Uudistuva hevostalous -hanke on paketissa! Iso kiitos!

Kokosimme tähän vielä tunnuslukuja ja olennaisia linkkejä –
tervemenoa tutustumaan :)

Valtakunnallisen hankkeen 2016 – 2018 rahoitti
Manner-Suomen maaseutuohjelma – Hämeen ELY-keskus

Some-näkyvyys

Asiantuntijaluennot TOP-3,
katselumäärät:

Somessa @uusihevostalous – seuraajia kertyi yli 1000 samoin uutiskirjeen tilanneita.
Videoiden katselukertoja on kertynyt yli 22 000! Ja luku nousee edelleen. (Youtube & Periscope)
Youtube-kanavalla erityisen suosittuja ovat olleet hevosalan
videomuotoiset yrittäjätarinat ja hyvien käytäntöjen videot.

1) Mitä hevosen käyttäytyminen kertoo Osa 1 / Minna Tallberg – 1032
katselukertaa
2) Mitä hevosen käyttäytyminen kertoo Osa 2 / Minna Tallberg – 500 katselukertaa
3) Hevosavusteinen toiminta käytännössä,
Keijo Viertoma, Toiska – 493 katselukertaa

Verkossa ja painettuna ilmestyi Uudistuva hevostalous -artikkelikokoelma.
Lisäksi kotisivuilta löydät edelleen ammattiartikkeleita – ja hevosyrittäjätarinoita!
HAMK Unlimited -verkkojulkaisuja: 13 kpl monipuolisesti eri aiheista.

TOP-3:

1

Hevosavusteinen
toiminta suotuisessa
suunnassa,

Kovaljeff, L. & Thuneberg, T.
– 433 jakoa

2

Hevoset lisäävät seutujen elinvoimaa,

Saastamoinen, M. - 155 jakoa

3

Vaikuttava hevosala,

Saastamoinen, M. – 25
jakoa

Verkkoluentoja ja seminaareja järjestettiin yhteensä 14 kpl – kaikki matskut verkossa, käy kurkkaamassa!
- Tilaisuuksiin osallistui yli 730 paikan päällä
- Suosituimpia tilaisuuksia paikan päällä osallistuneiden määrän perusteella olivat
o Vastuullinen hevosala, 16.11.2018, Tampere (110)
o Hevos-, sosiaali- ja terveysala – yhteistyöllä yritystoimintaa, kuntoutusta ja hyvinvointia-seminaari,
8.2.2018 Helsinki (56)

Tiesitkö että:
- Hevosalan mielikuvat -kyselyyn osallistui 3 055 vastaajaa (2017, TNS Kantar), kohderyhmänä erityisesti henkilöt, joille
hevosharrastus ei ole tuttua

Hevosen
kiinnostavuutta
kysyttäessä,
noin neljäsosaa (27%)
hevonen kiinnostaa
jollain tapaa tai on jo
hevosharrastaja

- Uusien asiakkaiden potentiaali selkeä: Vastaajista 3%
vastasi ”Kyllä, haluaisin aloittaa hevosten parissa harrastamisen ensi kertaa” - suhteutettuna aikuisväestöön, tämä
voi tarkoittaa yli 100 000 kiinnostunutta
- Osa vastaajista on kiinnostunut hevosen näkemisestä
(tapahtumat, kilpailut) mutta ei halua olla hevosen kanssa kontaktissa
- Harrastuksen aloittaminen voi olla hankalaa:
kymmenesosa (11%) vastasi, että kiinnostaa ”Ehkä, mutta
pidän aloittamista hankalana”

Hevonen herättää myönteisiä
mielikuvia
- Erityisesti hevonen laitumella,
suomenhevonen, työhevonen ja
perinteet koetaan myönteisinä
- Hevostallien ympäristöön
ja hevosläheiseen asumiseen
suhtauduttiin myönteisesti tai
neutraalisti; urheiluun, etenkin
raviurheiluun ja
hevospelaamiseen liittyi mielipiteiden jakaantumista

Hevosista kiinnostuneiden
(n=1152) joukossa selkeimpiä
innoittajia olivat hevonen
eläimenä, uuden oppiminen ja
elämykset

Hevosyrittäjyyttä
arvostetaan

Räätälöidyt palvelut kiinnostavat
- Yksilölliset ratsastustunnit,
kuten henkilökohtainen valmennus kiinnostaa 28%
- Nähtävissä mielenkiintoa eri
kohderyhmille suunnatuille
palveluille, kuten perheille tai
senioreille suunnatuille, hevosen
tai ponin ajaminen valjakko-tai
ravikärryillä, metsä-ja muut työt
hevosella, lännenratsastus ja
myös miehille ja pojille suunnatut hevosharrastuspalvelut
kiinnostavat

Hevosala yleisesti ottaen
nähdään vastuullisena

Hevosyrittäjyys
-kyselyyn osallistui 575 vastaajaa
(HAMK, 2017)
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Vastanneista yrittäjistä 56 % päätoimisia ja 44 % sivutoimisia

Vastaajista 28 % aikoo laajentaa toimintaansa seuraavan viiden vuoden
aikana (lähes 40% pitää ennallaan)

Yleisimmät tämänhetkiset yritystoimintamuodot ovat ratsastuspalvelut, karsinapaikkojen vuokraus,
hevoskasvatus, ravihevosten valmennus

Tulevaisuudessa investoidaan
eniten omaan osaamiseen sekä
hevosten harjoitus-ja ulkoilualueisiin

Tulevaisuudessa yritystoimintamuodoista mm. hevosavusteinen toiminta, hevosten hoitopalvelut, matkailu-ja vaellustoiminta sekä
karsinapaikkojen vuokraus/täysihoitopalvelut tulevat lisääntymään

Kilpailuetutekijöitä: tunnettuus ja
maine, yrittäjän ja työntekijöiden
osaaminen, ilmapiiri, Etelä-Suomessa
sijainti, Pohjois-Suomessa erikoistuminen, palvelujen erilaistaminen

Tästä linkistä Hevostaloutta läpi Suomen - Hevostalous alueittain
Uudeltamaalta Lappiin -julkaisuun (Adobe Spark): löydät hevosalasta
koottuna alueellisia erityis-piirteitä ja kehityssuuntia ELY- ja suuralueittain.
Uudistuva hevostalous -hankkeen palaute- ja arviointikyselyyn teitä osallistui 90 henkeä. 36 % oli yrittäjiä, toimintaa suunnittelevia
ja opiskelijoita, 28 % sidosryhmän tai ohjausryhmän edustajia, 28 %
harrastajia ja 10 % muita.
Arvosanaksi (asteikko 1-5) koko hankkeesta annettiin 4 ja aiheiden
ajankohtaisuudesta 4,2.
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ankkeen päätyttyä ohjausryhmä totesi siitä mm.
seuraavaa:
…hankkeen kokonaisuuden olleen sisällöltään ja
toteutukseltaan monipuolinen, uusia ovia avaava (…), asetetut tavoitteet on saavutettu ja osin
ylitetty. Toteuttajaorganisaatioiden ja hevosalan
sisäinen yhteistyö osoittaa kehitysmyönteisyyttä
ja halukkuutta viedä alaa yhdessä eteenpäin. Hankkeen aikana tuotettu materiaali hyödyttää yrityksiä ja antaa pohjan jatkokehitykselle (...) ”
udistuva hevostalous-hankkeen toteutuksesta vastasi Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) yhteistyössä Luken ja
Hippoliksen kanssa. Uudistuva hevostalous -tiedonvälitys- ja yhteistyöhanke on saanut rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014–20)

Kiitos kaikille
osallistuneille ja
materiaaleihin
tutustuneille!

