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Ilona Lahdenrannan arkisto

Kuva poniaitauksen lämmitettävän vesikupin sähköjohdoista, joiden väitettiin olleen ponin suussa. Johdot
(2 kpl) kulkevat vaakasuorassa linjassa lauta-aidan keskellä. Kuvassa johdot on kiinnitetty aitaan Lahdenrannan tarkastuksessa saaman korjausmääräyksen mukaan. Tarkastushetkellä kyseisiä johtoja ei ollut
kiinnitetty muoviraksein aitaan, vaan ne kulkivat vapaasti seinästä juomakupin taakse, lähellä maan rajaa.
Lämmitettävä juomakuppi sijaitsee aidan toisella puolella. Paksu vihreä ja valkoinen johto ovat vesiletkuja
ja oikealla seinässä oleva valkoinen johto on valvontakameran virraton antennijohto.

Hovioikeuden päätös:

Ei rangaistusta ”yövalojutussa”
Niin kutsutusta ”yövalojutusta” hevoskansalle tutuksi tullut eurajokelainen Ilona Lahdenranta ei välttämättä tyydy Turun hovioikeudesta tiistaina saamaansa
kompromissiratkaisuun, jonka mukaisesti hänelle määrätty rangaistus eläinsuojelurikkomuksesta vedetään pois, mutta kolme syytettä jätetään voimaan.
Lahdenranta kertoo harkitsevansa
vakavasti valittamista korkeimpaan
oikeuteen. Harkinta-aikaa hänellä
on kaksi kuukautta.
”Ei tämä tavallaan ollut kuin osavoitto”, Lahdenranta tuumasi keski-

viikkona, kun valtaosa hänen tilalleen vuosina 2007 ja 2008 tehtyjen
eläinsuojelutarkastusten seurauksena kirjatuista syytteistä oli kumottu
- suurin osa syytteistä hylättiin itse
asiassa jo Rauman käräjäoikeudessa

ja loput neljä (klapikoneen runko
tarhassa, lamppujen suojakupujen
puuttuminen, pihaton puutteellinen
valaistus ja säänsuojan riittävyys)
nyt hovioikeudessa. ”Mietin parhaillani, että asia on sen verran tär-

Hippoliksen klusterihanke takeltelee
Hevosalan osaamiskeskus ry Hippoliksen toiminta ei ole toistaiseksi
vakuuttanut sen perustajajäsenenä olevan
Ypäjän kunnan väkeä.
Ypäjän kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppälahden mukaan Hippolis ei ole kerännyt ympärilleen alan yritystoimintaa eikä
sen omaehtoinen rahoitus ole päässyt vauhtiin.
Viime sunnuntain Forssan lehdessä kerrottiin, kuinka Ypäjän
kunnanhallituksen jäsenet epäilevät kunnan ja Suomen Ratsastajainliiton (SRL) Hippolikselle takaaman 50 000 euron luottotililainan jäävän niin sanotusti sille tielleen. Tallinpitäjä Juha Lundström
(vihr.) vaatii lehden mukaan perusteellista selvitystä siitä, mitä Ypäjän kunta lopulta saa Hippolikseen
sijoittamiensa rahojen - takauksen
ja 5000 euron vuosijäsenmaksujen
- vastineeksi. Hippoliksen klusterihankkeeseen on etukäteen arvioidun 50 yrityksen sijasta osallistunut vain 17*.

Internetsivut - entä muuta?
Ypäjän kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppälahti (kesk.)
myöntää Hevosurheilulle, ettei
Hippolis ole vastannut kunnan
sille asettamia odotuksia. ”Internetsivut on rakennettu ja muutama
koulutustilaisuus järjestetty, mutta
muuta konkreettista me emme ole
siitä nähneet. Moni ypäjäläinen ei
tiedä Hippolista olevan olemassakaan,” Leppälahti toteaa.
Ypäjän kunnan toiveissa oli saada yhdistyksen kautta alueelle uusia yrityksiä ja näkyvyyttä Hevosurheilumuseolle. ”Idea oli, että
Hippolis keräisi sateenvarjon tapaan hevosalan yrityksiä ympärilleen. Niin ei ole tapahtunut. Lisäksi
olisimme toivoneet, että Ypäjällä
oleva Hevosurheilumuseo olisi ollut Hippoliksen toiminnassa enemmän esillä.”
Eikö Suomen Hevosurheilumuseo ollut peräti yksi koko Hippolis-hankkeen alun perin liikkeelle
sysänneistä asioista?
”Kyllä. Museo oli yksin niin pieni hanke, ettei sille oikein saatu rahoitusta. Osana valtakunnallista
hevosalan osaamiskeskusta sille
oli helpompi löytää tukea.”
Kuntaa, jota vallitseva taloudelli-

nen lama kurittaa muutenkin, kismittää myös se, ettei Hippolis ole
saanut kasaan omaa rahoitusta, kuten alkuperäinen suunnitelma oli.
”Olimme laskeneet niin, että Ypäjän kunnan rahoitusvastuu päättyy vuoteen 2010. Ulkopuolinen
rahoitus ei kuitenkaan vielä näy
yhdistyksen toiminnassa. Meistä
sen pitäisi jo näkyä.”

Tehtävää tarkennettava
Kolme henkilöä työllistävä Hippolis perustettiin vajaat kaksi vuotta
sitten päämääränään ”kehittää alan
yrittäjyyttä ja toimintaedellytyksiä,
lisätä alan toimijoiden yhteistyötä,
verkostoitumista ja edunvalvontaa
sekä edistää alan toimintakulttuuria ja kansainvälistymistä.” Lähes
samoin sanoin kuvailtiin tuolloin
myös Kuopion seudulla jo toimineen Hevostietokeskuksen tarkoitusta. Sen verkkosivuja ja -palveluita oli kehitetty vuonna 2006 läpiviedyssä hankkeessa lähes 400
000 eurolla.
Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Pekka Soini, oliko Hippoliksen perustaminen järkevä sijoitus,
kun olemassa oli jo toimiva tiedotus- ja asiantuntijapalvelu Hevostietokeskus?
”Hippoliksen toiminnan aivan

keä, että sitä pitää ehkä jatkaa.”
Lahdenrantaa jäi harmittamaan
tapauksessa se, että vaikka häntä
ei hovioikeuden ratkaisun mukaan
tuomitakaan rangaistukseen, aivan
kaikkia syytteitä ei silti kumottu.
Jäljelle jäi miljoonakala-akvaario,
joka oli tarkastuksen tehneen naapurikunnan kunnaneläinlääkärin
Minna Laeslahden mukaan ”liian
leväinen”, lääninhallitukseen tekemättä jäänyt ilmoitus vaikka asia
hoidettiinkin kuntoon Laeslahden
antaman määräajan puitteissa, sekä ponien tilojen sähköasennusten puutteet.
Syyksilukeminen kuuluu näin:
”Lahdenranta on 8.11. 2007-13.1.
2008 Eurajoella vastatessaan 25 hevosen ja ponin, noin 10 kissan ja
akvaariokalojen hoidosta huolimattomuudesta laiminlyönyt eläinsuojelulain 24. pykälän nojalla annetun
velvollisuutensa tehdä lääninhallitukselle kirjallinen ilmoitus laajamittaisesta eläintenpidosta sekä
kohdellut eläimiä eläinsuojelulain
4. pykälän vastaisesti laiminlyömällä huolehtia siitä, että ponien ja hevosten pitopaikan sähköasennukset
(ulkojuomakupin johto, jonka kunnaneläinlääkäri Minna Laeslahti ja
eläinsuojeluvalvoja Tanja Koski vakuuttivat nähneensä ponin suussa
ja jatkojohtokerä, jota säilytettiin
tyhjässä karsinassa) olisivat olleet
asianmukaisen turvalliset sekä siitä, että akvaariokalojen pitopaikka
eli akvaarion vesi olisi ollut hyvälaatuista.”
Kuitenkin: ”Lahdenrannan syyksi luettua menettelyä on sen haitallisuuteen nähden pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä.
Ottaen lisäksi huomioon, että syyte
on tullut lähes kokonaan hylätyksi,
hovioikeus pitää oikeudenmukaisealkuvaiheessa päällekkäisyyttä Hevostietokeskuksen kanssa kieltämättä esiintyi, mutta nyt eri tahojen roolit ovat asettumassa omille
paikoilleen. Hevostietokeskushan
on tutkimustoimintojensa kautta
profiloitunut enemmänkin hevosalan tiedon tuottajaksi, Hippolis
sen välittäjäksi ja alan edunvalvojaksi”, Soini perustelee.
Hänen mielestään tehokas koulutus ja tiedonvaihto vaativat myös
oikeanlaisen sijainnin. ”Hippoliksen toimisto on MTT:n tiloissa
Ypäjällä. Sinne on liikenteellisesti
huomattavasti helpompi kokoontua kuin Kuopioon.”
Kritiikkiä Soini pitää toisaalta
oikeutettuna, toisaalta hätiköitynä. ”Tällaiset asiat vaativat aikaa.
Ehkä alkuvaiheessa joku lupasi liikaa. Mielestäni Hippoliksen teemat
- eläinkuljetukset, ympäristöasiat ja
lannanpoltto - ovat olleet hyviä.”
Jatkoa Soini pitää turvattuna.
Yhdistyksessä keväällä aloittanut
projektikoordinaattori Anne Laitinen oli aiemmin Soinin avustajana
Suomen Hippoksessa. ”Erityisesti
nyt, kun on saatu uusi vetäjä, uskon, että Hippoliksen rooli tulee aktiivisemmaksi ja sen tehtävä
tarkentuu.”

Lähemmäs käytäntöä
Hippoliksen rahoitustarpeeksi arvioitiin ennen sen käynnistymistä noin 200 000 euroa vuodessa

na jättää Lahdenranta rikoslain 6.
luvun 12. pykälän nojalla rangaistukseen tuomitsematta.”
Lahdenrannan vaatimus valtion
velvoittamisesta korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa hylätään, mutta hänen ei toisaalta tarvitse myöskään maksaa valtiolle
vastapuolen todistelukustannuksista aiheutuneita kuluja. ”Minua
harmittaa se, että viranomaista ja
eläinsuojeluvalvojaa ei asetettu oikeudessa esittämistään todistetusti
paikkansapitämättömistä väitteistä
edesvastuuseen. Saako oikeudessa
esittää vaikka mitä syytteitä ja näyttää vaikka mitä valokuvia, tarvitsematta lainkaan huolehtia siitä, pitävätkö ne paikkansa ja onko niillä
totuuden kanssa mitään tekemistä”,
Lahdenranta pohtii. ”Tällaisen toimintatavan salliminen voi johtaa
siihen, että kerätään mahdollisimman monta syytekohtaa ja toivotaan, että edes jokin niistä menisi
läpi. Minun kohdallani juuri tästä toimintatavasta on ollut kysymys. Ei pidä kuitenkaan unohtaa
sitä asiaa, että eläinten ei ole osoitettu kärsineen.”
Esimerkiksi Lahdenrannan mukaan käy kuva juomakupin sähköjohdosta, josta pitäisi selvästi pystyä näkemään, että voimaan jäänyt
syyte ”johdosta ponin suussa” on
epätosi: ”Siitä syystä että poni ei
johtoon ylettyisi kuin korkeintaan
siten, että johto kädellä nostamalla
sen suuhun tarjotaan. Sähköasennuksiin liittynyt syytekohta jäi loppujen lopuksi täysin epäselväksi”,
Lahdenranta katsoo.
Sähköasennuksista hovioikeuden
tuomarit olivat tosin äänestäneet.
Hovioikeudenneuvos Matti Jalava toteaa eriävässä lausunnossaan,
ettei valokuvista ilmene että johto
(kahdella työntekijällä). Toiminta
oli tarkoitus rahoittaa perustaja- ja
kannatusjäsenten jäsenmaksuin**
sekä palvelu- ja mainostuotoin. Julkisen hankerahoituksen tarve esimerkiksi parhaillaan käynnissä olevalle Hippoliksen kolmivuotiselle
hevosklusterihankkeelle on arvioitu vajaaksi 400 000 euroksi***.
”Klusterilla” tarkoitetaan yritysten ja yhteisöjen muodostamaa maantieteellistä keskittymää. Klusterihankkeeseen liittyvät Etelä-Suomen lääninhallituksen viivästyneet maksatuspäätökset
ovat syynä Hippoliksen nykyisiin
maksuvaikeuksiin. Ypäjän kunnan
kanssa Hippoliksen 50 000 euron
luottotilin takaajana oleva SRL on
siksi lainannut Hippolikselle myös
omista varoistaan 10 000 euroa.
SRL:n pääsihteeri Fred Sundwall
ei ole tilanteesta huolissaan.
”Kyllä meillä oli tiedossa, että
tämäntyyppisen osaamiskeskuksen
alku ei tule olemaan helppo. Sitä
tarvitaan alan työrukkasena, mutta
sen toimintamuotoja pitää miettiä.
Hankkeiden vetäjänä se on ollut
käyttökelpoinen, mutta käytännön
neuvontatyössä Hippoliksen rooli
ei ole ollut onnistunut.”
Saman asian on huomannut
myös Hevosopiston toimitusjohtaja Petri Meller, joka toimii Hippoliksen hevosklusterihankkeen
vastuuhenkilönä. ”Hippolikselta toivotaan laajempaa ja tehok-

olisi voinut olla ponin suussa eikä
sekään, että tyhjässä karsinassa säilytetty jatkojohtovyyhti olisi voinut
aiheuttaa vaaraa. Hänen mukaansa
syyte sähköasennuksista olisi täytynyt kokonaan hylätä. Sähköasennussyyte jäi äänestyksen tuloksena
voimaan.
Toisaalta äänestettiin myös ”ponien säilytystilojen tasosta ja eläinsuojelutarkastuksen asianmukaisuudesta. Hovioikeudenneuvos
Lauri Vihervaara painotti eläinlääkäri Laeslahden ”tehneen tarkastuksen viranomaisominaisuudessa virkavastuulla ja vahvistaneensa
tarkastuksessa ottamiensa kantojen
ja määräysten asianmukaisuuden
esimieheltään”. Vihervaaran näkemyksen mukaan myös hallinto-oikeuden antamat päätökset tukevat
sitä, että ”Laeslahden lausunnoille
on asiassa annettava enemmän painoarvoa kuin muiden esittämille
lausunnoille”.
Säänsuojan riittämättömyys ja
Laeslahden lausuntojen suurempi
painoarvo asiassa eivät vakuuttaneet enemmistöä ja tämä syyte äänestyksessä vedettiin pois. Säänsuoja-asiassa ei Laeslahden asiaa auttanut myöskään se, että hän mainitsi
tarkistaneensa käsityksensä Eviran
ylitarkastajalta.
Laeslahden vaatimasta valon pitämisestä öisin ponipihatossa, jotta
”eläimet voisivat tarkkailla ympäristöään” ja hänen esittämästään tulkinnasta sanomalehden lukemiseen
riittävästä valaistuksesta hyvänä valaistuksen tasona kaikki tuomarit
olivat yhtä mieltä Lahdenrannan
kutsumien asiantuntijatodistajien
kanssa: ei tarpeellinen.
LEENA ALERINI

kaampaa näkökulmaa hevosalan
ongelmiin kuin mitä muualta löytyy”, Meller kuvailee ja tarkentaa:
”Tehokas näkökulma on sitä, että
tutkimuksista tuleva tieto saadaan
nykyistä nopeammin ja konkreettisesti alan ihmisten käyttöön. Mutta kuka on oikea henkilö valitsemaan ongelmiin liittyvän tiedon,
jota haluamme jakaa eteenpäin?
Ne hevosihmiset, joilla olisi sekä
teoriatietoa että käytännön kokemusta alasta, harvoin viihtyvät toimistotyössä.”
MARGIT TICKLEN

* Lähde: EAKR:n rahoittaman projektin A30088 ”Hippoliksen Hevosklusteri” seurantatiedot.
** Hippoliksen perustajina olivat 2007 Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry, Maa- ja
metsätaloustuottajain keskusliitto
MTK ry, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, ProAgria
Maaseutukeskustenliitto ry, Hevosopisto Oy, Hämeen ammatillisen
korkeakoulutuksen kuntayhtymä
HAMK ja Ypäjän kunta. Vuoden
lopussa yhdistykseen liittyi myös
Harjun Oppimiskeskus. Kukin jäsen maksaa yhdistykselle 5000 euron vuosijäsenmaksun.
***Klusterihankkeen rahoituksesta vastaavat etupäässä Euroopan Aluekeskusrahasto (EAKR),
Opetusministeriö ja Forssan alueen
kunnat Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen ja Ypäjä.
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