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★ Hevosurheilu

Raviliigalaiset haluavat terveen
Raviliiga
Nettikysely Raviliiga
2014:n jäsenille
kertoo, että toiminta
on pääpiirteissään
onnistunutta. Saatu
palaute ohjaa myös
tekemään asioita
paremmin ja pohtimaan
hyödyntämättömiä
mahdollisuuksia.

M

ikä houkutteli liittymään
vuoden 2014 Raviliigaan
ja millä perusteella oma
kimppa valittiin? Mitä asioita liigalaiset pitävät tärkeinä, ja kuinka tyytyväisiä he ovat olleet kimppansa toimintaan?
Muun muassa näitä asioita selvitettiin nettikyselyllä, joka keväällä lähetettiin Raviliiga 2014:n
viiden kimpan osakkaille.
Samalla saatiin lisätietoa liigalaisten taustasta ja suhteesta raviurheiluun, hevosalan medioihin
ja totopelaamiseen.
Vastausprosentiksi tuli 26, eli
kyselyyn vastasi reilu neljännes
Raviliiga 2014:n 4000 jäsenestä. Ahkerimmin (39–40 %) vastasivat Forssassa asuvan Real Redin
omistajat ja SRL, jonka hevonen
R.R. Nykäisy majailee Ypäjällä.
Kaustisen (Wallesmanni), Kouvolan (Despina) ja Lahden (Piskon
Merkki) kimpoissa aktiivisuus jäi
16–19 prosenttiin.

Kyselyn tulokset vahvistavat
vaikutelman, jonka mukaan Raviliiga-konsepti vetoaa vahvimmin keski-ikäisiin hevosharrastajiin. Puolet kaikista vastaajista
oli syntynyt 1950- ja 1960-luvuilla, ja puolet kertoi harrastaneensa raveja jo ennen Raviliigaan liittymistään.
Vastausten perusteella lämminverikimpoissa Forssassa ja Kouvolassa ollaan hieman keskimääräistä vanhempia, kun taas Kaustisen
ja SRL:n suomenhevoskimpoissa
tilanne on päinvastainen.

”

Serkku
ei lopettanut
muuten
hevosista
puhumista.

FORSSAN RAVILIIGALAISEN SYY
LIITTYÄ MUKAAN KIMPPAAN

Liigan suomenhevoskimpat
ovat myös naisvaltaisimpia. Eniten naisia, 73 prosenttia, oli SRL:n
vastaajissa, mikä heijastaa ratsastuksen suosiota naisten ja tyttöjen keskuudessa. Kaikista sukupuolensa ilmoittaneista vastaajista
naisia oli 59 prosenttia.
Kolmannekselle vastaajista Raviliiga 2014 -hevonen on ensimmäinen oma hevonen, ja joka
kymmenes on kokonaan vailla ai-

Raviliiga-konsepti vetoaa kyselyn mukaan vahvimmin keski-ikäisiin, mutta joukossa on ilahduttavasti myös nuorta väkeä.
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kaisempaa hevostaustaa. Viisi prosenttia sanoo pelanneensa totoa
ensimmäisen kerran Raviliigaan
liityttyään. Kuusitoista prosenttia
arvioi totopelaamisensa lisääntyneen Raviliigan jäsenenä.
Vastausten perusteella Raviliiga on onnistunut tavoitteessaan
houkutella uusia ihmisiä hevosurheilun pariin ja harrastajia yli lajirajojen, erityisesti ratsastuksesta
raveihin. Myös uusia asioita on kokeiltu, mikä on yksi motiivi liittyä
Raviliigaan.
Varsinkin vuoden 2013 Raviliigan voittanut Lahti näyttää onnistuneen väkensä saamisessa mukaan uuteen kimppaan. Tulosta
voi kuitenkin vääristää lahtelaisten alhainen vastausprosentti, sillä kyselyihin vastaavat yleensä aktiivisimmat osallistujat.
Useimpien vastaajien lähipiirissä on hevosalan harrastajia tai
ammattilaisia. Näin on erityisesti SRL:n ja Kaustisen joukkueissa. Näitä yhteyksiä – ja kimppojen
keskimääräistä nuorempaa profiilia – voivat selittää hevosalan oppilaitosten sijainti Ypäjällä ja Kaustisella sekä niihin liittyvät alueelliset verkostot ja aktiivinen hevos-

kulttuuri.
Neljännes vastaajista oli saanut
osuutensa lahjaksi.

Ylivoimaisesti tärkein syy liittyä
Raviliigaan oli kiinnostus ravihevosiin ja raviurheiluun.
Viiden tärkeimmän syyn joukkoon mahtuivat myös yleinen
kiinnostus hevosiin, mahdollisuus
kokeilla hevosen yhteisomistusta,
halu osallistua hevosalan konseptien kehittämiseen ja kiinnostus
ravipelaamiseen.
Myös tutustuminen uusiin samanhenkisiin ihmisiin motivoi
vastaajia. Tätä selvästi tärkeämmässä roolissa olivat kuitenkin aiemmat suhteet hevosharrastajiin. Eräs Forssan kimpan jäsen
selitti ostopäätöstään seuraavasti:
”Serkku ei lopettanut muuten hevosista puhumista.”
Tulosten perusteella toimivan kimppareseptin ytimessä ovat
kiinnostava hevonen ja valmentaja sekä sopiva sijainti. Osallistuminen on myös tapa ilmaista tukea hevosurheilulle, hevoskasvatukselle, kotiradalle tai tutulle valmentajalle.
Kaikkein tärkeimmäksi kimpan

Jaettu ilo on hevoskimpassa parasta.

valinnan kriteeriksi nousi kuitenkin hevosen rotu: kolmessa suomenhevoskimpassa keskimäärin
puolet piti sitä tärkeimpänä kriteerinä kimppaa valitessaan. Forssan ja Kouvolan lämminverikimpoissa vain joka kymmenes nosti hevosen rodun ykköskriteerikseen.
Muistot mummolan liinahar-

jasta ja yhteys kansalliseen identiteettiin kertovat hevosen voimasta elämysten ja kuulumisen tunteen tuottajana. Moni liigalainen
palasi ajassa taaksepäin: ”Kun
olin lapsi enolla oli suomenhevonen jolla kilpaili raveissa.”

Postinumeroiden tarkastelu
osoittaa, että kaikilla vuoden 2014

