
 
Mahtuvatko kauramoottori ja polttomoottori kulkemaan samalla tiellä? 

Kyllä – jos ihminen niin haluaa. 

 

Arkipäivän kokemukset liikenteessä kuitenkin osoittavat, että hevosten ja muiden 

tienkäyttäjien yhteispelissä on joskus parantamisen varaa. Tieto, asenteet ja 

käytäntö eivät aina kohtaa, vaan vaaratilanteita syntyy liiankin usein – kuten viime 

aikojen uutiset ovat valitettavasti kertoneet. Merkittävä osa onnettomuuksista ja 

säikähdyksistä olisi vältettävissä pienillä teoilla ja vähäiselläkin kärsivällisyydellä. 

Tärkeintä on muistaa, että hevonen on eläin, joka voi säikähtäessään käyttäytyä 

arvaamattomasti. Kukaan tuskin painaa äänimerkkiä, jos lapsi pyöräilee tien 

reunassa. Miksi siis töötätä silloinkaan, jos hän sattuu istumaan hevosen selässä? 

 

Hevosten ja ihmisten yhteistä matkantekoa voi ja pitää kehittää. Nyt siihen on 

loistava tilaisuus: eri tavoin ohjastetut hevosvoimat kohtaavat hyvässä 

yhteishengessä  

 

H E V O S V O I M A T    L I I K E N T E E S S Ä    – t a p a h t u m a s s a  

Pieksämäen raviradalla lauantaina 10.8.2013 klo 12–15. 

 

Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja sen järjestävät Pieksämäen seudulla toimivat 

ratsastus- ja raviurheiluseurat. Yhteistyökumppaneina ovat mm. Suomen 

ratsastajainliitto, autokoulut, poliisi, vakuutusyhtiö LähiTapiola, autoliikkeitä sekä 

muita yrityksiä ja yhteisöjä. Ohjelmassa on mm. ajonäytöksiä, videomateriaalia 

sekä yhteistyökumppanien esittäytymistä – leikkimielistä kilpailua ja 

viihtymistäkään unohtamatta. 

 

Miltä tuntuu seisoa liikkumatta trailerissa, kun takana jyrisee tonnien massa? 

Miten lähelle ratsukkoa täytyy ajaa hämärässä ennen kuin sen huomaa? Osaatko 

viestiä aikeistasi muulle liikenteelle, kun ratsastat tai ajat kärryllä? Miksi hevosia 

liikkuu yleisellä tiellä? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan ja 

havainnollistetaan raviradalla elokuussa, kun hevosvoimat ovat liikenteessä. 

 

Liikenneturvallisuuden edistäminen on kaikkien edun mukaista. Tämä asia on 

tiedostettu kiitettävästi, ja Hevosvoimat liikenteessä -tapahtumaa toteuttamaan on 

saatu lukuisia yhteistyökumppaneita. Mukaan mahtuu edelleen, ja 

haastammekin kaikki mukaan toimimaan hyvän asian puolesta; kaikki 

aineellinen, rahallinen, henkinen tms. tuki on tervetullutta ja saa myös 

vastakaikua. Ravirata on tilava tapahtumapaikka, jonne yhteistyökumppanit 

mahtuvat halutessaan esittelemään toimintaansa. Tapahtumaa edeltää 

tiedotuskampanja mm. lehdissä, joten näkyvyys ja kuuluvuus on taattu. 
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