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Kimppaomistaminen
puhutti
Vermossa
Uudenmaan hevosenomistajayhdistys ULHO ja Vermon ravirata
olivat järjestäneet derbyaamuksi
hevosten omistamiseen liittyvän
seminaarin. Nimekäs panelistien
joukko veti paikalle toista sataa
kiinnostunutta.
Seminaarissa olivat itse asiassa kuultavina valmentajat Timo
Nurmos ja Pekka Korpi, Vermon
hallituksen jäsen, europarlamentaarikko Timo Soini, Derbynkin
voittanut hevosenomistaja Reima
Kuisla sekä järjestäjien edustajina
Vermon varapuheenjohtaja Antti
Savolainen ja ULHO:n puheenjohtaja Jarkko Lehtinen.
Päivän kysymyksiin saatiin siis
näkökulmia monesta suunnasta.
Eniten puhuttiin hevosten kimppaomistamisesta, jota kaikki pitivät hyvänä omistamisen muotona.
Kimpassa kustannuksia voidaan
jakaa, mutta elämyksiä moninkertaistaa. Kaksin verroin kivaa on silloin, kun kimpalle luodaan jo ennakkoon selvät pelisäännöt, sillä
on hyvä vetäjä ja kimppa koostuu
hyvin keskenään toimeen tulevista jäsenistä.
Timo Nurmos kertoi, että Ruotsissa kimppaomistamisen kehittämiseen on panostettu paljon,
koska niiden avulla lajin pariin
voidaan vetää aivan tavallisia katujen tallaajia. Innostus asiaan on
ollut suurta.
Timo Soini kertoi olevansa mukana A.T. Velin nelivuotiaan pikkuveljen A.T. Vihtorin omistajaporukassa ja viihtyvänsä siinä
hyvin.
”Hyvä yhteishenki on tärkeä asia
samoin kuin se, että kimpalla on
kärsivällisyyttä ja se antaa hevosen
valmentajalle työrauhan. Kimppojen kautta voidaan päästä kansan
syviin riveihin, mutta silti tarvitaan myös personoitua hevosten
omistamista ja sen kautta syntyviä legendoja ja tarinoita”, Soini
katsoi.
Reima Kuislan mielestä kim-

Hevonen ei saa ensi vuonna kilpailla raviradoilla ilman rokotusta.

Vain rokotetuilla
kilpailuoikeus
ensi vuonna
Hevosen omistaminen porukassa voi olla erityisen hauskaa. Derbyvoittaja Target Hossin omistajat
näyttävät mallia.

pan purkaminen tarvittaessa on
yksinkertaista: Myydään porukkahevonen tai ostetaan haluton
osakas ulos.
”Tämä on toiminut ainakin niissä pienemmissä porukoissa, joissa
itse olen ollut mukana. Kimpasta
pitäisi löytyä järkevää realistista
ajattelua jo perustamisvaiheessa.
On varauduttava siihenkin, etteivät asiat mene suunnitelmien mukaan ja pettymyksiä voi tulla. Se
kuuluu lajiin ja ratkaisuja tehtäessä enemmistön ääni ratkaisee”,
hän tuumi.
Kuislan mielestä paikallisten
hevosseurojen pitäisi työskennellä enemmän hevosten omistamisen edistämiseksi mm. kimppojen
kautta, ”koska se on paljon olennaisempaa kuin perinteinen riimujen jako”.

Omistajan asema
Myös valmennusmaksuista puhuttiin. Korven tallissa verollinen taksa on 920 euroa kuussa ja hinta
kaikille hevosille sama. Nurmoksella hinta on varsojen osalta sa-

maa tasoa, mutta sen päälle tulee
vero ja hintaa on porrastettu sen
mukaan, onko kysymyksessä varsa
vai kilpahevonen. Valmennustallin
osuus hevosen voittamista palkinnoista on 15 %, josta lainakuski vie
oman osuutensa.
”Ennen valmentajan osuus oli
Ruotsissa 8 - 10 %, mutta nyt se
on melkein kaikilla treenareilla 15
%. Ranskassa prosentti on kai aika
yleisesti 20”, Nurmos tiesi.
Hänen mukaansa jo opetuslähdön suorittaminen ja siitä saatava
20 000 kruunun palkkio on Ruotsissa vähintään yhtä kova juttu
kuin ensimmäinen startti.
”Sitä odotetaan ja se on suuri tapahtuma varsinkin kimppaomistajille. Ehkä siihen kannattaisi panostaa Suomessakin.”
Kuislan mielestä valmennustallin osuutta voisi nostaa 20
prosenttiin, jos sen takeena olisivat kunnolliset ja hyvin hoidetut
valmennuspaikat. Kun valmennus ei yleensä ole kannattavaa
puuhaa, siinä joudutaan helposti säästöihin hevosenomistajan

Väki liikkeellä verkossa eläinsuojeluasioissa
Kansalaisaktiivisuus on
johtanut Lääninhallituksen tutkimaan eläinsuojeluviranomaisten toimia
kahdessa eläinsuojelutapauksessa.
Keski-Suomen läänineläinlääkäri Markku Tikkanen on asetettu
hoitamaan asian virallinen koordinointi.
Justiceforall.suntuubi.com -sivuston luoja Leena Iivonen, nettikansalle tuttu nimimerkeillä Lappalainen ja MaggieH on yksi aktiiveista: hän on avannut suositut
nettisivut ja koonnut niille mittavan
aineiston koskien kyseisiä eläinsuo-

jelutapauksia.
Iivonen kuvailee itseänsä ”nettinörtiksi, jolla on 34 vuotta hevosharrastusta takanaan”.
”Ilman minkään näköistä kosketuspintaa eläinsuojeluun - sen
enempää suojelijana kuin tuomittunakaan- ennen kuin ryhdyin seuraamaan sivusta näitä kahta vireillä
olevaa eläinsuojeludraamaa ’Yövalo’ ja ’Sastamala’”, Iivonen huomauttaa.
”Aluksi sivusto tehtiin kokoamaan Sastamalan tapauksen ristiriitaisuudet yhteen paikkaan. Nyttemmin tarkoitus on tuoda esiin ja
herättää keskustelua myös muista
vastaavista tapauksista.”
”Jotta eläinsuojelutyötä pystyy
tekemään rakentavassa hengessä
on muistettava, että myös omistajan oikeusturva kuuluu oleellisena
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EU-tuet menevät jo
syyteharkinnassa
En ihmettele yhtään, jos hevostilalliset viettävät tämän päivän
Suomessa unettomia öitä eläinsuojelutarkastuksen pelossa.
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osana tähän. Omistajan on voitava
luottaa siihen, että hänen oikeusturvansa toteutuu.”
”Niin kauan kuin mielivaltaisuuteen ei kukaan puutu, ei rakentavalle työlle oikein ole otollista ilmapiiriä. Eläimenomistajat kaivavat astaloita esiin eläinsuojelutarkastajan esitellessä itsensä, koska
puskalennättimessä nämä tarinat
leviävät kuitenkin, sillä erotuksella,
että kukaan ei niitä koskaan selvitä”,
Iivonen näkee.
Kuinka paljon sivustollasi on ollut kävijöitä?
”Elokuussa latauksia on ollut yhteensä 71268, tiedostoja yhteensä
58526, sivuja 20425, vierailuja 4534
ja eri koneita yhteensä 2597.”
”Meitä tapauksista kiinnostuneita kansalaisia on huiman paljon ”,
toteaa Iivonen.

”Tapaus ’Yövalo’ toi tietoisuuteen
sen, että ihan kuka tahansa keskiverto hevosmies voi olla seuraavana
syytettyjen penkissä.” -LA

yhteisö on kerännyt parissa päivässä
jo yli 500 jäsentä: ”Ihan puhtaalta
pöydältä lähdetään pikkuhiljaa jatkamaan sellaista eläinsuojelutyötä mitä halusimme tehdä jo Esko
ry:ssä”, Kokko kertoo.
Tero Järvelä kertoo Esko ry:n toimivan edelleen: ”Muutamia jäseniä
on eronnut ja uusia tullut tilalle, jäsenmäärä on noin 200.”
Esko ry:ssä tämän hetkinen tilanne nähdään näin: ”Muutama henkilö käy herjauskampanjaa nimettömänä netissä. Se kertoo vain sen,
että jotain on saatu aikaiseksi”, Tero
Järvelä toteaa. ”Suomalainen oi-

keuslaitos tuskin tuomitsee ketään
syyttömästi, vaan näytön on rikosasioissa oltava kiistaton.”
Myös Esko ry:n toiminta on Lääninhallituksen tutkittavana, muun
muassa siksi, että yhdistys harjoitti
rahankeruuta vastoin lupaa internetissä, sekä eri tilille, mille lupa
oli saatu.
Yhdistystä käskettiin lopettamaan luvaton toiminta. Sanktioita jo tapahtuneesta toiminnasta
ei yhdistykselle kuitenkaan Lääninhallituksen mukaan ole koitumassa: ”Periaatteessa mikä tahansa yhdistys voi teoriassa kerätä rahaa internetissä niin kauan
kuin sitä ei huomata. Missä ta-

hansa muussakin toiminnassa voi
menetellä vastoin sääntöjä ja määräyksiä, koska ei kaikkea tekemistä
voida valvoa”, toteaa asiasta kuivasti
Lääninhallituksen lakimies Paavo
Kokkarinen.
Esko ry ei myöskään ole toimittanut rahankeräyslain (18. pykälä)
edellyttämiä tietoja yhdistysrekisteriin. Kyseisessä rekisterissä oli vanhentuneet ja sitä kautta virheelliset
hallituksen kokoonpanotiedot aina
viime heinäkuun lopulle asti.
”Heidän lupansa päättyy joka tapauksessa marraskuussa. Ennen uusia lupien myöntämisiä nämä asiat
selvitetään”, Kokkarinen toteaa puhelimessa. -LA

Tarkastuksella voi olla niin tyrmäävän järeät seuraamukset , ettei
voi kuin toivoa, että primaarilainsäädännön keskeisimpiin periaatteisiin kuuluva suhteellisuusperiaate pidetään visusti mielessä.
Suhteellisuusperiaatteella tarkoitetaan, että viranomaisen toiminta
on mitoitettava oikein. Asiakkaan
oikeuksiin ei saa puuttua sen enempää kuin on lakisääteisten tehtävien

suorittamiseksi tarpeen.
Eläinsuojelurikkomus, jonka
tuomion voi saada vaikkapa puutteellisesta valaistuksesta tai jatkojohdon käyttämisestä ei ole ”vain”
eläinsuojelurikkomus.
Satasen sakosta voi koitua kymminien tuhansien eurojen seuraamukset. Vuonna 2007 tehdyn
päätöksen perusteella kansallisten
kotieläintukien ja EU:n eläinpalk-

kioiden maksatus TE-keskuksessa keskeytetään jo syyteharkinnan aikana, poliisin esitutkinnan
jälkeen.
Lopullinen päätös tehdään, kun
tuomioistuin on tehnyt tapauksessa lainvoimaisen ratkaisun.
Tuomion tullessa jo maksetut
tuet peritään takaisin, korkojen
kanssa.

Esko ry:n rivit rakoilivat

Molemmissa yllä mainituissa tapauksissa asianosaisena ollut euralainen eläinsuojeluyhdistys Esko ry
joutui kriisiin.
Mediamylläkän jälkeen yhdistyksen hallituksen jäsenet ja yhdistyksen eläinkodin työntekijät erosivat.
Elokuussa jäsenille pidetyn ”hätäkokouksen” seurauksena hallituksesta vain puheenjohtaja Tero Järvelä ja Tanja Koski jäivät jäljelle.
Ex-eskolaisten Harri Kokon ja
Tuula Murron aloitteesta vireillä on
uusi eläinsuojeluyhdistys nimeltään
Eläinten hyväksi. Yhdistystä ei vielä
virallisesti ole, mutta sen Facebook-

vahingoksi.
Seminaarissa heitettiin ilmaan
ajatus ”kimppaklinikoiden” perustamisesta, joiden avulla kimppaomistamiseen liittyviä asioita
voitaisiin ihmisille esitellä.
”Idea on hyvä, ja itse asiassa
olemme ULHO:ssa ajatelleet seuraavan tilaisuuden aiheeksi juuri
sitä”, Jarkko Lehtinen kertoi.
Lopuksi vertailtiin vielä hevosenomistajan asemaa Ruotsissa ja
Suomessa.
”Jos suomalainen hevonen starttaa vaikkapa Eskilstunassa, omistaja saa pääsyliput ja käsiohjelman
kotiinsa. Suomessa tätä ei tietääkseni tapahdu. Yleisestikin ottaen
Ruotsissa omistaja tuntee itsensä
tärkeämmäksi kuin täällä”, Timo
Nurmos arvioi ja sai tukea Kuislalta.
”Hyvin pienin toimin ja kustannuksin sitä omistajaa voisi raveissa paremmin huomioida. Se
on enemmäkin kiinni asenteesta
kuin rahasta”, hän arveli.

Vuoden 2010 alusta alkaen vain
rokotetut hevoset voivat osallistua ravikilpailuihin. Ruotsissa rokotuspakko tulee voimaan jo tänä
syksynä 1.10. alkaen. Jos hevosta
ei vielä ole sääntöjen mukaan rokotettu, kannattaa perusrokotukset aloittaa mahdollisimman pian
ensi vuoden kilpailuoikeuden varmistamiseksi.
Rokotusohjelma aloitetaan kahdella perusrokotuksella. Toinen perusrokote annetaan 21 - 92 vuorokauden kuluttua ensimmäisen
rokotteen jälkeen. Hevonen saa
kilpailuoikeuden toisen perusrokotuksen jälkeen. Tämän jälkeen
tehosterokotus annetaan vuosittain.
Jos hevosella siis halutaan kilpailla
vuonna 2010, tulee sillä näkyä passissa merkinnät perusrokotuksista,
eikä viimeisestä rokotteesta saa olla
kulunut yli 12 kuukautta.
Hevoselle annetut rokotukset
merkitään ensisijaisesti hevospassiin, joka kulkee hevosen mukana
kilpailuissa. Rokotusmerkinnästä
täytyy ilmetä rokotuspäivämäärä,
käytetyn rokotteen nimi sekä rokotteen antaneen eläinlääkärin nimi ja allekirjoitus. Jos hevosella on
erillinen rokotuskortti, täytyy kortissa näkyä hevosen virallinen nimi.
Eläinlääkäri voi siirtää rokotustiedot myöhemmin rokotuskortista
hevospassiin.
Rokotteen aiheuttama dopingvaroaika kilpailuun osallistumiselle
on 4 vuorokautta (96 tuntia).

Steel Pepper
ja Steel Star
Tarvaiselle

Leena Iivonen
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Stig H Johanssonin valmennuksessa
Ruotsissa kilpailleet Steel Pepper ja
Steel Star ovat palanneet Suomeen.
Tolkkisen perheen omistamat sisarukset ovat siirtyneet Jouko Tarvaisen talliin Saarijärvelle.
Viime kaudella komeasti 100 000
euroa ansainnut kuusivuotias Steel
Pepper on ollut koko tämän kauden
sivussa kilparadoilta.
”Pepperistä ei tiedä, onko siitä
enää kilpahevoseksi”, Veikko Tolkkinen harmitteli. ”Siltä on nyt kahdesti hajonnut hankoside ja tällä
kertaa aika vaikeasta kohtaa. Odotukset ovat sen kohdalla aika mollivoittoiset. Luokkaa olisi, mutta
sehän ei auta, kun pitäisi myös pysyä terveenä.”
Nelivuotias Steel Star aloitti kautensa kesällä 1.13-tuloksilla, mutta

kahdesta viime kilpailustaan tammalla on hylkäykset.
”Starista ei myöskään ole tehty
päätöksiä, meneekö se siitokseen
vai ajetaanko vielä kilpaa. Se on
käynyt siellä aika lämpöisenä ja lisäksi nivelissä oli tulehdusta. Olin
joka tapauksessa ajatellut tuoda sen
talveksi Suomeen ja kun Pepperin
haku tuli eteen, oli sama ottaa tammakin samalla tänne, kun odotukset olivat joka tapauksessa matalat”,
Veikko Tolkkinen kertoi.
Suomessa Steel Pepper ja Steel
Star saavuttivat parhaat meriittinsä Esa Holopaisen valmennuksessa. Kaksi vuotta sitten Steel Pepper voitti nelivuotiaiden oriiden
ja ruunien Kasvattajakruunun ja
pikkusisko Steel Star kaksivuotiaiden tammojen vastaavan kilpailun. – V.T.

Liput salkoon
suomenhevoselle
Ensi sunnuntaina 6. syyskuuta vietetään jälleen valtakunnallista Suomenhevosen päivää ja keskusjärjestö Suomen Hippos suosittaa liputusta kansallishevosemme kunniaksi.
Suomenhevonen sai oman juhlapäivänsä rodun juhlavuonna 2007.
Suomenhevosen päivää vietetään
sunnuntaina Ypäjällä Suomenratsujen kuninkaalliset -tapahtumassa sekä ravitapahtumissa Forssassa,
Joensuussa ja Rovaniemellä.

Suomenhevosten
myyntitempaus
Kuopiossa
Pohjois-Savon Hevosjalostusliitto
ja Pohjois-Savon Hevosenomistajat
järjestävät yhteistyössä suomenhevosille tarkoitetun myyntitapahtuman Kuopion Sorsasalon raviradalla lauantaina 26.9. klo 12 alkaen.
Idea myyntiesittelyn järjestämiseen syntyi suomenhevosen verkostohankkeen aluepalaverissa. Palaverissa pohdittiin, kuinka suomenhevosia voitaisiin paremmin
markkinoida tuleviksi ravi- ja ratsuhevosiksi. Myyntiesittelyn tarkoituksena on tuoda esille suomenhevoskasvattajien tuloksia ja saada
kasvattajat sekä ostajat kohtaamaan
toisensa.
Myyntiesittelyyn järjestetään neljä eri luokkaa. 1-vuotiaat, 2-vuotiaat, 3-vuotiaat, sekä 4-vuotiaat
ja vanhemmat. Ilmoittautuminen
Pohjois-Savon Hevosjalostusliiton toimistoon päättyy perjantaina 18.9.

Totoravit
paikkakunta
Kuopio
Lappeenranta
Pori
Oulu
Rovaniemi
Joensuu
Forssa
Jyväskylä
Tampere
Helsinki
Seinäjoki
Kouvola
Turku
Ylivieska
Pori
Mikkeli
Vaasa
Tornio
Kuopio
Helsinki

aika		
pe 4.9. 12.00
pe 4.9. 18.30
pe 4.9. 18.00
la 5.9. 13.00
su 6.9. 13.00
su 6.9. 14.00
su 6.9. 17.30
ma 7.9. 18.30
ti 8.9.
18.30
ke 9.9. 18.30
to 10.9. 18.00
to 10.9. 18.30
pe 11.9. 12.00
pe 11.9. 18.00
pe 11.9. 18.30
la 12.9. 13.00
la 12.9. 18.00
su 13.9. 13.00
su 13.9. 14.00
su 13.9. 17.30

ravit
Lounas
TotoTV
Toto
V75
Toto
TotoTV
TotoTV
TotoTV
TotoTV
V5
Toto
TotoTV
Lounas
Toto
TotoTV
V75
Toto
Toto
TotoTV
TotoTV

nro
lehti
sivut
2
ke 2.9.
17
1		
16
3		
17
1		
14-15, 17
3		
18
1
pe 4.9.
20
2		
21
1		
22
1		
23
1		
24-25
2
ke 9.9.
1		
2		
3		
1		
1		
2		
3		
1
pe 11.9.
2		

V5- ja V75- sekä lounasravit näkyvät aina suorana TotoTV:stä.

