
 
  

 
 

 
 

 
 

FRED SUNDWALL SAI VUODEN KAVIONJÄLKI 2014 -TUNNUSTUKSEN  
 

Suomen Ratsastajainliiton ja Hippoksen hallitukset ovat valinneet tämän vuoden Vuoden Kaviojälki -
tunnustuksen saajaksi SRL:n pääsihteeri Fred Sundwallin. Palkinnon saaja julkistettiin lauantaina 
5.4.2014 Hevoset-messujen avajaisissa Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Palkinnon 
Sundwallille ojensivat europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki, Suomen Hippoksen hallituksen 
jäsen Kristiina Ertola ja Suomen Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen. 
 

Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Hippoksen hallitukset jakavat Vuoden Kavionjälki -tunnustuksen 
vuosittain henkilölle tai taholle, joka on joko ansioitunut hevosurheilussa, hevosjalostuksessa, 
hevostaidoissa, koulutus- ja liiketoiminnassa tai joka on lisännyt hevosalan arvostusta ja tunnettuutta. 
Palkinnon avulla halutaan antaa julkisuutta alan osaajille ja vaikuttajille.  
 

Tunnustus jaettiin viidennen kerran. Aiemmin palkitut: Vuonna 2013 sipoolainen Ingmanin perhe, joka on 
maamme menestyneimpiä lämminveriravurien omistajia sekä kasvattajia. Vuonna 2012 Espoon Ratsupolut 
ry, joka on toteuttanut mittavan hevosreittiverkoston. Vuonna 2011 Eduskunnan Hevosystävien Seura, joka 
on lahjoittanut Bokalle-hevosen palkintorahoja nuorten ja vammaisten hevosharrastuksen hyväksi. Vuonna 
2010 inkoolainen Gun Järnefelt, joka palkittiin hevosenlannan polton sallimisen eteen tehdystä työstä.  
  

Fred Sundwall  
  

Fred Sundwall (s. 5.2.1950) on toiminut Suomen Ratsastajainliiton pääsihteerinä 1.10.1996 alkaen. Sundwall 
on ollut merkittävä tekijä ratsastusurheilun ja -harrastuksen kehittymisessä ja menestyksessä Suomessa. 
Huippu-urheilun ohella Sundwall on ajanut vahvasti myös tavallisen harrastajan asiaa ja ollut luomassa lajille 
vahvaa pohjaa Suomessa. Ratsastus on kasvattanut suosiotaan jatkuvasti ja hänen aikanaan liiton 
jäsenmäärä on noussut 21.000 henkilöjäsenestä 50.000:een.  
  

Sundwall on toiminut vahvasti alan edunvalvonnassa ja yleisessä edistämisessä. Hän on korostanut 
hevosen tärkeyttä yhteiskunnassa maaseudun elävöittäjänä, elämyksien antajana, harraste- ja 
urheilukumppanina sekä osana yhä laajenevia green care -palveluja, kuten työssä lasten ja nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Sundwallilla on ollut tehtävässään visionäärinen ote, ja hän on ideoinut ja 
saanut aikaan merkittäviä asioita edelläkävijänä ja esimerkkinä mm. muille Euroopan maille, kuten 
edistyksellisen Kipa-kilpailujärjestelmän, menestyksellisen kotimaisen televisiointitoiminnan sekä 
monenlaisia hankkeita ja projekteja sekä yhteiskunnallisesti että ratsastuksen parissa. Hän on myös 
moninkertaistanut liiton yritysmaailmaan kohdistuvan varainhankinnan.  
  

Hevoset Stadikalla -tapahtuma osoitti jälleen suurta visionäärisyyttä Sundwallilta. Hän tarttui hetkessä 
tilaisuuteen ja loi historiallisen ja merkittävän suurtapahtuman. Hanke kohtasi kannustuksen ohella epäilyjä 
ja vastustusta, ja toteuttamiseen jäi varsin lyhyt aika, kun lopulta tieto Stadionin antamisesta 
ratsastuskäyttöön saatiin. Sundwall ajoi hanketta määrätietoisesti, rohkeasti ja innostaen ja lopputulos oli 
huikea menestys. Suomen Ratsastajainliiton vuosikokous myönsi Sundwallille kultaisen ansiomerkin koko 
ratsastusalan eteen tehdystä mittavasta työstä vuonna 2012. 
  

Hevoset Stadikalla:  
Syyskuussa Olympiastadionilla järjestetty vuosisadan hevostapahtuma Hevoset Stadikalla onnistui yli odotusten. 
Kahden päivän aikana kilpailuja seurasi stadionin lehtereillä 18.000 katsojaa, ja sunnuntaina TV2:n lähetystä yli 
86.000 katsojaa. Kilpahevosten paluu historialliselle Olympiastadionille 61 vuoden jälkeen oli upeaa urheilun 
juhlaa ja palaute on ollut pitkälti ylistävää. Hevoset Stadikalla -tapahtuma on herättänyt laajaa huomiota. Se 
nimettiin ehdokkaaksi Suomen Urheilugaalan Vuoden urheilutapahtuma -kategoriassa ja lisäksi se sai Stadion-
säätiön tunnustuspalkinnon. Hevoset Stadikalla -tapahtuman vahvuuksia ovat sen ainutlaatuisuus, historian ja 
nykypäivän kohtaaminen, kiinnostuksen herättäminen hevosurheiluun, monipuolinen ja viihdyttävä ohjelma ja 
aktiviteetit stadionin ulkopuolella. Ilmainen Hevos-expo toi ponit, hevoset ja maatilan eläimet kaikkien 
kaupunkilaisten kosketeltaviksi, ja poniratsastus ja valjakkoajelut keräsivät myös stadionin liepeille paljon kävijöitä. 
Monipuolisesta ohjelmasisällöstä esiin nousivat estefinaali, jossa hypättiin Helsingin olympialaisten tapaan 
toteutettu rata, korkeushyppykilpailu ja eri lajien näytökset. Lisäksi nähtiin mm. hevosten kanssa toteutettu hieno 
musikaali, poliitikkoja ja muiden urheilulajien tähtiä valjakkoajokilpailuissa ja monisataapäinen keppihevoslasten 
laukkakierros stadionin kentän ympäri. Kävijätutkimuksen mukaan yli 95 prosenttia katsojista koki tapahtuman 
viihdyttäväksi ja tunnelmalliseksi ja viihtyi erittäin tai melko hyvin. Sama osuus kävijöistä piti lippujen hintoja 
laatuun nähden edullisina tai sopivina. Lisää tapahtumasta: http://www.ratsastus.fi/hevoset_stadikalla,  
Facebook: https://www.facebook.com/HevosetStadikalla  
 

Lisätiedot: Fred Sundwall, pääsihteeri, Suomen Ratsastajainliitto ry, p. 0500 811 453 

HEVOSET 2014 
Hevosalan ammatti- ja harrastemessut 
5.–6.4.2014, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
www.hevosmessut.fi 
 

LEHDISTÖTIEDOTE 5.4.2014 
Julkaisuvapaa klo 9.30 
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