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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Täyttä hevoselämää 2020 -strategia jalkautettiin käytäntöön vuoden aikana.
Strategia oli kunnianhimoinen ja haastoi muuttumaan. Hevosalan nopea muutos useilla sektoreilla vaatii jatkossakin nopeita toimenpiteitä
myös meiltä. Tämän vuoksi uuden strategian
valmisteleminen aloitettiin jo vuoden 2019
lopussa.
Täyttä Hevoselämää 2020 -strategian mukaisesti lisäsimme kansainvälistä yhteistyötä alan
oppilaitosten kesken opiskelijoiden ja henkilöstön vaihtojaksoilla. Oppimisympäristöt kiltatalleissa toivat opiskelijat lähelle hevosta, ja toimintamallien kehittäminen jatkuu edelleen.
Hevosopiston tapahtumakesä täyttyi perinteikkäistä kilpailuista, jotka tunnetaan koko maassa.
Vuonna 2019 teimme merkittävää yhteistyötä
kahden suuren järjestäjän kanssa; Ratsastuskeskus Ainon kanssa olimme mukana järjestämässä Nations Cupia Järvenpäässä, ja Finland Horse Show toi Ypäjälle lisää tunnelmallisia ja hyvin
järjestettyjä esteratsastuskilpailuja. Olimme
mukana toteuttamassa Helsinki International
Horse Show´ta lokakuussa sekä opiskelijoiden
että henkilöstön voimin. Viikon aikana tapasim-

me yhteistyökumppaneita ja eri sidosryhmiä,
esittelimme toimintaamme yleisölle ja myös
Vermon Ravikoulu oli esillä Suomen suurimmassa ratsastustapahtumassa, jossa kilpaillaan
Kansainvälisen Ratsastajainliiton maailman
cup- pisteistä. Pystyimme reagoimaan nopeasti
kysyntään kilpailujärjestäjänä. Tänä vuonna
saimme järjestettäväksi alkuperäisestä kilpailukalenterista poiketen junioreiden ja nuorten
kouluratsastuksen Suomen mestaruudet.

korjausinvestointeihin. Kärkihankkeenamme oli
urheiluolosuhteiden parantaminen, katse tulevan vuoden Nordic Baltic Championships
-kesässä.

Pauliina Mansikkamäki
Toimitusjohtaja-rehtori

Vastuullisuus oli Hevosopiston toiminnan keskiössä niin taloudenpidossa, henkilöstöpolitiikassa kuin ympäristöasioissakin. Panostimme
ympäristövastuullisuuteen ja hevosten hyvinvoinnin parantamiseen. Loppuvuodesta käynnistimme laajan tallitoimintojen kehittämiskokonaisuuden valmistelun.
Vuonna 2019 aloitimme hevostalouden tradenomikoulutuksen yhteistyössä Hämeen
ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa ja jatkamme toimintojemme kehittämistä yhdessä
HAMK:n kanssa edelleen.
Hevosopiston viime vuosia tasapainoisempi
taloustilanne antoi mahdollisuuden panostaa
olosuhteiden kehittämiseen ja rakennusten

Toimitusjohtajan katsaus
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STRATEGIA

Hevosopiston tehtävä
ja toiminta-ajatus

Arvot

Hevosopisto on hevosalan osaamisen ja koulutuksen edelläkävijä, joka kouluttaa alalle vastuullisia ammattilaisia ja tarjoaa kouluttautumismahdollisuuden hevosalan kaikkiin perus-,
ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Tavoitteemme ovat korkealla ja toimimme kaikessa mahdollistaaksemme tämän.

Hevosopiston alla toimiva hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus tarjoaa erinomaiset edellytykset hevosurheilulle. Toiminnot täydentävät toisiaan ja monipuolinen
urheilutoiminta rikastaa ammatillisen koulutuksen sisältöä, palvellen hevostaloutta, alan
ammattilaisia ja harrastajia sekä henkilöstön
kehittämistä.
Valmennuskeskus sekä liikunta- ja majoitustoiminta muodostavat merkittävän osan yhtiön
rahoituksesta. Valmennuskeskus vastaa Suomen Ratsastajainliiton alue- ja maajoukkuevalmennusten koordinoinnista, järjestää kilpailuja valmennustapahtumia ja hevosten valmennus- ja hyvinvointipalveluita niin ratsu- kuin
ravihevosillekin. Hevosopisto tarjoaa puitteitaan vuokralle myös muille toimijoille.

KEHITTYMINEN
Kokeilemme rohkeasti uusia toimintamalleja.
Kehitämme pitkäjänteisesti ja tehokkaasti yhdessä kumppaneidemme kanssa Suomessa tarvittavan hevosalan ja -urheilun osaamisen kansainväliselle tasolle. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti ja
jatkuvasti kehittäen.
HYVINVOINTI
Ihmisen, hevosen hyvinvointi sekä luonnon ja
ympäristön kunnioittaminen on meidän toimintamme perusta.
AVOIMUUS, LUOTTAMUS JA KUNNIOITUS
Me toimimme avoimesti ja luottamusta herättävästi sekä kunnioittavasti.

Strategia
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Sidosryhmäyhteistyö
Hevosalan suurimpana kouluttajana ja merkittävänä tapahtumajärjestäjänä tuomme yhteen
hevosalan osaajia ja alan osaamista. Tavoitteenamme on avoin ja kehittävä yhteistyö sidosryhmiemme kanssa. Hevosopiston alueet ja
toiminnot houkuttelevat; valmennuksia, kilpailuja, koulutuksia, kokouksia ja seminaareja
toteuttavat kymmenet eri yhdistykset ja toimijat. Tämä edellyttää Hevosopistolta suunnitelmallisuutta ja useiden eri näkökulmien huomioon ottamista erinomaisen palvelun takaamiseksi. Hevosten päivittäinen hyvinvointi on
meille ensiarvoisen tärkeää. Toimimme vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Työskentelemme yhdessä sidosryhmiemme kanssa ja
teemme konkreettisia tekoja kestävän tulevaisuuden eteen.
Valtakunnallinen valmennuskeskuksen status
sitoo meidät Olympiakomitean valvomaan
urheiluperheeseen. Yhteistyö Olympiakomiteaan on ollut koulutuksellista ja osallistavaa.
Muutokset hevosalan toimintaympäristössä jatkuivat myös kuluneen vuoden aikana.
Suomen Ratsastajainliitto sai uuden toiminnan-

johtajan ja urheilujohtajan haku käynnistyi vuoden lopussa. Suomen Hippoksessa valmisteltiin
Raviurheilu 2030 -tulevaisuustyötä. Hevosala
on muutoksessa ja sopeutumassa nopeassa
rytmissä muuttuvan yhteiskunnan odotuksiin.
Tämä edellyttää hevosalalta ja myös Hevosopistolta tulevaisuuskyvykkyyttä, kykyä toisaalta
sopeutua, toisaalta havaita ja hyödyntää uusia
mahdollisuuksia. Hevosopiston tehtävä on valmistaa opiskelijoista tulevia hevosalan ammattilaisia, joiden tiedot ja taidot palvelevat
modernin hevostoimialan tehtävissä.
Yhteistyö Vermon raviradan kanssa Ravikoulun
toiminnan kehittämiseksi eteni hyvin. Vermon
Ravikoulu sai paljon huomiota eri medioissa
sekä Vermon raviradan ja Suomen Hippoksen
kautta. Ravikoulun kannattavuuteen kiinnitettiin huomiota vuoden aikana ja yhteistyötä Vermon kanssa lisättiin erityisesti kaupallisesta
näkökulmasta.

potentiaalisille tuleville ammattilaisille.
Valtion omistajanohjauksen tehostaminen valtioneuvoston kanslian taholta vuonna 2018 toi
Hevosopistolle muutoksen arjen toiminnanohjaukseen käytännössä kuluneen vuoden aikana. Hevosopiston vuosikellon rytmittäminen
on sujunut hyvin ja vuosikelloa on täydennetty
uusilla toimenpiteillä.
Hevosopisto ja sen monipuolinen ympäristö
kiinnostaa hevosalan yrittäjiä. Yrittäjien kanssa
toimimme yhteistyössä vuokraamalla tilat yrityksille, ja opiskelijat ovat saaneet toimia näin
aidoissa oppimisympäristöissä ja saaneet koulutussopimus- ja työssäoppimispaikkoja.

Hevosopistolla vuonna 2019
toimineet yrittäjät

•
•
•
•
•
•

Callisto Horses / Riikka Harjula
Sanna Kiiski tmi
Jenna Salminen
Roosa Lappalainen Equestrian (- elokuu ´19)
Tapio Mäki-Tulokas (marraskuu 19 -)
Satula.com

Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat:
Opiskelijat
Urheilijat, kilpailijat ja muut asiakkaat
Valmentajat ja alan ammattilaiset
Huoltajat
Omistajat
Yhteistyökumppanit
Viranomaiset ja päättäjät
Alan järjestöt ja lähiseudun kunnat
Media
Henkilöstö ja johto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suomen nuoret ikäluokat pienenevät tulevina
vuosina voimakkaasti. Pienentyvät ikäluokat
vaativat oppilaitoksilta suunnitelmallisuutta ja
toimialalta kykyä varmistaa alan vetovoima alan

Strategia
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Painopisteet ja kulmakivet
Opetustallien toiminta muuttui täysmääräisesti
vuoden 2019 aikana kiltaopetusta tukeviksi
oppimisympäristöiksi. Hevosalan koulutuksessa
korostuu taitojen oppiminen ja eläimen
ymmärtäminen. Turvallinen ja eettinen hevostoiminta opitaan ammattilaisten ohjauksessa,
hevosten kanssa toimiessa niiden tyypillisissä
elinympäristöissä. Hevosopisto on kehittänyt
kaupallisen toiminnan ja opetuksen yhdistämistä kiltatalleissa. Kiltatalleissa opiskelijat oppivat aidoissa ympäristöissä työntekijöiden kanssa yhdessä hoitaen, kuntouttaen ja valmentaen
asiakkaiden hevosia.
Ravitiimi kokeili vuoden aikana Proteenari-ohjelman käyttöä ja syksyllä tiimi otti kokeiluun
myös Hopoti-ohjelman. Ohjelmien testaaminen jatkuu edelleen ja vuoden 2020 aikana
valitaan toinen ohjelmista ravitiimin käyttöön.
Vuoden lopussa käynnistettiin laajempi suunnittelu Hevosopiston toiminnanohjausjärjestelmien ja asiakastietojärjestelmien parantamiseksi. Tallihenkilökunnan digitaitoja on kehitetty
muun muassa tarjoamalla koulutusta esimerkiksi Office 365 käytössä.

Hevosten hyvinvointi on hevosalan opetuksen
sekä valmennuskeskuksen toiminnan peruskivi.
Loppuvuodesta neuvoteltiin Ypäjän Hevossairaalan kanssa yhteistyösopimus koskien Hevosopiston ja Hevossairaalan strategista kumppanuutta Hevosopiston hevosten terveydenhuollon ja tallihenkilöstön osaamisen kehittämiseksi
edelleen.
Hevosfysion palveluiden myynti ulkopuolisille
oli vuoden 2019 aikana vähäistä. Palveluita käytettiin lähinnä Hevosopiston tai Hevosopistolla
hoidossa ja valmennuksessa olevien hevosten
kuntoutukseen. Hevosysion toimintoja ja myytäviä tuotteita kehitetään vuodelle 2020, kysyntää palveluille on alueella runsaasti.

Olosuhteet
Valmennuskeskus toimii urheilijoiden tukena
vuoden ympäri. Harjoittelu- ja urheiluolosuhteet sekä valmennusosaaminen mahdollistavat
kansainvälisen menestyksen ja niiden kehittämistä jatketaan asiakkaita kuunnellen.

valaistusta on parannettu ja kellokytkimiä on
asennettu energian säästämiseksi. Syksyllä
2019 tarkistettiin alueen sähköt ja havaittuihin
puutteisiin on ryhdytty korjaustoimenpiteillä.
Alueelle asennettiin myös valvontakameroita.

Investointisuunnitelmaa laadittiin vuonna 2018
ja kuluneen vuoden aikana on tehty jo paljon
suunnitelman mukaisia parannuksia.

Autojen ja työkoneiden huollot ja huoltosuunnitelmien työstäminen aloitettiin talon sisällä.
Tarkoituksena on jatkossa tehdä itse määräaikaishuollot ja näin eliminoida huollon puutteesta johtuvat rikkoutumiset.

Hallinto muutti kevään aikana kartanosta
remontoituun Keskukseen ja syksyllä myös
Opisto-hallin yläkerran toimistopiste siirtyi
saman katon alle. Tämä näkyi henkilöstön
parempana tiimiytymisenä.
Ypäjä-hallin wc-tilat remontoitiin alkukesästä ja
loppuvuodesta myös inva-wc saatiin vastaamaan nykystandardeja. Ypäjä-hallin aulatilan ja
käytävän lattia on uusittu, sekä valaistukseen
saatiin lisää tehoa. Kylttejä ja opasteita on lisätty ja lasiovien teippaus on tehty pararatsastajien toiveiden perusteella.
Keväällä uusittiin myös Wanhan Maneesin
valaistus LED-valoilla. Myös muiden alueiden

Ulkokauden päätteeksi Derbykentän verryttelyaluetta laajennettiin ja pohja muutettiin nurmesta hiekka-kuitusekoitteeseen kestämään
paremmin runsaan käyttöasteen. Loppuvuodesta alkoi myös Opisto-hallin puulaitojen
vaihtamisen muovisiksi Safety Wall-laidoiksi.
Laita antaa hieman periksi törmäyksen yhteydessä ja näin lisää turvallisuutta. Opisto- ja Ypäjä-hallien pohjia kunnostettiin lisäämällä niihin
hiekka-kuituseosta. Pohjien huollosta järjestettiin kunnossapidolle koulutukset. Derbykentän
nurmipohja ilmattiin ennen kilpailukauden
alkua toukokuussa ja kenttä kesti hyvin koko
kilpailukauden.

Strategia
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Suomen Islanninhevosyhdistyksen kanssa solmittu kumppanuusopimuksen myötä Ypäjälle
rakentuu islanninhevosten kilpailuareena, joka
täyttää kansainväliset mitat askellajikilpailuja
ajatellen. Vuoden lopussa ratahankkeen suunnitelmat olivat jo pitkällä. Myös alueen rakentaminen pääsi alkuun puiden kaatamisilla.
A-pihatto kunnostettiin ja vuotiaat varsat pääsivät asuttamaan pihattoa. Myös Puimalaan valmistui uusi pihatto loppuvuodesta, ja sinne
muuttivat vuoden 2019 aikana syntyneet varsat.

teen lisääminen, kustannusten minimoiminen
ja toiminallisuuden parantaminen. Alue on kartoitettu ja seuraavaksi käymme tarpeita läpi.
Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden
2020 kevääksi. Huomiota kiinnitetään tässäkin
kustannustehokkuuteen.
Polttolaitoksen rakentaminen viivästyi, joten
tavoite saada laitos käyttöön syksyllä 2019 ei
toteutunut.

Tarhojen pohjia on kunnostettu ja Päivärinteeseen rakennettu lisää lohkoja. Näin saadaan
pidettyä hevosia pidempiä aikoja ulkona muutaman hevosen ryhmissä ja täten edistettyä
hevosten hyvinvointia. Suuremmalla tarha-alueella hevoset myös liikkuvat enemmän.
Kesätyöntekijät siivosivat Hevosopiston aluetta
ja urheilualueen tuomarikatoksia aloitettiin
kunnostamaan loppukesästä 2019.
Jätehuoltosuunnitelma on aloitettu Lassila&Tikanojan kanssa, ja tarkoituksena on kierrätysasStrategia
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TOIMINTA LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

Ammatillinen koulutus

– hakijamäärät pysyneet ennallaan
Hevosopisto säilytti edelleen paikkansa alan
suosituimpana hakukohteena yhteishaun ensisijaisten hakijoiden määrällä arvioituna. Hevosopisto tarjoaa ainoana koulutuksen järjestäjänä
toisen asteen kolmen tutkinnon (perustutkinto,
ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) kaikkia osaamisaloja. Jatkuvan haun kautta Hevosopistolle saapui hakemuksia yli 400 vuoden
aikana.
Vuoden yksi tavoitteista oli parantaa opiskelijoiden viihtyvyyttä ja sitä kautta edistää heidän
valmistumistaan määräajassa. Palasimme myös
aikaisemmin käytössä olleeseen käytäntöön,
jossa ensimmäisen vuoden oppilaitosmuotoisesti opiskelevat ovat Hevosopistolla ja työssäoppimisjaksoille lähdetään toisen opintovuoden aikana. Vastasimme tällä hevosalan yrittäjien toiveeseen varmistaa opiskelijoiden riittävä
lähtötaso kohti työelämää.
Toisen asteen perustutkintojen uudistamistyö
on käynnissä. Perusteiden uudistaminen tehdään vaiheittain ja uudistuneet perusteet astuvat voimaan viimeistään vuonna 2025. Hevostalouden perustutkinto on ollut valmistelun

alla vuoden 2019 aikana. Hevosopisto oli
mukana valmistelemassa suunnitelmaa aktiivisesti ja uusi Hevostalouden perustutkinto on
tarkoitus ottaa käyttöön 2021.
Vuonna 2019 tarjosimme ratsastuksenopettamisen ammattitutkintoa yhteistyössä Raahen
koulutuskuntayhtymään kuuluvan Ruukin maaseutuopiston kanssa, mutta yhteistyö ei alkanut odotetusti vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
Kiltatallitoiminta jatkui ravitallissa ja Hevosopiston ratsastuskoulussa.
Hevosopisto sai järjestämisluvan valmentajan
ammattitutkintoon vuonna 2018 ja ensimmäinen ryhmä valmistui aikataulussa keväällä
2019. Tutkinnon perusteet astuivat uudistuneina voimaan 1.1.2019, tutkinnon nimenä Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto.

oinnit tällä alustalla on toteutettu.
Opintoja suoritetaan sekä oppilaitosmuotoisena että koulutus- tai oppisopimuksella työpaikalla tai yhdistelemällä työpaikalla oppimista ja
oppilaitosmuotoista koulutusta. Koulutussopimuksella opiskelu on houkutellut niin nuoria
kuin aikuisiakin. Nuorella koulutussopimus
mahdollistaa opiskelun kotipaikkakunnalla tai
sen lähellä.

Opiskelijamäärät 2019

Oppisopimuksella opiskelevat

101

Koulutussopimuksella opiskelevat

315

Oppilaitosmuotoiset opiskelijat

278

Yhteensä

694
(623/2018)

Valmistuneet opiskelijat 2019
Koko tutkinnon suorittaneet
perustutkinto
ammattitutkinto
erikoisammattitutkinto
Osatutkinnon (perustutkinnon)
suorittaneet

63
28
6
20

Verkko-oppimisympäristönä on syyslukukaudesta 2019 alkaen otettu käyttöön It´s Learning. Aikaisemmin käyttöön otettu Classroom
-verkko-oppimisympäristö toimii uuden oppimisympäristön rinnalla siihen saakka, että arvi-

Toiminta liiketoiminta-alueittain
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Opintolinjat
Tutkintonimike:
Hevostenhoitaja pk ja yo

Hevostalouden ammattitutkinto,
150 osp

Osaamisalat:
Hevosharrastepalvelujen tuottaminen
Hevoskasvatus
Hevosvarusteiden valmistaminen
Kengittäminen
Ratsuhevosten peruskouluttaminen
Ravihevosten hoitaminen
Ratsastuksenohjaaja (kv. I-taso)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kaksoistutkinto:
hevostenhoitaja + ylioppilastutkinto
Tutkintonimike: hevostenhoitaja
Osaamisalat:
Hevosharrastepalvelujen tuottaminen
Hevoskasvatus
Hevosvarusteiden valmistaminen
Kengittäminen
Ravihevosten hoitaminen

•
•
•
•
•

Osaamisalat:
Hevoshierontapalvelujen tuottaminen
Hevoskasvatuspalvelujen tuottaminen
Hevosten kengittäminen
Hevosvarusteiden valmistaminen
Ratsastuksenopettaminen
Ratsuhevosen kouluttaminen ja valmentaminen
Ravivalmennuspalvelujen tuottaminen

•

Hevostalouden erikoisammattitutkinto,
180 osp
Osaamisalat:
Hevostallin toiminnan johtaminen
Hevosten kengityksen asiantuntijana toimiminen
Hevosurheilun johtaminen
Ratsastuksenopettaminen

•
•
•
•

Muu ammatillinen täydennyskoulutus:
Ratsastusterapiakoulutus
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Liikunnan ammattitutkinto
Valmentajan ammattitutkinto (1.1.2019 alkaen
liikunnan ja valmentamisen ammattitutkinto)

Toiminta liiketoiminta-alueittain
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Kilpaileminen ja esiintymiset
Hevosopiston opiskelijat ja ratsastuskoulun
oppilaat pääsevät kilpailemaan omien taitojensa mukaan. Hevosopiston opiskelijat ja hevoset
esiintyivät ja olivat mukana erilaisten tapahtumien järjestelyissä vuoden aikana. Näistä merkittävimmät olivat Tampereen Hevoset-messut
huhtikuussa ja EM-ravit Vermossa lokakuussa.
Noin 20 opiskelijaa tai oppilasta kilpaili ja esitti
Hevosopiston hevosia vuoden aikana erilaisissa
kilpailuissa tai näyttelyissä.
Vuoden 2019 aikana Silja Ahonen ja Joni Paavola kilpailivat aktiivisesti Hevosopiston ulkopuolella osana opintojaan ja edustivat Hevosopistoa hyvillä tuloksilla kansallisella tasolla esteja kouluratsastuksessa.
Hevosopiston nuoret ratsuhevoset pärjäsivät
kuluneena vuonna hienosti valtakunnallisesti
tarkasteltuna.

menhevosten Kasvattajakilpailussa neljännelle
sijalla ja Avant-kenttäratsastussarjassa kolmanneksi. Lisäksi Hämeen alueen kenttämestaruuksissa he saivat hopeaa.
Ypäjä Kashmir kilpaili aktiivisesti Joni Paavolan
kanssa ja myöhemmin kesällä se siirrettiin Janna Jensénin ratsastettavaksi.
Ypäjä Lexus kilpaili 5-vuotiaiden hevosten luokkia Paavolan kanssa ja kilpailukauden jälkeen se
siirtyi Antti Linnalle ratsastettavaksi.
Ypäjä Jeremy nosti tasoaan Saksassa Niclas Aromaan kanssa 140-luokkiin.
Ratsastuksenohjaajaopiskelija Annika Rautio
palkittiin kunniamaininnalla Kiltakoulujen
Todista taitosi diginä -kilpailussa Studia-messuilla joulukuussa.

Ypäjä Karla sijoittui neljänneksi esteratsastuksen Breeder’s Prize-kilpailussa ratsastuksenopettajaksi opiskelleen Joni Paavolan kanssa.
Ypäjä Kantri ja Silja Ahonen sijoittuivat suo-

Toiminta liiketoiminta-alueittain
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HEVOSURHEILUN VALTAKUNNALLINEN
VALMENNUSKESKUS

Ratsastusvalmennus
Hevosopistolla toimivan Hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskuksen toinen toimintavuosi oli vilkas valmennus- ja kilpailutoiminnaltaan. Valmennuskeskus toimii osana
Hevosopistoa ja sen toimintaa.
Valmennuskeskuksella on strateginen kumppanuussopimus Suomen Ratsastajainliiton (SRL)
kanssa. Sopimusta tarkastellaan vuosittain ja
vuoden 2019 neuvottelut aloitettiin lokakuussa
2018. Hevosopisto ja SRL ovat sopineet olympialajien ikäkausimaajoukkuetoimintojen sekä
pienempien lajien (valjakkoajo, matkaratsastus,
vikellys ja reining) valmennustoiminnan keskittämisestä valmennuskeskuksen toimintaympäristöön. Näiden lajien ja toimintojen maajoukkueleiritysten käytännön toteuttamisesta vastasi Valmennuskeskus.
Syyskuusta 2018 Valmennuskeskus on vastannut myös SRL:n aluevalmennusten koordinoinnista. SRL:n maajoukkue- ja aluevalmentajasopimukset on muutettu kolmikantasopimuksiksi, joissa Hevosopisto on yhtenä sopimusosapuolena. Vuonna 2019 uusittuihin sopimuspohjiin on lisätty valmentajien sitoutuminen

Valmennuskeskuksen valmennus- ja kilpailutoiminnan kehittämiseen.
Raviurheilun ja hevoskasvatuksen osalta yhteistyö Suomen Hippoksen kanssa on löytänyt
uusia yhteistyömuotoja mm. Raviurheiluakatemian kautta. Tavoitteena on saada uusia
ammattilaisia niin valmentajiksi kuin ohjastajiksi. Kaksoisuran kehittämisen mallia suunnitellaan ja kehitetään edelleen raviurheilua palvelevalla tavalla. Raviurheilukatemian toiminta
alkaa vuonna 2020.
Valmennuskeskus on osallistunut aktiivisesti
Olympiakomitean (OK) huippu-urheiluyksikön
toteuttamiin valmennuskeskusten verkostotapaamisiin ja valmennuskeskustoiminnan kehittämistyöhön. Valmennuskeskus on lähtenyt vahvasti
suunnittelemaan ja kehittämään urheilijan kaksoisuraa tukevia toimintoja OK:n strategian
mukaisesti. Huippu-urheiluyksikön toteuttamat
valmennuskeskusten tavoite- ja tuloskeskustelut
käydään vuosittain ja näihin Valmennuskeskus on
osallistunut yhdessä Eerikkilän urheiluopiston
kanssa. Kauden 2019 OK:n tavoite- ja tuloskeskustelut käytiin joulukuussa Turussa.

Suomen Ratsastajainliiton maajoukkue- ja aluevalmennusvuorokausia Hevosopistolla 2019 oli
lähes 300.
Lisäksi Hevosopisto Oy järjesti 31 muuta valmennustapahtumaa, erityisesti olympialajeissa,
lisäämään urheilu- ja valmennusmahdollisuuksia valmennuskeskusympäristössä. Valmentajina ovat toimineet niin kotimaiset kuin kansainväliset huippuosaajat.
Hevosopistolla 2019
vierailleet valmentajat

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lizzel Winter (GB) kansainvälisesti arvostettu kenttäratsastusvalmentaja
Ad van de Vetering (NLD) Suomen estemaajoukkuevalmentaja
Rien van der Shaft (NLD) Suomen koulumaajoukkuevalmentaja
Sanna Backlund Suomen estemaajoukkueratsastaja ja valmentaja
Maarit Raiskio kouluratsastusvalmentaja,
olympiaedustaja
Pauliina Swindells Suomen kenttäratsastusmaajoukkeen ratsastaja

Richard White (GB) kansainvälisesti arvostettu kouluratsastusvalmentaja
Tobbe Larsson (SWE) maailman kuulu
hevosten käsittelyn asiantuntija ja kouluttaja
Luc Steeghs (NLD) Hollannin maajoukkuevalmentaja; lapset, juniorit
Markus Scharmann (DE) Saksan olympiakomitean ratsastusvalmennuskeskuksen
johtaja
Terhi Stegars (FIN) Suomen koulumaajoukkueratsastaja
Carl Hester (GB) Iso-Britannian olympiaratsastaja- ja mitalisti

Hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus

Vuosikatsaus 2019

•

15

Hevosopiston ravitalli
Aripekka Pakkasen luotsaama valmennuskeskuksen ravitalli on esimerkki onnistuneesta
opetuksen ja urheilun mahdollisuuksien yhdistämisestä. Ammattilaiset ohjaavat Kiltatallin toimintaympäristössä opiskelijoita ja tallissa on
myös useampi oppisopimusopiskelija.
4-vuotias STARO MIAMI kilpaili Ruotsin radoilla
ikäluokkasarjoissa. Mika Forss on toiminut
hevosen ohjastajan koko sen uran ajan. Tänä
vuonna Staro Miami voitti kolmesti ja tienasi 93
271 euroa kahdeksassa startissa. Tamman omistaa Tixi In Car Oy.
Nuorten hevosten akatemiassa vietiin läpi toinen toimintakausi. 1-2-vuotiaat varsat ajo-opetetaan ja koulutetaan käsittelylle ravitallin
ammattilaisten toimesta. Toimintaa johti vuoden loppuun saakka Timo Gardemeister, joka
toimii ravivalmentajana Aripekka Pakkasen tiimissä.
Raviurheilun, -valmennuksen ja –koulutuksen
vahvistamiseksi Hevosopistolla, ovat Hevosopisto Oy ja Suomen Hippos neuvotelleet strategisesta sopimuksesta yhteistoiminnan kehit-

tämiseksi. Vermon Ravikoulu on oleellinen osa
toimintaa, ja neuvottelut jatkuvat muusta toiminnasta vielä alkuvuonna 2020.

Kilpailut
Hevosopisto on merkittävä ratsastuslajien kilpailujärjestäjä Suomessa. Vuosittain Hevosopisto järjestää useita kansallisia kilpailuja, yhden
tai useamman kansainvälisen ratsastustapahtuman. Vuonna 2019 Hevosopisto oli mukana
toteuttamassa kansainvälisiä ratsastustapahtumia Järvenpäässä Aino Nations Cup -kilpailussa
sekä Helsinki Horse Showta.
Merkittävimmät Hevosopiston
omat ratsastuskilpailut olivat:

•
•
•
•
•
•

Ypäjä CDI3* 22.-24.3
Finnderby 7.-9.6.2019, GP ja Mannerheimin
kenttäkilpailu sekä kouluratsastuksessa LähiTapiola Small Tour -osakilpailu
Pararatsastuksen SM-kilpailut
Nuorten hevosten festivaali, sekä kenttäratsastuksen SM kilpailu (seniorit ja nuoret)
Suomenratsujen Kuninkaalliset
Kouluratsastuksen SM nuorille ja junioreille

sa ja kerää hyvin kotimaisia ratsastajia kilpailemaan.
Hevosopistolla tapahtuvissa kilpailuissa lähtijämäärät ovat pysyneet lähes aikaisempien vuosien tasolla mm. Suomenratsujen kuninkaallisiin osallistui huikeat 550 hevosta. Sen sijaan
majoittujien määrä on hienoisessa laskussa.
Tämä suuntaus näkyy myös valtakunnallisesti,
trendi on muuttunut päiväkisa tyyppiseksi ja
ratsastajat ajavat mieluummin yöksi kotiin, kuin
jäävät yöpymään kisapaikalle.
TJ Tapahtumajärjestäjät (Finland Horse Show)
järjestivät Hevosopistolla vuoden aikana kuudet esteratsastuskilpailut, joista viidet kilpailtiin
hallissa.
Helsinki International Horse Shown karsinnat
hypättiin Ypäjällä ennätysosallistujamäärällä.

Kouluratsastuksessa järjestettiin kansainvälinen
hallikilpailu, jossa myös oli ratsastajia naapurimaista sekä kansainvälisiä tuomareita. Tämän kolmatta kertaa järjestetty kilpailu on
löytänyt paikkansa kotimaan kilpailukalenteris-

Hevosurheilun valtakunnallinen valmennuskeskus
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VALMENTAJAKOULUTUS JA
VALMENTAJIEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Toimihenkilö
koulutukset
Valmennuskeskuksen yhtenä päätehtävänä on
Opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemänä
hevosurheilun osaamisen kehittäminen. Val
mennuskeskus onkin vastannut SRL:n valmentajakoulutuksien järjestelyistä jo useamman
vuoden ajan. Vuonna 2019 on alkanut kaksi
I-tason ja II-tason valmentajakoulutusta.
Hevosopistolta valmistui ensimmäiset Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon opiskelijat toukokuussa 2019 ja uusi LVat kurssi
aloitti huhtikuussa 2019. Koulutus toteutetaan
yhteistyössä Eerikkilän urheiluopiston kanssa.
Valmentajille järjestettiin vuotuinen Valmentajaseminaari, jossa puhumassa olivat mm. saksalaisen olympiavalmennuskeskuksen johtaja
Markus Scharmann ja ratsastajiin erikoistunut
urheiluvalmentaja Piia Solajärvi.

Lisenssi
koulutuksia

Valmennuskeskus järjesti useita SRL:n toimihenkilökoulutuksia eri ratsastuksen lajeihin.
Heinäkuussa kenttäratsastuksen lisenssikoulutuksesta vastasivat Eric ja Lizzel Winter (GBR),
tuoden kansainvälistä osaamista ja näkemystä
erityisesti maastoradan suunnittelijoille ja valmentajille, mutta myös tuomareille ja teknisille
asiantuntijoille.

Osallistujamäärät/koulutus:
IV Koulutuomarikurssi 24
Markus Scharmann klinikan yhteydessä
lisenssinpäivitys 3+3 (6)
Valmentajaseminaari 73 (68)
Stewardien lisenssikoulutus 1
(lajistewardit 10)
IIIK ja ylemmät koulutuomarit
skaalantarkistus 21 (22)
Terhi Stegars klinikan yhteydessä
lisenssinpäivitys 2 (1)
Kenttäratsastuksen toimihenkilöiden
lisenssikoulutus (Lizzel ja Eric Winter) 19 (13)
Pararatsastajan avustajakurssi 13
Carl Hesterin klinikan yhteydessä
lisenssinpäivitys 7
Markus Scharmann klinikan yhteydessä
lisenssinpäivitys 3 (6)
Luc Steeghs klinikan yhteydessä
lisenssinpäivitys 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA

Hevosopiston liikunnan ja vapaa-ajan liiketoiminnasta vastaavat Hevosopiston ratsastuskoulu ja Vermon Ravikoulu.
Sekä Hevosopiston ratsastuskoulussa että Vermon Ravikoulussa on ollut käytössä sähköinen
ilmoittautumisjärjestelmä Hopoti, joka mahdollistaa entistä parempaa tuntisuunnittelua. Myös
opiskelijat ottivat vuoden aikana Hopotin käyttöön. Sähköiset järjestelmät, Hopoti ja Lyyti,
ovat helpottaneet myynnin ja maksujen seurantaa, sekä parantaneet asiakasviestintää.

Hevosopiston
ratsastuskoulu
Ratsastuskoulun kesäleiritarjonta oli runsas, mutta osallistujamäärissä jäätiin aiemmista vuosista.
Leirien suunnitteluissa on käytetty asiakaspalautetta pohjana tulevalla leirikaudelle.
Vuoden aikana Hevosopiston ratsuhevoset käytiin läpi opettajien ja tallimestareiden kanssa,
jotta hevosten käyttökapasiteetti saataisiin jaettua järkevästi opetuksen ja ratsastuskoulun toiminnan kannalta.

Asiakkaiden omia leirejä järjestettiin pitkin
vuotta räätälöiden kullekin ryhmälle heidän toiveidensa mukainen viikonloppu.

Vermon
ravikoulu
Espoossa sijaitsevan Ravikoulun tavoitteena oli
kannattavuuden parantaminen. Asiakasmäärä
lisääntyi hieman vuoden 2019 aikana. Vuonna
2019 kurssikäyntejä Ravikoulussa oli yli 1000 ja
ajokokeiluja uusilla harrastajille 400. Lajin kannalta merkittävää on, että uusia raviurheilun
lisenssejä Ravikoulun kautta syntyi 32. Loppuvuodesta yhteistyössä Vermon kanssa huomioita kiinnitettiin erityisesti elämystuotteiden
kehittämiseen kaupallisuuden lisäämiseksi.
Vermon raviradan kanssa tehdyn sopimuksen
myötä Ravikoulu vastaa myös Vermon nuorisotoiminnasta ja ravikerhosta. Yhteistyö Ravikoulun ja nuorisotoiminnan kehittämiseksi on
hyvässä vaiheessa.

Viestintä- ja
markkinointi
Vuoden 2019 aikana digitaalisuus lisääntyi
Hevosopiston sisäisessä viestinnässä. Talon
sisäinen viestintä keskitettiin kattavaan Sharepointin alle rakennettuun Intra-järjestelmään.
Sisäiseen tiedonkulkuun panostettiin ja sähköpostiviesteihin linkitettiin Intran uutisia.

Hevosopisto oli mukana kotimaan suurimmissa
hevosalan tapahtumissa; Horse Fair-messut,
Hevoset-messut, Lahden Kuninkuusravit,
EM-ravit ja Helsinki International Horse Show.
Lisäksi olimme esillä paikallisissa, pienemmillä
koulutus- ja tapahtumamessuilla Forssassa.

Seuraajien määrä kasvoi sosiaalisessa mediassa
tuhansilla vuoden aikana. Hevosopiston sosiaalinen media on yksi tärkeimmistä viestinnän ja
markkinoinnin kanavista. Kaikissa käytössä olevissa kanavissa oli vuoden lopussa yli 30 000
seuraajaa.
Ulkoisen viestinnän kanavina toimivat verkkosivujen lisäksi Hevosopiston uutiskirje ja blogi.
Verkkosivujen uudistaminen on edessä uuden
strategian ja brändin myötä. Blogin sisällön
kehittäminen jatkuu ja se tulee jatkossa olemaan merkittävä osa Hevosopiston viestintää.
Täyttä Hevoselämää -asiakaslehteä ei tuotettu
painettuna vuoden aikana.
Hevosopiston mediaseurantaa on tehty Meltwaterin kautta. Vuoden 2019 tulokset saadaan
kevättalven 2020 aikana.
Liikunta ja vapaa-aika
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Hevospalvelut
Hevosopiston omistaman hevosmäärän optimointi saatiin vuoden 2019 aikana tehtyä ja
pääosin hevosten myynnillä saatiin vähennettyä Hevosopiston omien hevosten määrää
tavoitteen mukaisesti noin 70 hevoseen
(89/2018, 102/2017). Asiakashevosia hoidettaessa oppimisessa korostuu entistä paremmin myös asiakaspalvelu sekä yrittäjämäinen
toiminta. Hevoskasvatusta tehdään edelleen
tavoitteena hyväsukuiset urheiluhevoset.
Hevosista (suluissa 2018)
23 (27) oli puoliveriratsua tai ratsuponia
14 (33) suomenhevosratsua
10 (10) lämminveriravuria
13 (14) suomenhevosravuria
4 (5) raviponia.

•
•
•
•
•

Oppilaitokselle syntyi 8 omaa varsaa.
Vuonna 2019 syntyneet varsat
sh-t. Ypäjä Rinsessa – Ulleri/Välähdys
sh-o. Ypäjä Raikuli – Poola/Fiiling
sh-t. Ypäjä Reea – Eila/Vixen
sh-o. Ypäjä Rokki – Natsos/Ponuveikko
sh-t. Ypäjä Runoliisa - Uno Liisa/Ypäjä Huttunen

•
•
•
•
•

•
•
•

lv-t. Ypäjä Rihanna - Deanna Boko/Brillantissime
fwb-t. Ypäjä Ramatuelle - Ypäjä Jade/Balou
Du Rouet
wb-o. Ypäjä Robbson – Chantelle/Levisonn

mustiloja Ypäjällä. Keväällä 2019 järjestettiin
myös siittola-avustajakurssi, jossa käytössä oli
LUKEn tammoja.
Talleissa käytetään Office365 Sharepointia tallin
arkea helpottamaan (hevosluettelot, hevosten
terveyskortistot).

Hevosopistolle odotetaan syntyväksi 12 varsaa
vuonna 2020.
Oriaseman toiminta painottui Hevosopiston ja
LUKEn tammojen siemennykseen. Vuodelle
2020 siittolan toimintaa laajennetaan palvelemaan myös alueen tammanomistajia yhteistyössä Ypäjän Hevossairaalan kanssa.
Korsirehun tasalaatuisuiden varmistamiseksi
tehtiin yhteistyösopimus Suvi säilöheinä- sopimusviljelijöiden kanssa. Korsirehun kulutus oli
noin 577 000 kg (n. 580 000 kg).
Helsingin yliopisto sai kevään 2019 aikana päätökseen kuiviketutkimuksen Hevosopiston
V-tallissa ja tuloksia odotetaan saatavaksi vuoden 2020 keväällä. Tutkimuksessa oli mukana
myös LUKEn hevosia ja yliopisto hyödynsi tutki-

Liikunta ja vapaa-aika
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälisen tason osaamisen varmistamiseksi Hevosopisto tekee paljon yhteistyötä eri
tahojen kanssa. Yksi tärkeä osa opetusta ovat
ulkomailla suoritetut työssäoppimisjaksot. Suomen rajojen ulkopuolelle lähti 15 opiskelijaa;
Espanjaan, Englantiin, Ruotsiin ja Saksaan.
EU-rahoitteisen ERASMUS+ hankkeen EUROPEAN MOBILITY FOR EQUESTRIAN PROFESSIONALS, EQUIMOBILITY 2.0 2017-2019
myötä Hevosopistolla kävi neljän viikon työskentelyjaksolla hevostalouden opiskelijoita Saksan Marbachista keväällä 2019. Hanke on saanut alkunsa ESSA-järjestön puitteissa, ja sitä
koordinoi järjestön puheenjohtajasiittola Marbach. Hevosopiston lisäksi kumppanina hankkeessa on Alter Real -siittola Portugalista.
EU-rahoitteisen ERASMUS+ hanke EUROPEAN
MOBILITY OF EQUESTRIAN SKILLS AND
CULTURE (ESCUMOBILITY) 2018 – 2020 on
Hevosopiston hallinnoima liikkuvuushanke,
jonka tavoitteena on hevosten hoidon ja
hevoskasvatuksen osaamisen kehittäminen
sekä hevostalouden kansallisten erityispiirteiden ja niiden arvon ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Hevosopisto toteuttaa hankkeen
yhteistyössä Etelä-Saksassa sijaitsevan Marbachin valtionsiittolan kanssa ja lähettää hankekaudella 2018-2020 yhteensä kymmenen

opiskelijaa ja kolme opetushenkilöstön edustajaa useamman viikon pituisille työskentelyjaksoille Marbachiin.
EU-rahoitteisen ERASMUS+ hankkeen EUROPEAN MOBILITY FOR EQUESTRIAN PROFESSIONALS, EQUIMOBILITY 3.0, 2019-2020
myötä Hevosopistolla kävi neljän viikon työskentelyjaksolla hevostalouden opiskelijoita Saksan Marbachista syksyllä 2019. Hanke on saanut alkunsa ESSA-järjestön puitteissa, ja sitä
koordinoi järjestön puheenjohtajasiittola Marbach. Hevosopiston lisäksi kumppanina hankkeessa on Alter Real -siittola Portugalista.
EU-rahoitteisen ERASMUS+ hanke EUROPEAN
MOBILITY FOR EQUESTRIAN PROFESSIONALS (MOVETIA) 2019-2020 myötä Hevosopistolla kävi syksyllä 2019 neljän viikon työskentelyjaksolla hevostalouden opiskelija Swiss
National Stud Farmilta. Hevosopiston lisäksi
kumppanina hankkeessa on Marbachin siittolasta Saksasta.
EU-rahoitteisen ERASMUS+ hanke INCREASE
YOUR KNOWLEDGE! myötä Hevosopistolla
vieraili Unkarilaisen Pettkó-Szandtner Tibor
Equestrain Secondary Schoolin viisi opettajaa
viikon jakson sekä kuusi opiskelijaa opettajan
kanssa neljän viikon jakson keväällä 2019.

Hevosopiston lisäksi kumppaneina hankkeessa
ovat RACE Academy in Ireland, Equestrian
Sport School in Czech Republic and Equestrian
Secondary School in Slovakia.
PROJECT TO INCREASE EMPLOYABI LITY IN
THE EUROPEAN EQUESTRIAN MARKET (SPINE) 2017-2020 EU:n Erasmus+ -ohjelman
rahoittama hanke on hevosalan kansainvälisen
EEN -kouluverkoston jäsenoppilaitosten keskeinen hanke, jota koordinoi Ruotsin hevosurheilun ja alan koulutuksen keskus Flyinge. Hankkeen tarkoitus on edistää nuorten hevosalan
ammattilaisten työllistymistä kansainvälisillä työmarkkinoilla. Hankkeen keskeisin käytännön
toteutus on ratsastuksenopettajan kansainvälisten taitojen ja valmiuksien koulutuspaketti (Extra
Qualification), joka tullaan hyväksyttämään alan
kansainvälisessä yhteistyössä sekä eurooppalaisessa koulutusvertailussa (ECVET). Koulutuspaketin tuottamiseen ja testaamiseen osallistuu
hankkeen kumppanioppilaitoksista sekä opettajia että opiskelijoita yhteisillä työskentelypäivillä,
joita järjestetään kussakin oppilaitoksessa kolmen vuoden kuluessa. Vuonna 2019 työskentelypäiviä järjestettiin Norjassa ja Ranskassa, niille osallistuivat Hevosopistolta Päivi Laine ja Anu
Korppoo. Lisäksi jaksoille osallistui opiskelija Joni
Paavola.

Hevosopisto jatkoi jäsenenä eurooppalaisessa
hevosalan oppilaitosten järjestössä EQUESTRIAN EDUCATIONAL NETWORK (EEN) sekä
Euroopan valtionsiittoloiden yhdistyksessä
EUROPEAN STATE STUDS ASSOCIATION
(ESSA).
Hevosopisto edusti Suomea ja Suomen Ratsastajainliittoa maailmanlaajuisessa ratsastuksenopetuksen tutkinnoista ja niiden kehittämisestä
vastaavassa järjestössä INTERNATIONAL
GROUP FOR EQUESTRIAN QUALIFICATIONS
(IGEQ) sekä teki yhteistyötä eurooppalaisen
kengitysseppäjärjestöjen liiton EUROPEAN
FEDERATION OF FARRIERS ASSOCIATIONS
(EFFA) kanssa.
EEN-järjestön vuosikokoukseen ja järjestön jäsenoppilaitosten opiskelijoiden kilpailuun (EEN
STUDENTS COMPETITION 2018) toukokuussa
Ruotsissa osallistuivat Hevosopistolta opettaja
Anu Korppoo sekä Päivi Laine järjestön sihteerinä. Kilpailuun osallistuivat opiskelijat Hannele
Tarvainen ja Joni Paavola.

Kansainvälinen toiminta
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Hanketoiminta
Kotimaiset ja kansainväliset hankkeet tukevat
Hevosopiston tavoitteita ja strategiaa. Kansainvälisten hankkeiden tavoitteena on sekä kehittää Hevosopiston omaa osaamista että tuoda
kansainvälistä tietoa ja osaamista suomalaiseen
työelämään. Vuoden aikana hankkeiden avulla
kehitettiin ammatillisen koulutuksen reformin
mukaisia toimintatapoja sekä kehitettiin laatujärjestelmää.
Killat avoimesti verkossa 2018-2019 on
OPH:n rahoittama ja Koulutuskuntayhtymä
Tavastian koordinoima hanke, jossa Hevosopisto on mukana yhtenä kuudesta osatoteuttajasta. Hankkeen tavoitteena on jatkaa työvaltaista
oppimista, työelämälähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja yritteliäisyyttä korostavan Kiltakoulut-toimintamallin kehittämistä ja tulosten hyödyntämistä uusissa oppilaitoksissa ja uusilla aloilla.
Kehittämistä tehdään eri paikkakunnilla toimivien saman alan kiltojen yhteistyössä.
POMO – Pomokillasta osaamista muutosjohtamiseen 2018-2019 -hanke on OPH:n
rahoittama ja Salon seudun koululutuskuntayhtymän koordinoima hanke, jossa Hevoso-

pisto on mukana yhtenä neljästä osatoteuttajasta. Ammatillisen koulutuksen reformi tuo
suuria muutoksia koulutuksen järjestäjien toimintaan. Esimiehet ovat keskeisessä roolissa
reformin tavoitteiden mukaisten muutosten
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.
Hankkeen tavoitteena on tukea uudistusten
toimeenpanoa muutosjohtamisen ja esimiestyön keinoin. Pomokilta-hanke perustuu Kiltakoulut-toimintamalliin, jossa kiteytyvät ammatillisen koulutuksen reformin periaatteet opintopolkujen henkilökohtaisuudesta, opintoihin
pääsyn joustavuudesta ja työelämälähtöisyydestä.
OPH:n rahoittama Vertaisarvioinnilla tulosta
2 -hanke oli vuoden 2019 kestävä jatkohanke
edellisen vuoden Vertaisarvioinnilla tulosta –
hankkeelle. Kahdeksan oppilaitoksen muodostaman hankeverkoston toimesta kehitettiin
vertaisarviointimallia ja testattiin sitä käytännössä suorittamalla arviointeja verkoston organisaatioissa. Hevosopiston arviointialueena oli
laadunhallinta. Arviointi suoritettiin marraskuussa 2019. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä koordinoi hanketta.

Kansainvälinen toiminta
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HENKILÖSTÖ

Omistajat ja hallitus
Henkilötyövuosia kertyi 77 (80 /2018). Näistä
vakituisia oli 82,5 % (90,5 %/ 2018) ja määräaikaisia 17,5 % (9,5 %). Osa-aikaisia työntekijöitä
oli 6,4 % (2 % / 2018).
Opintovapaalla ei ollut vuoden aikana ketään ja
muulla vapaalla yksi henkilö. Myöskään eläkkeelle ei poikkeuksellisesti jäänyt yhtään henkilöä.
Opetuksessa työskenteli 16 (27/2018) ja hallinto- ja tukipalveluissa 61 (47/2018) päätoimista
tai osa-aikaista henkilöä. Edellisten lisäksi
Hevosopistolla opetti ja luennoi lyhytaikaisesti
eri alojen asiantuntijoita ja valmentajia sekä
Suomesta että ulkomailta.
Tukipalvelut kattavat opiskelijahuollon ja hallinnon lisäksi tallit, kunnossapidon, siivouksen ja
ruokapalvelut, jotka toimivat läpi vuoden. Osa
tallihenkilöstöstä osallistuu käytännön opetukseen opiskelijoiden ohjaajina.
Henkilöstöstä 76,3 % (77,5 %/2018) oli naisia ja
miehiä 23,7 % (22,5 %/2018).

17,5 % Määräaikaisia

77

HENKILÖSTÖVUOSIA

Hevosopiston omistavat Suomen valtio, Suomen Hippos ry, Suomen Ratsastajainliitto ry sekä
Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kunnat.
Hevosopisto Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö,
joka pitää yllä oppilaitosta nimeltä Ypäjän
Hevosopisto. Oppilaitos toimii valtioneuvoston
luvalla ja opetusministeriön valvonnassa. Yhtiö
ei jaa osinkoja. Osakeyhtiön toimintaa ohjaa
yhtiön hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan
lisäksi kuusi jäsentä.
Hevosopiston Oy:n hallitus
Thomas Stenius, pj
Pasi Rentola
Jarmo Pynnönen
Terhi Koipijärvi
Vesa Mäkinen
Kari Haimi

•
•
•
•
•
•

Johtoryhmä, 31.12.2019
toimitusjohtaja-rehtori Pauliina Mansikkamäki
talous- ja hallintopäällikkö Teemu Rämö
valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd
myynti- ja markkinointipäällikkö
Suvi Louhelainen

•
•
•
•

82,5 % Vakituisia

23%

76%

Miehiä

Naisia

Henkilöstö
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Talous
Avainluvut
Hevosopisto Oy:n liikevaihdosta 63,0 % (61,4
%/2018) muodostui ammatillisesta koulutuksesta. Muu liikevaihto muodostuu kurssi-, valmennus- kilpailu- ja leiritoiminnasta, hevosten
täyshoito- ja koulutuspalveluista sekä tilojen
vuokrauksesta. Ammatillisen koulutuksen ja
palvelutoiminnan tuottaminen tiiviissä yhteistyössä mahdollistaa monipuolisten opiskelu-,
kilpailu- ja harrastustoiminnan puitteiden ylläpidon ja kehittämisen.
Hevosopisto Oy:n maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvinä. Omavaraisuusaste parani
edellisestä vuodesta, ollen 78,8 % (75,6 %/2018).
Yhtiön liikevaihto oli 7 964 905,10€
(7 702 427,11 € /2018), + 262 477,99 € muutosta
verrattuna edelliseen vuoteen. Tilikauden liikevoitto oli 99 735,10 euroa. (253 449,69 € /2018).
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 411
125,12 euroa (372.308,72 € / 2018). Tilikauden
tulos oli 201 491,99 € (168 250,02 € /2018), joka
on 2,53 % (2,20 % /2018) liikevaihdosta.
Urheiluolosuhteita perusparannettiin ja uusia

maastoesteitä rakennettiin PM-kisojen vuoksi.
Kiinteistöjen korjauksia suoritettiin aiempaa
enemmän ylläpidon ja huollon lisäksi. Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 298 556,37 €
(117 226,00 €/2018).
Näkymät alkaneelle tilikaudelle
Yhtiö on käynnistänyt 5 vuoden investointisuunnitelman vuonna 2019 mikä näkyy kasvaneissa investointi- ja korjausmenoissa. Suunnitelman tavoite on, että investoinnit pystytään
toteuttamaan tulorahoituksella suuria uusinvestointeja lukuun ottamatta.
Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano edellyttää pedagogista kehittämistä ja
prosessien uudelleen määrittelyä. Ammatillisen
koulutuksen osalta valtion rahoituksen rakenne
on muuttunut ja tämä näkyy valtion tukiosuuden pienenemisenä vuonna 2020. Opetuksen
reformin mukanaan tuomien uusien opetuksen toteuttamistapojen myötä ja taloustilanteen vakauttamisella vastataan rahoitustilanteeseen. Hevosopisto on hevosalan rahoituksen murroksessa tilanteessa, jossa sen tiukka
taloudenpito mahdollistaa toiminnan kehittä-

misen ja strategiatyön tulevaisuutta varten.
Alkaneella tilikaudella 2020 tuloksen odotetaan
olevan lievästi voitollinen.

Ammatillinen koulutus 63%

Verojalanjälki:
Verojalanjälki kuvaa sitä, kuinka paljon Hevosopisto Oy:n toiminnasta on kertynyt yhteiskunnalle verotuloja.

Liikevaihto

Maksetut verot €
27 980,93
Muu 37%
Kurssi-, valmennus- kilpailu- ja leiritoiminnasta, hevosten täyshoitoja koulutuspalvelut
sekä tilojen vuokraus

532 699,05
19 698,65
49 456,12
601 853,82
Kaikki yhteensä

629 834,75

Henkilöstö
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Hevosopisto Oy, 0934732-6

TASE

Tilinpäätös 1.1.2019 - 31.12.2019
31.12.2019

31.12.2018

Hevosopisto Oy, 0934732-6

Tilinpäätös 1.1.2019 - 31.12.2019

TULOSLASKELMA
1.1.2019 - 31.12.2019 1.1.2018 - 31.12.2018

V A S T A A V A A
LIIKEVAIHTO

PYSYVÄT VASTAAVAT

Liiketoiminnan muut tuotot

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

6 829,47

14 279,81

Muut aineettomat hyödykkeet

6 220,41

0,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

13 049,88

14 279,81

Aineelliset hyödykkeet
Omistuskiinteistöt

237 416,05

Omistusrakennukset ja -rakennelmat
Muut aineelliset hyödykkeet

Ostot tilikauden aikana

Materiaalit ja palvelut yhteensä

1 940 915,90

2 041 514,70

Palkat ja palkkiot

254 550,46

99 122,26

Henkilösivukulut
Eläkekulut

11 063,60

25 606,05

157 113,60

0,00

2 674 468,61

2 403 659,06

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

1 177,32

1 177,32

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

54 059,48

54 059,48

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

Muut osakkeet ja osuudet

21 834,10

21 834,10

Liiketoiminnan muut kulut

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä

-956 560,07

-937 146,97

-3 393,97

1 347,36

-1 071 900,04

-791 887,59

-2 031 854,08

-1 727 687,20

-2 475 926,31

-2 630 029,89

-373 541,26

-430 239,78

Henkilöstökulut

Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto

246 933,28

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ulkopuoliset palvelut
310 825,05

7 702 427,11

273 719,45

Materiaalit ja palvelut

Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Maa- ja vesialueet

7 964 905,10

Sijoitukset

Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä

-80 591,34

-167 304,79

-2 930 058,91

-3 227 574,46

-411 125,12

-372 308,72

Poistot ja arvonalentumiset

Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

77 070,90

77 070,90

2 764 589,39

2 495 009,77

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Suunnitelman mukaiset poistot

LI I K E V O ITTO ( -TAPPI O )

Tavarat

2 415,79

2 536,76

8 804,60

12 077,60

11 220,39

14 614,36

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

240 001,22

259 080,42

Lainasaamiset

4 000,00

767,25

Muut saamiset

1 937,38

4 406,32

Siirtosaamiset

7 962,05

29 755,49

253 900,65

294 009,48

Muut osakkeet ja osuudet

1 083 795,42

1 058 382,95

Rahoitusarvopaperit yhteensä

1 083 795,42

1 058 382,95

841 590,60

1 097 860,26

2 190 507,06

2 464 867,05

4 955 096,45

4 959 876,82

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

-2 368 340,32

99 735,10

253 449,69

Rahoitustuotot ja -kulut
Muilta

Vaihto-omaisuus yhteensä

-372 308,72

-2 765 851,34

Muut korko- ja rahoitustuotot

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet

-411 125,12

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien
rahoitusarvopapereista

11 045,35

13 791,32

26 126,16

-19 635,25

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-7 266,30

-7 504,06

129 640,31

240 101,70

Tilinpäätössiirrot
Verotusperusteisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

71 851,68

-71 851,68

201 491,99

168 250,02

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
V A S T A A V A A

Y H T E E N S Ä

1

1

Henkilöstö
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@HEVOSOPISTO #TÄYTTÄHEVOSELÄMÄÄ

