
Hevoset ja ratsastus



Tervetuloa tutustumaan 
hevosiin ja ratsastukseen!



Ainutlaatuinen kumppanuus
• Ratsastus on loistava, monipuolinen ulkoilu- ja liikuntamuoto

• Ratsastuksessa ja hevosharrastuksessa opit koko ajan

• Kiehtovaa toimintaa hevosten käsittelyssä ja hoidossa



Uusia ystäviä hevosista ja ihmisistä

Tapoja harrastaa on 

monia:

- ratsastustunnit

- ratsastuksen eri lajit

- hoitaminen

- kilpaileminen

- hevostaitokerhot

- seuratoiminta…



Hevonen on laumaeläin



Ori, tamma, varsa ja ruuna…



Monta hevosrotua, myös poneja

Kuvat Suomen Hippos ry



Hevonen on heinänsyöjä



Vesi, väkirehu, kivennäiset



Hevonen on saalis- ja pakoeläin



Anna siis hevoselle tilaa tielläsi



Talli on
hevosen koti



Ratsastustunnille?



Hevonen pitää rauhallisista otteista



Ratsastusvarusteet

• Ratsastuskypärän voi yleensä lainata ratsastuskoulusta. 

• Leveä- ja matalakorkoiset kengät, vaikka kumisaappaat. 

• Mukavat, joustavat housut, ilman hankaavia saumoja. 

• Ratsastettaessa ja hevosta talutettaessa on hyvä olla käsineet. 

• Turvaliivin käyttöä suositellaan etenkin esteillä ja maastossa.



Satula ja suitset



Maastoon, 
kentälle, 

maneesiin?



Ammatteja ratsastuksen parissa

• ratsastuksenopettaja

• harrasteohjaaja

• hevosten hoitaja, tallimestari

• valmentaja

• ratsuttaja

• kengittäjä

• satulaseppä 

• eläinlääkäri

• hevoshieroja

• hevostarvikekaupan myyjä…
Kengitysseppä 
Thomas von Troil



Ratsastus 
ja

yhdeksän  
kilpalajia

Eevamaria Porthan-
Broddell ja Solos
Lacan. Kuva Satu 
Pirinen



Esteratsastus

Emma Häggman – Veenhoeve. Kuva Tuulia Nelimarkka



Kouluratsastus

:D:D

Terhi Stegars ja Axis TSF, Kuva Satu Pirinen



Kenttäratsastus

Elmo Jankari ja Duchess Désirée. Kuva Peter Putnam



Vammaisratsastus - paralympialaji

Katja Karjalainen ja Woikoski High Flow. 
Kuva Suomen Paralympiakomitea



Valjakkoajo

Annika Tamminen ja Gnomas. 
Kuva Jutta Koivula



Lännenratsastus

Maria Astikainen ja Chic Ruf
Enterprise. Kuva Susa Laine



Matkaratsastus

Matkaratsastuksen SM 2016. 
Kuva Salla Kuikka



Vikellys

Vuokko Toivanen ja Calitos. 
Kuva Hanna Heinonen



Islanninhevosten askellajiratsastus

Katie Brumpton ja Smári från Askagården. 
Kuva Neddens-Tierfoto



Nouse ratsaille Suomen 
Ratsastajainliiton jäsentallissa! 

www.ratsastus.fi/tallihakuri

Jäsentallilla saat ammattitaitoista opetusta, 

koulutetun hevosen sekä turvalliset olosuhteet!

http://www.ratsastus.fi/tallihakuri


Tule mukaan hyvään seuraan!

Kuva Hanna Heinonen



Ratsastusseuraan jäseneksi!

Ratsastajan kannattaa liittyä ratsastusseuran jäseneksi

• Saat urheiluvakuutuksen tunneille ja tallille.

• Saat hienon Hippos-lehden kotiin 7 kertaa vuodessa.

• Ratsastusseurassa tapaa uusia kavereita.

• Ratsastusseuran jäsenet voivat osallistua kilpailuihin, 
valmennuksiin, tapahtumiin ja tempauksiin sekä suorittaa 
ratsastus- ja hevostaitomerkkejä.

• Monella seuralla on oma heppakerho.

• Ratsastustunnit ovat usein edullisempia.



SRL ratsastajien ja ratsujen asialla



Suomen Ratsastajainliitto

• Suomen Ratsastajainliitto ry (SRL) on maamme 
ratsastusurheilun keskusjärjestö. 

• Ratsastajainliitto edistää ratsastusta yleisenä urheilu- ja 
liikuntakasvatusmuotona, järjestää ratsastuskilpailuja ja 
kehittää maamme ratsastuksenopetusta ja valmennusta. 

• Ratsastajainliitto on kaikkien ratsastuksen harrastajien 
etujärjestö, joka ajaa sekä huippu-urheilun että 
kuntoharrastajien asiaa. 

• Ratsastajainliiton keskeisiä tehtäviä on turvata hevosen 
hyvinvointi kaikessa urheilu- ja harrastetoiminnassa.


