
Ravuri Oy

Erityisryhmän päivätoiminta



Toiminnasta lyhyesti

Ravuri Oy:n erityisryhmän päivätoiminta aloitti toimintansa 13.9.2004 Hollolassa 
Kiikun tallilla.

Päivätoiminta koostuu monenlaisista maatilan puuhista. Pääpaino on hevosissa ja 
poneissa, mutta myös vuohet, kissat ja minipossu Panasonic kaipaavat 
päivätoimintalaisten huolenpitoa.



Päivätoiminnan uudet sisätilat valmistuivat kesällä 2010. Tilat koostuvat      

isosta tupakeittiöstä, wc-tilosista, pukuhuoneista sekä aistihuoneesta. Tilat  
mahdollistavat mm. osallistumisen ruoan valmistukseen, leipomiseen ja 
askarteluun.

Maatilan töitä teemme myös. Tilallamme on kasvimaa sekä syksyisin 
marjapensaat sekä omenapuut tuottavat satoa.

Lisäksi lenkkeilemme päivittäin idyllisessä maalaismiljöössä.

Viikoittain ohjelmaan kuuluu myös poneilla ajo sekä hevosella ratsastus. 
Talvisin ajelemme rekihevosella ja kesäisin voimme valjastaa hevosen 
vankkurikärryihin, joihin mahtuu kerralla kuusi ihmistä nauttimaan kavion 
kopseesta metsätiellä.

Työtehtävät määräytyvät asiakkaan omien kykyjen ja voimavarojen 
mukaan. Osalla päivätoimintalaisista on oma hoitohevonen, jonka 
päivittäiseen hoitoon hän osallistuu. Eräs kohokohta on ravikilpailut, joihin 
osallistumiseen kuuluu monia mieluisia vaiheita: hevosen kilpailuihin 
valmistaminen harjailuineen, ravien jännittäminen ja tietysti mahdolliset 
palkintokakkukahvit.



Tallitöihin kuuluu pääsääntöisesti eläimien hoito. Tallilla hirnahtelee 

parisenkymmentä nelijalkaista ystäväämme. Työhömme kuuluvat mm. 
karsinoiden siivous ja kuivitus, eläimien ruokinta ja vesien laitto, sekä tallin 
lattian lakaisu. Tallilla eivät työt ”lopu”, aina voi vaikkapa pestä ja rasvailla 
hevosvaljaita.

Päämääränä onkin, että jokainen saa tuntea itsensä tärkeäksi toimiessaan 
eläinten parissa. Iloa ja onnistumisen tunnetta tuovat välillä pienetkin 
asiat, kuten kaurojen laittaminen ämpäriin ja niiden anto hevoselle. Silloin 
asiakas kokee olevansa tärkeä: Antoihan juuri hän hevoselle kaurat, joita 
heppa mielissään tulee syömään 



Asiakaskuvaus

Ravuri Oy:n päivätoiminnassa työskentelee päivästä riippuen 15-20 
erityistä tukea  tarvitsevaa aikuista. Heitä jokaista tuetaan yksilöllisesti 
huomioiden erityistarpeet sekä  voimavarat. Ikä haarukka on melko laaja, 
aina koulunsa päättäneistä nuorista eläkeiän kynnyksellä oleviin.

Joukossa on kehitysvammaisia, autismin kirjoon kuuluvia sekä cp-
vammaisia.



Päivätoiminnan tavoitteet sekä 

arvot:

• Tavoitteenamme päivätoiminnassa on kehittää 
ja ylläpitää siihen osallistuvan, erityistä tukea 
tarvitsevan henkilön psyykkisiä, fyysisiä sekä 
sosiaalisia taitoja. 

• Ammattitaitoisella henkilökunnalla on 
käytössään kuntouttava ja innostava työote.

• Päivätoiminnan arvoihin kuuluvat myös eläimien 
ja luonnon kohtaaminen päivittäisissä 
toiminnoissa.



Loppu yhteenveto:

Suosittelemme lämpimästi luonnon

sekä eläimien yhdistämistä hoitotyössä.

Kiitämme sydämellisesti 

Green Caren tuomista ideoista sekä vinkeistä, 

joita olemme jo onnistuneesti toteuttaneet 

omissa yksiköissämme.



Yhteystiedot:

Kotisivut: www.ravurioy.fi

Susanna Packalen puh. 0400-907084

Päivätoiminta os.: 

Nuijamäentie123, 16710 Hollola

Asumisyksikkö Hiirula os.:

Hiirulantie 18, 16710 Hollola

http://www.ravurioy.fi/

