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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii suomalaisen raviurheilun ja hevos-

kasvatuksen keskusjärjestö Suomen Hippos ry. Työn tarkoituksena oli 

tuottaa tietoa toimeksiantajan tarpeisiin ulkomailla suositusta nuorille kas-

vattajille suunnatusta koulutustoiminnasta sekä ehdotus Suomeen soveltu-

vasta mallista. Suomessa nuorille kasvattajille suunnattua toimintaa ei vie-

lä ole tarjolla. Hevosalan ammatillista koulutusta on tarjolla oppilaitoksis-

sa ympäri maan. 

 

Työn kirjallisuusosiossa kuvataan suomalaisen hevoskasvatuksen tilaa se-

kä esitellään kolme Euroopassa toimivaa nuorten kasvattajien ryhmää. 

Kaksi ryhmistä toimii Hollannissa ja yksi Ruotsissa. Toimintamallien kar-

toittamiseksi hankittiin tietoa ryhmien internet-sivuilta sekä ottamalla säh-

köpostitse yhteyttä ryhmien edustajiin. 

 

Tutkimusosiossa käydään läpi kahden kyselyn tuottamia tuloksia. Kyselyt 

tehtiin hevosalan oppilaitosten edustajille sekä toimeksiantajan määritte-

lemälle nuorten kasvattajien ryhmälle. Aikaisemmin ei vastaavanlaista ky-

selyä ole tehty.  

 

Saatujen tulosten perusteella suomalaiset nuoret kasvattajat ovat kiinnos-

tuneita uuden toimintamallin hyödyntämisestä. Kasvattajien mukaan uu-

dessa toiminnassa ei tulisi keskittyä ainoastaan nuoriin kasvattajiin vaan 

kaikkien kasvattajien kouluttaminen nähtiin tärkeänä. Oppilaitoksilta löy-

tyi myös kiinnostusta uuden toiminnan kehittämiseen ja hyödyntämiseen 

opiskelijoille. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was made in co-operation with Suomen Hippos which is the 

association of Finnish trotting and breeding. In various countries in Eu-

rope and North-America Young Breeders activities and trainings are popu-

lar. The subject of this study was to find out how Young Breeders groups 

are working abroad and how these activities could work out in Finland. 

This subject was not studied before. 

 

In the first part of the thesis the focus is on horse breeding in Finland and 

what kind of activities are provided in Sweden and the Netherlands. There 

Young Breeders groups are working together with local studbooks. 

 

The research part is focused on results of two enquiries which were sent to 

Finnish equine schools and a number of young breeders in Finland. The 

group of young breeders was picked up from the database of Suomen Hip-

pos.  

 

According to the results of the research there is interest in education and 

activities for Finnish young breeders. Also equine schools in Finland 

showed interest to use these possibilities for their students. Young breed-

ers who took part in it found important to educate and support all horse 

breeders from all age groups in Finland. With the help of this thesis young 

breeders activities for trotting and riding horse breeders can be set up in 

Finland. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäyteyön tarkoituksena on luoda pohja uuden nuorille hevoskasvatta-

jille suunnatun koulutustoiminnan kehittämiselle. Työ on osa Suomen 

Hippoksen Kannustava kasvatustoiminta -strategiaa. Nuorille kasvattajille 

tarjotaan toimintaa useissa Euroopan maissa sekä Pohjois-Amerikassa. 

Koska hevosten kasvatus ja jalostustietous eivät nykypäivänä periydy enää 

sukupolvelta toiselle samoin kuin aiemmin, on tämän korvaamiseksi kehi-

tettävä uudenlaista toimintaa. Kansainvälistyminen ja uusien kontaktien 

luominen ovat myös tärkeä osa kansainvälisissä nuorten kasvattajien ko-

koontumisissa.  

 

Suomessa raviratojen nuorisokerhot ja ratsastuskoulut yhdessä ratsastus-

seurojen kanssa tekevät arvokasta nuorisotyötä lajien eteenpäin viemisek-

si. Kasvattajille niin nuorille kuin kauemmin kasvatustoimintaa harjoitta-

neille kasvattajille toimintaa on heikommin tarjolla. Suomessa kasvatettuja 

hevosia kuitenkin tarvitaan harrastajien ja kilpailijoiden käyttöön lajista 

riippumatta, joten kasvattajien koulutustoiminnan kehittämiselle on tarvet-

ta. 

 

Tässä työssä on otettu selvää millaista toimintaa Ruotsissa ja Hollannissa 

tarjotaan nuorille kasvattajille. Molemmissa maissa toimintaa on kehitetty 

jo pidemmän aikaa. Toiminta on suosittua ja jäsenmäärä kasvaa vuosittain. 

Tutkimusosiossa keskitytään suomalaisten hevosalan oppilaitoksille sekä 

nuorista kasvattajista koostuvalle kohderyhmälle teetettyjen kyselyiden tu-

loksiin. Johtopäätöksien lisäksi opinnäytetyössä esitellään ehdotus uudeksi 

toimintamalliksi. Ehdotus perustuu tutkimuksen tuloksiin ja siinä on huo-

mioitu sekä kasvattajien että oppilaitosten ehdotuksia. Valmiista opinnäy-

tetyöstä voivat hyötyä toimeksiantajan ohella hevosalan oppilaitokset sekä 

uudesta toimintamallista kiinnostuneet kasvattajat. 

 

2 SUOMALAISEN HEVOSKASVATUKSEN TILA 

Kotimainen hevoskasvatus on suomalaisen hevostalouden kivijalka. Suo-

malainen maaseutu ja maatalous hyötyvät hevoskasvatuksesta parhaalla 

mahdollisella tavalla. Käyttötarkoitukseensa sopivien hevosten tuottami-

sen ohella hevoskasvatuksen tärkeä tehtävä on myös ylläpitää hevostaitoja 

ja siirtää niitä sukupolvilta toiselle. Talouden taantuma näkyy myös koti-

maisen kasvatuksen määrän vähenemisessä viimeisten vuosien aikana, 

mikä kuvastaa hevosalan suhdanneherkkyyttä. (Hevostalouslukuina 2013, 

9.) 

 

Kotimaisen kasvatuksen tuloksena syntyy vuodessa kaikkiaan noin 4000 

varsaa. Syntyneiden varsojen kokonaismäärä on pysynyt hyvinkin vakaa-

na. Vuositasolla syntyy suomenhevosvarsoja vähemmän kuin lämminveri-

siä. Suomenhevosvarsojen suhteellinen osuus kaikista syntyneistä varsois-

ta on vuosien varrella hiukan pienentynyt. Mikäli ennusteet pitävät paik-

kansa, vähenee syntyneiden suomenhevosvarsojen määrä edelleen. (Thu-

neberg 2010, 8.) 
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Noin neljänneksen syntyvien varsojen kokonaismäärästä muodostavat rat-

su- ja ponivarsat, kun vastaava osuus 15 vuotta sitten oli 15 prosenttia ja 

25 vuotta sitten vain 10 prosenttia. Ratsuhevosten kotimainen kasvatus 

tuottaa vain muutamia satoja varsoja vuodessa. Varsamäärien prosentuaa-

linen kasvu on ollut kuitenkin lämminverisiin ravihevosiin ja suomenhe-

vosiin verrattuna voimakasta. Myös ponikasvatus on ollut nousujohteista 

ja vuonna 2009 ponivarsojen määrä muodosti reilun kymmenenneksen 

kaikista syntyneistä varsoista. (Thuneberg 2010,9.) 

 

Suomessa syntyi vuonna 2013 lämminverisiä varsoja 1279, suomenhe-

vosia 1151, ratsu- ja ponivarsoja yhteensä 916. Hevostalous lukuina -

julkaisussa esitetyn taulukon mukaan syntyvien varsojen määrä on ollut 

laskussa viime vuosina. Rajuinta lasku on ollut lämminveristen ravihevos-

ten kohdalla, kun vuoden 2008 1929 syntyneestä varsasta on pudottu 1279 

syntyneeseen varsaan vuonna 2013. (Hevostalous lukuina 2013, 9.) 

 

2.1 Suomen Hippoksen tulevaisuuden suunnitelmia kasvatuksen osalta 

Suomen Hippoksen jalostusjohtajan Minna Mäenpään laatiman hevoskas-

vatuksen vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa nousee esille useampia ke-

hityskohteita. Toimintasuunnitelma painottui hevoskasvatuksen osalta 

kasvattajien neuvontapalveluiden kehittämiseen ja tavoitteena oli myös 

parantaa hevosjalostusliittojen toimintaedellytyksiä neuvonnan saralla. 

Suunnitelmiin kuului myös hevospassin uudistaminen EU-säädöksiä vas-

taavaksi. Näyttelytoiminnan osalta kehittämistä jatkettiin entistä enemmän 

kasvattajia ja jalostustiedon keräämistä palvelevampaan suuntaan. Lineaa-

rinen profilointi otettiin käyttöön koeluontoisesti ratsujen ja ratsuponien 

rakennearvostelussa. (Mäenpää 2013, 9-10.) 

 

Suomen Hippos ry:n strategiset teemat vuoteen 2017 julkaisussa on myös 

määritelty hevoskasvatuksen osalta strategian kaudella tavoiteltavia tulok-

sia. Kannustavan kasvatus- ja jalostustoiminnan strategiaan vuoden 2013 

aikana toteutettiin kasvattajapalkintojärjestelmän uudistaminen nuoriin 

hevosiin painottuvammaksi sekä näyttelytoiminnan uudelleen organisointi. 

Vuosien 2014 – 2016 aikana on tavoitteena hevosjalostusliittoyhteistyön ja 

hevosalan alueellisen neuvonnan kehittäminen sekä nuorten ravi- ja ratsu-

kasvattajien koulutustoiminnan kehittäminen. Vuosina 2013 ja 2014 ratsu- 

ja ponisektorilla keskityttiin palveluiden kehittämiseen, tuloksena oli toi-

miva yhteistyö rotuyhdistysten ja Hippoksen välillä. (Suomen Hippos 

2013, 18-19.) 

2.2 Kantakirjattavat rodut 

Suomen Hippoksen jalostuspalvelut pitää kantakirjaa suomenhevosten ja 

lämminveristen ravihevosten ohella seuraavista ratsu- ja poniroduista: ara-

bialainen, englantilainen ja angloarabialainen täysiverihevonen, suomalai-

nen lämminverinen ratsuhevonen (FWB), connemara, islannninhevonen, 

new forest, suomalainen ratsuponi, gotlannin russ, shetlanninponi, welsh 
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(sektiot A,B,C ja D), welsh part bred sekä vuonohevonen. (Suomen Hip-

pos n.d.) 

 

Suomessa kantakirjattavista roduista vain suomalaisen puoliverisen kanta-

kirja on WBFSH:n (World Breeding Federation For Sport Horses) jäsen. 

Vuodesta 1996 alkaen FWB kantakirja on ollut täysivaltainen A-jäsen. 

(Suomen Hippos n.d.) 

2.3 Hevoskasvattajien ikäjakauma 

Tokeensuu (2010, 27) on tutkinut opinnäytetyössään hevoskasvattajien 

ikäjakaumaa sekä varsojen myynti-ikää. Kasvattajien ikääntymisestä kes-

kustellaan paljon, mutta tutkimuksessa selvisi, että kasvattajien keski-iät 

olivat odotettuun nähden huomattavasti alhaisempia. Kasvattajat, jotka 

kasvattavat hevosia pitkään, vanhenevat koko ajan, mutta tulosten valossa 

ikääntyneiden kasvattajien osuus ei ollut niin suuri kuin Tokeensuu oletti.  

 

Tutkimuksen mukaan suomenhevoskasvattajien keski-ikä vaihtelee 44 ja 

hieman päälle 45 ikävuoden välillä. Aineiston mukaan he olivat keski-

iältään iäkkäin kasvattajaryhmä. Ponikasvattajien huomattiin olevan sel-

västi nuorimpia ja tämän tutkimuksen mukaan keski-ikä vaihteli 32 ja 36 

ikävuoden välillä. Kaikkien hevosrotujen kasvattajien keski-iäksi saatiin 

41 - 42,5 vuotta. Tulosta analysoitaessa on otettava huomioon Hippoksen 

rekisterissä olevat alaikäiset kasvattajat, koska tutkimuksen aineistona 

käytetyssä tietokannassa hevosen omistajiksi tai kasvattajaksi voi olla 

merkittynä alaikäisiä henkilöitä. Nämä alaikäiset henkilöt laskevat koko-

naiskeskiarvoa, vaikka he eivät vielä itse käytännön kasvatustyötä te-

kisikään. (Tokeensuu 2010, 27.)  

 

Tokeensuun opinnäytetyön mukaan lämminveristen ravihevosten kasvatta-

jista suurin osa edustaa ikäryhmää 40 - 59 vuotta ja toiseksi eniten kasvat-

tajia sijoittuu ikäryhmään 25 - 39 vuotta. Ratsuhevoskasvattajien otannan 

perusteella suurin osa kasvattajista edustaa vastaavasti ikäryhmää 25 – 39 

vuotta ja toiseksi eniten on 40 - 59-vuotiaita kasvattajia. (Tokeensuu 2010, 

22-23.) 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että kasvattajien keski-

ikä suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten kasvatuksesta kiin-

nostuneiden keskuudessa on korkeampi, jolloin nuorempien kasvattajien 

joukkoa tulisi kasvattaa. Poni- ja ratsukasvattajista suurin osa edustaisi 

ikänsä puolesta otollista kohderyhmää nuorille kasvattajille suunnatulle 

toiminnalle. 

2.4 Hevoskasvattajien koulutustarjonta Suomessa 

Suomessa juuri nuorille kasvattajille suunnattua toimintaa ei tällä hetkellä 

ole. Young breeders eli suomennettuna nuoret kasvattajat on nuorille he-

voskasvatuksesta kiinnostuneille tarkoitettua koulutustoimintaa. Ulkomail-

la tämän tyyppinen toiminta on jo laajasti tunnettua ja suosittua. Vuosittai-

set hevostaitomestaruudet ja raviurheilun nuorisotoiminta voisivat esimer-
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kiksi kehittyä Nuoret kasvattajat -toiminnaksi. Kasvattajien neuvonta ja 

kouluttautuminen on hevosjalostusliittojen, rotuyhdistysten ja Suomen 

Hippoksen tarjoamien tilaisuuksien varassa. Hevosalalla on tarjolla erias-

teisia koulutuksia sekä ammattiopintoja, joissa hevoskasvatus ja -jalostus 

ovat sisällytettynä opintoihin. Ainoastaan kasvattajien koulutukseen täh-

täävää koulutusmallia ei ole. 

 

Lehmusvaara (2011, 16) on tutkinut opinnäytetyössään ravihevoskasvatus-

ta ja -kasvattajia Suomessa. Tutkimuksen yhtenä osa-alueena kartoitettiin 

vastaajien tyytyväisyyttä kasvatustoiminnan neuvontapalveluihin. Kasva-

tustoiminnan tuki- ja neuvontapalveluita tarjoavat esimerkiksi hevosalan 

keskusjärjestöt. Kyselyyn vastanneista kasvattajista 78 % ei ollut käyttänyt 

neuvontapalveluita kasvatustoiminnassaan. Hevosjalostusliittojen toimin-

nassa kasvattajat olivat tyytyväisimpiä tunnistamiseen ja rekisteröintiin 

liittyviin palveluihin. Koulutus- ja neuvontapalveluiden kohdalla 22 % 

vastaajista oli tyytymätön tai jokseenkin tyytymätön hevosjalostusliittojen 

tarjontaan. Tutkimuksen tulokset kuvastavat osa-alueen puutteellisuutta. 

Monet vastanneista kasvattajista olivat sitä mieltä, ettei tutkimukseen osal-

listumishetkellä neuvontapalveluita ollut lainkaan. Puolueetonta neuvontaa 

orivalinnan suhteen kaivattiin paljon. Kasvattajat kokivat olevansa myös 

oman aktiivisuutensa varassa etsiessään tietoa. 

2.4.1 Hevosalan ammatillinen koulutus 

Eri puolilla Suomea koulutetaan alan oppilaitoksissa hevosalan ammatti-

laisia. Ympäri maailman suomalaiset hevososaajat ovat arvostettuja. He-

vosenhoitajaksi ja ratsastuksenohjaajaksi voi valmistua suorittamalla he-

vostalouden perustutkinnon. Hevosalan ammattitutkinto puolestaan val-

mistaa hevosten valmentajaksi, ratsastuksenopettajaksi ja kengityssepäksi. 

Tallimestari ja master-tason ratsastuksenopettaja ovat hevosalan erikois-

ammattitutkintoja. Hämeen ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorit-

taa ammattikorkeakoulutason tutkinto hevosalalla. (Hevostalous lukuina 

2013, 14.) 

 

Hevosalan perustutkintoa voi opiskella yhdeksässä oppilaitoksessa eri 

puolilla Suomea. Oppilaitoksista yksi on ruotsinkielinen. Kuudessa oppi-

laitoksessa on mahdollista opiskella hevosalan ammattitutkintoa ja osa 

näistä oppilaitoksista tarjoaa myös perustutkintoon johtavaa koulutusta. 

Hevosalan erikoisammattitutkintoa on mahdollista opiskella kahdessa op-

pilaitoksessa ja ammattikorkeakoulututkintoa yhdessä oppilaitoksessa. 

(Hevostalous lukuina 2013, 14.) 

 

Hevostalouden perustutkintoa suorittava opiskelija voi tutkinnon valinnai-

sina osina suorittaa hevoskasvatukseen erikoistavat opinnot. Nämä osiot 

suorittanut opiskelija osaa hoitaa ja käsitellä eri-ikäisiä varsoja sekä siitos-

tammoja ja oriita. Myös maitovarsojen sekä vieroitusikäisten varsojen to-

tuttaminen käsittelyyn ja ajo-opetuksessa avustaminen kuuluvat osaamis-

alueeseen. Tutkinnon suorittaja on perillä Suomessa kantakirjattavista he-

vosroduista, jalostusvalinnan periaatteista ja jalostuksen käytännön toi-

minnasta. Lisäksi hevoskasvatukseen suuntautunut opiskelija osaa valmis-

taa hevoset näyttelyyn ja esittää ne. (Opetushallitus 2009, 9.) 
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Ypäjällä toimiva Hevosopisto on Suomessa hevosalan opintoja tarjoavista 

oppilaitoksista opetustarjonnaltaan monipuolisin. Lisäksi Hevosopistolla 

on pitkät perinteet hevoskasvatuksessa sekä yhteistyötä ulkomaalaisten ta-

hojen kanssa. Hevosopisto on Euroopan valtionsiittolat ESSA-yhdistyksen 

sekä Euroopan hevoskoulut EEN jäsen. Hevosopiston ja Ylä-Savon am-

mattiopiston käyttöön on myönnetty apuraha tallimestarin erikoisammatti-

tutkinnon kehittämiseen. Vuoden 2014 syksyllä aloitti työryhmä, jonka 

tarkoituksena on suunnitella apurahan käyttöä ja tutkinnon uudistamista. 

Hevosopiston kehittämispäällikön Päivi Laineen mukaan tutkintoa on tar-

koitus kehittää entistäkin monipuolisemmaksi ja erityisesti kasvatus- ja ja-

lostusosiota aiotaan täydentää, jolloin myös Nuoret kasvattajat -tyyppistä 

toimintaa voitaisiin hyödyntää. (Laine, haastattelu 30.6.2014) 

 

Hevosopistolla hevosenhoitajaopiskelijoiden on mahdollista suuntautua 

opinnoissaan hevoskasvatukseen, jolloin opiskelija suorittaa tutkinnon va-

linnaisina osina hevoskasvatuksen opintojaksot. Opintojaan suorittaessaan 

opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen käsityksen ja kokemusta hevoskasva-

tuksesta, varsan kasvusta ja hoidosta sekä nuoren hevosen alkuvaiheen 

koulutuksesta. Hevosopistolla syntyy vuosittain niin ratsu- kuin ravivarso-

ja, jotka ovat opiskelijoiden käytettävissä. Laineen mukaan hevoskasva-

tusopinnot ovat opiskelijoiden keskuudessa suosittuja monipuolisuutensa 

takia. Myös Nuoret kasvattajat -toimintaan osallistuminen ja mahdolliset 

kilpailut lisäisivät mahdollisesti koulutuksen kiinnostavuutta. Hevosopis-

tolla on myös tapana tarjota esimerkiksi ratsastuksenohjaajaopiskelijoille 

ulkomaalaisten ammattilaisten luentoja tai valmennuksia, mutta kasvatus-

puolella ulkomaalaisten asiantuntijoiden käyttöä ei vielä ole kokeiltu. 

(Laine, haastattelu 30.6.2014.) 

2.4.2 Ravinuorten toiminta 

Nuorisoravikerhot ovat raviurheilusta kiinnostuneille nuorille tarkoitettua 

toimintaa. Kerhoja toimii lähes kahdellakymmenellä raviradalla. Nuoriso-

ravikerhojen toimintaan sisältyy kursseja, retkiä ja erilaisia tapahtumia. 

Toiminnan puitteissa tutustutaan yhdessä hevosiin ja raviurheiluun, joten 

hevostietämystä uudelta jäseneltä ei vaadita. Kerhoon voi liittyä kuka ta-

hansa raviurheilusta kiinnostunut eikä varsinaista ikärajaa toiminnassa ole. 

Ravinuorten toiminnassa onkin mukana alle kouluikäisiä sekä yli 18-

vuotiaita harrastajia. (Suomen Hippos n.d.) 

 

Suomen Hippoksen nuorisotoiminnan strategia 2014-2016 on laadittu ra-

viurheilun nuorisotoiminnan kehittämiseksi. Strategia käsittää nuorisora-

vikerhot sekä poniravikerhot. Toiminnan tarkoituksena on tarjota kaiken 

ikäisille monipuolinen ja turvallinen tapa harrastaa raviurheilua sekä luoda 

tavoitteellinen harrastuksen jatkumo poneista hevosiin siirryttäessä. Toi-

veena on myös kouluttaa tulevaisuuden toimihenkilöitä ravikilpailuihin 

ravinuorten vastuutehtävien myötä. (Hyvämäki-Mäenpää 2014.)  

 

Strategiassa ei kuitenkaan ole huomioitu hevoskasvatusta ja sen kehittä-

mistä vaikka se Hippoksen yleisessä strategiassa onkin nostettu tärkeäksi 

kehittämisalueeksi etenkin nuorten kasvattajien aktivoinnin osalta.  
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3 YOUNG BREEDERS KILPAILU 

 

Kilpailun idea on lähtöisin Saksasta, jossa sitä tarkemmin ideoi ensimmäi-

senä Hannover-kantakirja. Ludwig Christmanilla oli kaksikymmentä vuot-

ta sitten visio nuorten aktivoinnista hevoskasvatuksellisiin näkökulmiin. 

Idea otettiin lämpimästi vastaan, joten kaikkiin Saksan kantakirjoihin pe-

rustettiin nuorten ryhmä. Alueellisten kantakirjojen järjestämät kilpailut 

johtivat yhdeksän vuotta sitten kansainvälisen kilpailun järjestämiseen. 

Kilpailujen järjestämisen kantavana ajatuksena on tuoda yhteen eri maiden 

ja kantakirjojen edustajia luomaan uusia kontakteja sekä kilpailla parem-

muudesta neljällä eri osa-alueella. (International Young Breeders n.d.) 

 

 

Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi, jolloin tiimit kilpailevat parem-

muudestaan neljässä eri osakokeessa. Kilpailijat jaetaan kahteen ikäryh-

mään 16-19 -vuotiaat sekä 20-25 –vuotiaat. Kummastakin ikäryhmästä va-

litaan kolme edustajaa. Nuoret kasvattajat –joukkueen edustaman kanta-

kirjan tulee olla WBFHS (The World Breeding Federation for Sport Hor-

ses) järjestön jäsen. Kilpailussa suoritetaan siis neljä osakoetta; teoria, ra-

kennearvostelu, irtohypytyksen arvostelu sekä hevosen esittäminen tuoma-

ristolle maasta käsin. (International Young Breeders n.d.) 

3.1 Young Breeders osallistujat 

Alla olevaan taulukkoon 1. on listattu International Young Breeders jä-

senyhdistykset. Listan mukaan suurin osa jäsenyhdistyksistä toimii Sak-

sassa, missä Young Breeders -idea kehitettiin. Toimintaa on Euroopan li-

säksi Pohjois-Amerikassa.  

Taulukko 1. Toiminnassa olevat Young Breeders –ryhmät. (International Young 

Breeders n.d.) 

Ryhmän tunnus Edustettava kantakirja Ryhmän kotimaa 

AWR/NASPR American Warmblood re-

gistry 

Yhdysvallat 

BAVAR Bayerns Jungzüchter Saksa 

BAD-WU Jungzüchter Baden-

Württemberg 

Saksa 

BHHS British Hannoverian Horse 

Society 

Iso-Britannia 

BRAND Jungzüchter Brandenburg-

Anhalt 

Saksa 

BWB Belgisch Warmbloedpaard 

v.z.w. 

Belgia 

CWHBA Canadian Warmblood 

Horse Breeders Association 

Kanada 

DWB Danish Warmblood Society Tanska 
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4 HOLLANNIN JONG KWPN 

Jong KWPN on suunnattu 16 - 30-vuotialle hollantilaisten puoliveristen 

kasvatuksesta ja hevosurheilusta kiinnostuneille. Yhdistys tarjoaa moni-

puolisia aktiviteetteja ja jäsenet voivat vapaasti valita oman kiinnostuksen-

sa mukaan mihin tapahtumiin osallistuvat. Tavoitteena on kehittää ja lisätä 

osallistujien tietämystä hevoskasvatuksesta ja hevosurheilusta. (Jong 

KWPN 2014.) 

 

Jong KWPN syntyi täyttämään nuorempien kasvattajien ja harrastajien 

keskuudessa ilmennyttä tarvetta oppia vanhemmilta kasvattajilta sekä he-

vosurheilun ammattilaisilta. Ryhmä oli alussa hyvin pieni, mutta on vuosi-

en kuluessa kasvanut yli 600 jäsenen ryhmäksi. Jäsenten keskuudessa suo-

situimpia aktiviteetteja ovat yritysvierailut ammattilaisten, kuten olympia-

tason kouluratsastaja Adelinde Cornelissenin, luokse. Kansainvälistä yh-

teistyötä ylläpidetään vuosittain järjestettävällä matkalla ulkomaiselle kas-

vatustallille. Tämä pyritään järjestämään yhteistyössä paikallisen kantakir-

jan ja nuorten kasvattajien kanssa. Uusia kontakteja solmitaan kansainvä-

lisen Young Breeders -kilpailun yhteydessä ja muiden kantakirjojen nuoria 

kasvattajia kutsutaan myös vierailemaan KWPN-kantakirjan oripäiville. 

(de Man, sähköpostiviesti 25.2.2014) 

 

HANN Hannoveraner Jungzüchter Saksa 

HOLST Holsteiner Jungzüchter Saksa 

ISH Irish Sport Horse Irlanti 

KWPN JongKWPN Holland Hollanti 

OLDBG Jungzüchter des Oldenbur-

ger Pferdes 

Saksa 

SATHU Jungzüchter aus Sachsen 

und Thüringen 

Saksa 

SF Selle Francais Ranska 

SWE Young Breeders Sweden Ruotsi 

SLOW Slovenian Young Breeders Slovenia 

TRAK Trakehner young breeder Saksa 

WBSUK Warmblood Breeders Stud-

book UK 

Iso-Britannia 

WESTF Westfälisches Pferdes-

tammbuch e.V. 

Saksa 

ZAP Zentrale Arbeitsgemein-

schaft Österreichischer 

Pferdezüchter 

Itävalta 

ZWEIB Jungzüchter Rheinland-

Pfalz-Saar 

Saksa 
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Aktiivisten hevosharrastajien ansiosta Jong KWPN -toiminta on elinvoi-

maista ja saa sponsoreilta tukea tapahtumien järjestämiseen. Myös tunne-

tut hevosalan toimijat ovat valmiita jakamaan tietouttaan nuorille kasvatta-

jille. Vuosittaisia aktiviteetteja ovat muun muassa vierailut KWPN-

kasvattajien luona, jalostusoriiden karsintojen seuraaminen sekä vierailu 

ulkomaiselle kasvatustallille. (Jong KWPN 2014.) 

 

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsenten omaan aktiivisuuteen. Jä-

seneksi liittyminen ei velvoita osallistumaan aktiviteetteihin tai Young 

Breeders -kilpailuun. Jong KWPN ei jaa osallistujille todistuksia tai dip-

lomeja toimintaan osallistumisesta. Nuorille kasvattajille suunnatun koulu-

tuksellisen ryhmän tavoitteena on herättää kiinnostusta myös esimerkiksi 

rakennearvostelutuomariksi kouluttautumiseen. Ryhmän toimintaa on 

myös mahdollista tukea liittymällä Jong KWPN ystäväksi, mikäli ei iän 

puolesta tai muiden seikkojen takia kuulu kohderyhmään. 

4.1 NK Young Breeders 

Jong KWPN järjestää vuosittain kansallisen Young Breeders -kilpailun jä-

senilleen. Kilpailun tarkoituksena on toimia valintakokeena maailmanmes-

taruuskilpailuja varten sekä koulutustilaisuutena jäsenille. Maailmanmes-

taruuskilpailuja ei järjestetä vuosittain, mutta Jong KWPN pitää kilpailu 

konseptia hyödyllisenä ja haluaa siksi järjestää kilpailun vuosittain jäsenil-

leen. Yhdistyksen omassa kilpailussa suoritetaan samat osakokeet kuin 

maailmanmestaruuskilpailussa. (Rietman-Reijn 2013, 154-155.) 

 

4.2 KWPN-kantakirja ja alueelliset yhdistykset 

Jo vuodesta 1887 on olemassa tietoa rekisteröidystä hollantilaisten ratsu-

hevosten kasvatuksesta. Tuosta hetkestä lähtien on lähes kaikki syntyneet 

varsat kirjattu rekisteriin. Ennen nykymuotoisen kantakirjan syntyä oli 

Hollannissa useita alueellisia kantakirjoja, jotka vähitellen yhdistyivät ja 

lopulta jäljellä olivat N.W.P., joka toimi maan pohjoisosassa sekä V.L.N., 

jonka toimialue käsitti isomman osan Hollantia. Vuonna 1970 yhdistyivät 

myös nämä kaksi järjestöä ja syntyi Warmbloed Paardenstamboek in Ne-

derland. Vuonna 1988 satavuotisen hevoskasvatuksen kunniaksi kuninga-

tar Beatrix myönsi kantakirjalle arvon kuninkaallinen, jolloin kantakirjan 

nimi täydentyi etuliitteellä ”koninklijk”. Nykyään kantakirjaan rekisteröi-

täviä hevosia kasvatetaan neljälle eri kasvatussuunnalle; kouluhevonen, 

estehevonen, Gelderlandin hevonen sekä vaunuhevonen. Lisäksi yhä use-

ammat kasvattajat ovat innostuneet kasvattamaan kenttäratsastuksen sekä 

valjakkoajon tarpeisiin soveltuvia hevosia. (KWPN 2014.) 

 

Kantakirjan alaisuudessa toimii jokaisessa Hollannin maakunnassa oma 

alueellinen yhdistys, joka järjestää alueittensa kasvattajille tapahtumia ja 

näyttelyitä. Tuigpaard eli vaunuhevoskasvattajat ovat jakautuneet neljään 

eri alueyhdistykseen. Gelderlandin hevosten kasvattajia palvelee yksi yh-

distys kuten myös nuoria kasvattajia. (KWPN 2014.) 
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5 HOLLANNIN JONG KFPS 

Jong KFPS on 16 - 35-vuotialle friisiläishevosharrastajille suunnattu ryh-

mä, joka on perustettu vuonna 2009. Toiminnan tavoitteena on tuottaa 

enemmän tietoa nuorille kasvatuksesta ja friisiläisen käytöstä hevosurhei-

lussa. Tiedonjaon ohella pyrkimyksenä on tutustuttaa nuoret kantakirjan 

alaisuudessa toimiviin toimikuntiin ja virkoihin, joihin nuoret kasvattajat 

voivat myös pyrkiä. (Jong KFPS n.d.) 

 

Jong KFPS toiminnan esikuvina ovat toimineet Hollannissa toimivat Jong 

KWPN sekä Jong Welsh -yhdistykset. Jong KWPN on toiminut kauemmin 

kuin Jong KFPS ja on myös jäsenmäärältään huomattavasti suurempi. 

Jong KWPN ryhmän kanssa on tarkoitus järjestää tulevaisuudessa yhdessä 

aktiviteetteja ja nuoret KWPN-kasvattajat ovat jo esimerkiksi vierailleet 

friisiläishevosten orinäyttelyssä. Nuoret kasvattajat -toiminnalle oli kysyn-

tää ennen sen perustamista sekä friisiläishevosten kantakirjan johdon että 

harrastajien ja kasvattajien puolelta. (van Galen & Zwaga, sähköpostiviesti 

17.2.2014.) 

 

Ryhmä järjestää vuosittain kolme varsinaista tapahtumaa, joita ovat yri-

tysvierailu, hevosurheiluun keskittyvä tapahtuma sekä koulutus- ja keskus-

telutapaaminen. Ryhmä kokoontuu myös seuraamaan näyttelyä tai muuta 

friisiläishevosten tapahtumaa yhdessä. (Jong KFPS n.d.) 

 

Suosituimpia aktiviteetteja jäsenten keskuudessa ovat jalostukseen ja kas-

vatukseen keskittyvät tapaamiset sekä kouluratsastuskurssit. Myös friisi-

läisen käyttöön ajohevosena keskittynyt koulutustapahtuma keräsi paljon 

osallistujia. Vuonna 2014 ryhmä järjesti myös ensimmäistä kertaa matkan 

ulkomaiselle kasvatustallille, joten vähitellen rakentuu myös kansainväli-

siä kontakteja. Jäseniä on tällä hetkellä 150 ja luku kasvaa vuosittain. Eri-

tyisesti jokavuotisen orinäyttelyn jälkeen liittyy uusia jäseniä. (van Galen, 

sähköpostiviesti 16.2.2014.)  

 

Friisiläinen hevosrotu on maailmanlaajuisesti katsottuna pienempi rotu 

kuin esimerkiksi KWPN, joten Jong KFPS ei vielä omaa kansainvälistä 

verkostoa. Yhdistyksen alkuaikoina toiminta kuitenkin herätti kiinnostusta 

muissa maissa ja Jong KFPS sai tiedusteluja mahdollisuudesta liittyä jäse-

neksi Hollannin ulkopuolelta. Käytännössä jäseneksi liittyminen Hollan-

nin ulkopuolelta ei ole mahdollista, koska aktiviteetit järjestetään Hollan-

nissa ja paikallisella kielellä. (van Galen & Zwaga, sähköpostiviesti 

17.2.2014.) 

5.1 KFPS-kantakirja ja alueelliset yhdistykset  

De Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" eli KFPS on 

rekisteröinyt friisiläisiä hevosia vuodesta 1879 lähtien. Kantakirjaan on 

maailmanlaajuisesti rekisteröity noin 60 000 hevosta. Muiden maiden jä-

senet ovat järjestäytyneet kansallisiksi rotuyhdistyksiksi, jotka toimivat 

tiiviissä yhteistyössä Hollannissa toimivan kantakirjan kanssa. Hollannissa 

toimii lisäksi kymmenen alueellista yhdistystä, jotka järjestävät jäsenilleen 
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vuosittain aktiviteetteja, kuten kantakirjausnäyttely sekä kasvattajille tar-

koitettua koulutustoimintaa. (KFPS n.d.) 

 

6 RUOTSIN UNG SWB 

Ung SWB on ruotsalaisen puoliverisen kantakirjan alaisuudessa toimiva 

nuorten kasvattajien ryhmä. Jäseneksi voivat liittyä iältään alle 26-vuotiaat 

hevosharrastajat. Jäseneksi liittyminen ei edellytä oman hevosen omista-

mista tai tietotaitoa jalostuksesta ja kasvatuksesta. Ung SWB järjestää jä-

senilleen kursseja, kokoontumisia, opintomatkoja sekä tarjoaa mentoroin-

tia. Ryhmän uusin idea on järjestää Ung SWB Cup, joka on kilpailu ruot-

salaisten maatalouskoulujen hevosenhoitajaopiskelijoille. Ung SWB ottaa 

osaa myös kansainvälisiin Young Breeders -kilpailuihin. 

(Olsson & Thorén Hellsten, 2014) 

 

Ung SWB toimintaa on järjestetty vuodesta 2008 lähtien. Jäsenmäärä on 

tällä hetkellä noin 500. Vuosittain järjestettävistä tapahtumista suosituim-

pia jäsenten keskuudessa ovat hevoskasvatusta ja nuorten hevosten koulu-

tusta käsittelevät kurssit. Ryhmän järjestämät kilpailut yhdessä Tanskan 

nuorten kasvattajien kanssa keräävät myös runsaasti osallistujia. Tanska-

laisten kanssa yhteistyö on tiivistä kurssien ja kilpailujen muodossa. Ruot-

salaisten puoliveristen oritestien sekä nuorten hevosten mestaruuksien yh-

teydessä järjestettävät Ung SWB -kokoontumiset ovat myös jäsenten kes-

kuudessa suosittuja. Vuonna 2013 Ung SWB isännöi kansainvälisiä 

Young Breeders -kilpailuja.  (Cadier, sähköpostiviesti 11.4.2014.) 

6.1 Mentori-toiminta 

Mentoritoiminta kehitettiin vuonna 2011 ja 2012 nuorten hevoskasvattaji-

en tueksi ja projektin taustalla oli hevoskasvatuksen jatkuvuus myös ta-

loudellisesti huonoina aikoina. Projektin mentoreiksi eli ohjaajiksi etsittiin 

kokeneita hevoskasvattajia, jotka olisivat valmiita jakamaan tietämystään 

sekä tukemaan nuorempaa kasvattajaa. Ohjaajan ja nuoren kasvattajan yh-

teistyön tuloksena nuoret uskaltaisivat paremmin siirtyä harjoittamaan he-

voskasvatusta yritystoimintana, jolloin saataisiin Ruotsin hevoskasvatuk-

sen tilaa vahvistettua. Projektin kohderyhmää olivat 16 – 30-vuotiaat nuo-

ret, joilla oli kiinnostusta hevoskasvatukseen ja jalostukseen sekä haluk-

kuutta oppia vanhemman kasvattajan kokemuksista. (ASVH 2012.) 

 

Ung SWB -ryhmän internet-sivuilta ei käy ilmi onko projekti vielä käyn-

nissä tai millaisia tuloksia sillä on saavutettu.  

6.2 Ung SWB Cup 

Ung SWB Cup järjestettiin kilpailuna oppilaitoksille ensimmäistä kertaa 

vuonna 2014. Kilpailu koostuu viidestä osakokeesta; hevosen valmistele-

minen näyttelykuntoon, hevosen esittäminen tuomaristolle, irtohypytyksen 

arvioiminen, hevosen rakenteen arvioiminen sekä teoriakoe. Finaalissa 
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kilpaili tänä vuonna kolme hevostalouden opetusta tarjoavaa oppilaitosta: 

Plönningegymnasiet, Naturbruksgymnasiet Svenljunga sekä Strömsholms 

Ridsportgymnasium. Projektin tarkoituksena on näyttää opiskelijoille, ettei 

hevosten käsittely rajaudu ainoastaan ratsastamiseen. Projekti harjoituttaa 

nuorten kasvattajien ohella myös esimerkiksi arvostelulautakuntien tuoma-

riharjoittelijoita. (Andersson, 2014. 48.) 

 

Vuoden 2015 Young Breeders kilpailua ajatellen Ung SWB Cup toimii 

valmistelevana tapahtumana. Kansainvälistä kilpailua ajatellen kilpailun 

kaikki materiaali ja teoriakoe oli kirjoitettu englanniksi, jotta hevosalan 

sanasto tulisi opiskelijoille tutummaksi. Konseptin kehittämistä tullaan 

jatkamaan ja halukkaita oppilaitoksia olisi ollut enemmänkin. Useammas-

sa oppilaitoksessa tulee kuitenkin ensin kehittää opetussuunnitelmaa, jotta 

kilpailussa eteen tulevat aiheet sekä tehtävät saadaan käsitellyksi opetuk-

sen puitteissa ennen kilpailuun osallistumista. Yhden finaalin sijasta on 

myös tarkoitus tulevaisuudessa järjestää alueellisia finaaleja, jolloin pitkä 

matkakaan ei olisi esteenä osallistumiselle. (Andersson, 2014. 48.) 

6.3 SWB-kantakirja ja alueelliset yhdistykset 

Ensimmäinen ruotsalaisen puoliverisen kantakirja julkaistiin vuonna 1874. 

ASVH (Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen) perustettiin 

vuonna 1928.  Päätavoitteena oli ja on edelleen kehittää ja tukea ruotsa-

laisten ratsuhevosten jalostusta, kasvatusta sekä koulutusta. Jäseniä on yh-

teensä noin 3500 ja vuosittain syntyy noin 3000 varsaa kantakirjaan. Ruot-

salaisen kantakirjan hevoset ovat yltäneet ratsastusurheilussa korkealle 

osallistuen olympialaisiin sekä Euroopan- ja maailmanmestaruuskilpailui-

hin. Maailman urheiluhevosten rankingissa kantakirja on myös ollut vah-

vasti edustettuna. (ASVH 2013.) 

 

Kantakirjan alaisuudessa toimii kaksikymmentäviisi paikallisyhdistystä 

Ruotsissa ja yksi Yhdysvalloissa. Ruotsalaisten puoliveristen kasvattajat 

voivat olla paikallisyhdistyksen jäseniä, mutta ovat samalla myös varsinai-

sen kantakirjan ASVH jäseniä.  (ASVH 2011.)  

7 HOLLANNIN JA RUOTSIN MALLIEN VERTAILUA 

Opinnäytetyössä kartoitettiin sekä vertailtiin Hollannissa ja Ruotsissa toi-

mivia nuorille kasvattajille perustettuja ryhmiä (taulukko 2). Pisimpään tä-

tä toimintaa on ollut KWPN-kantakirjan alaisuudessa eli jo kymmenen 

vuotta. Ruotsissa toimintaa SWB-kantakirjan alaisuudessa on harjoitettu 

kuusi vuotta. Nämä kaksi kantakirjaa ovat myös WBFHS-järjestön (The 

World Breeding Federation for Sport Horses) jäseniä ja näin ollen oikeu-

tettuja osallistumaan myös Young Breeders -kilpailuun. Kolmas opinnäy-

tetyössä tutkittu toimintamalli on KFPS-kantakirjan alaisuudessa toimiva 

nuorten ryhmä. Jong KFPS on ollut toiminnassa viisi vuotta ja kolmesta 

tutkimukseen otetusta ryhmästä se on nuorin ja jäsenmäärältään pienin. 

Jong KFPS on kuitenkin laajentanut tarjontaansa sekä kasvattanut jäsen-

määräänsä vuosittain.  
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Ruotsalaisten toiminta ja yhteistyö oppilaitosten kanssa tekee siitä katta-

vimman tutkituista toimintamalleista. Jong KWPN toiminta on myös mo-

nipuolista ja sen asemaa kasvatuksessa lisää ryhmälle myönnetty edustajan 

paikka kasvattajien ja jäsenten valiokunnissa. Jäsenmäärältään Jong 

KWPN on suurin tutkituista ryhmistä.  Myös ruotsalaisille nuorille kasvat-

tajille on avautumassa oikeuksia kantakirjan valiokunnissa. Valtakunnalli-

sella tasolla toimiminen lisää todennäköisesti nuorten kiinnostusta ja mah-

dollisuuksia toimia myöhemmin jalostusorganisaatioissa toimihenkilönä. 

Jong KFPS ryhmän tavoitteena on myös saada nuoret innostumaan kanta-

kirjan alaisista toimihenkilötehtävistä. Hollannissa toimivien ryhmien toi-

mintaa on mahdollista tukea liittymällä varsinaisen jäsenyyden sijasta 

ryhmän ystäväksi. Tämä on mahdollista, jos esimerkiksi ei sovellu iältään 

kohderyhmään tai haluaa olla tukemassa nuorten kasvattajien koulutusta. 

 

Taulukko 2. Nuoret kasvattajat –ryhmien vertailua. 

 Jong KWPN Jong KFPS Ung SWB 

Perustamisvuosi 2004 2009 2008 

WBFSH jäsen x  x 

Kilpailutoimintaa x  x 

Yhteistyötä oppi-

laitosten kanssa 

  x 

Kohderyhmä 16 – 30 v. 16 – 35 v. < 26 v. 

Jäsenmäärä n. 600 n. 150  n. 500  

Vierailuja ulko-

maille 

x x x 

Edustaja kantakir-

jan johto- tai va-

liokunnassa 

x  x 

 

8 TUTKIMUSOSIO 

Opinnäytetyön tutkimusosiossa Suomessa hevostalouden koulutusta tar-

joaville oppilaitoksille teetetyn kyselyn tarkoituksena oli selvittää heidän 

kiinnostustaan Nuoret kasvattajat -toimintaan. Ruotsissa esimerkiksi on 

saatu hyvää palautetta oppilaitosten ja nuorten kasvattajien yhteistyössä 

organisoimasta kilpailusta hevostalouden opiskelijoille. Suomalaisissa op-

pilaitoksissa työskenteleviltä opettajilta sekä henkilökunnalta toivottiin 

saatavan myös vinkkejä Nuoret kasvattajat -toiminnan kehittämiseen eli 

millaisia aiheita he näkisivät tarpeellisina, kun suunnitellaan nuorille he-

vosalan toimijoille tarjottavaa toimintaa. Tutkimusosion toisen kyselyn 

kohderyhmänä olivat Suomen Hippoksen tietokannasta poimitut vuosina 

1976-1998 syntyneet henkilöt, jotka ovat viimeisen viiden vuoden aikana 

tietokannan mukaan kasvattaneet vähintään yhden hevosen. Kyselyllä kar-

toitettiin kasvattajien kiinnostusta uutta toimintaa kohtaan sekä millaiset 

aiheet heitä koulutuksissa kiinnostaisivat. Kyselyitä laadittaessa otettiin 

huomioon opinnäytetyön toimeksiantajan Suomen Hippos ry:n toiveet.  
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9 KYSELY OPPILAITOSTEN EDUSTAJILLE 

Kysely toteutettiin Webropol-palvelun avulla ja se lähetettiin yhteensä vii-

delletoista eri oppilaitoksen edustajalle. Kyselyyn saattoi vastata aikavälil-

lä 26.5 – 29.6.2014. Kyselyä ei rajattu vain ammatillista koulutusta tarjoa-

viin oppilaitoksiin, vaan mukaan vastaajaryhmään otettiin myös hevosta-

louteen painottuvaa agrologikoulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut Sa-

vonia ja HAMK. Kyselyyn vastasi kymmenen eri oppilaitosten edustajaa, 

jotka edustavat seuraavia oppilaitoksia; Axxel, Harjun Oppimiskeskus, 

Hevosopisto, Oulun Seudun ammattiopisto, Ruukin maaseutuopisto, Kes-

ki-Pohjanmaan maaseutuopisto Perhon yksikkö, Savonia ammattikorkea-

koulu sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. Hevosopistolta ja Hämeen am-

mattikorkeakoulusta saatiin kahden edustajan vastaukset. Ammattikorkea-

kouluilla ei ole käytössään omia hevosia tai talleja, joten heidän näkökul-

mansa eroaa hieman muista oppilaitoksista. Kyselyyn ei voinut vastata 

anonyymisti, vaan haluttiin, että vastauksista selviää, mistä oppilaitoksesta 

vastaukset tulivat.  

 

Puolet oppilaitoksista ilmoitti harjoittavansa hevoskasvatusta kyselyn jul-

kaisuhetkellä. Puolella oppilaitoksista ei hevoskasvatusta tällä hetkellä 

harjoitettu. Vastaajista viisi ilmoitti olevansa kiinnostunut hyödyntämään 

Nuoret kasvattajat -toimintaa oppilaitoksensa opiskelijoille ja loput vastaa-

jista olisivat mahdollisesti kiinnostuneista. Kuitenkin vain kolme vastaajaa 

oli ehdottomasti kiinnostunut osallistumaan toiminnan kehittämiseen. 

Mahdollisesti kiinnostuneita vastaajista oli seitsemän kappaletta. Vastaa-

jista suurin osa eli kuusi kymmenestä olisi myös valmis sisällyttämään 

Nuoret kasvattajat -toiminnan opetussuunnitelmaan vapaavalintaisina 

opintoina. 

9.1 Koulutustilaisuuksien järjestäminen ja mahdollinen kilpailutoiminta 

Kyselyssä selvitettiin myös oppilaitosten halukkuutta toimia koulutustilai-

suuksien järjestäjinä sekä olisiko oppilaitosten väliseen Nuoret kasvattajat 

-kilpailuun osallistuminen kiinnostavaa. Vastaajista viisi ilmoitti olevansa 

kiinnostuneita tapahtumien järjestämisestä ja loput viisi vastaajaa olivat 

mahdollisesti kiinnostuneita. Mahdollisesti halukkaiksi Nuoret kasvattajat 

-kilpailuun ilmoittautui kuusi kymmenestä oppilaitoksesta ja loput neljä 

vastasivat olevansa halukkaita osallistumaan. Oppilaitokset siis olivat po-

sitiivisesti asennoituneita uuden toiminnan hyödyntämiseen ja järjestämi-

seen. 

9.2 Oppilaitoksien ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi 

Kyselylomakkeen avoimissa kysymyksissä selvitettiin vastaajien näke-

myksiä tärkeistä aiheista, joita nuorten kasvattajien koulutuksissa tulisi kä-

sitellä sekä mitä muita ehdotuksia heillä olisi toiminnan kehittämiseksi. 

Vastaajat olivat kirjoittaneet paljon erilaisia tarpeelliseksi näkemiään tee-

moja koulutuksissa käsiteltäviksi. Eniten esille nousseita aiheita olivat 

nuorten hevosten hoito ja käsittely, jalostustietouden lisääminen, kansain-

välistyminen, hevoskasvatus taloudellisesta näkökulmasta, nuoren hevo-
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sen alkuvaiheen koulutus ja mahdolliset kilpailumuodot sekä rakennear-

vosteluun perehtyminen. Kyselyn viimeiseen kohtaan vastaajat olivat va-

paita kirjoittamaan ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi tai palautetta esi-

tetystä mallista. Saadut vastaukset mukailivat edellistä avointa kysymystä, 

mutta yksi uusi ideakin nousi esille, jossa ehdotettiin yhteistyötä esimer-

kiksi nuorten ratsuhevosten Kyvyt esiin -tapahtuman kanssa ja ravipuolel-

la vastaavasti opetuslähtöjen kanssa.  

10 KYSELY NUORILLE KASVATTAJILLE 

Kyselylomake toteutettiin Webropol-palvelulla ja siihen oli mahdollista 

vastata 21.8 – 10.9.2014 välisenä aikana. Linkki kyselyyn lähetettiin 1458 

kohderyhmän edustajalle sähköpostin välityksellä. Kohderyhmän valitsi 

opinnäytetyön toimeksiantaja ja yhteystiedot poimittiin Suomen Hippok-

sen tietokannasta. Kohderyhmään valikoitui vuonna 1976 – 1998 synty-

neet henkilöt, jotka hevosrekisteritietojen mukaan olivat kasvattaneet vä-

hintään yhden hevosen tai ponin viimeisen viiden vuoden aikana. Kohde-

ryhmään sisältyi kaikkien hevosrotujen omistajia ja kasvattajia. Vastaajia 

kysely keräsi 363 ja kysely avattiin 66 kertaa lähettämättä vastausta. Vas-

tausprosentiksi saatiin 24,9 %, mutta kohderyhmän ollessa suuri saatiin 

vastauksia lukumäärällisesti paljon ja tuloksia voidaan pitää hyvinä.  

10.1 Vastaajien ikäjakauma 

Kyselyyn vastanneista 4 % edusti ikäryhmää 16 - 20 vuotta, 9 % ilmoitti 

iäkseen 20 - 24 vuotta, 24 - 28-vuotiaita vastaajista oli 20 % ja enemmistö 

vastaajista 67 % ilmoitti iäkseen yli 30 vuotta. Kohderyhmän vanhimmat 

jäsenet näyttivät vastausten perusteella olleen aktiivisimpia vastaajia. 

Kaikkien ikäryhmien edustajilta saatiin kuitenkin vastauksia, mikä tuo 

monipuolisuutta tuloksiin. 

10.2 Työskenteleminen hevosalalla 

Kyselyn toisella kysymyksellä ”Työskentelettekö hevosalalla?” haluttiin 

selvittää vastaajien taustoja eli työskentelevätkö he hevosalalla pää- tai si-

vutoimisesti tai eivät lainkaan. Hieman yli kolmannes vastaajista (34 %) ei 

työskennellyt hevosalalla, kun 27 prosenttia ilmoitti työskentelevänsä si-

vutoimisesti hevosalalla. Päätoimisesti hevosalalla työskenteli 20 prosent-

tia vastaajista ja 19 prosenttia oli aiemmin työskennellyt alalla (kuvio 1). 

Tulosten perusteella kyselyyn on saatu vastauksia tasaisesti niin harrasta-

jilta kuin ammattilaisilta.  

 

Päätoimisesti hevosalalla työskentelevistä vastaajista 71 prosenttia on iäl-

tään yli 30-vuotiaita ja 18 prosenttia 24 - 28-vuotiaita. Muiden ikäryhmien 

edustajista muutamia työskenteli päätoimisesti hevosalalla. 
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Kuvio 1. Työskentelettekö hevosalalla? 

10.3 Kasvattajia kiinnostavat rodut 

Vastaajien suuntautumista tiettyihin lajeihin tai rotuihin selvitettiin kysely-

lomakkeen kysymyksillä kolme ja neljä. Enemmistö vastaajista 42 % (207 

kpl) ilmoitti olevansa kiinnostuneita ravihevosten kasvatuksesta (kuvio 2). 

Vastauksessa ei tarvinnut eritellä, kiinnostiko suomenhevosten vai läm-

minveristen ravihevosten kasvatus. Toiseksi eniten 31 % (149 kpl) vastaa-

jajoukko oli kiinnostunut ratsuhevosten kasvatuksesta. Ponirotujen kasva-

tuksesta kiinnostuneita oli 20 % (97 kpl) vastaajista ja muista roduista 

kiinnostuneita 7 % (34 kpl). Muihin rotuihin vastaajat olivat määritelleet 

islanninhevosen, Irish Cobin sekä eestin raskasvetohevosen. Kysymykseen 

saattoi valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdoista ja vastaajien 

joukossa oli esimerkiksi ravihevosten sekä ponien kasvatuksesta kiinnos-

tuneita.  

 

Ainoastaan ponien tai muiden rotujen kasvatuksesta kiinnostuneita vastaa-

jia oli vähemmän, mutta ponien sekä muiden rotujen kasvatus oli valittu 

useaan kertaan toisen rodun ohella kiinnostavaksi. Tutkimalla pää- ja sivu-

toimisesti hevosalalla työskenteleviä vastaajia kiinnostavimmaksi nousee 

ravihevoskasvatus ennen ratsuhevoskasvatusta. Kolmanneksi eniten mo-

lemmissa vastaajaryhmissä on valittu ponien kasvatus yhdessä jomman-

kumman edellä mainitun kanssa. 

 

 

 

20 % 

27 % 34 % 

19 % 

Kyllä,
päätoimisesti

Kyllä,
sivutoimisesti

En

Olen aiemmin
työskennellyt

42 % 

31 % 

20 % 

7 % Ravihevosten
kasvatuksesta

Ratsuhevosten
kasvatuksesta

Ponien
kasvatuksesta

Muiden rotujen
kasvatuksesta
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Kuvio 2. Vastaajien kiinnostuksen jakautuminen. 

”Minkä rotuisten hevosten kanssa toimimiseen työnne tai harrastuksenne 

painottuu?” kysymyksellä haluttiin selvittää tarkemmin minkä rodun kans-

sa toimimiseen vastaajien harrastus tai työskentely painottui. Lämminve-

risten ravihevosten parissa toimivia vastaajia oli neljännes vastaajista ja 

toiseksi eniten suomenhevosravureiden kanssa toimivia (kuvio 3). Vasta-

usvaihtoehdoista saattoi valita useamman kuin yhden ja joukossa oli use-

amman rodun kanssa toimivia vastaajia.  

 

 
 

Kuvio 3. Vastaajien kiinnostuksen jakautuminen roduittain. 

10.4 Opinnot hevosalalla 

Kyselyssä selvitettiin vastaajien taustoja myös kysymyksellä ”Oletteko 

opiskelleet hevosalaa?”. Vastaajista lähes puolet eli 47 % (170) oli opis-

kellut alaa, 37 % (136) ei ollut opiskellut alaa ja 14 % (50) ilmoitti osallis-

tuneensa lyhytkursseille kuten valmentajakoulutukseen. Alle 2 % vastaa-

jista aikoi hakeutua opiskelemaan hevosalaa. Aineistoa tutkimalla selviää 

myös, että yli 82 % päätoimisesti hevosalalla työskentelevistä vastaajista 

on opiskellut hevosalaa.  

10.5 Hevoskasvatuksen kiinnostavuus 

Kyselylomake sisälsi kolme kysymystä koskien vastaajien aktiivisuutta 

kasvattajina ja onko hevoskasvatus heidän mielestään kiinnostavaa. Hip-

poksen tietokannan mukaan vastaajat siis oli merkitty rekisteriin vähintään 

yhden hevosen tai ponin kasvattajaksi, mutta kyselyssä heiltä vielä kysyt-

tiin olivatko he kasvattaneet hevosia. 356 vastasi kasvattaneensa hevosia 

ja seitsemän ei ollut kasvattanut hevosia. Voidaan olettaa, että nämä seit-

semän kieltävästi vastannutta eivät ole käytännön kasvatustyötä tehneet eli 

heidät olisi vain merkitty rekisteriin kasvattajaksi.  

15 % 
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Vastaajien aktiivisuutta kasvattajina selvitettiin tarkemmin kysymyksellä 

”Kasvatatteko aktiivisesti hevosia?” (kuvio 4). Eniten vastaajien joukossa 

oli satunnaisesti kasvattavia 42 %. Vastaajista kolmannes (33 %) ilmoitti, 

ettei tällä hetkellä kasvata hevosia. Vuosittain hevosia kasvattavia vastaa-

jia oli 25 % eli neljännes vastaajista.  

 

Kuvio 4. Kasvatatteko aktiivisesti hevosia? 

Kyselyssä selvitettiin myös miten hevoskasvatus on kiinnostavaa. Kasva-

tus on kiinnostavaa harrastuksena vastaajista 84 % mielestä. Elinkeinona 

se on kiinnostavaa vastaajista vain 10 % mielestä ja mahdollisesti kiinnos-

tavana kasvatuksen näkee 6 % vastaajista. Alle prosentti vastaajista ei pi-

tänyt kasvatusta lainkaan kiinnostavana.  

 

Ristiintaulukoimalla ”Kasvatatteko aktiivisesti hevosia?” kysymyksen 

vastauksia saadaan selville, että yli 30-vuotiaat vastaajat ovat aktiivisimpia 

kasvattajia, toki he ovat myös lukumäärältään suurin vastaajaryhmä tässä 

tutkimuksessa. Yli 30-vuotiaista vastaajista 45 % ilmoitti kasvattavansa 

satunnaisesti hevosia, kun muiden ikäryhmien yhteenlaskettu tulos on 37 

% satunnaisesti kasvattavia vastaajia (taulukko 3). Alle 30-vuotiaista vas-

taajista enemmistö (44 %) vastasi, ettei tällä hetkellä kasvattanut hevosia. 

Yli 30-vuotiaiden vastaajien joukossa oli lähes yhtä paljon vuosittain kas-

vattavia (28 %) kuin niitä, jotka eivät tällä hetkellä kasvata (26 %).  

 

Taulukko 3. Vastaajien aktiivisuus kasvattajina. 

 

Vastaajan ikä Ei tällä het-

kellä kasvata 

Kasvattaa 

satunnaisesti 

Kasvattaa 

vuosittain 

Ei vastannut 

kysymykseen 

alle 30-

vuotiaat yh-

teensä 

44 % 37 % 19 % 0 % 

yli 30-

vuotiaat  

26 % 45 % 28 % alle 1 % 
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En tällä hetkellä
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10.6 Jalostusorganisaatiossa toimihenkilönä toimiminen 

Nuorille kasvattajille tarjottavan koulutuksen toivotaan lisäävän mielen-

kiintoa jalostusorganisaatioiden kuten Suomen Hippoksen tai rotuyhdis-

tyksen toimihenkilötehtävissä toimimiseen. Tässä kyselyssä haluttiin sel-

vittää olisiko kohderyhmällä kiinnostusta toimihenkilötehtäviin. Toimi-

henkilönä toimimisesta mahdollisesti kiinnostuneita oli 43 % vastaajista 

eli enemmistö vastanneista. Kysymykseen vastasi myöntävästi 27 % vas-

taajista ja 30 % vastaajista ei ollut kiinnostunut toimihenkilötehtävistä. 

Vertailemalla hevosalalla työskenteleviä tai muilla aloilla työskenteleviä 

ei voi tehdä johtopäätöstä, että jokin ryhmä olisi enemmän kiinnostunut 

toimihenkilö tehtävistä kuin muut. 

10.7 Hevoskasvattajan kouluttautumismahdollisuudet  

Kyselyyn vastanneista enemmistön eli 54 prosentin mielestä hevoskasvat-

tajan kouluttautumismahdollisuudet Suomessa ovat välttävät. 24 % vastaa-

jista näkee kouluttautumismahdollisuudet hyvinä, 22 % huonoina ja alle 

yksi prosentti vastaajista mieltää ne erinomaisiksi. Tulosten perusteella 

koulutustoimintaa täytyy kehittää. 

 

 

Kuvio 5. Tyytyväisyys kasvattajien kouluttautumismahdollisuuksiin Suomessa. 

10.8 Nuoret kasvattajat -kilpailutoiminta 

Kuten oppilaitoksille suunnatussa kyselyssä selvitettiin myös nuorten kas-

vattajien kohderyhmältä lisäisikö kilpailutoiminta koulutuksen kiinnosta-

vuutta. Kilpailutoiminnalla tarkoitetaan jäsenten, oppilaitosten tai Young 

Breeders -ryhmien välisiä kilpailuja. Ylivoimaisen enemmistön 69 % mie-

lestä kilpailuun osallistuminen lisäisi mahdollisesti kiinnostusta osallistua 

koulutukseen. Vastausvaihtoehdon ”kyllä” valitsi 29 % vastaajista ja vas-

taajista 11 % valitsi vastausvaihtoehdon ”ei”.  
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10.9  Koulutusmuodot ja käsiteltävät aihepiirit 

Kyselylomakkeen viimeisissä monivalintakysymyksissä selvitettiin, mil-

laiset koulutusmuodot sekä aihepiirit kiinnostaisivat kohderyhmän nuoria 

kasvattajia. Näihin kysymyksiin vastaajien oli mahdollisuus valita useam-

pi kuin yksi vastausvaihtoehto. Vastaajien mielestä kiinnostavimpia koulu-

tusmuotoja olisivat kurssipäivät (32 %), joissa jokin aihepiiri käsiteltäisiin 

sekä teoriassa että käytännössä, ja vierailut kasvatustalleille tai näyttelyi-

hin (26 %). Kolmanneksi kiinnostavin vaihtoehdoista oli ulkomaille suun-

tautuvat opintomatkat (19 %). Verkkopohjaiset koulutukset sekä pitkäkes-

toisemmat kurssikokonaisuudet kiinnostivat myös osaa vastaajista (kuvio 

6). 

 

 

Kuvio 6. Vastaajia kiinnostavat koulutusmuodot. 

Nuoret kasvattajat -koulutuksissa käsiteltäviksi aihepiireiksi ehdotetuista 

vaihtoehdoista vastaajat saattoivat valita useamman kuin yhden kiinnosta-

van vastausvaihtoehdon. Kaikki vastausvaihtoehdot keräsivät melko tasai-

sesti kannatusta vastaajilta (kuvio 5), mutta orivalintojen tekeminen jalos-

tusta ajatellen (27 %) sekä siitostammojen ja varsojen terveydenhoito (25 

%) olivat vastaajien mielestä kiinnostavimmat aihepiirit. Seuraavaksi kiin-

nostavin aihepiiri oli hevosen rakenteen arvostelu ja siihen liittyvä termis-

tö (19 %) ennen nuoren hevosen koulutusta (18 %). Vähiten vastaajat oli-

vat kiinnostuneita hevosen esittämisestä arvostelulautakunnalle (11 %).  
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Kuvio 7. Vastaajia kiinnostavat aihepiirit. 

10.10  Vastaajien ajatuksia uudesta toimintamallista 

Kyselyn loppuun vastaajat saattoivat kirjoittaa vapaasti omia ajatuksiaan 

kyselystä ja esitetystä toimintamallista. Vastauksia tuli paljon ja joukossa 

oli myös hyvin pitkiä kirjoituksia. Yhteenvetona voidaan kirjoituksien pe-

rusteella todeta, että kysely sai positiivisen vastaanoton ja uusi kasvattaji-

en toimintamalli nähtiin tarpeellisena sekä kiinnostavana. Kirjoituksissa 

mainittiin myös yleisesti heikko taloustilanne, joka laskee mielenkiintoa 

hevoskasvatusta kohtaan. Lisäksi Suomen Hippokselta ja muilta tahoilta 

toivottiin lisää rahallista tukea hevoskasvatuksen harjoittamiseen. 

 

11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön osana suoritetun tutkimuksen perusteella Suomessa olisi 

kysyntää uudelle nuorille kasvattajille suunnatulle toiminnalle, jonka tar-

koituksena olisi lisätä kasvattajien tietoutta hevosjalostuksen ja käytännön 

kasvatustyön osalta. Vastaajajoukko koostui pääasiassa hieman vanhem-

mista vastaajista, mutta ilahduttavaa oli huomata, että kyselyyn vastasi 

myös alle 20-vuotiaita. Suomessa kasvatetaan vuosittain eniten lämminve-

risiä ravihevosia, joten tämän tutkimuksen tuloksia lukiessa ei ole yllättä-

vää, että suurin osa vastaajista on kiinnostunut ravihevosten kasvatuksesta. 

Myös ratsuhevosten ja ponien kasvattajat vastasivat aktiivisesti kyselyyn. 

Kyselyn tuloksia voidaan pitää kattavina ja ne kuvastavat suomalaisen he-

voskasvatuksen tilaa. 

 

Tutkimuksen perusteella kasvattajien joukossa eniten kiinnostusta herät-

täisivät kurssipäivät, joissa jokin hevoskasvatukseen liittyvä aihe käsitel-

lään sekä teoriassa että käytännössä. Ravi- ja ratsukasvattajille toivottiin 

omia toimintamalleja. Erityisesti ratsukasvattajat toivoivat kommenteis-
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saan enemmän yhteistyötä ulkomaalaisten kantakirjojen ja kouluttajien 

kanssa. Myös siitostammojen ja varsojen perushoito koettiin tärkeäksi tu-

levissa koulutuksissa käsiteltäväksi aiheeksi. Kasvattajien tämän hetkisiä 

kouluttautumismahdollisuuksia pidettiin välttävinä, joten tarvetta uusille 

tilaisuuksille on. 

 

Oppilaitosten edustajilta saatiin vastauksia melko kattavasti, koska lähes 

kaikista Suomessa toimivista hevosalan opintoja tarjoavista oppilaitoksista 

saatiin vastauksia. Hyvän lisän vastaaja ryhmään toivat myös ammattikor-

keakoulujen vastaukset. Suunnitteilla olevan koulutusmallin kannalta on 

tärkeää kuunnella myös oppilaitoksia, koska siellä koulutetaan tulevaisuu-

den ammattilaisia kaikille hevostalouden aloille. Oppilaitoksilla on tiedos-

sa millä tasolla hevosalalle pyrkivät ovat tiedoiltaan ja taidoiltaan. 

Useimmilla oppilaitoksilla on myös tarjota puitteet sekä hevosmateriaalia 

nuorten kasvattajien koulutuksien järjestämiseen. Oppilaitosten edustajien 

mielestä tärkeinä aiheina koulutuksissa käsiteltäväksi nousivat nuorten he-

vosten käsittely, jalostustietouden lisääminen sekä kasvatuksen taloudel-

listen tekijöiden tarkastelu.  

 

Nuorten kasvattajien vastauksissa yleisesti huono taloustilanne nostettiin 

myös esille. Eniten vastaajien joukossa oli satunnaisesti hevosia kasvatta-

via henkilöitä. Suurin osa vastaajista ei myöskään työskentele hevosalalla. 

Yleisesti heikosta taloustilanteesta johtuen kasvattajat luultavasti ovat 

kiinnostuneita hevoskasvatuksesta harrastuksena enemmän kuin elinkei-

nona. Kasvattajat toivoivat myös enemmän rahallista tukea toiminnalle. 

 

Uutta kasvattajien koulutusmallia ei tulisi vastaajien mielestä rajata vain 

nuorille kasvattajille. Vastaajien joukossa oli useampia, jotka mielsivät it-

sensä liian vanhoiksi soveltuakseen kohderyhmään, mutta olisivat erittäin 

kiinnostuneita osallistumaan toimintaan. Kaiken ikäisten kasvattajien tie-

don lisääminen nähtiin tärkeäksi, vaikka tulevaisuuden hevoskasvatus on-

kin nuorempien kasvattajien harteilla. Tämä kuvaa myös muissa tutkimuk-

sissa ilmennyttä hevoskasvattajien koulutuspalveluiden puutteellisuutta. 

Uudessa koulutusmallissa tämä tulee ottaa huomioon, jotta Nuoret kasvat-

tajat -toiminta palvelisi suomalaisen hevoskasvatuksen kehittymistä mah-

dollisimman laajasti. 

 

12 EHDOTUS SUOMEEN SOVELTUVASTA TOIMINNASTA 

12.1 Kohderyhmä 

Toiminta ja koulutustarjonta olisi suunnattu hevoskasvatuksesta harrastuk-

sena tai elinkeinona kiinnostuneille harrastajille, opiskelijoille sekä alalla 

työskenteleville. Ravihevosista kiinnostuneille luotaisiin heille kiinnosta-

vaa toimintaa. Ratsujen tai ponien kasvatuksesta kiinnostuneille kasvatta-

jille luotaisiin omanlaista toimintaa tavoitteena saada tulevaisuudessa 

edustus Young Breeders -kilpailuun. Suunniteltaessa Suomeen soveltuvaa 

koulutusmallia ei toimintaan kannattaisi alkuvaiheessa asettaa mitään eh-

dotonta yläikärajaa osallistujille. Kaikki yli 16-vuotiaat hevoskasvatukses-
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ta kiinnostuneet edustavat sopivaa kohderyhmää toiminnalle. Toimintaan 

osallistumisen edellytyksenä ei tulisi olla hevosen omistaminen tai aikai-

sempi kokemus kasvatustyöstä.  

 

Toimintaa suunniteltaessa on lisäksi otettava huomioon eri puolilla maata 

asuvat osallistujat, joten koulutuksia olisi tarpeen toteuttaa eri puolilla 

Suomea, jotta pitkä välimatka ei nostaisi kynnystä ottaa osaa toimintaan. 

Esimerkiksi ravinuorten verkosto käsittää useita ratoja ympäri Suomen, 

jolloin mahdollisimman moni nuori saa mahdollisuuden kehittää ravihar-

rastustaan. 

12.2 Yhteistyötahot 

Suomen Hippos, joka ylläpitää Suomessa kantakirjoja sekä toimii raviur-

heilun keskusjärjestönä, olisi päävastuussa uudesta koulutustoiminnasta 

yhteistyössä esimerkiksi Ratsujalostusliiton, hevosjalostusliittojen sekä ra-

vinuorten kanssa. Muita tärkeitä tahoja yhteistyön kannalta olisivat he-

vosalan oppilaitokset, joista esimerkiksi Hevosopistolla on vuosien koke-

mus hevoskasvatuksesta ja yhteistyötä ulkomaalaisten ammattilaisten 

kanssa. Yhteistyö myös ulkomaalaisten kantakirjojen kanssa olisi tärkeää 

kasvattajien ja kasvatuksen laadun kehittämisen kannalta. 

 

Hevosjalostusliittojen sekä Hippoksen järjestämät näyttelyt ja kantakir-

jaustilaisuudet toimisivat hyvinä koulutustapahtumina, jos esimerkiksi yk-

si arvostelulautakunnan jäsenistä kertoisi kasvattajille hevosten arvostelun 

kannalta tärkeistä seikoista, pisteiden määräytymisestä sekä omasta toi-

menkuvastaan prosessissa. Tällöin saataisiin nuoremmat kasvattajat kiin-

nostumaan mahdollisesti myös toimihenkilötehtävistä. Nuorille ratsuille 

suunnattua Kyvyt esiin -tapahtumaa ja vuosittaista Laatuarvostelua voisi 

hyödyntää ratsuhevosten kasvatuksesta kiinnostuneiden koulutukseen. 

12.3 Sopivat koulutusmuodot 

Esimerkki Nuoret kasvattajat -toiminnan vuosisuunnitelmaksi (taulukko 

4). Koulutuspäivien teemat olisi hyvä sovittaa vuoden aikaan sopivaksi, 

kuten orivalinnat keväällä ennen astutuskautta. Tähän esimerkkiin ei ole 

eritelty ravi- tai ratsuhevosiin painottuvaa toimintaa, koska toiminnan pe-

rusmallin ollessa selvillä voidaan sisältöä ja yhteistyökumppaneita luon-

nollisesti muokata sen mukaan, kumpaan lajiin suuntautuneita osallistujat 

ovat. Aihepiirit ehdotuksiin on poimittu nuorten kasvattajien mielipiteiden 

perusteella. Joistain aihepiireistä voi myös kehittää pitkäkestoisempia 

kurssikokonaisuuksia tai luentosarjoja. Kurssipäivät olivat kuitenkin suo-

situin koulutusmuoto nuorten kasvattajien kyselyssä. 
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Taulukko 4. Ehdotus Nuoret kasvattajat –toiminnan vuosisuunnitelmaksi. 

 Koulutuksen aihe 

Kevät - oriin valinta 

- siitostammojen ja varsojen 

hoito  

Kesä - vierailu kasvattajan luokse, si-

sältäen varsojen arviointia 

- nuoren hevosen valmistelemi-

nen ikäluokkakilpailuun 

Syksy - rakenteen arvostelu ja hevosen 

esittäminen lautakunnalle 

- urheiluhevosen kasvattaminen 

ja lajinmukainen valmennus 

Talvi/ alku kevät - vierailu ulkomaille esimerkiksi 

oriiden arvostelutapahtumaan 

- jalostukseen soveltuvien tam-

mojen valinta 

 

 

12.4 Kilpailutoiminta 

Nuorten ratsukasvattajien osalta asettaisin tavoitteeksi, että suomalainen 

Nuoret kasvattajat -joukkue kilpailisi riittävät taidot saavutettuaan Young 

Breeders -kilpailussa. Toimintamallin vakiintuessa hevosalan oppilaitoksia 

olisi Ruotsin mallin mukaisesti tarpeellista saada mukaan toimintaan ja 

kehittää myös kilpailutoimintaa, jonka puitteissa nuoret kasvattajat voisi-

vat harjoitella Young Breeders -kilpailua varten. Hevosten arvostelua olisi 

hyvä harjoittaa esimerkiksi näyttelyiden ja Kyvyt esiin -tilaisuuksien yh-

teydessä jonkin kokeneemman toimihenkilön johdolla. 
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Liite 1 

 

WEBROPOL KYSELYLOMAKE OPPILAITOKSILLE 

 

 

 

Kysely "Nuoret kasvattajat" -toiminnasta oppilaitoksille 

Tämä kysely on osa Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijan Kaisa Helpiön 

opinnäytetyötä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Suomen Hippos. Kyselyn tarkoi-

tuksena on selvittää hevostalouden opetusta tarjoavien oppilaitosten kiinnostusta ”Nuo-

ret kasvattajat” -toiminnan järjestämiseen tai hyödyntämiseen opetuksessa. 

 

”Nuoret kasvattajat” -toiminnan tavoitteena on kerätä hevoskasvatuksesta ja -

jalostuksesta kiinnostuneita 18 - 35-vuotiaita hevosharrastajia tai hevosalan toimijoita 

yhteen. Vuosittaisiin tapahtumiin kuuluu näyttelyiden seuraamista, hevosten arvioinnin 

harjoittelua, tallivierailuja sekä mahdollisesti vierailu toisessa maassa toimivan nuoret 

kasvattajat ryhmän luokse. Ryhmät toimivat yleensä kantakirjojen alaisuudessa ja tii-

viissä yhteistyössä edustettavan kantakirjan kanssa. ”Nuoret kasvattajat” -toimintaa löy-

tyy jo ympäri maailmaa. Joka toinen vuosi järjestetään WBFSH (The World Breeding 

Federation for Sport Horses) jäsenkantakirjojen nuorten kasvattajien väliset kilpailut. 

Kilpailu koostuu teoriakokeesta, rakennearvostelusta, irtohypytyksen tai vapaana esitet-

tyjen liikkeiden arvioinnista sekä hevosen esittämisestä maasta käsin. Toistaiseksi 

”Nuoret kasvattajat” - toimintaa on lähinnä ratsu- ja ponikasvattajille. Opinnäytetyössä 

keskitytään Hollannissa ja Ruotsissa toimivien ryhmien tutkimiseen ja pyritään tuotta-

maan selvitys Suomeen soveltuvasta mallista, josta voivat hyötyä niin ratsu- kuin ravi-

hevoskasvattajat. 

 

”Nuoret kasvattajat” -toiminnalla on tarkoitus saada uusia kasvattajia kiinnostumaan 

alasta sekä varmistaa laadukkaan kotimaisen hevoskasvatuksen jatkuvuus. Tulevaisuu-

dessa mallin toivotaan olevan kaikkien hevoslajien ja hevosurheilun lajien harrastajien 

käytettävissä. ”Nuoret kasvattajat” -toiminta toimisi jatkossa myös väylänä niille nuoril-

le aikuisille, joilla on kiinnostusta esimerkiksi hevosjalostusliittojen toimihenkilötehtä-

vissä tai arvostelulautakunnassa toimimiseen. 

 

1. Vastaajan nimi ja oppilaitos * 

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________

_ 

_______________________________________________________________ 
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2. Onko edustamallanne oppilaitoksella aktiivista hevoskasvatustoimintaa? * 

   Kyllä 
 

   Ei tällä hetkellä 
 

   On aikaisemmin ollut 
 

 

 

 

 

3. Löytyisikö oppilaitoksesta kiinnostusta edellä mainitun toiminnan hyödyntä-

miseen omille opiskelijoille? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   Mahdollisesti 
 

 

 

 

 

4. Olisiko oppilaitoksella kiinnostusta osallistua "Nuoret kasvattajat" -toiminnan 

kehittämiseen ja käynnistämiseen? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   Mahdollisesti 
 

 

 

 

 

5. Voisiko "Nuoret kasvattajat" -toiminta mielestänne sisältyä opetussuunnitel-

man määrittelemiin opintoihin? * 

   Kyllä, pakollisena kaikille opiskelijoille 
 

   Kyllä, vapaa valintaisina opintoina 
 

   Ei 
 

   Mahdollisesti 
 

 

 

 

 

6. Olisiko oppilaitoksella halukkuutta toimia nuoret kasvattajat koulutuksien tai 

tilaisuuksien järjestäjänä? * 

Osallistujina olisi niin opiskelijoita kuin oppilaitoksen ulkopuolelta tulevia osallistujia, 
jolloin toiminta ei olisi opetussuunnitelmaan sisällytettyä. 

 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   Mahdollisesti 
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7. Minkälaista koulutusta näkisitte olevan tarpeellista järjestää nuorille kasvatta-

jille? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

8. Olisiko oppilaitoksella kiinnostusta opiskelijoiden ja oppilaitosten väliseen 

"Nuoret kasvattajat" -kilpailuun? * 

Esimerkiksi Ruotsissa on tänä vuonna käyty ensimmäiset "Nuoret kasvattajat" kilpailut 
hevostalouden opetusta tarjovien oppilaitosten välillä. Kilpailu koostui samoista teh-
tävistä, kuin kansainvälinen joka toinen vuosi järjestettävä Young breeders -kilpailu. 

 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   Mahdollisesti 
 

 

 

 

 

9. Olisiko teillä näkemystä tai ideoita, mitä muuta nuoret kasvattajat toimintaan 

voisi sisällyttää edellä mainitun lisäksi? * 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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WEBROPOL KYSELYLOMAKE NUORILLE KASVATTAJILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysely nuorille kasvattajille uuden koulutusmallin kiinnostavuudesta 

Tämä kysely on osa Hämeen ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijan Kaisa Helpiön 

opinnäytetyötä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Suomen Hippos. Kyselyn tarkoi-

tuksena on selvittää kohderyhmän kiinnostusta uuteen hevoskasvatukseen keskittyvään 

koulutustoimintaan. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään opinnäytetyön lähdemateriaalina. 

”Nuoret kasvattajat” -toiminnan tavoitteena on kerätä hevoskasvatuksesta ja -jalostuksesta 

kiinnostuneita 18 - 35-vuotiaita hevosharrastajia tai hevosalan toimijoita yhteen. Vuosittai-

siin tapahtumiin kuuluu näyttelyiden seuraamista, rakennearvostelun harjoittelua, tallivie-

railuja, kokeneiden kasvattajien tapaamisia sekä mahdollisesti vierailu toisessa maassa 

toimivan "Nuoret kasvattajat" -ryhmän luokse. Ryhmät toimivat yleensä kantakirjojen alai-

suudessa ja tiiviissä yhteistyössä edustettavan kantakirjan kanssa. ”Nuoret kasvattajat” -

toimintaa löytyy jo ympäri maailmaa. Joka toinen vuosi järjestetään WBFSH (The World 

Breeding Federation for Sport Horses) jäsenkantakirjojen nuorten kasvattajien väliset kil-

pailut. Kilpailu koostuu teoriakokeesta, rakennearvostelusta, irtohypytyksen tai vapaana 

esitettyjen liikkeiden arvioinnista sekä hevosen esittämisestä maasta käsin. Toistaiseksi 

”Nuoret kasvattajat” - toimintaa on lähinnä ratsu- ja ponikasvattajille. Opinnäytetyössä 

keskitytään Hollannissa ja Ruotsissa toimivien ryhmien tutkimiseen ja pyritään tuottamaan 

selvitys Suomeen soveltuvasta mallista. "Nuoret kasvattajat" –toimintamalli on tavoitteena 

saada käytäntöön Suomessa sekä ratsu- että ravihevosten kasvatuksessa. 

”Nuoret kasvattajat” -toiminnalla on tarkoitus saada uusia kasvattajia kiinnostumaan alasta 

sekä varmistaa laadukkaan kotimaisen hevoskasvatuksen jatkuvuus. ”Nuoret kasvattajat” -

toiminta toimisi jatkossa myös väylänä niille nuorille aikuisille, joilla on kiinnostusta esi-

merkiksi hevosjalostusliittojen toimihenkilötehtävissä tai arvostelulautakunnassa toimimi-

seen. 
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1. Vastaajan ikä: * 

 16 - 20 vuotta 
 

 20 - 24 vuotta 
 

 24 - 28 vuotta 
 

 yli 30 vuotta 
 

 

 

 

 

2. Työskentelettekö hevosalalla? * 

 Kyllä, päätoimisesti 
 

 Kyllä, sivutoimisesti 
 

 En 
 

 Olen aiemmin työskennellyt 
 

 

 

 

 

3. Oletteko kiinnostuneet; * 

 Ravihevosten kasvatuksesta 
 

 Ratsuhevosten kasvatuksesta 
 

 Ponien kasvatuksesta 
 

 Muiden rotujen kasvatuksesta 
 

 

 

 

 

4. Minkä rotuisten hevosten parissa toimimiseen työnne tai harrastuksenne painottuu? * 

 Suomenhevosratsujen 
 

 Suomenhevosravureiden 
 

 Lämminveristen ravihevosten 
 

 Ratsujen (FWB tai muu) 
 

 Ponien 
 

 

Muu 

________________________________ 
 

 

 

 

 

5. Oletteko opiskelleet hevosalaa? * 
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 Kyllä 
 

 En 
 

 Aion hakeutua opiskelemaan 
 

 Olen osallistunut lyhytkursseille (valmentajakoulutus tms.) 
 

 
 

 

 

6. Oletteko kasvattaneet hevosia? * 

 Kyllä 
 

 En 
 

 

 

 

 

7. Kasvatatteko aktiviisesti hevosia? 

 Kyllä, vuosittain 
 

 Kyllä, satunnaisesti 
 

 En tällä hetkellä 
 

 

 

 

 

8. Onko hevoskasvatus mielestänne kiinnostavaa? * 

 Kyllä, harrastuksena 
 

 Kyllä, elinkeinona 
 

 Ei lainkaan 
 

 Mahdollisesti 
 

 

 

 

 

9. Löytyisikö teiltä kiinnostusta ryhtyä toimihenkilöksi jalostusorganisaatiossa (Hippos, hevosjalos-

tusliitot, rotuyhdistykset)? * 

Nuoret kasvattajat –toiminnan yhtenä tavoitteena olisi löytää uusia toimihenkilöitä jalostusorganisaatioissa nykyisten 
osaajien jatkajiksi tulevaisuudessa. Toimintaan osallistuminen ei suoranaisesti toisi pätevyyttä esimerkiksi näyttelylauta-
kunnassa toimimiseen, mutta toimisi väylänä eteenpäin kiinnostuneille. 

 

 Kyllä 
 

 Ei 
 

 Mahdollisesti 
 

 

 

 

 

10. Millaiset ovat mielestänne hevoskasvattajan kouluttautumismahdollisuudet Suomessa? * 

 Erinomaiset 
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 Hyvät 
 

 Välttävät 
 

 Huonot 
 

 

 

 

 

11. Lisäisikö mielestänne "Nuoret kasvattajat" -kilpailun järjestäminen kiinnostusta koulutukseen 

osallistumiselle? * 

Ulkomailla jo kauemmin toiminnassa olleet nuorten kasvattajien ryhmät kilpailevat joka toinen vuosi 
paremmuudestaan esimerkiksi rakennearvostelussa sekä hevosen esittämisessä maastakäsin. Kilpailuja 
nuorten kasvattajien keskuudessa voitaisiin järjestää kotimaassa ja parhaiten menestyneet osallistu-
jat voisivat ottaa osaa kansainväliseen Young breeders –kilpailuun. 

 

 Kyllä 
 

 Ei 
 

 Mahdollisesti 
 

 

 

 

 

12. Minkä tyyppiset koulutustapahtumat tai –muodot näkisitte kiinnostavina? * 

 Kurssipäivät, joissa käsitellään eri aihealueita teoriassa sekä käytännössä 
 

 Pidempi kestoiset kurssikokonaisuudet 
 

 Verkkopohjaiset koulutukset 
 

 Vierailut kasvatustalleille tai näyttelyihin 
 

 Ulkomaille suuntautuvat opintomatkat 
 

 

 

 

 

13. Mitkä seuraavista aihealueista näkisitte kiinnostavina tai sopivina "Nuoret kasvattajat" -

tilaisuuksissa käsiteltäviksi? * 

 Siitostammojen ja varsojen terveydenhoito 
 

 Nuoren hevosen koulutus 
 

 Hevosen esittäminen arvostelulautakunnalle 
 

 Hevosen rakenteen arvostelu ja siihen liittyvä termistö 
 

 Orivalintojen tekeminen jalostusta ajatellen 
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14. Ajatuksianne "Nuoret kasvattajat" -toiminnasta 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 Vahvista vastausten lähetys 
 

 

 

 

 


