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Vastuullisuus on tekoja, joita vaaditaan jokaiselta meistä
Tämä vastuullisuusohjelma on tehty raviurheilu- ja hevoskasvatusalan toimintaa ohjaavaksi suunnitelmaksi.
Vastuullisuusohjelma on osa Suomen Hippoksen strategiaa, jonka päätavoitteena on luoda arvostettu, elinvoimainen ja
uudistuva raviurheilun sekä hevoskasvatuksen yhteisö. Yhdessä strategisten tavoitteiden kanssa
vastuullisuusohjelman teemat, tavoitteet ja teot ohjaavat Suomen Hippoksen ja sen jäsenjärjestöjen toimintaa
kohti sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti entistä vastuullisempaa ja eettisempää hevosalaa.
Vastuullisuusohjelma perustuu Suomen Hippokselle merkityksellisimmiksi katsottuihin YK:n kestävän kehityksen
tavoitteisiin. Suunnittelutyön pohjalle teetettiin lisäksi laaja sidosryhmäkysely, johon vastasi yli 400 henkilöä. Työssä on
kiinnitetty huomiota myös vastuullisuusvaateisiin, joita yhteiskunta jokaiselta toimijalta edellyttää. Näihin haluamme
raviurheilun ja hevoskasvatuksen toimijoina vastata.
Vastuullisuus on tekoja, joita vaaditaan jokaiselta meistä. Suomen Hippoksen ja sen jäsenjärjestöjen tavoitteena on, että
raviurheilu- ja hevoskasvatustoiminnan vastuullisuustyössä hyväksi havaitut käytännöt voivat toimia jatkossa mallina
myös muille eläinurheilulajeille ja -harrastuksille.

Vastuullisuuden pääteemat
Hyvinvoiva hevonen
Hyvinvoiva hevonen luo
hyvinvointia.
Meidän jokaisen velvollisuus
on huolehtia hevosen
hyvinvoinnista ja puuttua
epäkohtiin.

Yhdenvertainen ja
vetovoimainen yhteisö

Reilu tapa toimia

Elinvoimaisessa raviurheiluja hevoskasvatusyhteisössä
myös ihminen voi hyvin.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen
tulevaisuus rakentuu läpinäkyvälle
ja oikeudenmukaiselle toiminnalle.

Jokainen meistä pitää huolta
siitä, että yhteisömme on
osallistava, yhdenvertainen
ja häirinnästä vapaa.

Kannamme yhdessä vastuuta
myös ympäristöstä ottamalla
käyttöön ratkaisuja
ilmastonmuutoksen hillintään.

Tavoitteet ja toimenpiteet
pääteemoittain

Hyvinvoiva hevonen
Hyvinvoiva hevonen luo
hyvinvointia.

•

Meidän jokaisen velvollisuus on
huolehtia hevosen
hyvinvoinnista ja puuttua
epäkohtiin.

“

Suomen Hippoksen ja sen jäsenjärjestöjen
tavoitteet:

•
•

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen toimijat ovat
sitoutuneita hevosten eettiseen kohteluun.
Hevosten kaltoinkohteluun puututaan aktiivisesti ja
ilman viiveitä.
Hyvinvoivan hevosen vaikutus ihmisen hyvinvointiin
tunnistetaan ja sitä arvostetaan.

Hyvinvoiva hevonen
Näin Suomen Hippos ja sen jäsenjärjestöt toimivat:

Hyvinvoiva hevonen luo
hyvinvointia.

•

•

Meidän jokaisen velvollisuus on
huolehtia hevosen
hyvinvoinnista ja puuttua
epäkohtiin.

•
•
•
•
•

“

Käytössämme on selkeät toimintamallit hevosen epäasialliseen
kohteluun puuttumiseen. Varmistamme, että jokainen toimija
tietää, mistä tietoa ja apua on saatavilla.
Osallistumme hevosen hyvinvointia koskevaan tutkimukseen,
jaamme ajantasaista tutkimustietoa sekä ohjeistamme
käytäntöihin, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja
kansainvälisiin standardeihin.
Painotamme valmennuksessa, kasvatuksessa ja koulutuksessa
hevosen luontaisten käyttäytymistarpeiden toteutumista.
Lisäämme tietoa hevoselle sopivien varusteiden valinnasta ja
niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä.
Valvomme, ettei raviurheilu tai hevoskasvatustoiminta
vahingoita hevosen fyysistä ja psyykkistä terveyttä
Emme hyväksy lääkeaineiden väärinkäyttöä ja puutumme niihin
Lisäämme valveutuneisuutta hevosen raviurheilu-uran
jälkeisistä vaihtoehdoista ja omistajan vastuusta siinä.

Hyvinvoiva hevonen
Hyvinvoiva hevonen luo
hyvinvointia.
Meidän jokaisen velvollisuus on
huolehtia hevosen
hyvinvoinnista ja puuttua
epäkohtiin.

“

Materiaalit, mm.:
•
•
•
•
•

Ravikilpailusäännöt
Ravihevosen suuterveyden
opas
Jalostusohjesäännöt
Varusteopas
Ravihevosen lääkintäohje

Yhdenvertainen ja
vetovoimainen yhteisö
Elinvoimaisessa raviurheiluja hevoskasvatusyhteisössä
myös ihminen voi hyvin.
Jokainen meistä
pitää huolta siitä, että
yhteisömme on osallistava,
yhdenvertainen ja häirinnästä
vapaa.

“

Suomen Hippoksen ja sen jäsenjärjestöjen
tavoitteet:
•

•

•

Jokainen raviurheilu- ja hevoskasvatusyhteisön jäsen
tuntee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi ikään,
sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai
muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta.
Raviurheilun ja hevoskasvatuksen yhteisössä
on ehdoton nollatoleranssi häirinnälle ja
epäasialliselle käytökselle.
Raviurheilu ja hevoskasvatus säilyttävät
vetovoimansa ja houkuttelevat mukaan uusia
toimijoita, harrastajia ja urheilijoita.

Yhdenvertainen ja
vetovoimainen yhteisö

“

Elinvoimaisessa raviurheiluja hevoskasvatusyhteisössä
myös ihminen voi hyvin.

Näin Suomen Hippos ja sen jäsenjärjestöt
toimivat:

Jokainen meistä
pitää huolta siitä, että
yhteisömme on osallistava,
yhdenvertainen ja häirinnästä
vapaa.

•

•

•

•

Käytössämme on selkeät toimintamallit epäasialliseen
käytökseen puuttumiseen. Varmistamme, että jokainen
toimija tietää, mistä tietoa ja apua on saatavilla.
Mahdollistamme ammattilaisille ja harrastajille oman
osaamisensa kehittämisen koulutustarjontamme kautta
ja jaamme tietoa avoimesti ja aktiivisesti.
Järjestämme raviurheilun ja hevoskasvatuksen
tapahtumat jokaiselle turvallisella ja saavutettavalla
tavalla.
Huolehdimme raviurheilu- ja hevoskasvatusalalla
työskentelevien hyvinvoinnista tarjoamalla koulutuksia ja
vertaistukea sekä ottamalla käyttöön uudenlaisia tapoja
ja menetelmiä.

Yhdenvertainen ja
vetovoimainen yhteisö
Elinvoimaisessa raviurheiluja hevoskasvatusyhteisössä
myös ihminen voi hyvin.
Jokainen meistä
pitää huolta siitä, että
yhteisömme on osallistava,
yhdenvertainen ja häirinnästä
vapaa.

“

Materiaalit:
•
•
•
•
•

Ohje häirintään puuttumiseksi
jäsenyhteisöile
Väestöliiton Et ole yksin -palvelu
Suomen urheilun eettisen
keskuksen SUEKin ILMO-palvelu
Urheillaan Ihmisiksi –
Urheiluyhteisön yhteinen
vastuullisuusohjelma
Urheiluyhteisön Reilun Pelin
ihanteet ja tavoitteet

Reilu tapa toimia
Raviurheilun ja
hevoskasvatuksen tulevaisuus
rakentuu läpinäkyvälle ja
oikeudenmukaiselle toiminnalle.
Kannamme yhdessä vastuuta
myös ympäristöstä ottamalla
käyttöön ratkaisuja
ilmastonmuutoksen hillintään.

Suomen Hippoksen ja sen jäsenjärjestöjen
tavoitteet:
•

•
•

Hallinto ja järjestötoiminta ovat läpinäkyviä,
oikeudenmukaisia ja osallistavia ja kestävät myös
kriittisen tarkastelun.
Viestintä on avointa, ongelmia uskalletaan nostaa
esille ja niistä käydään keskustelua.
Raviurheilu- ja hevoskasvatusalan toimijat
tunnistavat toimintansa ympäristövaikutukset ja
ottavat käyttöön ratkaisuja ilmastonmuutoksen
hillintään.

Reilu tapa toimia
Raviurheilun ja
hevoskasvatuksen tulevaisuus
rakentuu läpinäkyvälle ja
oikeudenmukaiselle toiminnalle.
Kannamme yhdessä vastuuta
myös ympäristöstä ottamalla
käyttöön ratkaisuja
ilmastonmuutoksen hillintään.

Näin Suomen Hippos ja sen jäsenjärjestöt
toimivat:
•

•

•

•
•

Edistämme hallinnon ja yhdistystoiminnan
yhdenvertaisuutta ja osallistamme päätöksentekoon
sukupuoleen tai ikään katsomatta.
Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun myös
alamme kipukohdista ja etsimme yhdessä ratkaisuja
niihin.
Panostamme tutkimusten selkeään viestintään sekä
koulutukseen raviurheilu- ja hevoskasvatusalan parissa
toimiville henkilöille.
Tarjoamme konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen
hillitsemiseen.
Tekojemme ja tiedon jakamisen kautta minimoimme
ympäristövaikutuksemme niin tapahtumissa
kuin muussa toiminnassa.

Reilu tapa toimia
Raviurheilun ja
hevoskasvatuksen tulevaisuus
rakentuu läpinäkyvälle ja
oikeudenmukaiselle toiminnalle.
Kannamme yhdessä vastuuta
myös ympäristöstä ottamalla
käyttöön ratkaisuja
ilmastonmuutoksen hillintään.

“

Materiaaleja:
•
•
•

Hippos-akatemian tutkimustietoon
perustuvat koulutukset
Hevosalan hiilivirrat –hanke
Kuninkuusravien
vastuullisuusohjelma

Kiitos!

