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Raviurheilun nuorisotoiminnan toiminta-ajatus ja tavoitteet
“ Raviurheilun nuorisotoiminnan tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus ohjattuun
raviurheilun harrastamiseen kasvatusvastuunsa tuntevien aikuisten opastuksella.”






Tuottaa laadukasta ja tavoitteellista harrastus- ja kilpailutoimintaa
raviurheilun parissa toimiville lapsille ja nuorille
Edistää raviurheiluyhteisön toimintaa ja lajin näkyvyyttä
Tuoda uusia harrastajia lajin pariin
Edistää terveitä elämäntapoja
Olla seuraavien arvojen mukaista
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1. ARVOPOHJA

Raviurheilun nuorisotoimintaa ohjaavat periaatteet, joita jokaisen harrastajan ja
ohjaajan tulee noudattaa niin harrastuksessa, kilpailuissa kuin jokapäiväisessä
elämässäkin:
Kasvatuksellisuus
Turvallisuus
Suvaitsevaisuus
Tavoitteellisuus
Vastuullisuus
Rehellisyys ja hyvä käytös
Yhteisöllisyys= Me-henki
Toisten ihmisten, eläinten ja luonnon kunnioittaminen
Esimerkkinä toimiminen - tee niin kuin opetat
Käytännön läheisyys

2. Nuorisotoiminnan asema - toiminta
luonnolliseksi osaksi raviurheilua

Nuorisotoiminta osana raviratojen ja Hippoksen
toimintaa kaikilla sektoreilla






Nuorten lähtökohdat ja sitouttaminen toimintaan
Nuorisotoiminta luonnollisena osana toimintaa, mm.
viestintästrategia, hallinto yms.
Vuositapaaminen radan/hallinnon kanssa
(nv, tj, kilpailusihteerit, hallinto)
Hippoksen valtuuskuntaan nuorisolle yksi edustuspaikka
Toiminnan turvaaminen taloudellisten resurssien osalta
(radat, Hippos, hankkeet,
yhteistyökumppanit)
Raviurheilun nuorisotoiminta hyväksyttiin Allianssin
jäsenjärjestöksi12/2013

3. Nuorisotoiminnan asema - toimenpiteet

Raviradat ja hevosjalostusliitot

Suomen Hippos ry

• Toiminnan suunnitelmallisuus, toiminta
yhteistenlinjausten ja ohjeistusten mukaista

• Nuorisotoiminnan valtakunnallinen linjaus

• Tiedottaminen alueellisella tasolla sekä
keskusjärjestölle

• Valtakunnallinen tiedottaminen
raviratojen tuella

• Harrastus- ja kilpailutoiminnan käytännön
toteutus, painopiste alueena harrastustoiminnan kehittäminen, kilpailutoiminnan
laadun ja volyymin säilyttäminen nykyisellä
tasolla

• Harrastus- ja kilpailutoiminnan koordinointi,
painopiste alueena harrastustoiminnan
kehittäminen, kilpailutoiminnan laadun ja
volyymin säilyttäminen nykyisellä tasolla

• Nuorisovastaavan työnkuvan
selkeyttäminen,nuorisovastaava samassa
asemassa palkattujentyöntekijöiden kanssa

• Resurssit / osaavat ohjaajat, laadukas
materiaalipaikallisella tasolla

• Tuki ja neuvonta radoille, yhtenäiset
ohjeistukset mm. P-ajolupa kurssiohjeistus ja poniravien järjestämisohjeistus sekä
tiedotus muutoksista
• Valtakunnalliset nuorisovastaavien
kehittämispäivät kahdesti vuodessa,
lisäkoulutuksia tarpeen mukaan
• Ohjaajakoulutukset kentän tarpeen
mukaan, tavoitteena 6-8 kertaa vuodessa

• Ohjaajan peruskansion ajantasalla
pitäminen -->päivitystarpeen seuraaminen
ja päivittäminen

• Ohjaajan peruskansion kehittäminen ja
päivittäminen--> päivitysten lähettäminen
radoille

• Nuorisotyön budjetti ja toimintasuunnitelma
osaksi ratojen rutiinia

4. Laadukas harrastustoiminta - harrastustoiminnan kehittäminen

Lähtökohtana lasten ja nuorten paras
Nuorisokerhotoiminta
Toiminta eri tasoille, lapsen
kehitysvaiheen mukaisesti,
retket, tapaamiset (kerhojen
isompi tapaaminen kerran
vuodessa), nuorten
sitouttaminen
Nuorisotyön puutteet kuntoon
radoilla (kerhotilat, ohjaajat ja
taustatuki radalta)
Kaikilla radoilla tarjottava
mahdollisuus
laadukkaan nuorisotyön
toteuttamiseen

Poniravikoulutoiminta
Toiminta nuorisotoiminnan
linjausten mukaista
Toiminnan vakiinnuttaminen,
uusien yrittäjien neuvonta
Kurssisisältöjen yhtenäistäminen
Yhteistyön kehittäminen
ratsastuskoulujen kanssa
Erityisryhmät
- Tutustumista ja toimintaa
toiveiden mukaan

5. Laadukas kilpailutoiminta - toiminnan laadun
ja volyymin säilyttäminen nykyisellä tasolla

Poneista

hevosiin siirtyminen, monte –
aloittelevien lähdöt –
kilpailu- ja valmennustoiminta
Monté

näkyvänä osana nuorisotyötä

Toiminnan

tavoitteellisuus – nuorisotyön
jatkumo harrastamisen ja
ponilähdöissä kilpailemisen jälkeen
Ravinuori-> apuohjaaja-> nuorisovastaava-> toimihenkilö
Tavoitteena saada tulevaisuuden ammattilaisia ja
toimijoita raviurheiluun

6. Yhteistyö & verkostoituminen

Alueellinen yhteistyö
Alueelliset nuorisovastaavat
Säännölliset yhteistyöpalaverit alueen nuorisokerhojen kesken
(toiminnan kehittäminen, yhteiset tapahtumat, sarjat)
Alueellinen verkostoituminen oman alueen
nuorisotoimijoiden kanssa:
4H, hevosseurat, ratsastuskoulut, SEY, koulut
Hevostaitomerkit
Näytökset, kouluvierailut

Alueellisen, paikallisen ja valtakunnallisen
yhteistyön edistäminen konkreettiselle tasolle
Valtakunnallinen yhteistyö
Keskusjärjestö
Nuorisokerhot ja -radat
Nuori Suomi, SRL, SPRY, SMO ry,
Suomen Ravivalmentajat ry, SHKL
 Nuorisotoiminnan kuukausitiedote nuorisovastaaville,
sekä muille sidosryhmille
 Ravinuorten jäsenyys Suomen Hippoksen alaiseksi
Vuosittainen valtakunnallinen nuorten

Sidosryhmäyhteistyö
Raviradat, Hippos (retket, tapahtumat,
koulutukset)
Kansainvälinen yhteistyö
painopistealueena Pohjoismaat
4H, hevosseurat, ratsastuskoulut, SEY,
peruskoulut, oppilaitokset
Ravinuoret/SPRY –yhteistyö
Vuosittainen valtakunnallinen nuorten
suurtapahtuma
valtakunnallisten toimijoiden yhteistyönä

7. Positiivinen imago - näkyvyyden
lisääminen
Nuorisotoiminnan
vuosikellon hyödyt
1. Rytmittää ja jäsentää työskentelyä
Ohjatut ja systemaattiset viestinnän
toimenpiteet
Yhdessä syksyn nuorisovastaavien
kehittämispäivillä suunnitellut
toimenpiteet vuodeksi eteenpäin
Medianäkyvyyden lisääminen
valtakunnallisen sekä alueellisen
tiedotuksen kautta
2.

Hippoksen nuorisovastaava
vastaa valtakunnallisesta
tiedotuksesta ratojen ja
SPRY:n tuella
Isommat teemat ja aiheet saavat
riittävästi huomiota
Toimittajat saavat myös tulosjulkisuutta taustoittavaa tietoa
Systemaattisuus myös madaltaa
kynnystä kontaktoida toimittajia

TALVI: Young Power-gaala ja
valtakunnallinen seminaari.
Yhteistyössä Hippos,HIPPOS
radat ja/ SPRY
SPRY.

HIPPOS / SPRY

LIFESTYLE/
HENKILÖKUVA

11

HIPPOS + RADAT

Valtakunnallinen
nuorisopäivä
- Hevosenpäivän tapaan
- Tapahtumia alueellisella ja
valtakunnallisella tasolla
- Kohderyhmänä koulut,
päiväkodit yms.
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HIPPOS ja SPRY
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LIFESTYLE/
HENKILÖKUVA
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HIPPOS JA RADAT

Tulevat tapahtumat, kevään
poniravit ja suurkilpailut,
nuorisotapahtumat.
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HIPPOS + RADAT

Valtakunnallinen media
mukana aikakauslehdet,
Kärryillä-lehti

3.

Radan nuorisovastaava vastaa
paikallisesta tiedotuksesta ja
tiedotuksesta keskusjärjestöön
Tiedotus paikallisista tapahtumista
Hippokseen ja toisille radoille
Tiedotus alueellisiin lehtiin, nostaa
tapahtumat yleisön tietoisuuteen

HIPPOS + RADAT

VUOSIKELLO 2014

Maakunta-, alueja paikallislehdet

KESÄ: Poniravit ja
ponien suurkilpailut.
Nuoristotapahtumat,
ohjastajat ja ponit.

Korostetaan kasvatuksellisuutta,
tavoitteellisuutta sekä ihmisten ja
hevosten yhteistoimintaa. Hevosurheilun ja nuorisotoiminnan lähtökohtana
hevosen hyvinvointi.

8. kehittämissuunnitelmia vuodelle 2014-2015
1.

Ravinuorten jäsenyys Suomen Hippoksen alaiseksi - tavoitteena toteuttaa vuoden 2015 aikana
Takaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden liittyä ravinuorten jäseneksi, myös niiden ratojen alueella, jossa ei ole
nimettyä nuorisovastaavaa, mutta on kuitenkin nuorisotoimintaa.
--> Tavoitteena jäsenyyden valtakunnallinen markkinointi ja jäsenmäärän kasvattaminen. (Kärryillä-lehden rekisterissä
on ollut vuonna 2013 vain n. 300 maksanutta jäsentä. Todellisuudessa jäseniä olisi paljon enemmän, mutta kaikkia
jäseniä ei ole radoilla tallennettu Heppaan tai liittyminen ei ole edes mahdollista eli jäsenlehti ja jäsenedut jäävät tämän
takia saamatta.)
Hippoksen järjestöjäsenyys Allianssissa tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia myös ravinuorille, mm. nuorisovaihto,
tapahtumat, koulutukset
yhtenäinen jäsenrekisteri Heppaan, kotiradan mukaan saa haettua kerhokohtaisen jäsenluettelon
Hippos laskuttaa Hepan kautta jäsenmaksun esim. 50-70 euroa, josta tilitetään 10-15 euroa niille radoille, joissa on
nimetty nuorisovastaava (toimintasuunnitelma ja toimintakertomus vaaditaan)
kolme jäsenyysluokkaa esim.
o
alle 12-vuotiaat ravinuoret
o
13-17-vuotiaat ravinuoret
o
18-29-vuotiaille oma raviklubijäsenyys, joilla on lisäksi omat jäsenedut
jäsenmaksuun sisältyy mm. jäsenlehti, vakuutus (tällä hetkellä vain alle 18-v.), ilmainen sisäänpääsy raveihin,
nuorisokerhokohtaiset jäsenedut, edullisemmalla jäsenhinnalla koulutuksia, vuosittain järjestettävä nuorten
suurtapahtuma, leirejä jne.
sähköinen liittymislomake nettiin
jäsenyyksiä hallinnoi Suomen Hippoksen nuorisovastaava
yhtenäiset jäsenmateriaalit jne.
2.
-

Vuosittainen valtakunnallinen nuorten suurtapahtuma
luo mahdollisuuden ravinuorille tavata toisiaan ja nostattaa nuorten yhteishenkeä
lisää nuorisokerhojen yhteistyömahdollisuuksia
lisää näkyvyyttä ravinuorille, nuorisotoiminnalle ja koko lajille
tapahtumaan voi liittää koulutuksellisia osuuksia

3.
-

Nuorisotoiminnan, nuorisovastaavien ja ohjaajien materiaalien päivittäminen
ohjaajan peruskansio ajan tasalle ja sähköiseen muotoon
ravinuorten esite- ja logouudistus
Kärryillä-lehden kehittäminen
kerhomateriaalien uudistus

