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Raviurheilun nuorisotoiminta
Poniraviurheilu lukuina 2017

 Suomen Hippos johtaa, koordinoi ja kehittää raviurheilun
nuorisotoimintaa
 Raviurheilun nuorisotoiminnan muotoja ovat mm. lasten
– ja nuorten kerho‐ sekä kurssitoiminta, poniraviurheilu ja
harrastustoiminta sekä ravi‐ ja poniravikoulutoiminta
 Jokaisella maakuntaradalla on oma nuorisokerho ja 12
kesäradalla on ohjattua nuorisotoimintaa. Mukana
toiminnassa on n. 4000 lasta ja nuorta
 Nuorisokerhot toimivat raviratojen ja hevosjalostus‐
liittojen alaisuudessa ja/tai omina yhdistyksinään
 Raviradoilla nuorisotoimintaa ohjaa n. 50
nuorisovastaavaa ja yli 100 lasten ja nuorten ohjaajaa
 Vuonna 2017 Suomen Hippoksen lasten ja nuorten
ohjaajakoulutuksen kävi n. 50 ohjaajaa
 Suomen Hippos on Suomen nuorisotyö –Allianssin
jäsenjärjestö

 606 lähtöä A‐ponit 434 ja B‐ponit 172
(2016 A‐ponit 377 ja B‐ponit 122)
 Palkintoja 138984 euroa (113 071 euroa)
 Poniraveja 26 (18)
 Uusia P‐ajolupia 94 (110)
 Kilpailleita ohjastajia 408 (419)
 Valmentajia 425 (434)
 Nopein A‐kategorian poni: Pomona II 2.05,3
 Nopein B‐kategorian poni:
Ernst Rivaldo 1.36,3

Raviurheilun nuorisotoiminta


Suomen Hippos johtaa, koordinoi ja
kehi ää raviurheilun valtakunnallista
nuorisotoimintaa yhdessä raviratojen ja
sidosryhmien kanssa.

•

Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat mm.
Suomen Montéohjastajat ry, Suomen
Poniraviyhdistys,
Shetlanninponiyhdistys,
Russponiyhdistys, SHKL,
Ravivalmentajat, SRL, hevosalan
oppilaitokset, Hippolis, muut
nuorisotyötä tekevät järjestöt



Suomen Hippos kouluttaa hevosalan
nuorisotoimijoita sekä toimii
etujärjestönä valtakunnallisessa
hevosalan nuorisotoiminnassa.

Raviurheilun nuorisotoiminta


Raviurheilun nuorisotoiminta on lapsille ja
nuorille yhteisöllinen, kasvattava,
liikunnallinen harrastus, opettaa mm.
vastuuntuntoa, toisten huomioon‐
ottamista, eläimen hyvinvoinnista
huolehtimista ja sosiaalisia taitoja.



Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena
on luoda lapsille ja nuorille raviurheilun
polku aktiiviseen harrastustoimintaan,
toimialalla työskentelyyn ja aina
huipputasolla kilpailemiseen saakka.



Valtakunnallisen nuorisotoiminnan mallin
ja digitaalisen nuorisotyön avulla taataan
lapsille ja nuorille mahdollisuus tulla
toimintaan mukaan asuinpaikastaan tai
taustastaan riippumatta.

Poniraviurheilun tunnusluvut
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