
Hevonen, kulttuuri ja muutos:
Yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia

PAULIINA RAENTO
Hevostutkimuksen infopäivä Viikissä 11.2.2020

SA-KUVA



2014–2018
Hevonen Suomessa: yhteiskunta, kieli ja kulttuuri

2019–2023
Hevoset ihmisineen: työ, toimijuus ja oppiminen

PROFFA Monitieteinen kulttuurin, politiikan ja vapaa-ajan tutkimus
(aluekehitys, identiteetit, rahapelaaminen, laadulliset menetelmät)

TMEAT Raviurheilu, varsat, koulutus, alkuperäisrodut, työhevonen, eläinlääkintä

YRITTÄJÄ Koulutus, media & viestintä, hanketyö

2 hanketta, 3 roolia:



MUUTOS: Aikamme trendejä länsimaissa – ja hevosalalla

Kaupungistuminen

Ikääntyminen

Huoli hyvinvoinnista, ympäristöstä, turvallisuudesta

Individualismi / heimoutuminen / uusyhteisöllisyys

Imago- & trenditietoisuus

Viihteellistyminen

Reaaliaikaistuminen

Kilpailu & globaalit virrat
Raento P (2015) Kaikenkarvainen kaupunkimme. Yhteiskuntapolitiikka 80, 649–654
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604119431
Raento P (2015) Role and functioning of clubs within the Finnish sport and horse riding training system. “Horse Industry –
Vocational Education” Project Seminar, Warsaw, Poland 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604119431


4 näkökulmaa

Kulutuskulttuuri

Media- ja 
viestintäkulttuuri

Työ- ja 
oppimiskulttuuri

Tutkimus- ja 
asiantuntija-
kulttuuri



Elämystalous

Raento P (2017) 
Raviliigalaiset 

haluavat terveen 
kilpurin / Viestintä 

avainasemassa
(HU 8.9.2017)

Raento P (2017) 
Geopolitics, identity, 

and horse sports in 
Finland. In Koch (ed): 
Critical Geographies 
of Sport. Routledge, 

London.

Raviliiga-Travliga HIFK:n tamma 
Mascate Match tervehtii 
osaomistajaansa.



Mitä hevosalan media-aineisto kertoo analysoijalleen?

Raento P & L Härmälä (2014) The contested structural change in 
Finnish trotter racing and betting in the 2000s. In Raento (ed): 
Gambling in Finland. Gaudeamus Helsinki University Press, 
Helsinki.

Raento P (artikkelikäsikirjoitus) ”Oh, those horsemen!” 
Regulatory change and cultural peculiarity in Finland.
(Hevospelit & Fintoto Veikkaus-fuusiossa 2014–2017)

* Schuurman N (2015) Conceptions of equine welfare in Finnish
horse magazines. Society & Animals 23, 250–268.

& Ravi- ja ravipelipolitiikan historiaa: Mahlamäki M (2003) 
Pellolta paanalle. Suomen Hippos, Espoo.



Travronden (10.6.2019): 
Strul med E3 anmälan –
Korpis häst med ändå
https://www.travronden
.se/nyheter/sport/strul-
med-e3-anmalan-korpis-
hast-med-anda-148920

Hevosaiheet 
mediassa
* asema
* imago
* edunvalvonta
* vaikuttavuus

Kaviokansan
* somekupla
* mediakohut
* mediataidot & 
yritystoiminta

https://www.travronden.se/nyheter/sport/strul-med-e3-anmalan-korpis-hast-med-anda-148920


Mistä raviurheilun
ammattilaisten työ koostuu? 

Mitä he ajattelevat työstään ja 
sen suhteesta yhteiskuntaan?

Ihmisurheilun valmentajatutkimus
Suomessa (kyselyt)

Uudistuva hevostalous -hanke
(2016–2018)
https://www5.hamk.fi/arkisto/2019/hevosyrittaja/project.hamk.fi/verkostot
/hevosyrittaja/uusi-hevostalous/Sivut/default.html

Hevosyritys huippukuntoon -hanke 
(2010–2014)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/76503/HAMK_Hevosyritys
_huippukuntoon_2014_ekirja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Raento P (2018) Raviammattilaiset tutkimuksen 
kohteena ensi kertaa. Hevosurheilu 17.10.

Laine P, A Laitinen, S Mäki-Tuuri & P Raento (2015) 
Hevosavusteinen kuntoutus- ja terapiatoiminta Suomessa: 

kehitys ja haasteet. Kuntoutus 38, 42–53.
https://issuu.com/kuntoutussaatio/docs/kuntoutuslehti-2-15

KUVA HIPPOLIS / SIRPA KORHONEN

https://www5.hamk.fi/arkisto/2019/hevosyrittaja/project.hamk.fi/verkostot/hevosyrittaja/uusi-hevostalous/Sivut/default.html
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/76503/HAMK_Hevosyritys_huippukuntoon_2014_ekirja.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://issuu.com/kuntoutussaatio/docs/kuntoutuslehti-2-15


Ilmiö & asiayhteydet

Mitkä tekijät 
vaikuttavat 

hevosen jalkojen 
terveyteen?

Hevosen rakenne 

Jalostusvalinnat

Varsan jalka-asennot

Ruokinta & liikunta

Kengitys & lääkintä

Tieto, taito, asenteet

Pohjien rakentaminen & hoito

Tarhojen alustat & aidat

Yhteistyö & viestintä

Koulutuspolitiikka

Ravikilpailutoiminnan muutos

(Media)näkyvyys, imago & etiikka

Raha & arvot

Sääntely, valvonta & sanktiot

Raento P (2015) Tallimestarin 
muuttuva toimenkuva. Luento 
TM-erikoisammattitutkinnon 
suorittajille. Hevosopisto, Ypäjä. 



HAASTEENI tutkijoille & hevosalan asiantuntijoille

 Etäisyyttä kupliin, mukavuusalueisiin & rutiineihin

 Monimutkaisempia, kriittisempiä kysymyksiä

 Tieteidenvälisyyttä & kokeiluja

 Vahvempi vuoropuhelu & asenteiden tarkistus

Tutkijat & talli

Soveltava täsmätutkimus & perustutkimus

Aineistot & menetelmät, kvantit & kvalit

Ammattilaiset / elinkeinonharjoittajat & harrastajat

Sukupolvet & sukupuolet

Rida & ravi jne.

 Viestinnän muodot & kanavat: Mitä, kenelle, miksi?

Raento P (2014) 
Perustutkimuksesta 
potkua strategiaan. 

Hevosurheilu
Näkökulma (29.8.)

Hevoset ihmisineen 
(2019–2023)

”Toimiva tutkimusstrategia 
ottaa huomioon muitakin 
kuin tutkittavan alan omia 
tarpeita.”



KUVA JUTTA ANDERSSON

KIITOS!

praento@gmail.com

pauliina.raento@tuni.fi

FB & YT
@raviliigahifk
@ypajaonerva

#rohkeatekija
#boldmaker

KIITOS MYÖS
Fintoto, GameCult @ TAU, Hevosopisto, Hippolis & Suomen Hippos

mailto:praento@gmail.com
mailto:pauliina.raento@tuni.fi

