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APATIA



UUDEN ALKU



MITEN TÄHÄN ON TULTU?

 Raviradan kohtalo tiedossa jo kauan - jotain piti tehdä!

 Vaasan seudun ravirengast kartoitti hevosharrastajien tarpeita

kyselyn avulla jo 2013

 Tarpeita esimerkiksi: turvalliset harrastus- ja valmentautumispuitteet,  

hiittisuora/ ravirata, pitkä maneesi

 Lisäksi oli yritystoiminnasta kiinnostuneita, esimerkiksi

valmennustallit, hevoshieroja.

 Vaasan seudun ravirengas aloitti neuvottelut Mustasaaren

kunnan kanssa kaikkien hevosharrastajien tarpeisiin soveltuvasta

alueesta 2015

 Alueeksi ehdotettiin Walhrooskan aluetta

 Ensimmäinen kaavaehdotus tehtiin syksyllä 2015



MITEN TÄHÄN ON TULTU?

 Keväällä 2016 tehtiinVaasan yliopiston

opiskelijoiden voimin kaksi selvitystä

aluevaihtoehdoista, alueen

tarpeellisuudesta ja kiinnostavuudesta. 

 Kyselyssä vertailtiin aikaisempaa Tölby-

Vikby – aluetta sekä Wahlrooskan

aluetta

 Vastaajat pitivät Wahlrooskan aluetta

monipuolisempana ja kaikkia

hevosharrastajia palvelevampana paikkana

 Vastaajat kokivat, että alueella tulisi

huomioida monipuolisesti kaikkien eri lajien

harrastajat



MITEN TÄHÄN ON TULTU?

 Syksyllä 2016 Korsholms Sportryttare tuli mukaan projektiin

 Projektiryhmä päätyi perustamaan uuden yhdistyksen

vetämään projektia

 Näin syntyiWAHLROOSKA!

 Tavoitteena saada kaikki alueen hevosihmiset mukaan!

 Alueen toteuttaminen vaatii hevosihmisten yhteisen ponnistuksen

 Yhdistys vastaa urheilualueiden toiminnasta Wahlrooskan

alueella. 

 Mustasaaren kunnalla myös tärkeä rooli



Yhteiskehittelyä läpi koko projektin

 Kysely

 Workshop I

 Tutkimus alueen kiinnostavuudesta

 Workshop II

 Logokilpailu

 Yhdessä tekemistä

 Talkoita, myyjäisiä, …

 Kukin mukana sen verran kuin haluaa



WAHLROOSKAN ALUE







Vanha kaunis pihapiiri, joka vaatii kuitenkin paljon kunnostusta



Laajat peltoalueet ravisuoralle / raviradalle / derbykentälle / muille alueille



Luonnollisia maastonmuotoja esimerkiksi kenttäratsastusesteille.



PROJEKTIN ESITTELY

 Projektisuunnitelman ensimmäinen vaihe määrittelee seuraavat
asiat tehtäviksi
 Raviharrastajille harjoituspaikat (suora/harj. rata)

 Tähän osittain integroitu maastoeste-/valjakkorata., esteet soveltuvat 
ainakin osittain molempien käyttöön.

 Derbykenttä jonka mittojen tulisi riittää isojen este-/koulukisojen 
järjestämiseen.

 Näihin liittyvä perusinfrastruktuuri

 Varauksella Islanninhevosten kilparata

 Projektisuunnitelma elää projektin kuluessa
 Eri osa-alueita rakennetaan sitä mukaan, kun harrastajat ovat aktiivisia ja 

keräävät rahaa. 

 Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on noin 150 000€

 Rahan kerääminen tulee olemaan suurin haaste läpi koko
projektin.
 Esimerkiksi jäsenmaksut, avustukset, arpajaiset, tapahtumat, sponsorointi



VEDOS 1/2017



19.4.2018



 Tule mukaan Wahlrooskan yhteiseen kehittämiseen

 Tilaa uutiskirje tai ilmoittaudu jäseneksi: 

www.wahlrooska.fi

 Tykkää Facebookissa: www.facebook.fi/wahlrooska

http://www.wahlrooska.fi/
http://www.facebook.fi/wahlrooska

