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Viestintä
avainasemassa
Suuri enemmistö (83 %)
Raviliiga 2014:n jäsenistä
seuraa hevosensa, kimppansa
ja lajinsa asioita ensisijaisesti
kimpanvetäjän tiedotteista.

H

e myös arvostavat tilaisuuksia tavata
hevostaan ja sen valmentajaa – vaikka eivät itse paikalle pääsisikään.
Viestinnän ja asiakaspalvelun laatu ovat
siten ratkaisevan tärkeitä kimpan toiminnalle ja laajemmin raviurheilun imagolle, varsinkin uusien harrastajien silmissä. Visuaalisuus kiinnostaa, olipa kyse videoarkistosta
tai tiedotteiden valokuvista ja videoista.
Tulosten perusteella Raviliiga 2014 on
onnistunut varsin hyvin, sillä vastaajista
noin 80 prosenttia oli melko tai erittäin tyytyväinen kimppansa tiedotukseen sekä kimpanvetäjän ja valmentajan toimintaan.
Tyytymättömistä useimmat muotoilivat kritiikkinsä rakentavasti, mikä auttaa toiminnan kehittämisessä. Suurin hankaluus
on laatia tiedotteita, jotka palvelevat samanaikaisesti sekä ravinoviiseja että asiaan jo
vihkiytyneitä.
Palaute ohjaa suunnittelemaan isojen
kimppojen viestintää ja toimintaa aikaisem-

paa pitkäjänteisemmin ja harkitummin. Kilpailun kiristyessä kimppamarkkinoilla lienee entistä selvempää, että ”kimpanvetäjältä vaaditaan muutakin kuin ravitaustaa,
mielellään oikeinkirjoitustaitoa ja muutenkin viestintäosaamista.”
Myös tyytymättömyys julkkiskummien
näkymättömyyteen patistaa jatkossa parempaan suunnitteluun, roolittamiseen ja sitouttamiseen.
Kimppojen vahva alueellisuus ja erot
suomenhevos- ja lämminverikimppojen
ja SRL:n ja ratakimppojen välillä ohjaavat
miettimään palveluiden kohdentamista ja
kimppojen tarkempaa profilointia.
Kiinnostava ero on esimerkiksi se, että
halu osallistua taustaorganisaation toimintaan oli SRL-kimppalaisille toiseksi tärkein
syy lähteä mukaan, suomenhevosen jälkeen.
Radat eivät erottuneet tässä samoin, vaikka
kotirataa haluttiin tukea. Toisaalta Ratsastajainliittoa moitittiin passiivisuudesta kimpan
hyödyntämisessä.
Ratsuväkeä motivoi myös tilaisuus oppia
ravivalmennuksesta. Tämä rohkaisee pohtimaan lajien välisen vuorovaikutuksen käyttämättömiä mahdollisuuksia.
Pauliina Raento

”Kaikkein tärkeintä on
hevosen terveys”

Tästä on kyse
★★Raviliigakysely toteutettiin
viime keväänä nettikyselyllä
★★Vastaajina noin tuhat Raviliigan jäsentä

Raviliigan kimpoilla on vahva alueellinen perusta. Tulosten vertaaminen jäsenrekisteriin vahvistaa,
että ne ovat edustavia.
Forssan kimpassa puolet osakkaista tulee Helsingin, Forssan ja
Turun seuduilta. Kaustislaisista
kaksi kolmannesta sijoittuu Pohjanmaalla kaistaleelle, joka ulottuu Seinäjoen ja Vaasan seudulta Kokkolaan, Ylivieskaan ja Ouluun.
Paikallisimpia ollaan Kouvolassa, jonka seudulta on miltei puolet
kimpan osakkaista. Ydinalue ulottuu Helsingistä Kouvolan ja Kotkan kautta Lappeenrantaan.
Lahden kimpassa reilu puolet on Uudeltamaalta ja Päijät- ja
Itä-Hämeestä. Vastausten perusteella Lahden kimppa on houku-

tellut osakkaita Lahden–Heinolan
seudun lisäksi muista maakuntakaupungeista ja niiden lähiympäristöstä, varsinkin Tampereelta,
Mikkelistä ja Jyväskylästä.
SRL jakautuu tasaisimmin koko maahan, ja se keräsi väkeä Jyväskylän ja Oulun peruuntuneista kimpoista. Kolme neljännestä kimpan osakkaista kuitenkin
sijoittuu kolmioon, jonka kärjet
ovat Helsingissä, Turussa ja Tampereella.
Alueellisesti osittain päällekkäiset Forssa ja SRL eivät kilpaile keskenään, vaan ovat löytäneet
oman yleisönsä lämminveri- ja
suomenhevosväestä ja ravirata- ja
ratsastajayhteisöistä. Lounaisen
Suomen vireä hevostalous kantaa
useita kimppoja.
Pauliina Raento
Kirjoittaja toteutti kyselyn yhdessä Hippolis ry:n kanssa osana Koneen säätiön tukemaa Hevonen Suomessa -tutkimustaan.
Hän on SRL Raviliiga 2014:n, Raviliiga HIFK:n ja Ypäjä Sh-ratsuvarsa 2017 -hevoskasvatuskimpan kimpanvetäjä.

Vuoden 2014 raviliigalaisille
on erittäin tärkeää, että
heidän hevosensa pysyy
terveenä. Tätä mieltä oli kolme
neljännestä kaikista kyselyyn
vastanneista osakkaista.

HANNA LAAKSO
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rittäin tai melko tärkeäksi hevosen
terveyden arvioi 87 prosenttia vastaajista. Ylivoimainen ykkönen valikoitui
20 vaihtoehdon joukosta.
Viiden kärki kaikkein tärkeimpien tekijöiden listalla näyttää onnistuneen kimpan reseptiltä. Mukana ovat myös selvät kirjalliset
säännöt, tilaisuus laajentaa tietoja raviurheilusta, hevosen menestys kilparadoilla ja se,
että kimpanvetäjällä on hevosalan koulutus.
Varsinkin uusille harrastajille koulutus on tapa mitata laatua.
Viesti on yksiselitteinen: Hevosen menestys kilparadoilla tai Raviliigassa on toivottavaa, mutta sitä ei saa tehdä nuoren kilpaurheilijan terveyden kustannuksella.
Kyselyn vapaa sana -osastossa eniten
kommentteja kirvoittivat hevosen terveyden
vaaliminen ja tiedotuksen laatu. Eräs vastaaja tiivisti näkemyksiä seuraavasti: ”Tykkään
myös siitä, että hevonen ja sen hyvinvointi on tärkein, kilpailuttaminen on ollut järkevää eikä ole hulluteltu mitenkään.”
Tulosten perusteella kimpoilta edellytetään ammattimaista toteutusta. Tärkeimpiä ovat kunnon sopimukset ja osaava kimpanvetäjä, joka tarjoaa osakkaille monipuolista tietoa yhteistyössä valmentajan, hevosen hoitajan ja kimpan taustaorganisaation
kanssa.

Raviliigan kummit ovat kiva lisä, mutta
vastaajat arvostavat enemmän sitä, että
liigahevonen voi hyvin.

Raviliigan jäsenyyteen sisältyvät alennukset ja muut edut ovat tärkeitä puolelle
vastaajista mutta toisaalta yli neljännes piti niitä itselleen merkityksettöminä. Puolet
vastaajista katsoi, että rahan takaisin saaminen 3,5 vuotta kestäneen liigaprojektin päättyessä ei ole erityisen tai lainkaan tärkeää.
Kimpan fanituotteet jakoivat vastaajat kahtia niihin, jotka pitävät erottautumista tärkeänä ja niihin, jotka eivät siitä perusta. Myös hevosalan media ja Facebook jakoivat mielipiteet.
Yli puolelle vastaajista oli jokseenkin yhdentekevää, onko kimpalla kuuluisa kummi.
Pauliina Raento

