarikasvattajille laaditut sopimukset ja budjetti ovat kattavia, realistisia ja selkeitä. Ne summaavat edustajiston 
asiaosaamisen ja laaja-alaisen yhteistyön synergiaetuja, eli kimpan käynnistämisvaiheen SWOT-analyysissa 
mainittuja vahvuuksia. Täydentäessään ja täsmentäessään Raviliigan dokumentteja Mestarikasvattajien sopimukset 
ja budjetti tarjoavat vankan, käyttökelpoisen perustan tuleville joukkorahoitushankkeille hevosalalla.

Mestarikasvattajien taustaorganisaatiot voivat vapaasti hyödyntää laadittuja asiakirjoja ja jakaa niitä edelleen 
muille. Mestarikasvattajien säännöt (yhteisomistussopimuksen) voi vapaasti ladata kimpan verkkosivulta 17.9.2016 
saakka. Asiakirjat tukevat hevosalan tulevia koulutushankkeita osana Opetushallituksen tukeman hankkeen 
oppimateriaalituotantoa. Siten ne palvelevat oppimista, ammattitaidon osoittamista ja kehittämistä, rakenteiden 
vahvistamista ja laadun parantamista SWOT-analyysissa ennakoidulla tavalla.

Lopputulos on näiltä osin erinomainen.

Lisäksi sopimusten ja budjetin valmisteluprosessi osoitti kehittämistarpeita niitä koskevassa osaamisessa hevosalan 
johtavissa organisaatioissa. Budjetin ja sopimusten laatimisen monipolvisuus ja hitaus korostivat juridisen 
asiantuntemuksen tärkeyttä ja sen vähäisyyttä Mestarikasvattajien taustaorganisaatioissa. Prosessi myös viittasi 
SWOT-analyysissä mainittuihin heikkouksiin: epävarmuuteen, työn määrään oman toimen ohella, kimpan 
organisaation monikerroksisuuteen ja mahdollisesti myös hevosalan vakiintuneiden toimintatapojen vaikutukseen.

Tarvittavan juridisen asiantuntemuksen varmistamisen lisäksi jatkossa olisikin edullista jalostaa projektinhallinnan 
rutiineja muun muassa aikataulutuksen ja työn- ja tehtävänjaon osalta. Hyötyä olisi myös tarvittavan 
erityisosaamisen tarkemmasta tunnistamisesta ja varmistamisesta. Esimerkiksi tekstin tuloksellisen oikolukemisen 
kaltaiset tehtävät edellyttävät erikoistunutta osaamista ja rutiinia.

Menettelytapoja ja rutiineja kehittämällä voidaan vahvistaa asiantuntijaorganisaatioiden tarjoamien palveluiden 
laatua ja luotettavuutta. Tämä olisi erityisen tärkeää alalla, jossa osaaminen ja käytännöt sopimus- ja raha-asioissa 

on todettu yleisesti puutteellisiksi ja yrittäjä- ja hankkeenjohtokoulutuksessa lisähuomiota vaativiksi.

KUVA: PAULIINA RAENTO
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Evaluaatio II: Tarjouskilpailu ja hinnoittelu

Mestarikasvattajien tammat hankittiin avoimella tarjouskilpailulla, joka 

kuvataan tämän raportin sivulla 15. Tarjouskilpailu tuotti 

käyttökelpoisen mallin: selvistä ohjeista saatiin myönteistä palautetta ja 

tulokset olivat toivottuja niin tarjousten määrän, laadun kuin hankkeen 

näkyvyydenkin osalta.

Prosessi palveli tärkeänä oppimiskokemuksena paljastaessaan, että 

tarjouskilpailun järjestäminen voi olla uusi asia myös hevosalan 

johtaville toimijoille eikä tarjousten ”hyvän hallinnon” tapa ole 

itsestään selvä. Jatkossa on eduksi varmistaa hankkeiden 

resursointivaiheessa, että niiden vastuuhenkilöillä on tehtävässä 

tarvittavat valmiudet ja tuki.

Kokemus osoitti myös, että tarjouskilpailuun osallistuminen on uutta 

monille tammanomistajille, ja kysyminen saattaa ujostuttaa. Vaikeata 

oli myös hinnoitella oma tamma sen arvon mukaisesti ja arvioida sen 

ominaisuuksia suhteessa määriteltyyn tehtävään.

Osa Mestarikasvattajille tarjotuista tammoista oli selvästi 

alihinnoiteltuja ilman erityisiä perusteita tai rahasta puhuminen oli niin 

vaikeaa, että ehdotusta vuokrahinnasta oli hankala saada edes 

toistamiseen pyytämällä. Toisaalta osa tarjouksista oli laadittu erittäin 

ammattitaitoisesti.

Mestarikasvattajien kokemusten perusteella olisi syytä varmistaa, että 

tarjouskilpailun käsite ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun kriteerit 

tulevat hevosalalla entistä tutummiksi. Myös hinnoitteluosaaminen 

kaipaa lisää tukea hevosalan koulutus- ja neuvontatyössä ja 

yritystoiminnan kehittämisessä. Näiden tietojen ja taitojen 

kehittäminen voi tasoittaa hevosenomistajien liiketoimintaosaamisen 

eroja, jotka tämän kokemuksen perusteella näyttävät suurilta.

KUVA: PAULIINA RAENTO
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KUVA: PAULIINA RAENTO
Evaluaatio III: Markkinointi ja kentän mobilisointi

Mestarikasvattajat loi hevoskasvatustoimintaan uuden kunnianhimoisen konseptin. Kimppaosuuden (tuotteen) 
ostaminen oli helppoa, tieto siitä levisi laajalle, näkyvyys oli myönteistä ja lisätietoa oli vaivatonta löytää.

Kimpan markkinoinnissa ja kentän saamisessa mukaan myynninedistämistyöhön kuitenkin epäonnistuttiin. Asiaa 
kannatettiin mutta sen ajateltiin kuuluvan jollekulle muulle.

Kimpan markkinointi ja myynti saatiin käyntiin kovin myöhään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, varsantuotannon 
vuosikelloon, konseptin uutuuteen ja vuodenaikaan, jolloin kilpailu lahjamarkkinoilla on erityisen kovaa. Aloitusta 
hidastivat epäselvä johtamisasetelma ja puute työtunneista, eli hankkeen resursoinnissa oli ongelmia. 
Käynnistämisvaiheen työläät, huolellisuutta vaativat tehtävät oli lisättävä muiden työtehtävien jatkoksi ja 
sitoutuminen ja suunnitelmien toteuttaminen kärsivät, vaikka edustajistossa tehtiin töitä hartiavoimin.

Myynnin käynnistäminen ilman valmiita sääntöjä (yhteisomistussopimusta) oli kuitenkin mahdotonta. Saadun 
hankerahoituksen rajoitukset estivät hankkeen lykkäämisen, jota edustajistossa ei myöskään haluttu tehdä.

Toteuttajien eriävät näkemykset kimpan ideasta ja ensisijaisesta kohderyhmästä hämärsivät konseptin ydinviestiä 
potentiaalisten osakkaiden (asiakkaiden) suuntaan. Yhtäältä kimppaa haluttiin suunnata kokonaan uusille 
harrastajille, mikä jatkaisi Raviliigan tarinallisuutta ja elämyksiä tuotteistavan viestin vientiä hevosalan ulkopuolelle. 
Toisaalta painotettiin hevosalan koulutuksen kehittämistä ja kimpan toiminnan koulutuksellista ideaa, joka oli 
toiminnan suunnitteluun saadun ulkopuolisen rahoituksen peruste.

Kilpailevat näkemykset kimpan tarkoituksesta viivyttivät osaltaan edustajiston sisäisen työnjaon selkeyttämistä, 
pääviestin kirkastamista ja kohdentamista sekä markkinointiviestinnän kanavien valintaa ja käyttöönottoa.

Yhteisen linjan hahmottamisessa auttoivat kimpan alkuperäisen rahoituspohjan velvoitteiden selventäminen 
(Opetushallituksen koulutushanke) ja yhteisymmärrys hankkeen johtamisesta. Markkinoinnin kohderyhmiä 
porrastettiin selvemmin suhteessa kimpan toiminnan kulloiseenkin vaiheeseen. Aluksi avainasemassa olisivat olleet 
hevosalalla jo mukana olevat ja koulutuksesta kiinnostuneet toimijat. Varsojen syntymä olisi helpottanut uusien 
harrastajien houkuttelemista mukaan.

Aikataulua kiristi yhden tamman aikainen varsominen, koska tiine tamma piti tuoda ulkomailta kimpan käyttöön. 
Toisaalta oli perusteltua odottaa, että kiinnostavista isäoriista syntyvät varsat ja niiden myötä avautuva ikkuna 
nimekkäiden tammanomistajien kasvatustoimintaan lisäisivät kiinnostusta kimppaan. Brad de Veluwen ja Vieskerin 
tulevia varsoja ei kuitenkaan ehditty hyödyntää kimpan toiminnassa.
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Tehtävien delegointi taustaorganisaatioiden sisällä oli vaikeaa tai sen toteutuksessa oli puutteita. Tehtävien 
jakaminen lisäsi edustajistossa hoidettavien asioiden määrää tai hämärsi kimpan ydinviestiä, ja organisaatioiden 
sisäiset jännitteet saattoivat vaikeuttaa asioiden edistämistä. Juridista sekä markkinointi- ja mediaosaamista 
olisi kuitenkin tarvittu lisää. Apuvoimia käytettäessä heidät on perehdytettävä ja sitoutettava hankkeeseen, ja 
tiedon on kuljettava sujuvasti.

Oppilaitosten viestintä- ja markkinointiväkeä ja hevosystäväinseurojen avainhenkilöitä ei saatu kiinnostumaan 
hankkeen myynninedistämisestä, mikä vaikeutti erityisesti kimpan B to B -markkinointia hevosalan sisällä. Tuen 
puuttuminen korosti hankkeen vajavaisia työvoimaresursseja ja osoitti kehittämistarpeita hevosalan johtavien 
toimijoiden sisäisessä hankekoordinaatiossa. Asetelma viittaa jännitteisiin sekä hevosalan toimijoiden välillä 
että niiden sisällä.

Edustajiston jäsenten henkilökohtaisia suhteita, mielipidejohtajia ja kimpan taustaorganisaatioiden 
yhteistyökumppaneita hyödyntävän suoramarkkinoinnin merkitys tunnistettiin varhain, mutta toteuttaminen 
myöhästyi pahan kerran tai jäi puutteelliseksi.  Uuden asian varhaisempi pohjustaminen ja osallistavampi ote 
voivat auttaa sitouttamisessa myynninedistämistyöhön.

Hankkeiden markkinointiviestinnän onnistumisessa tärkeitä ovat myös valittuun linjaan sitoutuminen, harkittu 
työnjako, viestin kohdentaminen ja tehokas kanavointi sekä monipuolinen proaktiivisuus. Laaditut 
markkinointisuunnitelmaluonnokset ja niitä tukevat tilannekohtaiset lisäohjeet todettiin toimiviksi, mutta niiden 
siirtäminen käytäntöön käytettävissä olevilla resursseilla oli vaikeaa. Kiire johti myös hätiköintiin.

Hinnoittelu jakoi mielipiteet

Osuuden hinnoittelu jakoi mielipiteet. Edustajistossa 150 euron hintaa pidettiin perusteltuna, mutta kentältä 
saadun palautteen perusteella se oli liian korkea eikä sen puolesta puhumiseen haluttu sitoutua. Vaikutelmaksi 
jäi, että tieto on totuttu saamaan ilmaiseksi eikä sitä arvosteta niin, että siitä haluttaisiin maksaa.

Myyntikanavien monipuolistaminen todennäköisesti tehostaisi myyntiä. Raviliigasta ja Mestarikasvattajista 
saatujen kokemusten perusteella se kuitenkin edellyttää myyntityön onnistunutta jalkauttamista esimerkiksi 
hevosjalostusliitoilta seuratasolle ja resursseja kirjanpidon koordinointiin. Osuuden hintaa voi hallita hankkeen 
koolla (tammojen määrä, osuuksien määrä, oheisohjelma). Palautteen perusteella vastaavaa kannattaisi 
kokeilla kahdella tammalla.

Saatu demografinen tieto ja palaute antavat lisäksi mahdollisuuden rajata tuotteen kohderyhmää ja sisältöä 
tavoilla, jotka auttavat hinnan perustelemisessa (esimerkiksi suomenhevosia arvostaviin, ratsastusta 
harrastaviin koulutettuihin naisiin).
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Epäsuhta kimpan saaman myönteisen huomion, ”selkääntaputtajien” määrän ja 
osuuksien vähäisen myynnin välillä herätti hämmennystä.
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Evaluaatio IV: Olosuhteet, asenteet ja koulutus

Mestarikasvattajien toiminta käynnistyi taloudellisesti epävarmassa  tilanteessa, jossa vuosia kestänyt laskusuhdanne on kurittanut hevosalaa yleensä ja kasvatustoimintaa erityisesti. Yhtäältä tilanne 
motivoi uuden yrittämiseen ja asetelmien tuulettamiseen. Toisaalta vastassa oli yleistä epäluuloa, lamaannusta ja pinttyneitä negatiivisia asenteita.

Kokemus osoitti, että yrittäminen kannattaa, ja tuloksia saadaan vain tekemällä. Ne voivat olla hyödyllisiä, vaikka ne eivät olisi suunnitelmien mukaisia.

Mestarikasvattajien myynninedistämistyön kohtaama passiivisuus ja vastarinta seuratasolla ja taustaorganisaatioiden sisällä viittasivat hevosalan ikiaikaisten sisäisten jännitteiden ja kielteisen 
asenneilmapiirin hälventämisen vaikeuteen, joka jo hankkeen käynnistämisvaiheessa tunnistettiin uhkaksi. Edustajistolle oli silti suuri pettymys, että oman elinkeinon puolesta puhumisen tärkeyttä ei 
saatu perusteltua ja että kimpan purkautuminen kirvoitti paikoitellen suoranaista vahingoniloa.

Saadut kokemukset vahvistivat osaltaan, että hevosalan hyvähenkisen yhteistyökulttuurin, myönteisten asenteiden ja asiallisen käytöksen määrätietoisella edistämisellä on entistä tärkeämpi sija 
hevosalan koulutuksessa ja toiminnassa kaikilla niiden osa-alueilla. Tässä työssä olisi eduksi korostaa taloudellisen edun ja menestyksen yhteyttä myönteiseen imagoon, ilmapiiriin ja 
laadunvarmistukseen, jota koulutus edustaa.

Raikkaat näkökulmat voivat osaltaan parantaa myös koulutuksen arvostusta ja sen taloudellisen ja imagollisen arvon ymmärrystä tilanteessa, jossa hevosalan asiakaskunta, toimijat ja 
liiketoimintaympäristö ovat suuressa muutoksessa.
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Mestarikasvattajien tuottaman palautteen perusteella hevoskimppamarkkinoilla olisi vielä tilaa ja toimintaa 
voidaan monipuolistaa. Kasvatustoiminnan joukkorahoitusmahdollisuuksia kuitenkin rasittavat hevoskasvatuksen 
hitaus ja mielikuva ”pitkäpiimäisyydestä” verrattuna tapahtumarikkaaseen, nopeatempoisempaan kilvanajoon.

Hankkeen tuottamien kokemusten perusteella kotimaisen kasvatuksen yhteyttä ravikilpailutoiminnan 
jatkuvuuteen ja laatuun ei täysin hahmoteta edes hevosalan elinkeinonharjoittajien keskuudessa. Tämä on syytä 
ottaa huomioon hevosalan koulutuksen ja neuvontatyön suunnittelussa.

Mestarikasvattajat tuuletti oivaltavasti myös edustajiston jäsenten omia toimintatapoja, asenteita ja arvoja. 
Kimpan taustaorganisaatioiden ulkopuolisen jäsenen nimeäminen mukaan edustajistoon ja hankkeen 
dokumentointi- ja evaluointitehtävään tuki kokonaisuuden neutraalia hahmottamista. Myös kimpan yhteys 
Opetushallituksen koulutushankkeeseen patisti analyyttiseen keskusteluun päätösten perusteista, seurauksista ja 
olosuhteista.

Kimpan edustajisto työskenteli hyvässä ja innostuneessa hengessä. Edustettuina olivat kuitenkin itselliset, omiin 
toimintatapoihinsa tottuneet ja keskenään hieman jännitteiset organisaatiot, joilla oli yhteisten 
hanketavoitteiden lisäksi omia kimppaa koskevia tavoitteitaan. Edustajiston oman, yhteisen toimintatavan 
muotoutuminen vei siten aikansa, mikä on syytä tunnistaa ja resursoida tulevien hankkeiden valmistelussa.

Edellä kuvattu lähtöasetelma johti varovaisuuteen ja tärkeiden päätösten tekemisen lykkäämiseen. Näihin 
lukeutuivat edustajiston puheenjohtajan valinta ja kimpanvetäjän vahvistaminen, jotka valmistuivat hitaasti. 
Hankkeelta puuttui pitkään selvä johto. Kokouskäytännöt olivat paikoitellen sekavia ja aikaa vieviä. Ne paljastivat 
organisaatiokulttuurisia eroja ja osoittivat mahdollisuuksia ajankäytön, valmistelun ja päätöksenteon 
tehostamiseen.

Joukkorahoituskonseptin perusperiaatteiden omaksuminen edellytti irtautumista hevostalouden 
rahavaikeuksien korostamasta yltiösäästäväisestä asenteesta. Tämä tuotti myönteisiä oivalluksia mutta hidasti 
kimpan menoerien täsmällistä ja tarkoitukseen sopivaa hinnoittelua. Edustajiston jäsenten erilainen 
suhtautuminen riskiin tasapainotti budjettikeskustelua, mutta hidasti laskelmien viimeistelyä. Jotkin 
yhteishankkeen hallinnolliset tarpeet tuottivat päänvaivaa taustaorganisaatioissa (esim. Y-tunnus, 
nimenkirjoitusoikeus).

Hevosalan eettisyyttä ja kimpan toimintaa koskevien mielikuvien tärkeyden tunnistaminen vaati sulattelua. Se 
mikä näyttää suoraviivaiselta ja ongelmattomalta alan sisällä ei välttämättä ole sitä ulkopuolisten silmissä.

Hevosalan muuttuvassa toimintaympäristössä imagotekijöiden ja eettisyyden huomioon ottaminen on jatkossa 
yhä tärkempää varsinkin, jos toiminnalla tavoitellaan uusia asiakkaita. Imagolla, mielikuvilla ja eettisyydellä on 
suora yhteys alan taloudelliseen menestykseen ja sijaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

KUVA: PAULIINA RAENTO
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Neljä haastetta tuleville laajapohjaisille hankkeille

Mestarikasvattajat onnistui kolmessa kärkitavoitteessaan kimpan epäonnistumisesta huolimatta:

(1) Kimppa edisti kotimaista hevoskasvatusta lisäämällä sen näkyvyyttä, vikastuttamalla aihetta 
koskevaa keskustelua ja tarjoamalla tukea tuleville joukkorahoitus- ja koulutushankkeille.

(2) Kimppa kehitti hevosalan koulutusta tuottamalla uutta, ajankohtaista ja laadukasta 
oppimateriaalia, vahvistamalla hyviä käytäntöjä ja tunnistamalla asenteita ja osaamista 
koskevia kehittämistarpeita.

(3) Kimppa edisti alan järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyötä ja kehitti sen käytäntöjä.

Toiminnan perustana olevasta eettisyydestä huolehdittiin linjaamalla sen perusteita ja jakamalla ne 
kimpan verkkosivulla. Huomiota kiinnitettiin muun muassa valintojen kotimaisuuteen, jätteiden 
käsittelyyn, sukusiitosasteeseen,  sopimusten laatuun, myönteisen ilmapiirin edistämiseen, 
toiminnan läpinäkyvyyteen ja kimpan toimintaan osallisten tasapuoliseen kohteluun. Hevosten 
hyvinvoinnin turvaamiseen varauduttiin huolellisesti. Riskejä arvioitiin realistisesti, ja myös 
pahimpiin vaihtoehtoihin varauduttiin.

Projektinhallinnan näkökulmasta Mestarikasvattajien kokemukset ja niiden kriittinen arviointi 
tuottavat neljä avainsanaa, jotka ovat laajojen yhteishankkeiden onnistumisen ytimessä. Hevosalan 
johtavien organisaatioiden oman toiminnan kehittämisen lisäksi niihin paneutuminen tukee 
hevosalan koulutuksen ja hanke- ja yritystoiminnan neuvontapalvelujen yleistä kehittämistä.

Tulevien projektien valmistelussa ja projektinjohtamisen koulutuksessa on syytä kiinnittää tarkkaa 
huomiota erityisesti seuraaviin laajoihin kokonaisuuksiin:

(1) Hankkeen omistajuus
(2) Hankkeen johtaminen
(3) Hankkeen resursointi
(4) Toimijoiden sitoutuminen ja sitouttaminen hankkeeseen
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MESTARIKASVATTAJAT – YHTEISOMISTUSSOPIMUS 
 

 

Kimpan nimi ja kotipaikat: Mestarikasvattajat, Kiuruvesi ja Ypäjä 

 

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat kimpan harjoittamasta hevoskasvatustoiminnasta ja yhdessä 

vuokraamiensa ja omistamiensa hevosten hallinnasta ja käytöstä seuraavaa:  

 

Yleistä 

 

Tämän hevoskimpan tarkoitus on mahdollistaa ravihevosten kasvattamisesta kiinnostuneille henkilöille 

helppo ja edullinen tapa tutustua hevoskasvatukseen. Osakkaille tarjotaan mahdollisuus seurata 

hevoskasvatusta siitoshevosten valinnasta syntyvien varsan tai varsojen opetukseen ja myyntiin saakka. 

Lisäksi osakkaat saavat hevosjalostukseen ja ‐kasvatukseen liittyviä kokemuksia, tietoa ja taitoja 

tiedotteiden, asiantuntijaluentojen ja teematapaamisten välityksellä. 

 

Kimppa edistää kotimaista hevoskasvatusta, osallistuu hevosalan koulutuksen kehittämiseen ja lisää 

yhteistyötä alan järjestöjen ja oppilaitosten välillä. Toiminnan perustana ovat hevosten hyvinvointi ja 

eettisyys. 

 

Sopijapuolet 

 

Tämän sopimuksen sopijapuolia (osakkaita) ovat kaikki ne, jotka ovat suorittaneet osuudestaan 150 euron 

maksun kimpan pankkitilille, kuitenkin enintään 1000 ensimmäistä osuuden maksanutta 

maksujärjestyksessä. 

 

Kukin osakas sitoutuu näihin sääntöihin sekä kimpan jäseneksi. Maksamalla osuusmaksun osakas hyväksyy 

sopimuksen ehdot. Osakkaan antamia yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa Suomen Hippoksen, 

Hevosopisto Oy:n ja Ylä‐Savon koulutuskuntayhtymän sekä niiden yhteistyökumppaneiden 

suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 

 

Osuuksien määrä ja kimpan voimassaoloaika 

 

Osuuksia on 1000 kappaletta. Kukin osakas voi omistaa enintään 50 osuutta. Osakkuuden voi ostaa yksi tai 

useampi henkilö itselleen tai lahjaksi. Yhdelle osuudelle merkitään osakasrekisteriin kuitenkin vain yksi 

haltija, joka on osuuden maksaja kunnes kimpanvetäjälle kirjallisesti toisin ilmoitetaan. 

 

Yhteisomistus päättyy, kun kimpan kasvattamat varsat on myyty, kuitenkin viimeistään 31.12.2018. 

 

Hevosopisto Oy ja Ylä‐Savon koulutuskuntayhtymä omistavat myymättömät osuudet.  

 
Mikäli kimppa ei toteudu, maksetut osuusmaksut palautetaan osakkaille täysimääräisinä.  
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Siitostammojen hankkiminen 

 

Kimpan edustajisto valitsee avoimen tarjouspyynnön perusteella siitoskäyttöön vuokrattavat tammat, kaksi 

suomenhevos‐ ja kaksi lämminveritammaa. Kukin tamma palautetaan erillisen sopimuksen mukaisin ehdoin 

omistajalleen viimeistään, kun syntynyt varsa on vieroitettu emästään. Mikäli avoimen 

tarjouspyyntömenettelyn kautta ei löydetä sopivia tammoja, siitostammat voidaan hankkia kimpalle muulla 

tavoin. Kimppa toimii vuokraamiensa siitostammojen varsojen kasvattajana. 

 

Mestarikasvattajat on tammojen vuokraaja ja varsojen kasvattaja Suomen Hippos ry:n rekisterissä. 

 

Tammojen ja varsojen sijoituspaikka 

 

Siitostammoista kaksi, yksi lämminverinen ja yksi suomenhevonen, sijoitetaan Ylä‐Savon 

koulutuskuntayhtymän Kiuruveden yksikköön ja kaksi, yksi lämminverinen ja yksi suomenhevonen, 

Hevosopistolle Ypäjälle. 

 

Näiden oppilaitosten tallimestarit vastaavat tammojen päivittäisestä hyvinvoinnista ja hoidosta, 

varsottamisesta ja varsojen hoidosta sekä muusta käytännön kasvatustyöstä. Tallimestarit päättävät 

siitostammojen ja varsojen hoitoon sekä varsojen opetukseen ja mahdolliseen valmennukseen liittyvistä 

asioista yhteistyössä kimpan edustajiston kanssa. 

 

Edustajisto, kimpanvetäjä ja päätöksenteko 

 

Kimpan osakkaita edustaa kuusijäseninen edustajisto, joka käyttää ylintä päätösvaltaa kimpan hevosia 

koskevissa asioissa. Edustajistoon kuuluu: 

 

‐ yksi jäsen Hevosopistolta 

‐ yksi jäsen Ylä‐Savon koulutuskuntayhtymästä 

‐ yksi jäsen Hämeen hevosjalostusliitosta 

‐ yksi jäsen Pohjois‐Savon hevosjalostusliitosta 

‐ yksi jäsen Suomen Hippoksesta 

‐ kimpanvetäjä 

 

Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Erimielisyyden ilmaantuessa päätökseksi tulee kanta, 

jota enemmistö edustajistosta kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 

vaalitilanteessa arpa. 

 

Kimpanvetäjällä ja kahdella nimetyllä edustajiston jäsenellä on nimenkirjoitusoikeus. 

 

Kimpanvetäjä vastaa kimpan juoksevista asioista, viestinnästä ja tiedotuksesta. Hän edustaa osakkaita 

julkisuudessa kimppaan ja sen hevosiin liittyvissä asioissa. 
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Hevosia koskevat poikkeustilanteet 

 

Edustajisto ei voi myydä varsoja ennen vuoden 2018 syksyä eikä lopettaa niitä muuten kuin vakavan 

loukkaantumisen, vamman tai sairauden takia eläinsuojelullisista syistä. Mikäli perustellut terveydelliset 

syyt estävät varsojen kehittymisen ravikilpailijoiksi, edustajisto voi myydä varsat muuhun kuin 

ravikilpailukäyttöön. 

 

Mikäli kimpan hallitsemat tammat eivät varso yhtään elinkelpoista varsaa, kimppa purkautuu ja 

käyttämättä olevat varat palautetaan osakkaille osuuksien suhteessa. 

 

Mikäli joku tai jotkut tammoista kuolevat tai loukkaantuvat siitoskauden 2016 aikana niin, että niitä ei voida 

käyttää siitoksessa, voidaan tilalle hankkia korvaava tamma tai tammoja. Kimpalla on kuitenkin kerralla 

hallinnassaan enintään neljä tammaa. 

 

Osakkaan oikeudet ja velvollisuudet 

 

Kimpan osakkaat valtuuttavat tällä sopimuksella kimpan edustajiston edellä selostettuun tehtäväänsä 

tämän sopimuksen voimassaoloajaksi. Osakkailla ei ole itsenäistä päätösvaltaa kimpan hallitsemien tai 

omistamien hevosten suhteen. 

 

Osakas ei voi vaatia kimpan hevosia myytäväksi yhteisomistussuhteen lopettamiseksi tai uskotun miehen 

määräämistä hallinnoimaan niitä. Osakkaalla on oikeus jako‐osuuteen kimpan päättyessä. Osakas on 

velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla ja ilmoittamaan yhteystiedoissaan tai osuuden 

omistuksessa tapahtuvista muutoksista kirjallisesti kimpanvetäjälle. Osakas vastaa antamiensa tietojen 

oikeellisuudesta. 

 

Osakas ymmärtää, että siitostammojen keskimääräinen varsomisprosentti on noin 60 ja että hevosten 

arkeen, tiineyteen, varsomiseen sekä varsojen kasvuun ja kehitykseen liittyy riskejä, jotka voivat hidastaa 

varsojen ravikilpailu‐uraa ja estää niiden kehittymisen kilpahevosiksi.  

 

Osakkaiden omatoimisia vierailuja hevosten kotitalleille ei sallita tallin työrauhan, hevosten hyvinvoinnin ja 

osapuolten turvallisuuden takaamiseksi. 

 

Osakas on velvollinen korvaamaan kimpalle vahingon, jonka hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti sille 

aiheuttaa. 

 

Kimpan talous 

 

Kimpalla on tili, jolle osuusmaksut sekä mahdolliset muut tulot talletetaan ja josta maksetaan kimpan 

menot. Tilillä olevat varat ovat kimpan osakkaiden yhteisiä osuuksien suhteessa. Kimpan varoilla ei 

harjoiteta sijoitustoimintaa.  

 

Tilin käyttöoikeus on kimpanvetäjällä sekä kahdella nimetyllä kimpan edustajiston jäsenellä. Edustajisto 

seuraa budjetin toteutumista. 
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Osakkaalle ei synny siitostammoista eikä varsoista kuluja tai velvoitteita edellä mainitun osuusmaksun 

lisäksi. Osakkailta kerättävät tulot käytetään siitostammojen hankkimiseen ja varsottamiseen, tammojen ja 

varsojen hoitoon, opetukseen ja alkuvalmentamiseen, terveydenhoitoon, kilpailumaksuihin, kuljetuksiin, 

vakuutuksiin, muihin vastaaviin välttämättömiin menoihin sekä kimpan koulutus‐ ja muista tapahtumista, 

hallinnoinnista ja markkinoinnista aiheutuviin kuluihin. Tulojen arvioidaan riittävän sanottuihin kuluihin 

kimpan koko voimassaoloajan. 

 

Kimpan edustajisto voi tehdä sponsorisopimuksia. 

 

Varsoista maksetaan ne ennakkomaksullisten ikäluokka‐ tai suurkilpailujen maksuerät, jotka erääntyvät 

kimpan voimassaoloaikana. 

 

Kimpan kasvattamat varsat myydään syksyn 2018 aikana ensisijaisesti huutokaupassa eniten tarjoavalle. 

Varsat voidaan myydä myös avoimella ilmoituksella keskeisessä hevosalan mediassa. 

 

Kimpan päättyessä sen tilillä olevat varat tuloutetaan osakkaille osuuksien suhteessa. Osakas voi 

halutessaan lahjoittaa tuloutusosuutensa kotimaisen hevoskasvatuksen edistämiseen Suomen Hippoksen 

välityksellä. 

 

Kimpan mahdollisesti saamat kasvattajapalkinnot ohjataan vuosittain raviurheilun nuorisotoiminnan 

tukemiseen Suomen Hippoksen välityksellä. 

 

Vakuutukset 

 

Sekä siitostammat että syntyneet varsat vakuutetaan laajalla eläinlääkärikuluvakuutuksella, 

vastuuvakuutuksella sekä tapaturma‐ ja henkivakuutuksella.  

 

Tiedotus ja tapahtumat 

 

Kimpanvetäjä tiedottaa hevosten kuulumisista ja muista kimpan asioista osakkaille sähköpostitse vähintään 

kaksi kertaa kuukaudessa. Kimpalla on oma verkkosivu. Lisäksi kimpan asioita päivitetään kimpan Facebook‐

sivulle. 

 

Koulutustilaisuudet ja kimpan tapaamiset järjestetään edustajiston päättämin tavoin. Kimppa kokoontuu 

vuosikokoukseen kerran vuodessa maalis‐huhtikuussa. Kokouksessa käsitellään kimpan talous ja 

ajankohtaiset asiat.  

 

Voimassaolo ja kimpan päättyminen 

 

Tämä sopimus on sitovana voimassa niin kauan kuin kimpalla on hallinnassaan tai omistuksessaan 

siitostammoja tai varsoja tai kimpan varoja on tilittämättä osakkaille tai muihin nimettyihin tarkoituksiin. 

 

Mahdolliset tätä sopimusta, kimpan hevosten hallintaa tai yhteisomistusta ja hevosia koskevat 

erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. 
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Tätä sopimusta on laadittu yhdeksän kappaletta: yksi kappale kullekin edustajiston jäsenelle, yksi kappale 

Hevosopiston ja Ylä‐Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden yksikön tallimestareille sekä yksi kappale 

kimpanvetäjän säilytettäväksi osakkaiden lukuun. 

 

Sopimus on saatavilla pdf‐muodossa kimpan verkkosivulta osoitteesta www.mestarikasvattajat.fi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Mestarikasvattajat 
Vuokrasopimus siitostammasta 
 
1. Omistaja:    
    Henkilötunnus:   
    Osoite:    
    Puhelin:    
    Sähköposti:    
 
2. Vuokraaja:   Mestarikasvattajat 
    Osoite:   c/o Hevosopisto, Opistontie 9, 32100 Ypäjä 
    Puhelin:   040 860 7601 (edustajiston pj Päivi Laine) 

040 508 6552 (kimpanvetäjä Pauliina Raento) 
    Sähköposti:  mestarikasvattajat@gmail.com 
 
3. Tamma, jota sopimus koskee: 
     Nimi:   
     Rekisterinumero:   

 
4. Vuokra-aika on 1.2.2016–31.12.2017. Tamma luovutetaan vuokraajan hoitoon viimeistään 8.2.2016. Vuokraaja 
vastaa kaikista hevosen ylläpitokuluista siitä alkaen, kun omistaja luovuttaa tamman vuokraajan hoitoon. 
 
Mikäli tamma ei tiinehdy, vuokra-aika päättyy 30.9.2016 ja tamma palautetaan omistajalleen. Mikäli tamma luo 
varsansa, synnyttää kuolleen varsan tai varsa kuolee ennen vieroitusta, vuokra-aika päättyy 
luomista/varsomista/varsan kuolemaa seuraavan kalenterikuukauden loppuun. 
 
Vuokraaja vastaa tamman ylläpitokuluista niin kauan kuin vuokra-aika on voimassa, vähintään 30.9.2016 saakka. 
 
Tammasta tehdään hallinnansiirto Suomen Hippoksen kasvattajarekisteriin sopimusajaksi. Kimpalle kantavana 
siirtyvän tamman kohdalla tämä tehdään sen varsottua keväällä 2016. 
 
5. Hevosesta maksetaan vuokraa _____ €. Vuokraaja maksaa omistajalle puolet vuokrasta, kun tämä luovuttaa 
tamman vuokraajalle. Jälkimmäinen osuus maksetaan, kun tamma on todennetusti ollut tiineenä 3 kuukauden ajan. 
Omistajan ei tarvitse palauttaa saamaansa vuokraa, vaikka tamma tämän jälkeen luo varsansa, synnyttää kuolleen 
varsan tai kuolee itse tai varsa kuolee ennen vieroitusta.  
 
Jos tamma ei tiinehdy ja palautetaan omistajalleen, tämä saa pitää jo saamansa korvauksen. 
 
6. Vuokraaja järjestää hevoselle vakuutuksen _____ euron arvosta, laajan eläinlääkärikuluvakuutuksen, 
vastuuvakuutuksen ja tapaturma- sekä henkivakuutukset. Mikäli vakuutuksesta suoritetaan korvausta hevosen 
kuoleman tai käyttöarvon laskun johdosta, korvauksen saa sen omistaja. Omistaja vastaa siitä, että hevonen on 
vakuutuskelpoinen. Omistajan kuvaus hevosen terveydentilasta vuokraushetkellä liitetään sopimukseen. 
 
7. Vuokraaja sijoittaa hevosen Kiuruvedelle Ylä-Savon ammattiopiston / Ypäjälle Hevosopiston talliin (tarpeeton 
yliviivataan) ja sitoutuu huolehtimaan hevosen terveydestä ja hyvinvoinnista parhaan kykynsä mukaan. Vuokraaja on 
velvollinen hoitamaan varsomisen valvonnan niin, ettei tammalle tapahdu mitään sellaista, mikä huolellisella 
toiminnalla olisi ollut estettävissä. 
 



Omistaja ja vuokraaja vastaavat yhteisesti tamman kuljetuskustannuksista (50 % omistaja ja 50 % vuokraaja). 
Kuljetuksen tapa ja aika sovitaan erikseen. Hevosen vakuutuksen on oltava voimassa ennen kuljetusta. 
 
8. Vuokraaja astuttaa tamman valitsemallaan oriilla. Vuonna 2017 syntyvän varsan kasvattaja ja omistaja on 
vuokraaja, joka päättää varsan nimestä. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikki vuoden 2016 astutukseen ja 
vuoden 2017 varsomiseen liittyvät kulut. 
 
Mikäli tamma on tiine sopimuksen alkamishetkellä, tamma varsoo Kiuruvedellä Ylä-Savon ammattiopiston tallissa / 
Ypäjällä Hevosopisto Oy:n tallissa (tarpeeton yliviivataan). Vuonna 2016 syntyvä varsa on tamman omistajan 
omaisuutta. Varsan ylläpito on tamman omistajalle maksuton varsan vieroitukseen saakka. Rokotukset ja madotus 
kuuluvat hintaan. Muista varsan eläinlääkärikuluista ja lääkkeistä, kavioiden hoidon kustannuksista, varsan 
vakuutuksista ja muista mahdollisista kuluista vastaa omistaja. 
 
Mikäli omistaja haluaa saattaa tammansa tiineeksi vuonna 2017, se siemennetään ensisijaisesti Ylä-Savon 
ammattiopistolla Kiuruvedellä tai Ypäjän siittolassa. Omistaja vastaa tamman siemennyksestä ja siitä syntyvistä 
kuluista vuonna 2017. Vuokraaja huolehtii siemennykseen liittyvistä järjestelyistä ja toimenpiteistä. Muista 
vaihtoehdoista sekä siemennykseen liittyvistä vastuista ja kuluista sovitaan erillisellä sopimuksella. 
 
9. Vuokraajalla eikä omistajalla ole oikeutta vuokrata tammaa edelleen eikä oikeutta myydä sitä sopimuksen 
voimassaoloaikana. 
 
Jos sopimusta halutaan jatkaa tai muuten muuttaa, on osapuolten tehtävä uusi, erillinen sopimus. Sopimus ei ole 
irtisanottavissa sopimuskauden aikana. Sopimus on kuitenkin mahdollista purkaa, mikäli toinen osapuoli syyllistyy 
olennaiseen sopimusrikkomukseen. Rikkomuksesta seuraa tamman vuokrauksesta maksetun korvaussumman 
suuruinen sakkomaksu. Lisäksi omistaja palauttaa vuokran Mestarikasvattajat-kimpalle, mikäli sopimus puretaan 
omistajan sopimusrikkomuksen takia. 
 
10. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla sopimuksen osapuolten 
kesken. Mikäli tämä ei johda molempia osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Pohjois-Savon / 
Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa (tarpeeton yliviivataan). 
 
11. Muut sovitut asiat: 
 
Omistaja saa yhden (1) osuuden Mestarikasvattajat-kimpasta. 
 
Tämä sopimus on ehdollinen 31.1.2016 saakka ja purkautuu, mikäli Mestarikasvattajat-kimppa ei toteudu 
riittämättömän osuusmyynnin vuoksi. 
 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, toinen tamman omistajalle ja toinen 
Mestarikasvattajat-kimpalle kimpanvetäjän säilytettäväksi. 
 
12. Allekirjoitukset: 
 
Paikka: 
        
Aika: 
 
Omistajien allekirjoitukset:    Vuokraajan allekirjoitus: 
 
 
 
Nimi  Nimi   Mestarikasvattajien puolesta 
     Päivi Laine, edustajiston puheenjohtaja 



MESTARIKASVATTAJAT: BUDJETTI

Oletusmyynti: 250 kpl 2015, 400 kpl 2016, 350 kpl 2017, täyttyy 30.9.2017 (300 myyty 31.1.2016 mennessä = 45000€)

15.1.2016 mennessä tarvitaan 26 000 € eli 174 myytyä osuutta, 1.6.2016 tarve +17 000 € (+114 osuutta) 

MENOT 2015 2016 2017 2018 yht. 

Tammojen hankinta ALV 24% 0 20 000 0 0 20 000

Tammojen hoitomaksut

YHO 450€/kk, YSAO 400 

€/kk, laidun 250€/kk á 3 kk/a 

tammat kimpalle 1.2.2016

0

16600 18300 0 34 900

Varsojen hoitomaksut Kuten yllä, 30.9.2018 asti 0 0 0 13200 13 200

Ell-kulut, muut 1100€/hevonen/a 0 4500 4500 4500 13 500

Siemennys 1000€/tamma 0 4000 0 0 4 000

Varsamaksut Sh max 4000, lv 16 000 0 0 12000 0 20 000

Vakuutus 1000 €/hevonen/a 0 4000 4000 4000 12 000

Varusteet ja tarvikkeet 0 1000 1000 1000 3 000

Kuljetukset huutokauppa, tapaamiset 0 0 1500 1500 3 000

Kimpanvetäjän korvaus 300€/kk 1.9.2015 alkaen 1200 3600 3600 3600 12 000

Kimpanvetäjän matkakorvaus 500 1500 1500 1500 5 000

Hippoliksen palvelut

23 €/h á 50h/a (netti-, video- 

ja kuvatuki, tilaukset, some)
1150

1150 1150 1150 4 600

Tiedotus Lehti-ilmoitukset, esitteet 1000 600 0 0 1 600

Markkinointi

Jäsenkortit ja postitus 1500€, 

suhdetoiminta 200€/a, visu 

750€, domain 200€, sivusto 

450 €/a, verkkokauppa 

80€/kk, pankki 120€/a 1460 3230 1500 770 6 960

Ikäluokkakilpailut, näyttelyt, 

rekisteröinti, 

hallintaoikeudensiirrot, 

omistajanvaihdokset

960€ Ikäluokkakilpailut; (sh 

yht. 240€/lv720 €) 190 € 

tunnistus ja 

rekisteröinti/varsa
0 0 1650 350 2 000

Luennot 2/vuosi/alue 0 4000 4000 4000 12 000

Huutokauppakulut 
100€/varsa, varautuminen 

peruutukseen, muut kulut 0 0 0 750 750

Menot yht. 5310 64 180 54700 36320 160 510

TULOT

kk-maksut 1000 osakasta x 150 € 37500 60000 52500 0 150000

Ypäjän Hevossairaala 15% alennus maksuista 333 333 333 1000

Savon Eläinsairaala 15% alennus maksuista 300 300 300 900

Hevosurheilu
ilmoitukset -50%, 10x3 kk 

tilaus 2015, tilaukset -25%

Suomen Hippos 4 kpl kausikortteja

Vakuutusyhtiö X 30% vakuutusmaksuista 1200 1200 1200 3600

Agrimarket, Finntack tms. 2500 2500 2500 7500

Tulot yht. 37500 64 333 56833 4333 163 000



Mestarikasvattajat 
Loppuraportin liite: Mediaseuranta 

 
Mestarikasvattajien loppuraportin liite: Mediaseuranta 

 

LEHTI- JA NETTIJUTUT 

 

Hevosurheilu 21.10.2015, sivut 2 & 28. Mestarikasvattajat avaa kasvatuksen ovet kaikille. Haastattelussa 

kimpanvetäjä Pauliina Raento (Jari-Pekka Rättyä). 

 

Hevosurheilu 26.10.2015, netti: http://hevosurheilu.fi/ravit/raviuutiset/mestarikasvattajat-avaa-

kasvatuksen-ovet-kaikille/ 

 

Maaseudun Tulevaisuus 11.11.2015: Hevosen mestarikasvattajaksi voi oppia porukassa. Haastattelussa 

kimpanvetäjä Pauliina Raento (Kaijaleena Runsten) 

http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/hevosen-mestarikasvattajaksi-voi-oppia-

porukassa-1.132340 

 

Hevosurheilu 13.11.2015, sivu 3: Mestarikasvattajilla odotettu vastaanotto. Haastattelussa kimpanvetäjä 

Pauliina Raento (Jari-Pekka Rättyä). 

 

Savon Sanomat 20.11.2015: Kasvattajilta tietoa varsoista. Haastattelussa edustajiston jäsen Hannu Ala-

Korpi & kimpanvetäjä Pauliina Raento (Sari Juntunen). 

 

Hevosurheilu 24.11.2015: Siitostammoista runsas tarjonta (Jari-Pekka Rättyä). 

http://hevosurheilu.fi/jalostus/jalostusuutiset/siitostammoista-runsas-tarjonta/ 

 

Hevosurheilu 4.12.2015: Mestarikasvattajat valitsi siitostammat. Haastattelussa kimpanvetäjä Pauliina 

Raento (Jari-Pekka Rättyä). 

http://hevosurheilu.fi/ravit/raviuutiset/mestarikasvattajat-valitsi-siitostammat/ 

 

Radio Sandels (Iisalmi–Kuopio) 8.12.2015. Mestarikasvattajat / Hingunniemi. Haastattelussa edustajiston 

jäsen Tuovi Huttunen. https://soundcloud.com/radio-sandels/tuovi-huttunen-mestarikasvattajat-

hingunniemi-8122015 

 

Hippos-lehti 10.12.2015 (8/15), sivu 11: Hevoskasvatuksen laaja oppimäärä. Haastattelussa kimpan jäsen, 

uusi hevosharrastaja Niina Myyrä (Pauliina Raento). 

 

Hevosenomistaja 6/15, sivu 65: Mestarikasvattajat-suurkimppa perehdyttää hevoskasvatustoimintaan. 

Haastattelussa kimpanvetäjä Pauliina Raento (SHKL Toimisto). 

 

Suomenhevonen 2/15, sivut 50–51: Mestarikasvattajat vastaa ravihevoskasvatuksen rakennemuutokseen. 

Haastattelussa edustajiston puheenjohtaja Päivi Laine (Pauliina Raento). 

https://issuu.com/suomenhevosliitto2/docs/suomenhevonenlehti_2_2015_talvi_net 

http://hevosurheilu.fi/ravit/raviuutiset/mestarikasvattajat-avaa-kasvatuksen-ovet-kaikille/
http://hevosurheilu.fi/ravit/raviuutiset/mestarikasvattajat-avaa-kasvatuksen-ovet-kaikille/
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/hevosen-mestarikasvattajaksi-voi-oppia-porukassa-1.132340
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/hevosen-mestarikasvattajaksi-voi-oppia-porukassa-1.132340
http://hevosurheilu.fi/jalostus/jalostusuutiset/siitostammoista-runsas-tarjonta/
http://hevosurheilu.fi/ravit/raviuutiset/mestarikasvattajat-valitsi-siitostammat/
https://soundcloud.com/radio-sandels/tuovi-huttunen-mestarikasvattajat-hingunniemi-8122015
https://soundcloud.com/radio-sandels/tuovi-huttunen-mestarikasvattajat-hingunniemi-8122015
https://issuu.com/suomenhevosliitto2/docs/suomenhevonenlehti_2_2015_talvi_net


Mestarikasvattajat 
Loppuraportin liite: Mediaseuranta 

 

Hevosurheilu 7.1.2016, netti: Mestarikasvattajien luentosarja alkaa 12.3. 

http://hevosurheilu.fi/jalostus/jalostusuutiset/mestarikasvattajien-luentosarja-alkaa-12-3/ (Pauliina 

Raento) 

 

Ypäjäläinen 1/15, sivu 6: Haluatko hevosten mestarikasvattajaksi? Haastattelussa Päivi Laine (Ypäjä LC 

Katen stipendipuffi) http://www.ypaja.fi/easydata/customers/uusiypaja/files/ypajalainen/tammi16.pdf 

 

MTV3 Sport 15.1.2016, netti: Mestarikasvattajat-jättikimppa ei toteudu. Haastattelussa edustajiston jäsen 

Suvi Louhelainen (Sonja Julkunen). http://www.mtv.fi/sport/ravit/uutinen/artikkeli/mestarikasvattajat-

jattikimppa-ei-toteudu/5691922 

 

TAPAHTUMAT 

 

22.–25.10.2015 Helsinki International Horse Show (esitteet, puffaus) 

28.10.–15.12.2015 Myyntikilpailu Hämeen ja Pohjois-Savon hevosjalostusliitoille 

13.–14.11.2015 Hevosyrittäjäpäivät (esitteet, puffaus) 

20.11.2015  T4-ravit & P-S hjl:n Kasvattaja-ajot, Kuopio 

Mestarikasvattajat-loimilähtö, lähtö 9 (1600 m lv, enintään 24 000 €) 

3.–5.12.2015  Tutkinto- ja koulutuspäivät Ypäjällä (esitelmä, esitteet & tammojen julkistus) 

12.12.2015  T76 Teivo (esittelypiste) 

Mestarikasvattajat-loimilähtö, lähtö 2 (2100 m kv, enintään 5000 €) 

12.3.2016  Mestarikasvattajien seminaari Ypäjällä 

 

6.–7.2.2016  Suomenhevosseminaari Ypäjällä (MK-ohjelma peruttu) 

10.–11.2.2016  Jalostuspäivät Turussa (MK-ohjelma peruttu) 

 

OSALLISTUVIEN ORGANISAATIOIDEN TIEDOTTEET & NOSTOT 

 

Suomen Hippos 21.10.2015: Mestarikasvattajat avaa ikkunan hevoskasvatuksen kiehtovaan maailmaan. 

http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-

_arkisto/mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_kiehtovaan_maailmaan.11415.news 

 

Suomen Hippos 21.10.2015: 1000 osuuden kasvatuskimppa Mestarikasvattajat avaa ikkunan 

hevoskasvatuksen maailmaan. http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-

_arkisto/1000_osuuden_kasvatuskimppa_mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_maailmaan

.11483.news 

 

YHO 22.10.2015: Mestarikasvattajat avaa ikkunan hevoskasvatuksen kiehtovaan maailmaan (Suomen 

Hippoksen tiedote). http://www.hevosopisto.fi/fin/tapahtumat/?Mestarikasvattajat-avaa-ikkunan-

hevoskasvatuksen-kiehtovaan-maailmaan&nid=831 

 

YSAO 25.11.2015: Mestarikasvattajat – kansainvälisestikin ainutlaatuinen kimppatalli. 

http://www.ysao.fi/loader.aspx?id=a37f06d2-b029-49f4-b46f-b9835b6f3c1e 

 

http://hevosurheilu.fi/jalostus/jalostusuutiset/mestarikasvattajien-luentosarja-alkaa-12-3/
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http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_kiehtovaan_maailmaan.11415.news
http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/1000_osuuden_kasvatuskimppa_mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_maailmaan.11483.news
http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/1000_osuuden_kasvatuskimppa_mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_maailmaan.11483.news
http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/1000_osuuden_kasvatuskimppa_mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_maailmaan.11483.news
http://www.hevosopisto.fi/fin/tapahtumat/?Mestarikasvattajat-avaa-ikkunan-hevoskasvatuksen-kiehtovaan-maailmaan&nid=831
http://www.hevosopisto.fi/fin/tapahtumat/?Mestarikasvattajat-avaa-ikkunan-hevoskasvatuksen-kiehtovaan-maailmaan&nid=831
http://www.ysao.fi/loader.aspx?id=a37f06d2-b029-49f4-b46f-b9835b6f3c1e


Mestarikasvattajat 
Loppuraportin liite: Mediaseuranta 

Suomen Hippos 30.11.2015: 1000 osuuden kasvatuskimppa Mestarikasvattajat avaa ikkunan 

hevoskasvatuksen maailmaan. http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-

_arkisto/1000_osuuden_kasvatuskimppa_mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_maailmaan

.11762.news 

 

Suomen Hippos 4.12.2015: Mestarikasvattajille neljä kovatasoista tammaa. 

http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-

_arkisto/mestarikasvattajille_nelja_kovatasoista_tammaa.11857.news 

 

YHO Wilma (oppilaat & henkilökunta) 

 

Hingunniemi Mentions @ Social Peek, 12/15: Mestarikasvattajien Kiuruveden edustaja Tuovi Huttunen 

paikallisen Radio Sandelssin aalloilla. http://www.social-peek.com/Keywords/Hingunniemi 

 

Hevosjalostusliitot / Hämeen alueen hevosjalostusliitto, ei pvm: Mestarikasvattajat – uusi tapa perehtyä 

hevoskasvatukseen! http://www.hevosjalostusliitot.fi/hame/fi/index.php?we_objectID=4194 

 

Hämeen Hippos, ei pvm: Mestarikasvattajat myyntikilpailu: Lähde hevoskasvatuksen viestinviejäksi. 

http://www.hameenhippos.com/tapahtumat.htm 

 

Hämeen Hippos, ei pvm: Mestarikasvattajat, 1000 ikkunaa hevoskasvatuksen maailmaan. 

http://www.hameenhippos.com/tapahtumat.htm 

 

Suomen Hippos 13.1.2016: Mestarikasvattajat-kimppa peruuntuu. 

http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/mestarikasvattajat-

kimppa_peruuntuu.12397.news 

 

Suomen Hippos 17.2.2016: Mestarikasvattajat-seminaari Ypäjällä 12.3. 

http://www.hippos.fi/jalostus_ja_nayttelyt/yleista_jalostuksesta/ajankohtaista_-

_jalostus/mestarikasvattajat_-seminaari_12.3._ypajalla.12503.news 

 

MUITA NOSTOJA 

 

Koulutuskeskus Salpaus 21.10.2015: 100 osuuden kasvatuskimppa avaa ikkunan hevoskasvatuksen 

maailmaan (Hippoksen tiedote). 

http://hevosalanaikuiskoulutus.blogspot.fi/2015/11/mestarikasvattajat.html 

 

SRL 21.10.2015: Mestarikasvattajat avaa ikkunan hevoskasvatuksen kiehtovaan maailmaan. 

http://www.ratsastus.fi/muiden_tiedotteet/101/0/mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_ki

ehtovaan_maailmaan 

 

Hevosjalostusliitot / Kymen-Karjalan Hevosjalostusliitto, ei pvm: Mestarikasvattajat avaa ikkunan 

hevoskasvatuksen kiehtovaan maailmaan. 

http://www.hevosjalostusliitot.fi/kymenkarjala/fi/index.php?we_objectID=4210 

 

http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/1000_osuuden_kasvatuskimppa_mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_maailmaan.11762.news
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http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/1000_osuuden_kasvatuskimppa_mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_maailmaan.11762.news
http://www.hippos.fi/hippos/muut/uutisarkisto/ajankohtaista_-_arkisto/mestarikasvattajille_nelja_kovatasoista_tammaa.11857.news
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http://www.hippos.fi/jalostus_ja_nayttelyt/yleista_jalostuksesta/ajankohtaista_-_jalostus/mestarikasvattajat_-seminaari_12.3._ypajalla.12503.news
http://www.hippos.fi/jalostus_ja_nayttelyt/yleista_jalostuksesta/ajankohtaista_-_jalostus/mestarikasvattajat_-seminaari_12.3._ypajalla.12503.news
http://hevosalanaikuiskoulutus.blogspot.fi/2015/11/mestarikasvattajat.html
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http://www.ratsastus.fi/muiden_tiedotteet/101/0/mestarikasvattajat_avaa_ikkunan_hevoskasvatuksen_kiehtovaan_maailmaan
http://www.hevosjalostusliitot.fi/kymenkarjala/fi/index.php?we_objectID=4210


Mestarikasvattajat 
Loppuraportin liite: Mediaseuranta 

Jokioinen–Ypäjä 4H, ei pvm: Kuinka ravurin elämä käynnistyy? (kimpan oma Ypäjä Lassi -esite) 

http://jokioinen-ypaja.4h.fi/@Bin/224914/RyhdyMestarikasvattajaksi.pdf 

 

Epeli Huisko: Pilkanmaan koulun kummihevosen Epeli Huiskon kuulumisia 15.11.2015: Laatukimpan 

laatuhumma. https://epelihuisko.wordpress.com/2015/11/15/laatukimpan-laatuhumma/ 

 

Teivon ravikeskus, 11.12.2015: Teivossa lauantaina ohjelmaa koko perheelle. http://www.teivo.fi/teivossa-

lauantaina-ohjelmaa-koko-perheelle/ 

 

Keski-Suomen hevosjalostusliitto 17.12.2015: Hevoskasvattajaksi Mestarikasvattajien matkassa. 

http://www.killeri.fi/uutiset/ks-hevosjalostusliitto/hevoskasvattajaksi-mestarikasvattajien-

matkassa.html?p47=2 

 

Ravivalmentajat ry joulukuun jäsentiedote (tammikuun puffijuttu peruttu) 

 

Lahden Ravinaiset / Jokimaan Raviliigan Olivia-posti 22.12.2015: Onko joululahjat vielä ostamatta? 

Mestarikasvattajat voi olla ratkaisu! http://www.lahdenravinaiset.com/Olivia%20postia%2022.12.2015.pdf 

(Johanna Heinonen) 

 

Hippolis 17.2.2016: Mestarikasvattajat -seminaari 12.3.2016 Ypäjällä – avoin kaikille 

http://www.hippolis.fi/ajankohtaista?newsid=2111 

Tapahtumakalenteri: http://www.hippolis.fi/tapahtumakalenteri?eventid=11870 

 

SOME & GOOGLE 

 

Facebook (1.3.2016) 566 tykkäystä: http://www.facebook.com/mestarikasvattajat/ 

Googlessa nousevat myös: Eläinklinikka Tervet, Extreme Luca, Karstulan HYS, PS hjl, YSAO 

 

Google-haku Mestarikasvattajat (1.3.2016): 1660 osumaa (osa viittaa ajokoirajärjestön arvostettuun 

Mestarikasvattaja-palkintoon, osa pilkkaa tietäväisiä lastenkasvattajia) 

 

Hevostalli.net Keskustelua konseptista & tammavalinnoista 

 

Hummanihei / Suvi Louhelainen: http://twicopy.com/hummanihei 

 

Twitter: https://twitter.com/hashtag/mestarikasvattajat 

Hajatviittejä, mm. Hevosurheilu, Tuovi Huttunen, Päivi Laine, Suvi Louhelainen, Mitja Nummenmaa, MTV3 

Sport, Raviurheilu – Hippos, SHKL 

 

ILMOITUKSET 

 

Hevosurheilu  20.10.2015  Vuokrataan siitostammoja 

Hevosurheilu  9.12.2015  Mestarikasvattajat kiittää 
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