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STRATEGIA 2021-2024



Toiminnan painopistealueet 2021-2024 

Aktiivisen ja 
tunnustetun 

nuorisotoiminnan 
kehittäminen.

Tilojen ja alueiden 
vuokraliiketoiminnan 

kehittäminen ja 
tapahtumien 

järjestäminen.

Alueen kuntien 
yhteinen 

maakuntarata. 
Toiminnan 

kehittämiseen kaikki 
mukaan.

Laadukkaiden ja 
kiinnostavien 

ravien ja 
ravitapahtumien 

järjestäminen.
Laadukkaiden 

harjoitus-
olosuhteiden 
kehittäminen.

Muiden hevos-
tapahtumien 

aktiivinen 
hakeminen ja 
järjestäminen.



VISIO

POHJANMAAN RAVI R.Y. ON JULKISESTI 
ARVOSTETTU ALUEELLINEN OSAAJA, JOKA 

TARJOAA JA TUOTTAA ELÄMYKSIÄ 
IHMISILLE NIIN TASOKKAIDEN RAVIEN 

JÄRJESTÄMISESSÄ, MUIDEN TAPAHTUMIEN 
JÄRJESTÄMISESSÄ KUIN MYÖS TILOJEN 
VUOKRAAJANA JA YLLÄPITÄÄ ALUEEN 
HEVOSALAN TOIMIJOILLE TASOKKAAT 

HARJOITTELUOLOSUHTEET.



MITEN SE TEHDÄÄN?

! Ravikeskus Keskisessä järjestettävät ravit ovat alueellisesti ja 
valtakunnallisesti kiinnostavat.  

! Mahdollisuus saada lisää ravipäiviä ja lisänäkyvyyttä valtakunnallisesti. 

! Tapahtuma ravien rinnalla tuo lisää kiinnostavuutta tulla raveihin. 

! Ravikeskuksen infra (tilat ja alueet) nykyvaatimusten vaatimalla tasolla. 

! Aktiivinen toiminta Pohjoisen alueen ja Hippoksen toimielimissä. 

! Uudenlaisten kilpailumuotojen ja tapahtumien kehittäminen raveissa.

STRATEGIA 2021-2024

Laadukkaiden ja 
kiinnostavien 

ravien ja 
ravitapahtumien 

järjestäminen.



MITEN SE TEHDÄÄN?

! Alueen kuntien yhteiseksi hevoskeskukseksi. 
! Alueen kuntien hevosalan toimijoiden yhteistyön kautta tarvittavat resurssit 

alan toiminnan kehittämiseen.  
! Toimintaan mukaan alueen kuntien ratsastusliitot, työhevosharrastajat sekä 

kaikki jotka voivat hyötyä yhteisestä Maakuntaravikeskuksesta. 

! Aktiivinen toiminta Pohjoisen alueen ja Hippoksen toimielimissä on jatkossa 
entistäkin tärkeämpää jotta hevostaloutta sen kaikissa muodoissa voidaan 
harjoittaa Ravikeskus Keskisen toiminta-alueella myös tulevaisuudessa. 

! Vahva ja aktiivinen alueen yhteistoiminta antaa varmuuksia investoida alalle 
tulevaisuudessa. 
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Kala- ja 
Pyhäjokilaakson 

yhteinen 
maakuntarata. 

Toiminnan 
kehittämiseen kaikki 

mukaan.



MITEN SE TEHDÄÄN?

! Nuorisotoiminnan kautta uusia harrastajia ja ammattilaisia 
hevosalalle. 

! Uusien jäsenten aktiivinen hankkiminen ja nuorisotoiminnassa mukana 
olevien jäsenten toiminnan kehittäminen niin, että heillä riittää 
mielenkiintoa olla mukana kehittämässä asioita alueen nuorisotoiminnan 
hyväksi. 

! Nuorten kerhotoiminta säännölliseksi toiminnaksi 
! Nuoret mukaan ravitapahtuman kehittämiseen 

! Jokaisen alueen kunnan nuoret ja toiminta yhteiseksi toiminnaksi. 
! Aktiivinen osa valtakunnallista ja alueellista nuorisotoimintaa.
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Aktiivisen ja 
tunnustetun 

nuorisotoiminnan 
kehittäminen.



MITEN SE TEHDÄÄN?

! Ravirata ja hiittisuora aina harjoituskunnossa. 
! Mahdollistaa ympärivuotisen treenaamisen Ravikeskuksessa.  
! Alueen hevosten menestyminen myös valtakunnallisesti luo automaattisesti 

positiivista julkisuuskuvaa koko alueen hevostaloudelle. 
! On mahdollista mikäli talous on kunnossa. 

! Työkoneet ja laitteet kunnossa ja oikeanlaisia. 

! Radan rakenne ja materiaalit kunnossa. 

! Ammattitaitoinen ratamestari. 

! Tehdään asioita yhdessä aktiivisesti myös talkoilla.
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Laadukkaiden 
harjoitus-

olosuhteiden 
kehittäminen.



MITEN SE TEHDÄÄN?

! Harjoitusravit ja näyttelytoiminta kiinteänä osana toimintaa. 
! Näin saadaan kaikki hevosharrastajat alueelta mukaan kehittämään 

Ravikeskusta ja sen toimintaa. 

! Harjoitusravien aktiivinen järjestäminen säännöllisesti. 

! Tamma- ja varsanäyttelyiden järjestäminen. 

! Yhteistyön kehittäminen Pohjanmaan Hevosjalostusliiton kanssa. 

! Hevosalan valtakunnallisten tapahtumien aktiivinen järjestäminen.
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Muiden hevos-
tapahtumien 

aktiivinen 
hakeminen ja 
järjestäminen.



MITEN SE TEHDÄÄN?

! Ravikeskuksen käyttöasteen nostaminen vuokraliiketoiminnan 
kautta. 

! Käyttöasteen nostaminen tuo lisätuloja. 
! Aktiivisen vuokraliiketoiminnan kehittäminen. 
! Yhteistyön lisääminen julkisen sektorin kanssa. 
! Yhteistyön lisääminen alueen yhdistysten kanssa. 
! Yhteistyön lisääminen alueen yritysten kanssa. 
! Yhteistyön lisääminen alueen urheiluseurojen kanssa. 
! Ravikeskukseen muita (isojakin) tapahtumia.
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Tilojen ja alueiden 
vuokraliiketoiminnan 

kehittäminen ja 
tapahtumien 

järjestäminen.



MISSIO

RAVIKESKUS 
KAIKKIEN 

KÄYTÖSSÄ!



POHJANMAAN RAVI RY
VAHVA JA AMMATTIMAINEN TOIMIJA RAVIKESKUS 
KESKISEN ALUEEN YHTEISTYÖLLÄ


