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Kisa-areenoilla, harrastuksena 
ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä 
suomalaisten liikuttaja!



Ratsastus on hieno 
harrastus

• Ratsastus on luonnonläheinen ja 
tasa-arvoinen laji. 

• Ratsastus on monipuolinen ulkoilu-
ja liikuntamuoto.

• Ratsastus on ainutlaatuista 
yhteistyötä ainutlaatuisen eläimen 
kanssa.

• Ratsastuksessa ja 
hevosharrastuksessa opit koko 
ajan uutta – kukaan ei ole koskaan 
täysin valmis.

• Hevosharrastus tarjoaa kiehtovaa 
toimintaa hevosten käsittelyssä ja 
hoidossa.

• Tallilla löytyy uusia ystäviä –
hevosista ja ihmisistä!

• Harrastustapoja ja -mahdollisuuksia 
on lukemattomia aina 
perusratsastuksesta eri lajeihin, 
kilpailemiseen, hevostaitoihin ja 
seuratoimintaan…



Ratsastus 
liikuntamuotona

Ratsastus kehittää fyysistä kuntoa, 
tasapainoa, rytmitajua ja 
koordinaatiokykyä – ja niitä 
tarvitaan lajissa menestymiseen 
hyvien hevostaitojen ohella. 

✓Ratsastuskoulut ja harrastetallit ovat Suomen ratsastusurheilun kulmakiviä. Suuri osa 
Suomen huippuratsastajista on aloittanut ratsastuskoulussa. 

✓Ratsastus sopii myös useille erityisryhmille, kuten esimerkiksi liikuntavammaisille, 
kun opetus, varusteet ja olosuhteet sovelletaan tilanteen mukaan.

✓Ratsastusta  käytetään monin tavoin myös kuntoutuksessa, terapiassa sekä 
syrjäytymisen ehkäisemisessä (mm. ratsastusterapia, sosiaalipedagoginen 
hevostoiminta, lastensuojelun tukitoimet...)



Aloita ratsastus jäsentallilla!
Helpointa ja turvallisinta harrastus on aloittaa Suomen Ratsastajainliiton hyväksymissä ✓

ratsastuskouluissa. Liitolla on noin 400 jäsentallia ympäri maan. Mukana on myös 
yksityis- ja vaellustalleja sekä yrityksiä, jotka tarjoavat hevosavusteista toimintaa, 
kuten esimerkiksi ratsastusterapiaa.

Jäsentallien toiminnan painopisteinä ovat hevosten hyvinvointi, turvallisuus, ✓

hevostaidot ja ammattitaitoinen henkilökunta.

Ratsastajainliitto asettaa jäsentalleille tiettyjä perusvaatimuksia. ✓ Ratsastuskouluilla on 
koulutettu henkilökunta, sopivat opetushevoset sekä turvalliset puitteet 
ratsastamiselle ja harrastamiselle. 

Tallien toimintaperiaatteet tarkistetaan ennen niiden hyväksymistä liiton jäseneksi. ✓

Tallineuvojat auttavat toiminnan kehittämisessä ja vierailevat talleilla 1-2 vuoden 
välein.



Alkuun pääsee 
helposti! • Ratsastuksen voi aloittaa ilman kalliita 

välinehankintoja. Tarvitset sopivat jalkineet, 
kuten leveä- ja matalakorkoiset kengät, 
esimerkiksi kumisaappaat. Lisäksi on hyvä 
olla käsineet.

• Hyväksytyissä kouluissa ja talleissa 
turvakypärän käyttö on pakollista, yleensä 
sen voi lainata.

• Ratsastustunnin hinta on keskimäärin 25–
35 euroa, pääkaupunki-seudulla ja suurissa 
kaupungeissa tunnit ovat kalliimpia. Hinnat 
myös vaihtelevat talleittain, ryhmäkoon 
mukaan yms. 

• Hintaan sisältyvät ammattitaitoisen 
opettajan palvelut, ratsastukseen hyvin 
sopivat puitteet sekä koulutettu ratsu. 



Kilparatsastus
✓ Ratsastuksen olympialajeja ovat este-, kenttä-

ja kouluratsastus sekä paralympialaji
vammaisratsastus. Muita kilpailulajeja ovat 
lännen- ja matkaratsastus, valjakkoajo, vikellys 
sekä islanninhevosten askellajikilpailut. 

✓ Ratsastus on urheilumuotona tasa-arvoinen, se 
on yksi harvoista lajeista, joissa miehet ja 
naiset kilpailevat samoissa sarjoissa.  

✓ Ratsastus on tasavertainen kilpalaji myös eri-
ikäisille. Kilpaura voi jatkua nuoresta pitkälle 
seniorivuosiin ja kilpailla voi samoissa luokissa 
aina maailman huipulla – ja olympialaisissa  –
asti.

✓ Ensimmäiset ratsastuskilpailut 
järjestettiin Suomessa vuonna 1911. 



Suomen Ratsastajainliitto
Ratsastajainliitto kuuluu kymmenen suurimman lajiliiton joukkoon. Liiton 

tavoitteena on, että mahdollisimman moni voi harrastaa ratsastusta 
omien tavoitteidensa ja edellytyksensä mukaisesti. 

• SRL:n kokonaisjäsenmäärä vuoden 2017 lopussa 46.898

• Seurojen jäseniä 44.105 (45.477 vuonna 2016)
Seuroja 512 (504)
Senioreita 63 % = 27.790 (28.499) 
Junioreita 37 % = 16.315 (16.978)
Naisia 95 %, miehiä 5 %
Senioreista naisia 94 %, miehiä 6 %
Junioreista tyttöjä 97 %, poikia 3 %
Lisäksi Green Card -harrastajia 2.793 (2.880)
(sis. Green Card 2.645, Green Card Plus 148)



Kilparatsastus numeroina
Suomessa • järjestettiin 182 kansallisen eli 3-5 tason kilpailua vuonna 
2017, joissa oli noin 14.400  starttia. Kilpailijoita tällä tasolla on noin 
1.900. 

Aluetason eli tason • 2 kilpailuja oli 382 ja lähtöjä niissä 28.500  ja 
kilpailijoita 3.700. Lisäksi kilpailoita tasolla 1 eli seuratasolla 5.400. 

Ratsastuskilpailulisenssi• oli vuonna 2017 noin 7.500 hevosella. 

Suomessa järjestetään myös kansainvälisiä kilpailuja, tunnetuin •

niistä Helsinki International Horse Show. Maailmassa järjestetään
noin 3.300 kansainvälistä ratsastuskilpailua vuosittain. 

Suomalaiset osallistuivat • 500 kansainväliseen kilpailuun vuonna 
2017 ja startteja kertyi 3.300. Kansainvälinen kilpailulisenssi 
oli noin 350 ratsastajalla ja 460 hevosella. 



Ratsastus on huomattava 
naisten ja tyttöjen harrastus

✓ Ratsastusharrastus on lisääntynyt Suomessa huomattavasti, ja se on 
merkittävä tekijä hevosalan yleisessä kasvussa.

✓ Ratsastajainliiton arvion mukaan joka viides 10-18-vuotiaista tytöistä 
harrastaa ratsastusta. 

✓ Koko ratsastusikäisestä naisväestöstä harrastajia on kuusi prosenttia!
✓ Ratsastajien määräksi arvioidaan 160.000-170.000. Vuosina 2009-2010 

tehdyn Kansallisen Liikuntatutkimuksen mukaan ratsastuksen harrastajia 
oli vuosikeskiarvona 144.000, kesäisin määrä on suurempi. Tutkimus 
tehtiin neljän vuoden välein vuodesta 1994 alkaen, mistä lähtien 
ratsastuksen harrastajien määrä yli kaksinkertaistui. 

✓ Ratsastus oli Liikuntatutkimuksen mukaan yksi niistä harvoista lajeista, 
jotka ovat olleet jatkuvassa kasvussa viime vuosikymmenet.

✓ Ratsastus oli kahdeksanneksi suosituin kaikista liikuntamuodoista ja 
urheilulajeista 7-29-vuotiaiden keskuudessa Lasten ja nuorten vapaa-
aikatutkimuksen 2016 mukaan. 



Hevosala kasvaa 
ja työllistää

• Suomessa oli 74.400 hevosta 
vuoden 2017 lopussa, joista 
ratsuja on 19.700, poneja 
10.400, suomenhevosia 19.200 
ja lämminverisiä ravureita 
25.100. Suomenhevosista osa on 
ratsu- ja osa ravikäytössä.

• Ratsuhevosten määrä kasvoi 200 
hevosella.

• Hevosjalostuksen ja raviurheilun 
kattojärjestö on Suomen Hippos. 

• Hevostalleja on noin 16.000.
• Hevosalan yritykset työllistävät 

15.000 ihmistä, mikä tarkoittaa 
7.000 henkilötyövuotta. Tämä on 
saman verran kuin Lapin 
matkailussa ja yli puolet 
enemmän kuin 
peliteollisuudessa.

• Hevosenomistajien määrä 
on noin 35.000.
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Kansallinen Liikuntatutkimus 2009-10: 

Ratsastajia Suomessa vuosikeskiarvona

1994:

69.000

1997-98

88.000

2001-02

102.000

2005-06

117.000 

2009-10 

144.000 

Ratsastusta harrasti 144.000 suomalaista 2009-10, kesäsesonkina 

vielä enemmän.  Harrastuksen halusi aloittaa 74.500.



Suosittu tv- ja katsojalaji
• Yle Urheilussa TV2-kavanalla 

nähtiin 22 lähetystä 5 
kilpailutapahtumasta: este- ja 
kouluratsastuksen maailmancupin 
finaali, kenttä-, koulu- ja 
esteratsastuksen EM, Helsinki 
International Horse Show ja 
esteratsastuksen GP-finaali. 

• Kun kaikkien lähetysten 
huippuhetkien katsojaluvut 
lasketaan yhteen, ratsastusta 
seurasi 2.300.000 katsojaa. 
Joukossa on eri lähetyksillä 
samoja katsojia.

• Helsinki International Horse Show’lla oli 50.000 kävijää vuonna 2017, samoin Hevoset 
Kaivarissa suurtapahtumalla. 

• Yhteistyössä Haven Yhtymän kanssa tuotetuilla nettilähetyksillä kotimaan 
Tähtikilpailuista oli 190.000 katsojaa kauden aikana.

• Ratsastajainliiton nettisivuilla ratsastus.fi oli yli 300.000 käyttäjää. 
Liiton Facebook-sivulla oli vuoden lopussa 21.600 tykkääjää. 



Katsojat paikan päällä eri lajeissa, 
liikuntatutkimus 2009-10
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Katsojat

Kansallinen liikuntatutkimus 2009-10: ratsastus oli kymmenenneksi suosituin katsojalaji. Sitä 

katsoi paikan päällä 80.000 henkilöä. Kaaviossa paikan päällä urheilu-lajeja vähintään kerran 

vuodessa seuraavien määrä lajeittain 19-65-vuotiaiden keskuudessa. 



SRL online
Kotisivut -

www.ratsastus.fi

• Tietoa ratsastuksesta

• Jäsentallit ja -seurat hakureista etusivulta

• Tapahtumakalenterit

• Ratsastusuutisia

Kilpailupalvelu

https://kipa.ratsastus.fi/

• Kilpailukalenteri, tulokset ja kisakutsut

Facebook: https://www.facebook.com/suomenratsastajainliitto?fref=ts

YouTube: https://www.youtube.com/user/ratsastajainliitto
Twitter: @ratsastus_fi

http://www.ratsastus.fi/
https://kipa.ratsastus.fi/
https://www.facebook.com/suomenratsastajainliitto?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ratsastajainliitto

