
Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto: 

kokonaisvaltainen Hippomedi

Teksti: Minna Uusivirta ja Anna Parkkari 
Kuvat: Minna Uusivirta

Kolmatta kertaa jaettu Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto annettiin 
Eläinlääkäripäivien 2017 avajaisissa Hevoslääkärikeskus Hippomedin 
omistaville Johanna Penttiselle ja Elina Kummalalle. He ovat molemmat 
hevossairauksien erikoiseläinlääkäreitä. 

Piikkiön Hepojoella sijaitse-
van Hippomedin toimin-
ta käynnistyi vuoden 2013 
alussa. Idea yhteisestä kli-
nikasta syntyi jo viitisen 

vuotta aiemmin, kun Elina Kummala 
ja Johanna Penttinen olivat yhtä ai-
kaa erikoistumassa Yliopistollisessa 

hevossairaalassa. Ajatus jäi muhimaan, 
ja naiset alkoivat kypsytellä sitä vuonna 
2012 ollessaan yhtä aikaa äitiyslomalla. 
”Tiesimme jo etukäteen toistemme ajat-
telu- ja toimintatavat sekä vahvuudet ja 
heikkoudet”, Penttinen sanoo. ”Potilas-

hoidosta on ollut helppoa löytää 
yhteinen linja.”
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REMONTIN JÄLKEEN ALKUUN

Kun Kummala ja Penttinen löysivät kli-
nikalle sopivan tyhjillään olleen tilan Yli-
kylän hevostilalta, päästiin tositoimiin. 
“Rakennukseen remontoitiin poliklinikka-
tila, jossa oli röntgen, pakkopilttuu ja yksi 
lämmin karsina. Vuoden päästä siihen asti 
kylmänä olleeseen eteistilaan rakennettiin 

Yrittäjäkaksikko on pohtinut tulevia 
laitehankintoja, jotka liittyvät Hippome-
din lähivuosien suunnitelmiin. Niistä 
ei kuitenkaan vielä ole tehty päätöksiä. 
Palkintorahoille, 3000 eurolle, löytyy 
varmasti hyödyllistä käyttöä.

TIEDE JA LAATU EDELLÄ

Hippomedi keskittyy Penttisen mukaan 
tekemään huolellista ja laadukasta, tie-
teeseen pohjautuvaa hevoseläinlääkintää. 
”Keskeistä on hevosten hyvinvointi ja vah-
va, laadukas sekä ennaltaehkäisevä perus-
terveydenhuolto. Teemme myös aidosti yh-
teistyötä kengityssepän ja fysioterapeutin 
kanssa”, hän sanoo.

Klinikan vahvuusalueita ovat hammas-
hoito sekä ontumatutkimukset.

Hippomedista tuli myös heti ensim-
mäisenä toimintavuonnaan Suomen en-
simmäinen avainlipputunnuksen saanut 
klinikka. ”Suosimme kotimaisia tuotteita, 
tarvikkeita, lääkkeitä ja työvoimaa”, Pent-
tinen kertoo. Palveluja tarjotaan tähystyk-
siä lukuun ottamatta myös tallikäynteinä.

NOPEASTI LAAJENTUNUT KLINIKKA

Hippomedillä oli yli 4000 asiakasta vuonna 
2016. Jo yrityksen ensimmäisenä toiminta-
vuonna potilaita kirjattiin yli 2500.

Alussa yrityksessä työskenteli Kum-
malan ja Penttisen lisäksi yksi hoitaja. Nyt 
klinikalla työskentelee neljä eläinlääkäriä 
ja kaksi hoitajaa. Kahtena päivänä viikos-
ta paikalla on myös kengitysseppä, joka 
työskentelee yrittäjänä. Kerran kuussa kli-
nikalla käyvät fysioterapeutti sekä konsul-
toiva eläinlääkäri, joka vastaa vaativista 
hammashoidoista. ”Alusta asti kantavana 
ajatuksena oli myös luoda meille itsellem-
me sekä työntekijöille työpaikka, jossa on 
hyvä olla töissä”, Penttinen kertoo.

Klinikalla järjestetään myös koulu-
tuksia kollegoille, yhteistyökumppaneille 
sekä asiakkaille. Pari kertaa vuodessa pi-
dettyjen kurssien teemoina on ollut muun 
muassa hevosen biomekaniikka, ensiapu 
sekä kengittäminen. ”On tärkeää jakaa tie-
teeseen pohjautuvaa informaatiota, jotta 
myös hevosen omistajat voisivat suhtautua 
kriittisesti esimerkiksi verkosta löytyvään 
tietoon”, Kummala sanoo. Hippomedin 
verkkosivuilla onkin tarjolla monipuo-
lista terveys- ja ensiaputietoa hevosten 
omistajille.

Myös Kummala, Penttinen ja muu hen-

Hippomedin 
väki
Penttisen ja Kummalan tal-
lissa on iso joukko ammatti-
laisia: 

Konsultoivia eläinlääkärei-
tä ovat kansainvälisestikin eri-
koistuneet Elina Pietilä ja Kati 
Vainio ja klinikalla työsken-
televät ELL, erikoistuva Jaana 
Pehkonen ja ELL, erikoistuva 
Minna Haimi-Hakala. Hippo-
medissa on järjestetty myös 
koulutusta eläinlääkäreille 
hevosten hammassairauksis-
ta yhdessä ELL Leena Karman 
ja Katja Lappalaisen kanssa. 

Kengitysseppänä toimii 
Mika Nurmi ja yhteistyötä 
tehdään myös kengitysseppä 
Jaakko Granströmin kanssa. 

Fysioterapeuttina toimii 
Heli Hyytiäinen ja tämän 
vuoden alusta aloitti myös 
eläinfysioterapeutti Tarja Nie-
minen.

Eläintenhoitajat ovat Mai-
ja Jaakola ja Pirita Heitto.

kolme karsinaa, kengityspaikka, laborato-
rio ja varasto”, Kummala kertoo. 

Omasta laboratoriosta on ollut suurta 
hyötyä käytännön työssä. Kummalan mu-
kaan nopeasti saadut tulokset ovat pelas-
taneet muutaman potilaan hengen. ”Hyvä 
ultraäänilaite ja erinomaiset röntgenlaitteet 
ovat myös olennainen apu ontumadiag-
nostiikassa”, Penttinen lisää. 

>

“Tunnemme toistemme 
vahvuudet ja heikkou-
det”, hymyilevät yrityksen 
omistajat.
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Hippomedin ydin
Johanna Penttinen ja Elina Kummala 
ovat noin nelikymppisiä eläinlääke-
tieteen lisensiaatteja ja hevossaira-
uksien erikoiseläinlääkäreitä Lounais-
Suomesta. 

Työkokemusta heillä on muun 
muassa Yliopistollisesta eläinsairaa-
lasta, Hyvinkään hevossairaalasta ja 
Turun hevosklinikalta. 

Penttisen intohimo ja erityis-

osaaminen on hevosten ontumatut-
kimus eli laajemmin tuki- ja liikunta-
elimistön ongelmat. Hän on Suomen 
Eläinlääkäripraktikot ry:n hevosja-
oston puheenjohtaja ja Helsingin 
yliopiston eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan hevoserikoistumisen 
ohjausryhmän jäsen. ”Minä pidän 
luennoimisesta.” Penttinen luennoi 
muun muassa Eläinlääkäripäivillä 

2017 hevosten ortopedisestä kivusta. 
Kummalan erityiskiinnostuksen 

kohteena ovat hevosten selkäsairau-
det, jännevammat sekä hammassai-
raudet ja niiden hoito. Hän suorittaa 
parhaillaan kansainvälistä hevos-
kiropraktiikka-tutkintoa Saksassa. 
”Olin Saksassa juuri marraskuussa ja 
tammikuussa: opiskelu on tosi kiin-
nostavaa.”

kilöstö käyvät mahdollisimman usein ko-
ti- ja ulkomaisissa koulutuksissa. ”Tietoa 
tulee jatkuvasti. On pakko kouluttautua, 
ettei putoa kelkasta. Konsultoimme tarvit-
taessa myös kollegoita erikoistapauksissa”, 
Penttinen lisää. 

”Silmät ja kädet 
ovat eläinlääkärin 
tärkein työväline.”

Vaikka klinikalla on monipuolista lait-
teistoa tukemassa diagnostiikkaa, Pent-
tinen ja Kummala alleviivaavat am-
mattitaidon ja kliinisen kokemuksen 
merkitystä. ”Silmät ja kädet ovat eläinlää-
kärin tärkein työväline, vasta sen jälkeen 
tulevat röntgen ja ultra”, Kummala sanoo. 

YRITTÄJÄN ARKEA

Hippomedin pyörittäminen on Penttisen 
ja Kummalan mukaan sujunut koko lail-
la odotusten mukaan. Byrokratian määrä 
kuitenkin yllätti alussa. ”En aivan osannut 
varautua siihen, miten paljon aikaa menee 
muuhun kuin potilastyöhön”, Kummala 
sanoo. Penttinen on kaivannut aiemmasta 

Yritystä aloittaessa byrokratian määrä yllätti, kertovat yrittäjät. Paljon 
enemmän meni aikaa muuhun kuin potilastyöhön kuin ajatteli etu-
käteen. 
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Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto
Suomen Eläinlääkäriliiton kolmas yrittäjäpalkinto annettiin Eläinlääkäripäivien 
2017 avajaisissa 13. joulukuuta. 

Yrittäjäpalkinnon palkintorahat 3000 euroa lahjoitti kotimainen Vetcare Oy. 
Palkintoraadin puheenjohtajana toimi nyt Eläinlääkäriliiton hallituksen va-

rapuheenjohtaja, vankan yrittäjäkokemuksen omaava Markus Kiili. 
”Penttinen ja Kummala ryhtyivät ennakkoluulottomasti uuden täyden pal-

velun hevosklinikan yrittäjiksi aikana, jolloin kilpailussa pärjää vain tasokkaalla 
eläinlääketieteellisellä osaamisella ja terveellä palvelukonseptilla. Hevosten 

hyvinvoinnin arvostamisen lisäksi kotimaisuus on Kummalalle ja Penttiselle 
tärkeää. Palkitut ovat erinomaisia esimerkkejä nuoresta tarmokkaasta, roh-

keasta ja hyvin verkostoituneesta yrittäjästä. He näyttävät muille nuoril-
le eläinlääkäreille suuntaa yrittäjyyden tärkeydestä ja palkitsevuudesta”, 

sanoi Kiili. 
Palkinnon saajaa voivat ehdottaa Suomen Eläinlääkäriliiton jäsenet. 

Koko tiedote Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinnosta on luettavissa 
Eläinlääkäriliiton verkkosivujen uutisissa. Palkinnon säännöt ja tiedot 
aiemmista palkinnon saajista ovat myös verkkosivuilla. 

työstään erityisesti kirurgiaa. Hippomediin 
ei leikkaussalia kuitenkaan ainakaan tois-
taiseksi ole rakennettu taloussyistä.

Yrittäjäkaksikko on sumplinut työpäi-
vänsä siten, että klinikan lähellä Paimios-
sa asuva Kummala tulee aamuisin töihin 
aikaisemmin ja tunnin ajomatkan päästä 
Rymättylästä töihin saapuva Penttinen 
tekee iltaan painottuvia vuoroja. 

Klinikka pyritään pitämään auki niin, 
ettei edes loma-aikoina potilaiden tarvitsi-
si odottaa hoitoon pääsyä pitkään. Lomaa 
naiset pitävät tarpeen mukaan. ”Joskus va-
kioasiakkaat tuovat potilaita tänne myös 
erikoisiin kellonaikoihin, ja silloin tulem-

me töihin heitä varten”, Kummala sanoo. 
”Hevosistakin on tullut tärkeitä. Välillä 
tulee mietittyä, miten joku potilas pärjää”, 
Penttinen lisää.

Vapaa-ajalla molemmille naisille tär-
keintä on perhe. Kummala pyrkii kuntoi-
lemaan lenkkeilemällä ja uimalla, vaikka 
aikaa siihen ei kovin paljoa liikenekään. 
Penttinen käyttää aikansa kolmen lapsen 
kuljettamiseen harrastuksiin edes takaisin 

saaristosta. Lisäksi käynnissä on talon-
rakennusprojekti. Vapaa-aika tarjoaa siis 
vastapainoa työlle.

Kirjoittajista Uusivirta on turkulainen va-
paa toimittaja, joka teki pohjatekstin lehden 
tilauksesta ja otti valokuvat. Parkkari on 
lehden toimituspäällikkö ja liiton tiedot-
taja, joka viimeisteli artikkelin tekstin ja 
kokonaisuuden. 

Oma laboratorio on ollut todella 
hyödyllinen. 

Johanna ja Elina kukitettiin Eläinlää-
käripäivien avajaisissa. Heidän päi-
vänsä käynnistyi MTV3:n Huomen-
ta Suomi lähetyksessä, teemana oli 
yrittäjäpalkinto ja yrittäminen. 

JARI HÄRKÖNEN
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