
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

Hyväntekeväisyysravuri Karl Adam sai Vuoden Kavionjälki 2015 -palkinnon 
 

KALLE ON JUOSSUT TIENSÄ FANIEN JA SUUREN YLEISÖN SYDÄMIIN 
 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n ja Suomen Hippos ry:n hallitukset ovat valinneet Vuoden Kaviojälki 
2015 -tunnustuksen saajaksi hyväntekeväisyysravuri Karl ”Kalle” Adamin. Palkinnon saaja 
julkistettiin lauantaina 11.4. Hevoset 2015 -messujen avajaisissa Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskuksessa. Hevonen saapui itse vastaanottamaan kuudennen kerran jaetun palkinnon. 
Palkitun hyväntekeväisyysravurin omistaa tuotantoyhtiö Yellow Film & TV. Hevosen juoksemista 
voittorahoista osa luovutetaan hyväntekeväisyyteen Kiikun Tallin erityisryhmän päivätoimintaan.  
 

Palkinnon jakoivat Hippoksen jalostusjohtaja Minna Mäenpää ja messujen avaajana toiminut SRL:n 
puheenjohtaja Laura Airaksinen. Tunnustusta olivat vastaanottamassa Yellow Film & TV:n puolesta tuottaja 
Lotta Westerberg, Karl Adamin hoitaja Stefan Willstedt sekä Kiikun Tallin erityisryhmän päivätoiminnan 
edustajina Mika Harmokivi, Säde-Noora Eskola ja Erko Kaasik sekä ohjaajat Anu Lind ja Satu Mäkinen. 
Palkittu hyväntekeväisyysravuri Karl ”Kalle” Adam saapui myös itse avajaisiin ja otti tyytyväisenä vastaan 
Vuoden Kavionjälki -ruusukkeen. Juhlan kunniaksi palkittu hevonen on paikalla messuilla lauantain ajan ja 
ottaa yleisön onnitteluja vastaan E-hallissa. Avajaisyleisölle näytettiin myös video Karl ”Kalle” Adamin 
menestyksekkäistä vaiheista. Video löytyy messujen videokirjastosta: www.hevosmessut.fi (Medialle) 
 

Karl Adam tuottaa iloa laajasti – hevosen ja fanien suhde on koskettavan syvä 
 

SRL ja Hippos toteavat perusteluissaan, että hyväntekeväisyysravuri Karl ”Kalle” Adam on ansainnut 
Vuoden Kavionjälki 2015 -palkinnon juoksemalla tiensä yleisön sydämiin. Kallen raviradoilta ansaitsemista 
palkintorahoista osa luovutetaan hyväntekeväisyyteen Kiikun Tallin erityisryhmän päivätoimintaan. Karl 
Adamin ja hänen innokkaiden faniensa suhde on todella syvä ja koskettava. Menestys raviradoilta on 
plussaa, mutta ratkaisevaa on Kallen tuottama ilo Kiikun Tallin väelle. Tässä hyväntekeväisyysyhteistyössä 
nousee aivan erityisellä tavalla esiin, kuinka aktiivisesti kilpaileva hevonen tekee hyvää ympärilleen sekä 
kuntouttaa ja tarjoaa isoja tunteita suurelle joukolle ihmisiä.  
 

Karl Adam on 7-vuotias lämminverinen ruuna. Kalle on ravannut urallaan 64 kilpailua ja voittanut niistä 11. 
Suomessa hevonen on kilpaillut loppuvuodesta 2013 saakka ja viime kaudella se ravasi peräti seitsemän 
voittoa. Hevosta valmentaa Harri Koivunen ja hoitaa Stefan Willstedt. Stefanin sitoutuminen projektiin on 
todella syvää ja pyyteetöntä työtä yhteisen hyvän eteen.  
 

Yellow Film & TV on tuonut näkyvästi esille hevosenomistamista sekä TV:ssä että sosiaalisessa mediassa 
välittäen katsojille hevosenomistamiseen liittyviä vaiheita aina hevosenhankinnasta lähtien. Karl Adamin, sen 
sitoutuneiden taustajoukkojen ja Kiikun Tallin suuria tunteita on nähty tv:ssä ja niihin voi päästä kiinni 
katsomalla videoklippejä, jotka löytyvät Hevoset-messujen mediasivuilta: www.hevosmessut.fi (Medialle).  
 

Vuoden Kavionjälki -tunnustus jaettiin kuudennen kerran – ensimmäistä kertaa hevoselle 
 

Suomen Ratsastajainliiton ja Suomen Hippoksen hallitukset jakavat Vuoden Kavionjälki -tunnustuksen 
Tampereen Hevoset-messuilla 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 nyt kuudennen kerran. Aiemmin palkinnon saaneet: Vuonna 2014 tunnustuksen sai SRL:n 
pääsihteeri Fred Sundwall, joka on tehnyt merkittävää työtä ratsastusurheilun ja -harrastuksen eteen 
Suomessa. Vuonna 2013 palkittiin sipoolainen Ingmanin perhe, joka on maamme menestyneimpiä 
lämminveriravurien omistajia sekä kasvattajia. Vuonna 2012 tunnustuksen sai Espoon Ratsupolut ry, joka on 
toteuttanut mittavan hevosreittiverkoston. Vuonna 2011 palkittiin Eduskunnan Hevosystävien Seura, joka on 
lahjoittanut Bokalle-hevosen palkintorahoja nuorten ja vammaisten hevosharrastuksen hyväksi. Vuonna 
2010 palkinnon sai inkoolainen Gun Järnefelt hevosenlannan polton sallimisen eteen tehdystä työstä.  
 

Kuvapankki, videokirjasto ja lisätiedot Hevoset-messuista: www.hevosmessut.fi (Medialle) 
 

Lisätiedot: www.hevosmessut.fi 
Yellow Film & TV: Lotta Westerberg, tuottaja, p. 040 506 1859 
Suomen Hippos ry: Minna Mäenpää, jalostusjohtaja, p. 040 511 2067   
Suomen Ratsastajainliitto ry: Laura Airaksinen, p. 040 729 1908 
Hevoset-messut / Tampereen Messut Oy: Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133 

HEVOSET 2015 
Hevosalan ammatti- ja harrastemessut 
11.–12.4.2015, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
www.hevosmessut.fi 
Messut avoinna la klo 9–20, su klo 10–18 
 

LEHDISTÖTIEDOTE 11.4.2015 
Julkaisuvapaa klo 15.45 


