
KEPPIHEVOSET  
- halpa, hauska ja hyödyllinen harrastus!

Keppihevosharrastus on lasten terveysliikuntaa ja  
hevostaitojen opettelua samassa paketissa.  Laji on  
tasa-arvoinen: harrastusvälineen voi jokainen tehdä 
itse, joten kepparointi ei köyhdytä kenenkään kukkaroa. 
Keppihevostapahtumat ja -kilpailut ovat myös oivallinen 
tapa opetella kilpailutoimintaa. 



Millaista toimintaa keppihevos-
harrastajille voi järjestää?
Keppihevosratsukoille voi järjestää ai-
van samanlaista ohjelmaa kuin oikeil-
le ratsukoillekin: valmennustunteja, 
maastoratsastusta, näyttelyitä sekä 
erilaisia ratsastuskilpailuja. Keppi-
hevostapahtumia voi järjestää paitsi 
itsenäisinä tapahtumina, myös oikei-
den ratsastuskilpailujen, heppaleirien 
ja erilaisten hevostapahtumien yhtey-
dessä esimerkiksi väliaikaohjelmana.

Nuorimmat keppariratsukot saattavat 
arvostaa eniten ohjattuja valmennuk-
sia ja maastoratsastuksia, kun taas 
vanhemmille keppariratsukoille on 
usein mieluisampaa osallistua keppa-
rikisoihin, joissa jäljitellään mahdolli-
simman tarkasti oikeiden kilpailujen 
sääntöjä. Ohjelman soveltuvuus koh-
deryhmälle on arvioitava aina tilan-
teen mukaan.

Lasten mielikuvitus ja eläytymiskyky 
on lähes rajaton: pienimmille poni-
tytöille ja -pojille voikin myös opet-
taa hevosenhoitoa ja -käsittelyä sekä 
muuta tallikäyttäytymistä sekä ha-
vainnollistaa hevosen reaktioita aluksi 
turvallisesti keppihevosten kanssa.  

Miten keppihevoskisat  
kannattaa järjestää?
Keppihevoskilpailut on yksinkertai-
sinta järjestää estekilpailuina, joissa 
osallistujien määrästä riippuen voi 
olla 2-3 eri luokkaa. Luokat voi ilmoit-
taa senttimetreinä (cm) tai vaikkapa 
yleisesti mini, midi ja maxi-tasoisina. 
Yksinkertaisia ja helppoja lapsille so-
pivia ratoja löytää esim. SRL:n mate-
riaalisalkusta kohdasta “vakioratoja” 
ja “Hevoshullu-seurakisan esteradat”. 

Palkitsemisen suhteen on järkevää 
noudattaa ennalta sovittua ja ilmoitet-
tua logiikkaa, joka kohtelee kilpailijoita 
reilusti: vain sijoittuneet saavat ruu-
sukkeet, mutta kaikki osallistujat palki-
taan jollain tavalla.  Tärkeintä on, että 
osallistujille jää kilpailusta hyvä mieli.

Mikäli kilpailuun osallistujien määrä 
on rajoitettu, asiasta pitää tiedottaa 
etukäteen. Tällaisissa tapauksissa en-
nakkoilmoittautuminen on suositelta-
vaa, että kenenkään lapsen ei tarvitse 
vaivautua paikalle vain huomatakseen 
pettymyksekseen, että ei mahdukaan 
mukaan. Mikäli kepparikisat järjes-
tetään oikeiden ratsastuskilpailujen 
yhteydessä, ilmoittautumiset sekä 
lähtölistat alustavine aikatauluineen 
voidaan hoitaa aivan samaan tapaan 
kuin oikeissakin kisoissa.



Voiko keppihevosille järjestää 
myös kouluratsastuskilpailuja?
Keppihevosratsukoille voi järjestää 
myös kouluratsastuskilpailuja. Koulu-
kilpailuissa ei yleensä käytetä oikei-
den kilpailujen ratoja, vaan jokainen 
ratsukko voi esittää ennalta sovitun 
aikarajan puitteissa vapaasti valitse-
miaan asioita. Mikään ei kuitenkaan 
estä kopioimasta jo olemassa olevia 
vakioratoja, tai keksimästä keppareille 
omia sellaisia. On kuitenkin huomioi-
tava osallistujien ikä, pienimmät lap-
set eivät välttämättä pysty oppimaan 
ulkoa kovin monimutkaisia ratoja.

Kouluratsastuskilpailuiden järjestä-
misessä haasteellisinta on kuitenkin 
ehkä ratsukoiden ja keppihevosten 
arvosteleminen ja oikeudenmukainen 
palkitseminen. Arvosteluperusteet 
kannattaa miettiä perusteellisesti etu-
käteen, ja myös noudattaa niitä pal-
kitsemisessa: Mikäli arvosteluperus-
teissa mainitaan esimerkiksi “ratsun 
kuuliaisuus tai ratsukon hyvä yhteis-
työ”, palkintoa ei kannata antaa radal-
la pukittelevalle villikolle!

Joskus on viisasta jakaa myös muuta-
ma “erikoispalkinto” eli ns. “tsemp-
pipalkinto”, joilla huomioidaan niitä 
ratsukoita, jotka eivät muuten kilpai-
luissa pärjää ja joita halutaan jolla-
kin perusteella erityisesti kannustaa. 
Tällainen peruste voi esimerkiksi olla 
kilpailijan muita huomattavasti nuo-
rempi ikä, fyysinen vamma tms., jol-
loin palkitsemisperusteeksi voidaan 
mainita vaikkapa “erityinen yritteliäi-
syys” tai muu esiin tuleva positiivisek-
si katsottava asia.

Voiko keppihevosille  
järjestää näyttelyitä?
Keppihevosille voi järjestää myös näyt-
telyitä. Jos osallistujia on paljon, näyt-
telyn voi jakaa eri luokkiin, esimerkiksi 
vaikkapa kylmäveriset ja lämminveri-
set omiin luokkiinsa, tai ehkäpä tam-
mat ja varsat sekä orit omiin luokkiin-
sa. Palkitsemisessa on hyvä periaate 
palkita mahdollisimman erilaisia kep-
pihevosia niin, että palkituissa on sekä 
kankaisia että villasukista tehtyjä sekä 
mahdollisesti myös muunlaisia keppa-
reita. Opetuksellisesti näyttely kannat-
taisi järjestää niin, että lapset esittävät 
itse hevosensa. 

Käytännön syistä näyttelyt järjeste-
tään kuitenkin usein laittamalla vain 
keppihevoset jonnekin yleisesti näh-
täville. Mikäli voittajat valitaan ylei-
söäänestyksellä, kuten tämänkaltai-
sissa näyttelyissä on usein tapana, on 
osallistujien määrää ehkä syytä rajata 
tai ainakin varmistaa, että yleisöä on 
paikalla riittävästi, jotta äänestystu-
lokseen saadaan tarpeeksi hajontaa. 
Kymmenen näytteillä olevaa kepparia, 
joilla on kaikilla yksi tai kaksi ääntä, ei 
kerro kovin onnistuneesta kilpailusta.

Lapsille keppihevoskilpailut ovat haus-
ka juttu, joka otetaan kuitenkin usein 
yhtä tosissaan kuin oikeatkin kilpailut. 
Koska asia on lapsille tärkeä, siihen on 
syytä suhtautua asianmukaisille vaka-
vuudella. Järjestään siis hyvin suunni-
teltuja kepparikisoja, joista jää kaikille 
osallistujille hyvä mieli!
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