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Kilpailukutsut alkaa
ilmestyä harvemmin

Vermosta
sinkuille seuraa
Sinkkujen Love-baari
avaa ovensa Vermon
perinteisissä Talvimaljaajoissa lauantaina 30.1.

Maaliskuusta lähtien
lehti sisältää kahden
kuukauden sarjat
kerrallaan.
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leensä lehtien ilmestymisen harveneminen tarkoittaa tilaajien palvelun heikkenemistä, mutta tässä tapauksessa tilanne on toinen. Kilpailemisen suunnittelu helpottuu, kun
sarjat saa kerralla kahdeksi kuukaudeksi eteenpäin.
Ensisijainen syy ilmestymisrytmin muuttamiseen on kuitenkin puhtaasti taloudellinen. Nettiajan myötä tilausmäärät ovat pienentyneet, ja samaan aikaan paino- ja erityisesti postituskulut ovat
nousseet.
”Ensi vuoden budjettia suunniteltaessa harkittiin vakavasti koko
painetun kutsulehden lakkauttamista, mutta kun tiedusteltiin valmentajien ja omistajien mielipidettä, siihen ei oltu vielä valmiita.
Jotain oli kuitenkin tehtävä”, Suomen Hippoksen kilpailutoimenjohtaja Jukka Niskanen alustaa.
”Norjassa oli siirrytty jo ilmestymiseen kahden kuukauden välein, ja kokemukset olivat hyviä.
Kun tiedustelimme meidän ratojemme kilpailusihteereiltä, olisiko meillä mahdollista alkaa laatia
sarjat kerrallaan kahdeksi kuukaudeksi eteenpäin, he eivät nähneet

Tästä on kyse
★★Kilpailukutsut sisältää kaikkien Suomen ravien sarjamääritykset sekä Hippoksen tiedotusmateriaalia.
★★Lehdellä on noin 2200 tilaajaa, ja sen tilaushinta on 35 euroa/vuosi.
★★Lehti on ilmestynyt nykymuodossaan vuodesta 1988 lähtien.

siinä ongelmaa.”
Toimintatavan muutos aikaistaa joka toisen kuukauden sarjojen laadintaa kuukaudella. Esimerkiksi huhtikuun 2016 sarjo-

jen tulee nyt olla valmiita 5. tammikuuta, kun aikaisemmin riitti 5.
helmikuuta. Heppa-järjestelmässä
sarjat julkaistaan 15. tammikuuta,
ja maalis-huhtikuun Kilpailukutsut ilmestyy helmikuun alussa.
”Tällä syklillä muutoksia sarjoihin saatetaan joutua tekemään
hieman enemmän kuin ennen. Se
on ravikilpailusääntöjen mukaan
mahdollista ilmoittautumisajan
alkuun saakka. Muutokset päivitetään Heppa-järjestelmään”, Niskanen selvittää.
”Selvää on, että maailman tappiin asti Kilpailukutsuja ei varmasti paineta, mutta kun tilausta vielä on, niin toistaiseksi jatketaan
näin.”

Jari-Pekka Rättyä

hä useampi suomalainen
on sinkku ja yhä useampi osallistuu myös tapahtumiin, joissa sinkut voivat tavata
toisiaan. Sinkkubileitä on järjestetty ravintoloiden lisäksi esimerkiksi Kansallismuseossa ja seikkailupuistoissa. Vermo liittyy sinkkutapahtuma-areenoiden joukkoon
tammikuun lopulla.
Sinkkutapahtuma on tapahtuma Toto76-ravien sisällä. Kymmenen euron hintaisella pääsymaksulla osallistuja saa bussikuljetukset, sisäänpääsyn raveihin,
käsiohjelman ja lasin kuohuviiniä. Varsinainen sinkkujen kohtaaminen järjestetään Vermon istumakatsomon perällä sijaitsevassa Monté-ravintolassa. Osallistujille on pääsylipun hinnalla luvassa
myös huulipuna tai miesten aftershave-tuote. Tärkeintä tapahtumassa on kuitenkin mahdollisuus
tavata toisia sinkkuja.
”Tavoitteenamme on järjestää
alkavana vuonna vähintään yhdet teemaravit kuukaudessa. Ajatus sinkkuraviesta nousi esiin, kun
mietimme porukalla mahdollisia
teemoja”, Vermon toimitusjohtaja
Pia Blom-Johansson kertoo.
Blom-Johanssonin mukaan tapahtuma on tarkoitettu kaikil-

Tästä on kyse
★★Suomen ensimmäiset sinkkuravit järjestettiin Forssassa
huhtikuussa 2008.
★★Vermon yhteistyökumppanina
tapahtuman järjestämisessä on
Deittisirkus, joka järjestää kuukausittain useita tapahtumia eri
teemoilla ympäri Suomea.
★★Sinkkuravi-tapahtuma oli esillä myös kansainvälisesti menestyneessä tanskalaisessa Siltatelevisiosarjassa.

le sinkuille. ”Itsellämme on ollut eniten mielessä se, että kumppania etsivä hevosväki voisi löytää toisensa, ei yksin ravi-ihmiset
vaan myös ratsastuksesta kiinnostuneet. On mukava, jos voimme
tällä tavalla kivasti sekoittaa ryhmiä ja tarjota ihmisille mahdollisuuden tutustua toisiinsa.”
Deittisirkuksen Anna Uusiheimala on innoissaan raveista
sinkkutapahtuman ympäristönä.
”Sijainti ihan kauppakeskus Sellon vieressä on keskeinen ja tapahtuma järjestetään päiväsaikaan.
Uskon, että tämä tuo uutta väkeä
paitsi raveihin myös Love-baariin.
Yleensähän toimimme yömyöhällä”, Uusiheimala pohtii. ”Haluamme olla mukana tuomassa Vermoon uutta modernia säpinää.”
Jussi Lähde

Pakkohan tämä on saada!

OMA REILU-METRI
-KALENTERI
Kyllä kiitos. Tilaan

kpl

Pienhevosorhi Reilu-Metri
-seinäkalentereita hintaan
(+ postikulut).

8,95/kpl

Tuotteet toimitetaan postiennakkona.
kirje
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katuosoite
postinumero ja postitoimipaikka
sähköposti
puhelin
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