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Turun Hippos ry
TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2021
YLEINEN TOIMINTA
Vuosi 2021 on yhdistyksen 127. toimintavuosi. Turun Hippos ry jatkaa toimintaa raviympäristössä, jossa aloitettiin 2017, yhtenä
veikkauksen edunsaajista. Siirtyminen ei ole ollut ongelmatonta ja haasteita taloudessa on ollut riittämiin. Lähtökohtaisesti tuleva vuosi
on taloudellisesti haasteellisempi kuin edelliset, johon kyseinen talousarvio perustuu. Lisää epävarmuutta toimintaan tuo
koronaviruspandemian vaikutukset sekä raviradan toimintaan, että talouteen menneenä ja tulevana vuonna. Tulojen konkreettista
lisäystä, niissä kohdin, kun sillä on vaikutusta tulokseen ja kassavirtaan pyritään lisäämään. Myös raviratakiinteistön käyttöastetta,
ravitoiminnan ulkopuolella, pyritään nostamaan järjestämällä itse erilaisia tapahtumia ja vuokraamalla tiloja eri toimijoille.
Ravikilpailukalenteri vuodelle 2021 sisältää 25 kilpailupäivää (2020: 27). Vähennystä on tehty tasaisesti koko Suomessa. Kilpailupäivien
määrien tarkistus alaspäin on seurausta heikommasta hevostarjonnasta. Vuonna 2018 aloitettuja Magic Monday ravitapahtumia on
kalenteriin merkitty Turulle kaksi (2020: 3 kpl). Metsämäen lippulaivana jatkaa Turku Globe Trotter tapahtuma, jossa ajetaan
Pohjoismaiden Mestaruudet kylmäverisille, on Metsämäessä la-su 9.-10.10. Kilpailua on järjestetty syyskuussa kolme vuotta, ja ajankohta
on ollut haasteellinen. Nyt kilpailulle on löytynyt paikka, joka sopii paremmin kansainväliseen kalenteriin. Turun Päivän, su 12.9., ravit
jatkuvat edelleen. Profiilien osalta jakauma on seuraava: Profiiliarki (päivän pääravit): 15 (2020: 14), Profiilisunnuntai: 2 (2020: 2 kpl),
Toto75: 3 (Toto76/65 2020: 4 kpl), Toto4 arki: 3 (2020: 2), Magic Monday: 2 (2020: 3). Eniten raveja ajetaan perjantaisin 15 kpl (14).
Maanantairaveja on 5 kpl (5), lauantairaveja 3 kpl (3) ja sunnuntairaveja 2 kpl (3).
Vuoden päätapahtumaa Turku Globe Trotter- Pohjoismaiden Mestaruutta kehitetään tapahtumana edelleen. Koronan luomista haasteista
huolimatta saatiin päälähtöön tänä vuonna hyvä osanotto ulkomaalaisten osalta, mikä antaa uskoa kilpailun kehittämiselle
tulevaisuudessa. Tänä vuonna Turku Globe Trotter markkinointia tehtiin hyvin suppeasti koronarajoitusten vuoksi. Tulevana vuonna
viikonloppuna on tarkoitus panostaa perheisiin ja urheilullisella puolella nähdään varsinaisen kohokohdan, Pohjoismaisen Mestaruuden
lisäksi, mm. Fabritius Memorial sekä Kasvattajakruunun 2-vuotiaiden tammojen sekä oriiden & ruunien finaalit kuin myös 5-vuotiaiden
tammojen finaali. Joulukuun Toto75-ravit toteutetaan Superlauantai-konseptilla.
PELIMYYNTI
Totopeli on ollut yhdistyksen taloudellisen toiminnan runko käytännöllisesti koko Metsämäen toiminnan ajan, aina vuoteen 2017 asti.
Kaiken totopelitoiminnan sulautuessa vuoden 2017 alusta Veikkaus Oy:lle tototuottojen jakomekanismi muuttui. Totopelin tuoton
merkitys muuttui radalle marginaaliseksi ja vain radalla tapahtuvasta pelistä rata sai asiamiespalkkion. Tämä tuotto heikentyi entisestään
vuoden 2020 marraskuun alussa, kun raviratojen sopimus Veikkauksen kanssa päättyi ja radat tekivät Suomen Hippoksen kanssa
raviratasopimuksen ja Veikkauksen kanssa normaalin asiamiessopimuksen. Tämän jälkeen ravirata saa pelimyynnistä normaalin
asiamieskorvauksen ja ratapeliä ei huomioida erillisellä prosentilla. Samassa sopimuksessa on sovittu, että ravien kuvaoikeuksista
maksetaan erillistä korvausta 0,1€ per Veikkauksen digitaalisessa kanavassa ollut asiakas, joita alustavien arvioiden mukaan on Turulla
vuositasolla noin 140 000.
Ravien maksetaan pääosin maa- ja metsätalousministeriöstä saatavalla korvauksella, joka maksetaan Veikkauksen tuotoista. Maa- ja
metsätalousministeriöltä maksetaan myös toimintatuki, jota on ensi vuodelle anottu 550 725 euroa (2020: anottu 616.680 euroa,
myönnetty 587.822 euroa). Tuki muuttui vuodelle 2020 siten että osa tuesta on ns. kiinteää tukea, joka ei ole kilpailupäivistä riippuvaa,
ja osa aikaisemman käytännön mukaan kilpailupäiviin sidottua. Kun ennen toiminnan rahoituksen runko oli tototuloissa, on se tänä
päivänä muuttunut siten että raviradan hyvinvointi on vahvasti riippuvainen pääsylipputuloista, ravintolatuloista ja muusta toiminnasta
johon raviratakiinteistöä käytetään. Kokonaisuuden kannalta on tietysti pidettävä kristallinkirkkaana myös pelitoiminnan
kokonaisvaltainen myönteinen kehitys, joka turvaa lajin palkintomaksukyvyn.
KILPAILUTOIMINTA
Kilpailutoiminnan tehtävänä on tarjota hevosten kilpailuttamisesta vastaaville kilpailumahdollisuuksia oman alueen hevoskanta
huomioiden sekä mahdollisimman korkeita palkintoja. Vuonna 2021 Turun Metsämäessä ajetaan 2 ravipäivää vähemmän kuin vuonna
2020. Kaksipäiväisten PM-ravien molemmat päivät pyritään pitämään valtakunnallisen ykköspelin kohteina. Palkintomaksusuunnitelman
loppusumma vuodelle 2021 on 1.141.800 euroa (vuoden 2020 maksettavien palkintojen ennuste on 1.116.820 euroa). Paikallisravilähtöjä
tai lähiraveja pyritään järjestämään alueen harrastajille.
RAVINTOLA METSÄMÄKI
Ravintolatoiminta on merkittävä kilpailupäiviemme vetovoimatekijä ja tulonmuodostaja. Ravintolatoiminnan rungon muodostavat
ravikilpailutapahtumat ja niissä tarjottavat palvelut. Elämysiltakonseptia eri teemoilla on tarkoitus edelleen kehittää ja jatkaa myös vuonna
2021. Elämysiltoja on kalenterissa lähtökohtaisesti jokaisena perjantaina ja toteutus kysynnän mukaan. Kauden aikana tehostetaan
ravintolapalveluiden ja kokoustilojen tarjoamista myös ravitoiminnan ulkopuolisiin tapahtumiin. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda
Metsämäestä monipuolinen elämyskeskus, Metsämäki Areena.
ALUEEN KUNNOSTUS JA KEHITTÄMINEN
Vuodelle 2020 on Suomen Hippos ry:ltä anottu ja myönnetty investointitukea valjastus- ja pesukatoshallin rakentamiseen sekä
vesivahingon korjaamiseen katsomorakennuksen yhteydessä. Hanke on aloitettu tänä vuonna sade-ja hulevesijärjestelmän uusimisella
katsomorakennuksen yhteydessä ja vesivahingon korjaamisella toimistotiloissa. Turun Hippos ry hakee investointiavustusta vuodelle
edelleen 2021 valjastus- ja pesuhallin rakentamiseen ja pyrkii taloudellisen tilanteen niin salliessa toteuttamaan investoinnin. Muutoin on
toimintavuonna pysyttäydyttävä vain välttämättömissä korjausinvestoinneissa. Kehityshankkeita pidetään yllä ja pyritään hakemaan
rahoitusta muistakin kanavista. Metsämäen alueen ravi- ja muun toiminnan varmistamiseksi tulee valmistella hyvissä ajoin hyvin harkittua
liiketoimintasuunnitelmaa, joka jatkossa toisi tulovirtoja myös raviurheilun ulkopuolelta. Tämän osalta on aloitettu yhteistyö Turun
Ammattikorkeakoulun kanssa, jota jatketaan vuonna 2021
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SUHDETOIMINTA JA MARKKINOINTI
Turun kaupunki on yhdistyksen erittäin tärkeä yhteistyökumppani. Kaupungin matkailutoimisto VisitTurku, muut urheilujärjestöt sekä
oman alan järjestöt kuten, Suomen Hippos ry, Veikkaus Oy, Kasvattajakruunu ry, Turun Ravinaiset ry, Metsämäki Masters ry, VarsinaisSuomen Hevosjalostusliitto ry (jäsenseuroineen), raviponikoulu HEPSISteam, Turun Ammattikorkeakoulu, sekä alueen
hevosenomistajajärjestö VAR-SAT ry ovat toiminnan kannalta tärkeitä kumppaneita. Metsämäen toiminnassa mukana olevat
yhteistyökumppanit ovat merkittävä resurssi myös uusien kaupallisten yhteistyökumppanien löytämiseksi elinkeinoelämän eri alueilta.
JÄSENISTÖ
Aktiivijäsenistölle tarjotaan edellisvuosien tapaan vuoden 2021 kausikortti ja kymmenen vapaalippua Metsämäen raveihin. Jäsenistölle
pyritään tarjoamaan erilaisia jäsenetuja ja tämän vuoksi suunnitteilla on Metsämäki sovellukseen sähköinen jäsenkortti. Toiminnasta
tiedotetaan ja päätetään kevät- ja vaalikokouksessa. Keskustelutilaisuuksia pyritään järjestämään tarpeen mukaan.
NUORISOTOIMINTA
Nuorisotoimintaan panostetaan ja toimivia malleja haetaan yhdessä muiden ratojen ja keskusjärjestön kanssa. Nuorisotoiminnan osalta
on tarkoitus perustaa vuodelle 2021 Metsämäki Talent- ryhmä, johon haetaan mukaan alueen aktiivisia ravinuoria kehittämään taitojaan.
Hyvän vastaanoton saanutta koululaispäivää keväällä on tarkoitus toteuttaa myös vuonna 2021. Turku Globe Trotter ja Turun Päivän raveissa on tarkoitus panostaa vahvasti nuorisotoimintaan, ja ponilähtöjen järjestämistä ravien yhteydessä jatketaan ja poniraveja
järjestetään mahdollisuuksien mukaan.
ALUEELLINEN JA MUU YHTEISTYÖ
Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n toimiminen Metsämäen raviradan yhteydessä vahvistaa ja vilkastuttaa hevosurheilua toimintaalueellamme. Yhteistyössä liiton kanssa järjestetään Metsämäessä tamma- ja varsanäyttely keväällä ja syksyllä. Muita yhteistyömuotoja
Varsinais-Suomen Hevosjalostusliitto ry:n kanssa ovat kokous-, koulutus- sekä virkistysyhteistyö. Alueyhteistyötä naapuriratojen kanssa
tiivistetään jatkuvasti ja osallistutaan aktiivisesti kaikkiin hevosalan kehittämiseen tähtääviin ryhmiin.
Kilpailupäivät 2021
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Profiili
Magic Monday
Toto 75

4
5

pe
pe

05.02.2021
19.02.2021

Profiili
Toto4
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Profiili
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02.04.2021
16.04.2021
30.04.2021

Profiili - Pitkäperjantain päiväravit
Profiili
Toto4
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Profiili
Profiili – Kasvattajakruunu alkuerät 3v oriit & ruunat ja tammat.
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06.08.2021
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Profiili
Profiili
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Profiili-sunnuntai, Kasvattajakruunu 3v-t ja 3v- o&r alkuerä
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01.10.2021
09.10.2021
10.10.2021
22.10.2021

Profiili, Kasvattajakruunu ve, 2v t (2 lähtöä), 2v o&r (2), 5v t (2-3 lähtöä)
Toto75 – PM, L. Fabritius memorial
Profiili – sunnuntai - PM, Kasvattajakruunu ae, 3v t, 3v o&r, finaali 2v t, 2v o&r, 5v t
Profiili
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01.11.2021
19.11.2021

Magic Monday
Profiili
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03.12.2021
18.12.2021

Toto4
Toto75 - Superlauantai

Liitteenä vuoden 2021 budjetti. MMM tukihakuprosessista aiheutuvat muutokset ovat mahdollisia.

