
 

Arvoisa puhemies ja arvoisa ministeri, hyvät kansanedustajat ja virkamiehet, hevosalan 

sidosryhmät sekä hevosalan asiantuntijat 

 

Kiitokset hienoista puheenvuoroista tuolla ulkona ja täällä salissa. Voin todeta, että meillä on laaja 

kansallinen yksimielisyys hevosalan kehittämisestä. 

Olemme hevosalalla juhlistaneet itsenäisen Suomen sataa vuotta Mahdollisuuksien hevonen –

teemalla.  

Juhlavuoden tapahtumien ja tekojen kautta olemme nostaneet esiin monipuolisen hevosen 

tuomat lukuisat mahdollisuudet ja sen kaiken hyvän ja hyvinvoinnin, jota hevosemme tuottavat 

suomalaisille elinkeinon ja elämysten myötä. 

 

Toivomme, että tulevina vuosina kiinnitämme huomiota hevosalan nuorisotyöhön. Yhteisellä 

tekemisellä voimme huolehtia siitä, että yhä useampi lapsi ja nuori saa kasvaa osana talliyhteisöä, 

oppia vastuullisuutta ja huolenpitoa sekä liikkua ja voida hyvin ponien ja hevosten parissa.  

Hevosurheilu tarjoaa tytöille ja pojille tasavertaisen mahdollisuuden harrastaa ja kilpailla hevosilla 

ja poneilla eri lajeissa aina aikuisikään lajien korkeimmalle huipulle asti. 

Tärkeää on varmistaa, että yhä useampi sellainen lapsi ja nuori pääsee kosketuksiin hevosten 

kanssa, jolle tämä ei oman perheen hevosharrastuksen kautta ole mahdollista.  

 

Hyvät kuulijat 

Suomi 100 –juhlavuoden sankarimme, 110 vuotta puhtaana rotuna täyttänyt 

suomenhevonen, ansaitsee arvostuksemme jatkossakin.  

Suomenhevonen on elävä kansallisaarre, johon kätkeytyy yhteiskuntamme koko sen itsenäisyyden 

aikainen historia. Rodun merkitystä kansamme vaiheissa ei liioin voi korostaa. 

Kotimaisen hevoskasvatuksen toimintaedellytysten turvaaminen niin lämminverisen ravihevosen 

kuin ratsujen ja ponien osalta on välttämätöntä. 

Kotimainen hevoskasvatus on kivijalka, johon elinvoimainen hevostalousyrittäjyys, harrastaminen 

ja kansainvälinen urheilumenestys pohjautuvat. 

 

 

Aktiivinen työ hevosenlannan polttoa koskevien helpotusten aikaansaamiseksi EU-lainsäädäntöön 

toi tulosta. Haluammekin kiittää hevosenlannan hyödyntämisen huomioimisesta 

hallitusohjelmassa.  

Myös tulevina vuosina on huolehdittava siitä, että toimintaedellytykset elinvoimaiselle hevosalan 

yritystoiminnalle ovat edelleen mahdolliset ja lainsäädännön sekä asetusten tulkinnat tasavertaisia 

ympäri Suomen.  



Yhä kehittyvä hevosyrittäjyys tarvitsee tuekseen alan erityispiirteet huomioon ottavan 

päätöksenteon niin valtakunnallisella kuin alueellisellakin tasolla. 

Suomen hippoksen ”strategiset kumppanit” MMM ja Veikkaus ovat tämän vuoden aikana 

osoittaneet yhteisen tahtotilan hevosalan kehittämiseen. MMM:n johto ja virkamiehet tekevät 

asioita hyvässä yhteistyössä Hippoksen kanssa. Veikkaus kehittää pelitoimintaa hienolla tavalla 

tukemalla ravitapahtuman järjestämistä. 

 

Hyvä yleisö 

 

Suomalainen hevosalan osaaminen, ravi- ja ratsastusurheilussa on kansainvälisesti arvostettua. 

Avoimella, jatkuvalla yhteistyöllä, niin lajien välillä kuin päätöksentekijöiden ja hevosalan 

järjestöjen kesken voimme huolehtia siitä, että myös tulevaisuudessa saamme nauttia 

suomalaisten hevosten ja hevosihmisten menestyksestä maailmalla. Erittäin tärkeää on huolehtia 

hevosalan vetovoimasta koulutuksen näkökulmasta ja siitä, että alasta kiinnostuneille nuorille on 

tarjolla koulutusmahdollisuuksia eri puolilla Suomea.  

 

Kiitos Eduskunnan Hevosystäväinseuralle hyvästä yhteistyöstä Hevosvaltiopäivien toteutuksessa.  

Arvostamme hevosalalla avointa ja aktiivista keskusteluyhteyttä päättäjien kanssa.  

Pidämme tärkeänä sitä, että keskustelua hevosalasta koskevista asioista käydään oikeilla tiedoilla 

ja päätöksenteossa sekä päätösten valmistelussa hyödynnetään hevosalan parasta 

asiantuntemusta. Tulemme mielellämme yhteiseen neuvottelupöytään. 

 

Antti Lehtisalo 

Puheenjohtaja 

Suomen Hippos ry 


