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Hevonen oli itsestäänselvyys Suomessa vielä 50-luvulla, se oli osa maa- ja metsätalouselinkeinoa. Niistä ajoista
hevosen rooli on muuttunut vetovoiman tuottajasta pääosin “urheilu- ja harrastus-välineeksi”, huvin ja mielihyvän
tuottajaksi. Nykyään hevostoiminta liittyy siis suurelta osin harrastamiseen ja vapaa-aikaan, mutta se tuo sitä
kautta elinkeinon ja työpaikan monelle, suoraan tai välillisesti. Kasvatuksesta lähtien on tärkeää, että on
enenevässä määrin harrastajia. Laadukkaat palveluja tuottavat yritykset ja toimijat puolestaan takaavat alan
vetovoiman. Hevosalan voi harrastuselementistä huolimatta ottaa vakavasti.

Hevosala tarvitsee kehittyäkseen yhteyksiä ja verkostoja, aivan kuin mikä ala tahansa tässä yhteiskunnassa.
Yhteistyön kehittäminen monipuolisen alan sisällä on enemmän kuin tarpeellista ja sen parantuessa voidaan
myös yhä paremmin kehittää suhteita ja yhteistyötä alaan liittyvien sidosryhmien ja toimijoiden kanssa.  Toivomme
näiden aluetilaisuuksien osaltaan palvelevan yhteyksien  ja yhteistyön edistämisessä ja hevosalaa koskevan
tiedon levittämisessä paikallistasolle.

On hevostoiminta sitten harrastus tai elinkeino, se on toimintaa luontokappaleen kanssa - lähtökohtana ja
periaatteena on oltava eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen. Alan järjestöjen, toimijoiden ja muiden tahojen on
monimuotoisella valistuksella ja yhteistyöllä vaikutettava kaikkiin hevosten hyvinvointiin liittyviin asioihin.
Eläinsuojelullisiin näkökohtiin liittyy myös huoli eläinlääkäripalvelujen riittävyydestä ja saata-vuudesta joka puolella
maata. Yhteistyöllä ja verkostoitumisella olisi varmaan parannettavissa tilannetta.

Hevonen on liikkumista varten ja uskallan sanoa, että sen paras paikka tilan ja liikkumisen kannalta on maaseutu.
Yhteistyön ja yhteisymmärryksen kautta hevoset myös toivottavasti edelleen mahtuvat maaseu-dulle.
Hevosreitistöjen aikaansaaminen korostaa yhteistyön tarvetta  ensisijaisesti hevosella liikkujien ja maanomistajien
välillä, mutta myös kuntien päättäjien ja virkamiesten suuntaan.

Hevostalouden neuvontaa ja koulutusta tarvitaan aina oli kysymyksessä harrastaja, alkava tai vakiintunut  yrittäjä.
Kysyntää vastaavaa koulutusta voi syntyä vain vuorovaikutuksella koulutusta tarjoavien tahojen ja alan kanssa.
Neuvonnan haasteellinen kenttä on rakennettavissa alueellisesti olemassa olevista yritys-neuvonnan,
maaseutuneuvonnan ja hevosalan organisaatioiden palveluista. Hevosyrittäjyydessä ja hevos-rehujen tuotannossa
on kehitettävä laatuajattelua ja sopimustuotantoa. Siinä työssä maatalouden järjestöt ovat avainasemassa.

Hevosala on maassamme sekä itsenäinen toimiala, että maatalouden sivuelinkeino. EU tulee ohjaa-maan
tukipolitiikkaansa yhä laajemmin maaseudun kehittämiseen. Suuntauksen mukanaan tuomat mahdollisuudet on
hyödynnettävissä hevostoiminnan kautta, jolloin hyötyjänä on myös perusmaatalous ja koko maaseutu. Alueellista
suunnittelua ja kehittämistyötä tehtäessä, muistettaneen, että perusmaatalouteen liittyvänä mah-dollisuutena,
mutta myös monien maallemuuttajien harrastuksena hevosala auttaa aidosti pitämään maa-seudun elävänä.

Hevosalan ongelmaksi on koettu, että viranomaiset ja järjestelmät suhtautuvat eri tavalla siihen, mikä ja minkä
laajuinen toiminta tulkitaan harrastukseksi, maataloudeksi tai muuksi yritystoiminnaksi. Selkeyttä, yhdenmukaisuutta
ja koko hevoselinkeinoa tukevaa suhtautumista kaivataan. Oikeaa tietoa päätöksenteon pohjaksi tarvitaan
säädösten ja ohjeiden laatijoille ja niiden alueellisille ja paikallisille toteuttajille.

Nuorisossa on toivomme, mutta myös huolemme. Hevosharrastus ei ole ollenkaan huonoimmasta päästä
ajanvietettä. Hevoset harrastuksena vetävät puoleensa tyttöjä, vasta kilpailun mukaan tullessa enemmän poikia.
Hevosala on huolissaan sitä, että paikallistasolla hevosharrastustoiminta ei saa osakseen sellaista taloudellista
huomiota kuin muut harraste- ja urheilulajit. Katse suuntautuu yhteistyöhön alan ja kuntatason suuntaan.
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