
Ponikasvatuksen nykytrendit ja 
tulevaisuus

Uudet kasvattajat
17.2.2018

Minna Mäenpää
Suomen Hippos ry



Rekisteröintimäärät 2017

Ratsut & ponit 2017 Fi-synt. ilm. 941
FWB 250

Tuontiratsut & ponit rekisteröity 1008
Tietokantaan merkityt 841



Suomessasyntyneetponivarsat roduittain2010 -2017

Lorem ipsum Dolor sit amet Rerum necessita

At vero eos et accusamus At vero eos et accusamus At vero eos et accusamus 

1 2 3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
C 22 23 16 18 21 23 12 30
GR 36 36 28 23 27 23 22 17
ISL 144 124 113 104 86 90 82 88
NF 26 17 19 21 11 15 16 16
SH 328 319 307 293 235 222 197 199
SRP 14 13 15 8 12 10 6 11
VH 13 21 17 15 18 11 18 14
WM 15 13 11 26 14 13 13 9
WB 7 17 16 16 3 9 17 18
WC 7 9 5 7 5 9 2 4
WD 12 11 5 9 9 9 7 15



Nosto tulee
tähän näin.

Kotimainen ponikasvatus

Määrä
Laatu
Kysyntä
Tuontiponit
Markkinointi
Kenelle kasvatetaan

Kuva: Hippos/Pirje Fager-Pintilä



Nosto tulee
tähän näin.

Toimintaympäristö

Tunnistuslainsäädäntö
- hevospassit
- hevosten pitopaikka/-
pitäjärekisteri

Jalostuslainsäädäntö
Laki eläinten hyvinvoinnista
Maakuntakaavat

Kuva: Hippos/Pirje Fager-Pintilä



Nosto tulee
tähän näin.

Kasvatukset tuet

Maatalouden EU-tukien muutokset
hevostalouden osalta
Veikkauksen tuotosta jaettava osuus
hevoskasvatuksen tukemiseen

- näyttelypalkkiot
- tammapalkkiot
- kilpailupalkkiot

Kuva: Hippos/Pirje Fager-Pintilä



Strategia
2018–2020

S U O M E N  H I P P O S



Missio

Hyvinvoiva hevonen keskiössä
Suomen Hippos on yhteiskunnallisesti vaikuttava, 
arvostettu kansainvälinen hevosalan osaaja, joka 
tarjoaa elämyksellisintä urheilua Suomessa hevosen 
hyvinvointi edellä

Nykyaikainen ja kehittyvä
Kasvavan hevosalan asiakaslähtöinen 
tuki- ja palveluorganisaatio

Visio



Toiminnan painopistealueet

Laadukas
hevoskasvatus

Kiinnostava raviurheilu ja 
vetovoimaiset tapahtumat

Palvelujen ja toimintojen
sähköistäminen

Hevosen hyvinvointi
Hevosalan

edunvalvonta
Alan kasvun ja  

kestävän kehityksen
tukeminen

Nuorisotoiminta



Tavoitteet
▪ Laadukas ja määrällisesti riittävä hevosaines sekä 

kasvatusta tukeva kilpailutoiminta
▪ Kansainvälisesti kilpailukykyiset hevoset
▪ Tiedon tuottaminen ja korkeatasoinen alueellinen 

neuvonta

Laadukas kasvatus



Kasvatus
Laadukas ja määrällisesti riittävä hevosaines sekä kasvatusta 
tukeva kilpailutoiminta
 Suomessa kasvatettujen hevosten kansainvälisen kilpailukyvyn 

parantaminen
 Laadukkaiden tammojen siitoskäytön edistäminen
 Nuorten hevosten ja tammojen kilpailutoiminnan kehittäminen

o Ennakkomaksullisten kasvattajakilpailuiden strategian luominen
o Kasvatuksen kannusteiden kohdentaminen edelleen nuoriin 

hevosiin sekä kasvatustoiminnan laatuun
 Suomessa syntyneiden hevosten kysynnän ja markkinointikanavien 

varmistaminen
 Suomenhevosten kilpailukyvyn edistäminen ja populaation 

elinvoimaisuuden varmistaminen
 Jalostusohjelmien jalkauttaminen 



Kasvatus
Kansainvälisesti kilpailukykyiset hevoset
 Lämminveristen ravihevosten yhteispohjoismaisen 

jalostusarvostelun kehittäminen
 Jalostuksen uusien tekniikoiden hyödyntäminen 

(genominen valinta, geenitutkimukset)
 Vaikuttaminen UET:n jalostussäädöksiin ja toimintaan 

yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa 
 Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa 

kasvatustoiminnan kehittämiseksi
 Kansainvälisen jalostustoiminnan asiantuntijuuden 

lisääminen



Kasvatus
Tiedon tuottaminen ja korkeatasoinen alueellinen 
hevosalan neuvonta
 Jalostustietojärjestelmän sekä neuvonnan kautta 

puolueettoman ja laadukkaan tiedon tuottaminen 
kasvattajien käyttöön

 Kasvatuksen systemaattisen koulutusjärjestelmän 
toteuttaminen (toimijat sekä kasvattajat)

 Valtakunnallisen hevosalan neuvonnan kehittäminen 
yhteistyöalueiden kautta

 Yhteistyösopimusten luominen Suomen Hippoksen ja 
liittojen välillä toiminnan laadun ja vastuiden 
varmistamiseksi

 Tunnistus- ja rekisteröintitoimintojen sähköisten 
palveluiden kehittäminen



Ponirotuyhdistysten terveisiä Hippoksen strategiatyöhön

- hevosjalostusliittojen koulutus niin, että ne pystyvät tuottamaan/jakamaan 
informaatiota yhtä laadukkaasti 
- enemmän jalostusinformaatiota sekä yhdistyksille että suoraan esim. 
siitostamman omistajalle 
- informaation parempi jakaminen esim. jalostuksen ja eläinlääkinnän 
tutkimuksista hevosten osalta 
- palkkiojärjestelmän uudistuksessa tärkeää 
o kasvattajien/kasvatuksen tuen säilyminen 
o erityisesti hyvien yksilöiden parempi palkitseminen 
o PONY:n palkintojen säilyttäminen (tai joku muu näyttely) 
o tasapuolisuuden säilyminen palkittaessa poneja suoritusperusteisesti 
o varsaraha –tyyppinen palkkio kasvattajalle 



Ponirotuyhdistysten terveisiä Hippoksen strategiatyöhön

- kotimaisen kasvatuksen tuominen paremmin esille viestinnällisesti 
- Hippoksen tuki Ponibreedersille & rotunäyttelyille 
- tamma- ja varsanäyttelyiden turvaaminen rotuponeille -> tehtävä myös 
houkuttelevammaksi osallistua (näyttelypalkkiosta tiedottaminen, 
näyttelyiden parempi markkinointi), ilmoittautumismahdollisuus myös 
sähköpostitse 
- rekisteröintimaksujen alentaminen, käsittelymaksun poistaminen Oma 
Talliin menevistä laskuista 
- nettisivut selkeämmiksi 
o hakutoiminnon kehittäminen paremmaksi 
o selkeät rotuesittelyt & jalostusohjesäännöt esille 
o helposti löydettävissä oleva tieto ajankohtaisista ja meneillään olevista alan 
hankkeista 



Ponirotuyhdistysten terveisiä Hippoksen strategiatyöhön

- SRL:n virallisen mittaustuloksen tallennus Heppaan 
- Hepan käytön mahdollistaminen jäsenyhdistysten tapahtumissa (esim. 
rotunäyttelyt) 
- ponilautakuntien jatkuva koulutus alkuperämaan tuomarin johdolla 
- rotuponien markkinointikampanja 
- tamma- ja varsanäyttelyiden rinnalle kasvattajapäivien tyyppinen tapahtuma 
(vrt. laatuponikisan kehittäminen) 
- koulutusta ja apuvälineitä kasvatukseen, ponien koulutukseen ja myyntiin 
- alkuperämaan tuomari paikalle myös tamma- ja varsanäyttelyihin 
- JOS:n päivittäminen vastaamaan alkuperämaan sääntöjä 
- kokousedustaja sekä yhteydenpito alkuperämaan järjestöt - Suomi 
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