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Hevostoiminnan 
opintomatka  

Su 15.10.2017  
Mikkelin seudulle  
 

 

Matkaraportti  
Äänekosken maaseutumatkailuhanke/Outi Raatikainen 

 

 

Äänekoskelle suunnitellaan hevosurheilukeskusta Liimattalaan Konginkankaalle. Ala-Keiteleen 

Hevosystäväinseuralla on harjoitusravirata, jota voitaisiin käyttää monipuolisemmin, Konginkankaan 

kyläyhdistyksellä on huoli Konginkankaan houkuttavuudesta ja mm. koulun säilymisestä, ja Ääneseudun 

Ratsastajilta puuttuu tiloja varsinkin kilpailutoimintaan. 

 

Ala-Keiteleen HYS on rakentanut harjoitusraviradan aluetta vuodesta 1990 lähtien. Konginkankaan 

kunta vuokrasi maapohjan yhdistykselle, joka sittemmin on ostanut tontin itselleen. Kolme ravimiestä 

otti kukin 30 000 mk pankkilainaa, sen lisäksi saatiin ensin 5000 mk ja toisella hankkeella 3000 mk 

Leader-rahoitusta. Äänekosken ja Konginkankaan kuntaliitosrahaa saatiin 30 000 mk. Loput on tehty 

talkoilla sekä ravitoiminnan tuotolla ja radankäyttäjien maksuilla.  

 

2016-2017 Konginkankaan kyläyhdistyksen hankkeena on saatu aikaan harjoitusraviradan yhteyteen 

suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan pala kerrallaan. www.konginkangas.fi  

 

Ala-Keiteleen Hevosystäväinseuran, Ääneseudun Ratsastajien, Konginkankaan kyläyhdistyksen, 

Äänekosken kaupungin ja Ääneseudun Kehityksen edustajia kävi saamassa neuvoja ja ideoita Mikkelin 

seudulla. Matkan järjesti Äänekosken maaseutumatkailuhanke/Ääneseudun Kehitys Oy.   

 

Kuvia matkasta Facebookissa www.facebook.com/pg/%C3%84%C3%A4neseudun-Kehitys-Oy-

326322164155485/photos/?tab=album&album_id=1425255187595505   

 

 

Lisätietoja     

Outi Raatikainen 

Ääneseudun Kehitys Oy/Äänekosken maaseutumatkailuhanke  

Puh. 040 1951230 

Sähköposti outi.raatikainen@aanekoski.fi   

 

 

 

 

http://www.konginkangas.fi/
http://www.facebook.com/pg/%C3%84%C3%A4neseudun-Kehitys-Oy-326322164155485/photos/?tab=album&album_id=1425255187595505
http://www.facebook.com/pg/%C3%84%C3%A4neseudun-Kehitys-Oy-326322164155485/photos/?tab=album&album_id=1425255187595505
mailto:outi.raatikainen@aanekoski.fi
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MÄNTYHARJU 

Mäntyharju on 6200 asukkaan maaseutukunta, yksi Suomen suosituimmista 

mökkikunnista. Siellä on yksi Suomen tunnetuimmista taidekohteista ja 
Repoveden kansallispuisto. Samalla se on perinteinen teollisuuspitäjä. 

Mäntyharju on myös vanha hevospitäjä. Mäntyharju kuuluu Mikkelin 
seutukuntaan. Matkailussa tehdään yhteistyötä Visit Mikkelin kanssa.  
 

 

Mäntyharjun hevosurheilukeskus  
 

Mäntyharjun hevosurheilukeskus/hevoskeskus on ravihevosten valmennuskeskus 

ja ratsastajien harjoittelu-, valmennus- ja kilpailualue noin 3 km Mäntyharjun 

keskustasta. Mäntyharjun hevosurheilukeskuksessa on Mäntyharjun hevos-

ystäväinseuran harjoitusravirata, hiittisuora, valjastuskatos, Mäntyharjun 

Ratsastajat ry:n ja HYS:n yhteisesti rakentama grillikota sekä MRA:n kaksi 

ratsastuskenttää (40×60 m ja 22×50 m), tuomaritorni, kahvio terasseineen, 

käsihevoslue, vesivessa ja ulkovessa.   

 

Meitä vastaanottamassa oli Mäntyharjun hevosurheilukeskuksen aktiivitoimijoita, 

mm. Matti Patrikainen, joka on ollut mukana ideointi- ja suunnitteluvaiheesta 

lähtien, Sari Torniainen, Mäntyharjun Hevosystäväinseuran puheenjohtaja ja Liisa 

Vanhanen, sihteeri, sekä Eija Kajander, Mäntyharjun Ratsastajien puheenjohtaja, 

ja Päivi Honkanen, edellinen pitkäaikainen puheenjohtaja. Vierailumme paikalliset 

järjestelyt hoiti sujuvasti yritysneuvoja Raili Pallonen, Mäntyharjun Seudun 

Elinkeinojen Kehitys Oy. Saimme heiltä kaikilta paljon arvokkaita tarinoita ja 

neuvoja!  

 

Mäntyharjun hevosurheilukeskuksen synnyttäminen  
 

Idea syntyi, kun ravimiehet alkoivat miettiä kimppatallia ja omaa harjoituspaikkaa.  

 

Mäntyharjun Hevosystäväinseura ja hevosurheilukeskus  

 

Mäntyharjun HYS esitti 2002 asian kunnalle, joka totesi, että ravimainetta on ja 

kunta lähtee mukaan.  

 

Kunta järjesteli maita ja vuokrasi nimellisellä 150 euron vuosivuokralla (2017, 

summa sidottu kustannusindeksiin) noin 40 hehtaarin maa-alueen 50 vuodeksi 

läheltä keskustaa – hevoskeskus haluttiin lähelle asukkaita. Vuokrauksen ehtona 

oli liittyminen kunnan vesi- ja viemäriverkkoon sekä alueen kehittäminen 

useamman toimijan yhteistyönä. Alue on riittävän iso laajentamiseen. Sinne 

mahtuu harjoitusraviradan ja ratsastuskenttien lisäksi talli tarhoineen yms.  

 

Harjoitusraviradan suunnitteluvaiheessa tietoja hankittiin mm. ulkomaan 
opintomatkalta Ruotsista ja yhteistyötä tehtiin alan asiantuntijoiden kanssa (mm. 
J-P Niskanen). Harjoitusraviradasta haluttiin luoda paikka, jossa pystytään 

valmentamaan hevoset huipulle asti – Suomen parhaat harjoittelupuitteet. Tavoite 
oli korkealla, mutta toisaalta Mäntyharjulla on ollut kaksi Vuoden Ravivalmentajaa, 

Alpo Paasonen ja Kati Lindberg.  
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Ravivalmennukselle haluttiin kunnon puitteet ja radalle niin hyvät pohjat kuin 

mahdollista. Se maksaa. Hiittisuora, valjastuskatos, tie ja parkkialue maksoivat 

noin 195 000 euroa. Suunnitteluun, piirustusten ja laskelmien tekoon löydettiin 

hevostaustainen diplomi-insinööri. Seuraavaksi kirjoitettiin hankesuunnitelma 

Leader-rahoitteiseksi hankkeeksi (POMO+). Hanke sai rahoitusta 84 000 euroa. 

Tuohon aikaan rahoitusta sai 90 %. Loput tehtiin talkoilla ja yksityisellä rahalla. 

Lisäksi tarvittiin pankkilainaa. Kilpailutuksen voitti Destia (silloin Tieliikelaitos), joka 

aloitti maanrakennustyöt umpimetsään 2003.  

 

Yksityisrahoitusta saadaan Mäntyharjuravien tuotosta ja käyttäjäsopimuksista. 

Vuosien varrella on kokeiltu valmentajakohtaista maksua, käytön määrään 

perustuvaa tuntiperustaista maksua ja hevoskohtaista maksua. Rakentamiseen 

kerrytettiin 13 400 euroa eli noin 7 % kokonaiskustannuksista hevoskohtaisella 

maksulla 200 €/hevonen. Talkoilla maksettiin 18 000 euroa eli noin 9 % hanke-

budjetista. Pankista haettiin 75 000 euroa, jota maksetaan pois tasaiseen tahtiin.  

 

Mäntyharjun HYS:llä on lainaa jäljellä vajaa 40 000 eikä se tuntunut stressaavan 

hallitusta liikaa. Hevosurheilukeskuksen kehittymisen myötä yhdistyksen omai-

suuskin on kasvanut. Kun lainan suhteuttaa kertyneeseen omaisuuteen, jota on 

reilusti yli 300 000 euroa, summa ei ole suuri.  

 

Mäntyharjun Ratsastajat ry  

 

Mäntyharjun Ratsastajilla on ollut omat, isot hankkeensa kenttien ja tarvittavien 

rakenteiden aikaansaamiseksi. 2004 rakennettiin hankkeen tuella iso ratsastus-

kenttä, jonka budjetti oli 40 000 euroa. Kustannusarvioon saatiin Leader-rahoitusta 

noin 80 %. Yksityistä rahaa ja talkoita tarvittiin. Laina maksettiin takaisin 

mahtavan rahankeräystoiminnan ansiosta vain neljässä vuodessa. Talkoita tehtiin 

ahkerasti, rakennustöitä teki puheenjohtajan isä ja erilaisia kilpailuja, lapsi-

ystävällisiä tapahtumia, arpajaisia ja myyjäisiä järjestettiin tiuhaan tahtiin.    

 

Jonkin ajan jälkeen todettiin, että yksi kenttä ei riitä. Kilpailuissa on oltava lämmit-

telyalue. 2008 käynnistettiin uusi hanke. Yhdistys päätti rakentaa pienemmän 

ratsastuskentän, tuomaritornin isomman kentän laitaan ja pysäköintialueen. 

Yhdistys päätti rakentaa pienemmän kentän, johon saatiin rahoitusta enää 50 %. 

Pankista otettiin 20 000 euroa lainaa. Puheenjohtaja oli niin sitoutunut hankkee-

seen, koska oli puhunut yhdistyksen hallituksen ympäri, että lahjoitti puutavaran ja 

talkooruoat. Tuomaritorni rakennettiin talkoilla.  

 

Vuonna 2008 seura osti omat kuulutuslaitteet ja pystytti kiinteät kaiuttimet kentän 

laitaan. Katsomotilaa rakennettiin molempien kenttien laidalle. Pankkilainaa 

lyhennettiin jälleen reippaassa tahdissa. Kilpailuja pidettiin paljon ja kilpailutuotot 

auttoivat velan lyhentämisessä. Johtokunta teki työtä monien eri yritysten kanssa. 

Seura sai yrityksiltä kilpailuihin tuote- ja rahapalkintoja. 

 

2010 Mäntyharjun Ratsastajat päätti parantaa kilpailujen ja muun toiminnan 

järjestämistä rakentamalla omalla kustannuksellaan kanttiinirakennuksen terassi-

alueineen isomman ratsastuskentän laidalle. Tähän projektiin ei otettu uutta 

velkaa. Seura jatkoi kilpailujen järjestämistä ja teki kilpailupalkintojen saamiseksi 

hyvää yhteistyötä monien eri yritysten kanssa. Merkittävää oli, että johtokunnan 
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jäsenenä oli markkinoinnin ammattilainen. Seuran varojen käyttö oli myös hyvin 

tarkkaa ja kaikessa oltiin säästäväisiä. 

 

Käsihevosalue rakennettiin alueelle vuonna 2012 seuran omalla kustannuksella. 

Tässä vaiheessa 2008 otettu pankkilaina oli jo maksettu pois. 

 

Hevosurheilukeskus toimii ja kehittyy  

 

Hevoskeskusta rakennetaan yhä. Mm. harjoitusraviradan laitaan on jo pystytetty 

valotolpat ja käytettyinä hankitut lamputkin odottavat laittamistaan.  

 

Hevosurheilukeskuksen ylläpito- ja käyttökoulut ovat noin 5000 euroa/v. Yhdis-

tysten välillä on vuokra- ja yhteistyösopimukset, esim. kumpi hallinnoi mitäkin ja 

laskuttaa toista ja missä suhteessa kustannukset jaetaan. Alkuperäinen yhteistyö-

sopimus on päivitetty kerran. Mäntyharjun kunnalta urheiluseurat ovat saaneet 

toiminta-avustusta kunnassa päätettyjen kriteerien mukaisesti. Tällä avustuksella 

on ollut suuri merkitys monipuolisen juniori- ja harrastetyön turvaamisessa. 

 

”Ei ongelma, mutta haaste” on mm. käyttäjien motivoiminen ylläpitoon. Se, että 

kerran on rakennettu, ei riitä. Käytössä on ratamaksun lisäksi vapaaehtoinen 

käyttömaksu: toivotaan, että rataa säännöllisesti käyttävät maksaisivat perus-

maksun lisäksi 90 €/3 kk. Näillä maksuilla katetaan radan hoidosta aiheutuvia 

kuluja. Jokaisen radan käyttäjän edellytetään osallistuvan mm. lanaukseen, josta 

on käyttäjille selkeät ohjeet.  

 

Sekä Mäntyharjun Ratsastajat että Mäntyharjun HYS saavat pieniä summia 

yrityssponsorien mainoksista kisakohtaisesti. Hevoskeskuksessa näkyy vain 

muutaman sponsorin mainos mm. ratsastuskentän aidassa. Mäntyharjuraveihin 

myydään nimikkolähtöjä 700-1500 €/lähtö ja tuotto ohjataan hevoskeskuksen 

ylläpitoon.    

 

Isoin puute on tallin puuttuminen. Tontilla on tilaa tallille ja hevoskeskus tarjoaisi 

hyvät puitteet päästä alkuun toiminnassa. Paikkaa on markkinoitu mm. nuorille 

ravivalmentajille ja neuvotteluja on käyty, mutta tallia ei ole syntynyt. 

Pienempiä toiveita on lisäksi mm. isompi parkkipaikka. Nykyinen käy kisojen 

aikaan pieneksi.  

 

Hevosurheilukeskus on usean toimijan yhteistyötä:  

 

1. Mäntyharjun kunta  

o kunta omistaa maan  

o se järjesteli 40 hehtaarin alueen, jonka se vuokrasi HYS:lle  

o vuokra-aika 20 vuotta, vuokra nimellinen  

o antaa yhdistyksille toiminta-avustuksia    

 

2. Kunnan omistama kehittämisyhtiö Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen 

Kehitys Oy  www.masek.fi 

o toteutti hevosurheilukeskuksen esitteen (www.masek.fi) 

o budjetissa on ollut muutamana vuonna rahavaraus (tänä vuonna  

6000 euroa) hevoskeskuksen jatkokehittelyyn ja markkinointiin 

http://www.masek.fi/
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o tällä rahalla on toteutettu kirjekampanja nuorille valmentajille + 

lehtimainoksia ym. pientä. 

o palkkasi 3 v. sitten amk-opiskelijan kartoittamaan kehittämisaihioita 

ja tekemään mm. alustavat laskelmat tallin ja asianmukaisten 

ulkoalueiden kustannuksista 

o etsii yrittäjyyttä – Talliyrittäjälle on tilaus ja lähiseudulla olisi jopa 40 

sijoittajan ryhmä, joka voisi rakennuttaa tallin ja vuokrata sen 

yrittäjälle. Neuvotteluja on ollut, mutta toistaiseksi tuloksetta.    

o Mäntyharjuravien sponsori: oma lähtö raveissa, teemana on viime 

vuosina ollut "Mäntyharju - Menestyksen tekijöitä" 

o yritysasiamiehen työpanosta on käytetty muutaman työpäivän verran 

per vuosi. 

 

3. Mäntyharjun Hevosystäväinseura ry 

http://mantyharjunhys.net/hevoskeskus 

o perinteikäs 125-vuotias yhdistys; Mäntyharju vanha hevospitäjä, 

jossa on toiminut Suomen huippuvalmentajia  

o hevosurheilukeskuksen päävuokralainen 

o harjoitusraviradan rakennuttaja ja omistaja 

o tällä hetkellä käyttökuluja katetaan ratamaksulla/valmentaja 150 e/v 

riippumatta hevosten määrästä  

o hevosurheilukeskus on luotu nimenomaan huippuvalmentamista 

varten, joten siellä ei järjestetä raveja tai muita ravitapahtumia 

o talkoita tehdään yhdessä ratsastajien kanssa     

 

4. Mäntyharjun Ratsastajat ry   

http://www.mantyharjunratsastajat.net/kilpailutoiminta/hevoskeskus/  

o mm. SRL:n palkinto Kaakkois-Suomen parhaana seurana kolmelta 

vuodelta  

o monta vuotta ollut yli 200 jäsentä, mutta tällä hetkellä vain 88 

jäsentä; syynä mm. yhden ratsastuskoulun lopettaminen, mikä on 

karsinut aloittavia harrastajia    

 

5. Mäntyharjun Ravit Oy  

o 45 osakasta  

o järjestää vuosittaiset Mäntyharjuravit Mikkelin raviradalla 

o tuotto ohjataan hevosurheilukeskuksen lainan maksamiseen  

 

6. Koiraväki vuokraa tiloja koiratapahtumiin.  

 

Mäntyharjun harjoitusravirata  

 

Harjoitusravirataa suunnitellessa haluttiin luoda paikka, jossa pystytään 

valmentamaan hevoset huipulle asti – Suomen parhaat harjoittelupuitteet. Rata 

tehtiin niin monipuoliseksi kuin mahdollista:  

- korkeuseroa 25 m  

- hiittisuoran päässä harjoitusrata pituus 1000 m, leveys n. 20 m, jossa kaksi 

rinnettä, toinen loivempi, toinen jyrkempi  

- hiittisuora pituus 1200 m, leveys n. 10 m, suoran lisäksi loivaa mutkaa  

- pohjassa 4 kerrosta eri materiaaleja, päällimmäinen kerros kivituhkaa 

- radan toinen laita pehmeämpi, toinen kovempipohjainen  

http://mantyharjunhys.net/hevoskeskus
http://www.mantyharjunratsastajat.net/kilpailutoiminta/hevoskeskus/
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- rata on niin leveä, että missä tahansa paikassa pääsee hevosen kanssa 

ympäri.   

 

Ratamaksun maksaneilla on avain, jolla saa radan portin, vesihanan ja vesivessan 

auki. Rata vaatii jatkuvaa huoltoa. Käyttäjien käytettävissä on mm. itse hitsailtu 

lana. Miltei vuosittain tuodaan lisää kivituhkaa ja esim. nyt rankkojen sateiden 

jälkeen rinnettä alas valunut pinta nostetaan takaisin rinteeseen.  

 

Mäntyharjulaisten neuvot äänekoskelaisille  

• naapurien kuuleminen ja suhteiden ylläpito – ilman suostuvaisia naapureita toiminta ei suju  

• hankkikaa hyvä rakentaja ja valvoja  

• pitäkää vastuupiiri mahdollisimman laajana  

• pitäkää miehistä kiinni  

• pitäkää iltahevosten omistajista kiinni  

• sinkkujen olisi hyvä hankkia rakennustaitoisia puolisoita 😊  

 

Äänekoskelaisten kommentit ja palautetta  

• Vaikea on löytää netistä tietoa hevosurheilukeskuksesta. Keskus tarvitsisi oman domainin ja 

kunnon nettisivut. Lisäksi hevoskeskuksen Facebook ja vaikka blogi, johon kirjoittelevat eri 

toimijat vuoronperään. 

• Loistava harjoitusravirata - kuinka paljon on käyttöä?  

• Hiittisuora oli keskuksessa hyvä, siitä oppia Konginkankaalle! 

• harjoitusraviradan tietoja ei löydy kuin ratsastajien sivuilta (!)   

• vuokrataanko ulkopuolisille ja mihin hintaan? – netin perusteella vain jäsenille vuosittaisella 

käyttömaksulla  

• Ihan ääneen saisi hihkua hienosta harjoitteluraviradasta ja tuotteistaa tarjonta myös vierailijoita 

varten. 

• Hyvä yhteistyö ja sinnikkyys vie maaliin, se vahvisti uskoa omaan hankkeeseen. Ratsastuksen 

osalta maneesi ja ratsastus/vuokratalli ovat ehdottoman tärkeät. 

• Terassikahvio Konginkankaan radalle!   

• Kiitos rehellisestä ja avoimesta kertomisesta. Tästä on paljon apua meidän 

hevosurheilukeskukselle.  

• Alueen sisääntuloon ja ulkonäköön olisi panostettava.  

• Hiittisuora oli mainio ja vastaanotto myös. Toivottavasti MRA saisi oman tallin!  

• Jäi ihmetyttämään, miksei alueelle ole löytynyt yrittäjää, jos sijoittajien rinkikin on ollut 

olemassa. Markkinointiongelma?  

• Kohde oli erinomainen! Kaikki kuulemani oli tärkeää ja hyödyllistä. Kaikki heidän rakentamansa 

voitaisiin soveltaa Konginkankaalla ja vielä vähän enemmän, eli yritystoiminta keskukseen on 

välttämätöntä. 

• KIITOS HIENOSTA VASTAANOTOSTA. HIENO YHTEISEN TEKEMISEN MEININKI KUVASTUI 

KAIKESTA. 

 

 

ANTTOLA 

Anttola liittyi Mikkelin kaupunkiin 2001 yhdessä Mikkelin maalaiskunnan 
kanssa. Kunnassa asui kuntaliitoksen alla noin 1 800 asukasta.  
 

Haukkamäen Hevostila 

www.facebook.com/Haukkamäen-Hevostila  

http://www.facebook.com/Haukkam%C3%A4en-Hevostila
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Haukkamäen Hevostila on ratsastustalli, jossa mm. terapiaratsastusta. 

Ensivaikutelma yrityksestä ei ollut kovin hyvä, sillä nettisivut olivat 
vanhentuneella tekniikalla ja jotakuinkin lukukelvottomat eikä Facebook 

kertonut yrityksestä paljoakaan. Paikan päällä jo ennen pihaan ajamista 
totesimme, ettei hevostilalle ole minkäänlaisia kylttejä. Jouduimme 

kaivamaan osoitteen esille risteyksessä ja varmistamaan, ettemme aja 
väärään paikkaan. Kysyessämme yrittäjältä opasteiden puuttumista saimme 

vastaukseksi, ettei heillä käy asiakkaita varaamatta aikaa eivätkä he halua 

talleille ohikulkijoita. Myöskään tallityttöjä talleille ei haluta, sillä tallit ovat 
hevosten koti ja niille halutaan taata rauha. Näistä lausumista syntyi 

melkoisesti keskustelua bussista käynnin jälkeen.  
 

Ajoimme hevosaitausten välistä perinteisen pientilan pihapiiriin, kauniiseen 
perisuomalaiseen maalaismiljööseen. Pihalla kuopsutteli vapaana maatiais-

kanoja. Pihan perällä entisen navetan vieressä oli kanihäkki. Sekä isäntä 
että emäntä olivat meitä ystävällisesti vastassa. Yrittäjä Tarja Lahdenperä 

kertoi yrityksen tarinaa ja hänen miehensä Reijo Hämäläinen näytti paikko-
ja. Molemmilla on psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus ja kokemusta. 

Perheessä on oma erityislapsi, mikä sekin on motivoinut kehittämään tera-
piatoimintaa tilalla. Vaimo vastaa hevostilasta, aviomies käy palkkatöissä, 

joten taloudellinen perusturva on olemassa. Reijo Hämäläinen on myös 
Etelä-Savon ADA ry:n puheenjohtaja.  

 

Tila on ostettu 2003 ja rakennettu itse pienimuotoiseksi hevostilaksi. Tila on 
erikoistunut erityisryhmien palvelemiseen. Tilan muokkaaminen on ollut iso 

urakka: lämpökeskus, satulahuone, kolme karsinaa ja vastaanottotila 
vanhaan navettaan kustansivat noin 30 000 euroa.  

 
Koska vanhassa navetassa oli liian vähän tilaa, lisäksi hankittiin siirrettävä 

talli, noin 20 000 €. Talli sopii mm. allergisoituneille hevosille. Tallissa on 
koneellinen ilmanvaihto, jota ei ole juuri koskaan tarvittu. Lämmitystäkään 

ei juuri tarvita, sillä hevosten oma ruumiinlämpö lämmittää karsinat talvel-
lakin niin, ettei esim. vesi jäädy. Tarhat ja ratsastuskentän pohja (hiekka + 

muovirouhe) ovat kustantaneet noin 30 000 euroa, sillä tila sijaitsee 
rinteessä ja tasaisia kenttiä varten piti ajaa kuormatolkulla täytemaata. 

Myöhemmin on uudisrakennuksena rakennettu vielä lantala ja pihatto.   
 

Tilalla järjestetään kesäisin erityisleirejä ja kursseja. Leiriläiset yöpyvät tilan 

aitassa, jossa on kolme majoitushuonetta. Kesäasiakkaita tulee ympäri 

Suomea, talvella asiakkaat ovat lähinnä lähikunnista.  
 

Hevosten lisäksi tilalla on kanoja, kaneja, kissoja ja muutama pässipoika. 

Jos hevonen on asiakkaalle ensi alkuun liian iso ja pelottava, kaniin tai 
kenties pässiin on kiva tutustua. Asiakkaiden kanssa myös keskustellaan 

siitä, että silloin tällöin kana ja pässi päätyy pataan...  
 

Tila on tehnyt yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa mm. opinnäytetyön 

yhteistyökumppanina. Hevostila tarjosi ADHD-lasten perheille kurssin 
maksutta osana omaa tuotteistamisprosessiaan. Nyt ADHD-lapsille on 

testattu, jäsennelty, toimiva tuote.  
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Hevostila pystyy tarjoamaan terapiaa eri tarpeisiin. Sillä on käytössään 
rauhallisia hevosia, jotka soveltuvat eri tyyppisten ongelmien hoitamiseen: 

3 suomenhevosta, 1 friisiläinen ja 1 poni. Asiakkaat ovat lähinnä lapsia. 
Meidän vierailumme aikana kentällä oli yksityistunnilla pitkäaikainen 

asiakas, 78-vuotias Hilkka, joka treenasi rauhallisella suomenhevosella. Hän 
oli aloittanut harrastuksen viisikymppisenä. Ratsastus ei ole iästä kiinni!  
 

Haukkamäen hevostila tekee yhteistyötä ratsastusterapeutti Satu Heinon 
kanssa www.satupaja.fi. Satu Heino on toimintaterapeutti, ratsastus-

terapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja, Mindfulness-tunnetaitovalmentaja 

ja yrittäjä, joka on erikoistunut toimintaterapiaan, ratsastusterapiaan ja 
neuropsykiatriseen kuntoutukseen. Hän joutui perumaan tapaamisemme. 

Tarja Lahdenperä kertoi, että Satu Heino ottaa asiakkaat vastaan heillä ja 
hän toimii avustajana. Heillä on sopimus mm. hevosten käytöstä, joka 

laskutetaan kuukausittain. Avustajan työn Tarja Lahdenperä laskuttaa 
tuntiperusteisesti. 

 
Ratsastustrapiasta ei ole ylitarjontaa, sillä Mikkelin alueella toimii vain kaksi 

ratsastusterapeuttia. Siksi osa kyselijöistä joudutaan ohjaamaan jo 
Pieksämäelle asti.  
 
Opintomatkalaisten kommentteja  
Plussaa  

• Hevosiin liittyvällä sosiaalipedagogisella toiminnalla täytyy olla kova kysyntä. 

• Terapiatoiminnasta on kysyntää ja yhteistyö kannattaa. Voi kun Satupajan Satu olisi vielä ollut 
kertomassa toiminnastaan!  

• Emännän näkemykset terapia- ja hevostoiminnassa välittyivät hyvin.  

• Eläimet ovat hyvä vetonaula lapsille.  

• Hyvinhoidetun näköiset hevoset.    

• Konginkankaan konseptiin sopisi erinomaisesti yrittäjä, joka vetäisi ko. toimintaa varsinaisen 
ratsastuskouluyrittäjän rinnalla. Toiminnan laajuus voi vaihdella yhden ”elämäntapayrittäjän” 
toiminnasta laajempaan, systemaattiseen yritystoimintaan. Markkinat tällaiselle toiminnalle varmasti 
löytyy. 

• Erityisryhmien kurssit, leirit ja hevospäivät saataisiin myytyä Keski-Suomessakin – Konginkankaan sijainti 
on niin hyvä. Hevosia täydentävät muut eläimet – onnistuisko Konginkankaan hevosurheilukeskuksessa, 
jos yhdeksi toiminnan painopisteeksi nousevat lapset ja erityisryhmät?   

• Kannattaa ottaa oppia hankkeen ja opiskelijatyön hyödyntämisestä tuotteistuksessa (ADHD-lapset).  
 

Miinusta 

• Viitoitus on asiakkaan kannalta tärkeää: se toivottaa tervetulleeksi ja poistaa epävarmuuden, onko 
menossa oikeaan paikkaan ja mikä se osoite nyt olikaan.  

• Painottaisin tilojen siisteyttä sisällä ja ulkona.  

• Yrityksen julkikuva opasteineen ja karmaisevine kotisivuineen suoraan sanottuna huono. Tilat myös 
epäsiistit ja ahtaat. 

• Hymyily kannattaisi. 

• Kotisivut pitää pitää paitsi sisällöltään, myös teknisesti ajan tasalla.  

• Kunnolliset opasteet ovat osa asiakaspalvelua, eikä varmasti aiheuttaisi tallille kutsumattomien ihmisten 
vyöryä. Enemminkin se saa kutsutuillekin kävijöille epävarman olon. 

• Jos ei itse ehdi siivoamaan ja järjestelemään varusteita, eikö kannattaisi harkita tallityttöjen päästämistä 
tallille? Sieltä löytyy innokkaita nuoria, jotka rakastavat puuhata. Saahan heille laittaa rajat, milloin ja 
miten olla tallilla!  

• Palvelun konseptointi ja ammattimainen liiketoiminta oli aika kesken. ehkä se oli heidän 
tarkoituksensakin? 

 
 

http://www.satupaja.fi/
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VEIKAN KARTANO, MIKKELI   
Veikan kartano kuului Mikkelin maalaiskuntaan, joka liittyi Mikkelin kaupunkiin 
2001. Stall Blombacke toimii vuokralla yksityisen omistamassa Veikan kartanossa, 

joka on entinen 1500-luvulta peräisin oleva rustholli eli ratsutila.  
 

Stall Blombacke Oy, Veikan kartano, 

Mikkeli   www.stallblombacke.com ja www.facebook.com/stallblombacke.  
 

Stall Blombacke on hevosten valmennus- ja kuntoutuskeskus, jossa on 

myös kimpparavihevosia sekä matkailupalveluita. Talli toimii vuokratiloissa 
Veikan kartanossa. Koska kartano on hyvin pidetty 1500-luvun ratsutila, 

ensivaikutelma oli komea.  
 

Tilan emäntä ja valmentaja Kaisa Tupamäki-Kukkamo vastaa Stall Blom-
backen hevostoiminnasta. Hän on tunnettua hevossukua, sillä isä Risto 

Tupamäki pyöritti pitkään tallia Petäjävedellä. Setä Antero Tupamäki on 
eläkkeellä, mutta hän oli Suomen tunnetuimpia hevoslääkäreitä ja hoitanut 

myös Stall Blombacken hevosia. Kaisan veli jatkaa tilanpitoa Petäjävedellä. 

 
Kaisa luki yliopistossa itsensä ruotsin opettajaksi, mutta kun Veikan karta-

non tilat tulivat tarjolle, päätyi saman tien talliyrittäjäksi. Perhetaustan 
lisäksi hänellä on kokemusta mm. Ruotsista Åke Svanstedtin tallista. Stall 

Blombacken isäntä Vesa Kukkamo on työssä muualla, mutta vastaa sen 
ohessa lähinnä tilan kokouspalveluista ja isännöinnistä.   

 
Hevostoiminnassa on kaksi vakituista työntekijää. Lisäksi tarvitaan huolto-

mies ja kengittäjä, joka on samalla konemies ja hiittisuoran huoltaja. 
Kokous- ja juhlapalvelujen ruokahuollosta vastaa kokenut pitoemäntä. 

 
Tallilla on tilaa 18 hevoselle. Käyntimme aikaan hevosia oli 15. Vaihtuvuus 

on suurta, sillä asiakkaiden hevosia tulee terapiaan eri pituisiksi ajoiksi. 
Hevosaitauksia on useita. 700 metrin hiittisuoran lisäksi tilan mailla on noin 

7 km autottomia metsäteitä ja ratsastuskenttä. Ratsastuskenttä on vähem-

mällä käytöllä, koska ratsuja asiakkaina on vähemmän, minkä lisäksi 
kuntoutettavia ratsuja harvemmin ratsastetaan.  

 
Horse Wellness -”kuntosalilla” voi treenauttaa hevosta vesimatolla tai 

rentouttaa infrapunan lämmössä. Lisäksi salin varustukseen kuuluu  
GameReady Equine -kylmäkompressiolaite ja Flexineb-höyryhengitin. 

Hevosten kuntoutustiedot kirjataan sähköiseen ProTreenari-ohjelmaan, 
josta omistajat pääsevät katsomaan, miten kuntoutus edistyy. Sähköinen 

palvelu on vähentänyt omistajien soittelua ja rauhoittanut tallin päivää.  
 

Pääsimme katsomaan, miten vesikävelymatto toimii. Tilalla on kotimainen 

laite, jonka vesisäiliö täytetään kylmällä porakaivovedellä. Hevoselle 
puetaan kakkapussi, ettei veteen pääse sattumia, sillä vesi kierrätetään 

useampaan kertaan. Vesikävelylaite on käytössä normaalipäivinä 5-7 
kertaa, mutta enimmillään jopa 10 kertaa päivässä. Yksi kerta on noin 30-

45 minuuttia vesikävelyä + valmistelu ja jälkihoito. Samassa tilassa oli 

http://www.stallblombacke.com/
https://www.facebook.com/stallblombacke/
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infrapunalaite, joka lisäksi löytyi tallista. Tallissa oli myös kylmähoitolaite. 
Terapiatiloihin kuuluu myös eläinlääkärin tila.   
 

Tila kasaa hevoskimppoja, joissa hevosella on useita omistajia. Tällä 
hetkellä tilalla on kimppa, jossa on yli 70 osakasta, ja valmisteilla toinen. 

Omistajille järjestetään erilaisia tapahtumia (hoitoa, ajelua, rekiajelua, 
kuntoutusnäytöksiä) ja esim. puutarhajuhlat tilalla. Hevoskimppa ei 

todennäköisesti tuota omistajalleen isompia voittoja, vaan elämyksiä.  
 

Veikan kartanon matkailutoimintaa ollaan kehittämässä ja kasvattamassa. 

Päärakennukseen mahtuu syömään 70 asiakasta ja ylisille rakennettavaan, 

vielä vähän keskeneräiseen tanssipaikkaan juhlimaan 140 vierasta. Aittaan 
on sisustettu häähuone kesäkäyttöön. Sen lisäksi tilalla on uutta rakennus-

kantaa rivitalo, jossa on kolme huoneistoa. Kaksi on tällä hetkellä työn-
tekijöiden käytössä, kolmas tarvittaessa asiakaskäyttöön.  
 

Osallistujien ajatuksia Stall Blombackesta  

 

• Tarkasti mietitty, tyylikäästi ja laadukkaasti toteutettu ympäristöä, kotisivuja, blogia ja Facebookia 
myöten. Laadukkaalla olemuksella välitetään asiantuntemusta (jota tuntui löytyvän!) ja pystytään 
hinnoittelemaan reilummin.   

• Minulle oli hyödyllistä kuulla, miten he hoitavat ja huoltavat hevosia kilpailujen jälkeen. 

• Oli mielenkiintoista nähdä vesikävelylaite toiminnassa. Hienoakin hienommat puitteet sekä ystävällinen 
henkilökunta. Oli kiva nähdä tällainen erilainen talli, mutta mitään ahaa-elämyksiä tai  "kotiin tuomista" 
ei tilasta liiemmin jäänyt.  

• Oman osaamisalueen ja markkinoiden tunnistaminen on lähtökohta menestyvälle liiketoiminnalle. 
Palvelut varmasti vastasivat asiakkaiden tarpeita, joka on osaltaan vaikuttanut liiketoiminnan 
kannattavuuteen.  

• Avasi hevostoiminnan laajuutta: Haukkamäen Hevostila ja Stall Blombacke peräkkäin…  

• Palvelun osaavaa tuotteistamista, ravihevosten valmennuspalvelut sopivat varmasti Konginkankaalle, 
myös kuntoutuspalvelujen markkinat ehkä kannattaisi kartoittaa; arvostettu hevosklinikka on lähellä, 
eläinlääkäri asuu kunnan alueella, tilat on mahdollista rakentaa raviradan ja muiden reittien viereen… 

• On hienoa, että he kehittävät hevostoiminnan lisäksi myös kokous- ja juhlapalveluja. Kartanossa on siihen 
upeat puitteet.  

• Somea voisi hyödyntää tehokkaammin juhlatilojen markkinoinnissa. 

• Kiitos pitoemännälle kahvipöydästä! Hyvää oli.   

• Kiitos kun saimme käydä ja onnea sekä menestystä tulevaan!  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  


