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Vaikuttavuus
• Vaikuttavuus (impact) tarkoittaa yhteiskunnan myönteistä 

kehitystä eli yhteiskunnallista hyötyä
→Miten hevosala nähdään ja koetaan osana yhteiskuntaa?

• Hyöty voi liittyä ihmisten hyvinvointiin, terveyteen tai yhteisöjen 
elinvoimaan. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy keskipitkällä 
(3-6 vuotta) tai pitkällä (6+ vuotta) aikavälillä
→ Pitkä projekti, jonka tulokset eivät näy heti

• Vaikuttavuuslähtöisen toiminnan tavoitteena on aina 
konkreettisten muutosten aikaansaaminen
→Muutokset ihmisten mielikuvissa liittyen hevosalaan ja 
hevosurheiluun

• Konkreettiset muutokset vaativat useita hyvin harkittuja ja 
kohdennettuja tekoja. Konkreettisten tekojen suunnittelua edeltää 
kohderyhmien tunnistaminen ja segmentointi
→Kuntavaalien ehdokaskyselyllä selvitettiin ehdokkaiden 

suhtautumista hevosalaan

• Vaikuttavuustyö vaatii kokeilua ja sen kautta oikeiden 
toimenpiteiden löytämistä
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Miksi tarvitsemme vaikuttavuustyötä?
• Jotta voimme ansaita paikkamme muuttuvassa yhteiskunnassa, 

meidän täytyy osata kertoa mitä teemme ja tuotamme

• Onko hevosala osa yhteiskuntaa vai muista erillinen saareke?

• Arvomaailman muutos ja digitalisaatio pakottavat reagoimaan

• Eläinten hyvinvointi koetaan tärkeäksi

• Arvo- ja tunnepohjaiset teemat nousevat räjähdysmäisesti 
julkisuuteen

• Imago -> hevosalan hyväksyttävyys -> alan rahoitus

• Jotta voimme markkinoida hevosurheilua ja hevosharrastuksia, 
hevosen urheilukäytön tulee olla yleisesti hyväksyttyä

• Kaikki vaikuttavuustyö on markkinointia

• Signaalit maailmalta on huomattava ja niihin on osattava 
varautua

→ Hevosala on vaikuttava ja elinvoimainen toimiala, jolla on valtava 
potentiaali



Hevosalan vaikuttavuustyö
• Kun hevosurheilun olemassaolon oikeutus kyseenalaistetaan, meillä tulee 

olla vastaukset, perustelut sekä riittävän laajat ja vaikuttavat 
puolestapuhujat

• Vaikuttavuustyö on yhteistyötä ja tiimipeliä

• Hippos, SRL, Hippolis & MTK

• Yksittäiset toimijat ja alueet

• Tärkeää viestiä proaktiivisesti ja huomata tilanteet, joissa voi vaikuttaa

• Kuva- ja sanavalinnat

• Oman toiminnan kriittinen tarkastelu

• Sopiiko juuri tämä toimintatapa vielä 2020-luvulle?

• Tunnistetaan tärkeimmät ydinviestit

• Sama viesti puhujasta riippumatta

• Suunniteltuja toimenpiteitä sekä päivittäisiä kohtaamisia

→Vaikuttavuustyö on paljon muutakin kuin tiedottamista!



Kiitos!


