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RAVURI OY

HEVOS -, SOSIAALI- JA TERVEYSALA-YHTEISTYÖLLÄ YRITYSTOIMINTAA, 

KUNTOUTUSTA JA HYVINVOINTIA- SEMINAARI 08.02. 2018 

ESITTELIJÖINÄ: SUSANNA PACKALEN JA ANU LIND 

HENKILÖSTÖN ESITTELY

• Ravuri Oy:n johtajana toimii Susanna Packalen. Susanna on lähtöisin 

yrittäjäperheestä ja hevoset ovat kuuluneet vahvasti Kiikun talliin kautta 

häneen elämäänsä nuoresta asti. Kiikun Talli perustettiin vuonna 1977. Siellä 

on kasvatettu toistasataa hevosta, jotka tunnetaan Kiikun ja Kiikku’s

etuliitteestä.

• Susannalla on sosiaalialan koulutus ja sitä kautta syntyi vuonna 2004 idea 

yhdistää sosiaali-ja terveysala sekä hevostallitoiminta yhteen. 
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Anu Lind on työskennellyt yrityksessä sen alusta alkaen. Hänellä on 

entuudestaan hevostausta sekä koulutuksena lähihoitajan ja sairaanhoitajan 

(AMK) tutkinnot. 

Ravuri Oy työllistää tällä hetkellä noin kaksikymmentä vakituista työntekijää, 

lisäksi vakituisia sijaisia neljä henkilöä.  Työntekijöinä lähihoitajia, 

sairaanhoitajia, sosionomeja ja lisäksi usealta työntekijältä löytyy myös joku muu 

työtä tukeva koulutus. Hevostaustaisia sosiaalialan työntekijöitä on hakeutunut 

yritykseemme paljon. 

KENELLE TOIMINTA ON TARKOITETTU?

• Ravuri Oy:n toiminta on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. 

Asiakaskunnan ikäjakauma on laaja, aina  nuorista aikuisiän kynnyksillä 

olevista iäkkäämpiin asiakkaisiin. 

• Asiakaskuntaan kuuluu lievästä kehitysvammaisuudesta vaikeasti vammaisiin 

asiakkaisiin. Lisäksi asiakkaissa autisminkirjoon kuuluvia henkilöitä. 

Laajenemisen myötä asiakkaiksi tullut myös henkilöitä, joilla myös psyykkisen 

puolen tuen tarve.
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YRITYS ESITTELY

• Ravuri Oy on aloittanut toimintansa vuonna 2004.

• Yritys aloitti silloin Kiikun tallin päivätoiminnan. Asiakaskunta koostuu erityistä tukea 

tarvitsevista asiakkaista. 

• Yritys aloitti kahdeksalla asiakkaalla. Tästä  alkoi hiljalleen laajeneminen.

• Vuonna 2010 perustettiin Hiirulan asumisyksikkö. Hiirulaan valmistui12 paikkainen 

asumisyksikkö, erityistä tukea tarvitseville henkilöille. 

• Vuonna 2016 Yritys laajeni. Valmistui toinen asumisyksikkö Huvikumpu sekä  päivätoiminta 

jakautui Kiikusta myös Uskilaan. Nämä perustettiin vanhaan Uskilan kouluun. Uskilan koulun 

yläkerran tiloissa  sijaitsee Huvikumpu ja alakerrassa Uskilan päivätoiminta. Huvikummussa on 

uudella puolella neljä itsenäistyvien asuntoa, joissa on oma keittiö. Päätalon puolella on 

kahdeksan asumispaikkaa, yhteiset oleskelutilat sekä yhteinen keittiö. 

TOIMINNAN ARVOT

• Toiminnassamme haluamme säilyttää kodinomaisuuden, kehittää ja ylläpitää 

asukkaiden toimintakykyä sekä huomioida jokainen asukas yksilöllisesti. 

Kokemuksemme kehitysvammapalveluista on etuna pyrkiessämme tarjoamaan 

asiakkaiden arkeen kaiken tarvittavan ja tekemään siitä mielekkään. 

• Työssämme kunnioitamme ja arvostamme asiakkaita yksilöinä, mutta edistämme 

samalla asiakkaille tärkeää yheisöllisyyttä ja osallistamme heitä vastuulliseen 

toimintaan yhteisön hyväksi. 

• Luonnon ja eläimien kunnioittaminen ovat työmme keskeisiä arvoja.
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GREEN CARE – IDEOLOGIA 

• Ravuri Oy:n yksiköissä Green care-ideologia on vahvasti esillä. Perustaessa yritystä on haluttu 

tuoda erityistä tukea tarvitseville ihmisille mahdollisuus luonnon läheiseen ja mielekkääseen 

kuntoutukseen eläinten ja luonnon parissa. Tavoitteena on ollut saada luotua yritystoiminta, 

jonne on mukava tulla ja jossa ilmapiiri on hyvä ja kaikki ihmiset salliva. Keskeisenä osana 

kuntoutusta ovat eläimet ja luonto. Kiikussa hevoset ovat osana jokapäiväistä arkea. Ulkoilu 

raittiissa ilmassa luo voimaannuttavan ja piristävän tunteen, joka on auttanut monia 

säännöllisen päivärytmin saamiseen. Päivätoiminnoissa käytetään luonnonmateriaaleja 

askarteluissa jotka käydään itse hankkimassa lähimaastosta. Uskilasta käydään  lähitilalla, 

Tyrisevässä hoitamassa kanat sekä siitostammat ja varsat.  Keväisin, laitetaan omaa 

puutarhaa kasvamaan ja kesän ajan niitä hoidetaan ja syksyisin syödään oman sadon 

tuotoksia. 

KIIKUN PÄIVÄTOIMINTA
• Asiakkailla on omat hoitohevoset, joita he hoitavat heidän ollessaan päivätoiminnassa. Jokaisella asiakkaalle 

laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Esimerkiksi on todettu, kun  asiakas on hoitanut omaa 

hoitohevostaan ja halunnut pitää siitä hyvän huolen, on asiakas  harjaantunut sitä kautta ottamaan vastuuta 

myös omasta elämästään, joka vahvistaa itsetuntemusta. Ohjaajien tehtävänä on turvata asiakkaiden sekä 

hevosten turvallisuus, neuvoa ja opastaa asiakasta hänen toiminnassaan. Kuntouttava työote korostuu Kiikun 

päivätoiminnassa.

• Kiikun Tallissa toimii ammattimainen ravitalli, jossa valmentajana on Christa Packalen. Kahden ammattiryhmän 

yhdistämistä talliympäristöön helpottaa Christan erityisryhmän vahva osaaminen, jota hän on kartuttanut jo 

nuoresta pitäen.

• Yritystoiminnan yhdistäminen vaatii vankan ammattitaidon molempien ammattikuntien välillä. Lisäksi yhteistyön 

saumattomuus on edellytys onnistuneelle yritystoiminnalle.

• Tallissa asuu myös vuohia ja pupuja. Myös niistä huolehtiminen kuuluu osaksi arkea.  Ihmisellä on tarve saada 

hoitaa, hoivata, koskettaa sekä tuntea.  Pientä eläintä on toisille asiakkaista helpompi lähestyä aluksi ja näin 

kuntoutus on helpoin aloittaa. 

• Luonnon materiaalit ja puhtaan luonnon tuoksu ovat piristävä ja rauhoittava elementti ympäristössä. 
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USKILAN PÄIVÄTOIMINTA  

• Päivittäin Uskilasta lähtee pieni ja vaihteleva ryhmä hoitamaan Tyrisevän tilalle hevosia ja kanoja.  

Eläinten piristävä vaikutus arkeen on tuonut mukanaan positiivisen ja lämpimän ilmapiirin 

asiakastyöhön. Asiakkaat nauttivat ja odottavat, että pääsevät koskettamaan ja hoitamaan 

eläimiä. 

• Tyrisevään valmistui 2017 uusi pihatto-talli, joka mahdollistaa esteettömyydellä mm. 

pyörätuoliasiakkaiden pääsyn hoitamaan hevosia turvallisesti.

• Keväisin aloitetaan omien taimien kasvatus. Seurataan niiden kasvua ja kehitystä. Kesällä taimet 

istutetaan ja seurataan sadon kypsymistä syksyyn. Lempeät värit, tuoksut ja kasvien tunteminen 

käsissä toimii rentouttavana ja rauhoittavana asiana. Näin harjoitellaan vastuun ottamista myös 

Uskilassa. 

ASIAKKAIDEN KERTOMAA, MITÄ 
HEVOSET JA TALLIYMPÄRISTÖ 

MINULLE ANTAVAT:

”Ison eläimen energiaa. Kun kosketan isoa 

hevosta, tunnen itseni vahvaksi”

”Kun olen tallilla, unohtuu kaikki murheet. 

Keskityn hevosiin.”

”Jami antaa rohkeutta ja ystävyyttä. 

Vetovoimaa. Osaan hoitaa niitä. Olen 

lapsuudesta kotoisin maalta.”
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KAIKILLA ON MAHDOLLISUUS 
TUNTEA PONIN PEHMEÄ TURPA

”Kun tulee tallille ja ajattelee, ettei jaksaisi 

tehdä mitään, niin kun näkee hevosen ja 

koko tallin porukan niin saan hevosen 

katseesta voimaa toimia ja huolehtia niistä.”

”Mukavaa ja rentouttavaa”

”Mielekästä tekemistä”

”Hevoset antaa hyvää ja iloa.”

”Rakkautta ja hyvää mieltä”

RAVEISSA KÄYDÄÄN 
KANNUSTAMASSA TALLIN 
HEVOSIA

”Kun hevonen voittaa raveissa tai talliin syntyy 

varsa, 

on aika juhlia sitä täytekakuin ”

”Ollaan yhdessä jännittämässä ja 

kannustamassa, jopa valmistamassa 

hoitohevosta ravikilpailuihin”

”Kalle on tärkeä. Saan hoitaa ja rakastaa 

sitä”-Säde-
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RAKKAUS OMAA 
HOITOHEVOSTA KOHTAAN 
ON KÄSINKOSKETELTAVAA

”Saan hevosista rauhallisuuden tunteen.”-Miko-

”Saan turvaa, lämpöä ja rauhaa hevosista ja ne 

kuuntelee minua.”-Lauri-

”Saan hevosista rakkautta ja huomiota”

”Rakkautta”

”Maailman parasta työtä. Unohtuu murheet”

” Rauhoittaa ja rentouttaa. Tuo iloa. On niin kuin 

terapiaa. Muistuttaa minua lapsuudesta, hevosen 

tuoksu on minulle tärkeä” -Jenna-

”Ihmiset ja eläimet käyvät yhdessä”

”Hyvää mieltä”

”Positiivista ja kivaa työtä”

”Rauhallinen talliympäristö”
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KIITOS 
MIELENKIINNOSTASI!

Voit tutustua yritykseen myös kotisivujen kautta: 

www.ravurioy.fi

Tai lisätietoa halutessasi, ota yhteys 

Susanna Packaleniin, p. 0400-907084, tai

Anu Lindiin, p.044-2301 926

http://www.ravurioy.fi/

